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ຄໍາເຫັນ
ຂອງ ທ່ານ ນ.ໃບຄໍາ ຂັດທິຍະ
ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ
ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແມ່ນປັດໃຈພີ້ນຖານຂອງສັງຄົມສາມັກຄີ, ປອງດອງສີວິໄລ ແລະ ຍຸຕິທໍາ
ເພື່ອເຮັດໃຫູ້ພົນລະເມອງທຸກຄົນເຂົີ້າເຖິງ ຄວາມຕູ້ອງການຂັີ້ນພີ້ນຖານຂອງການດໍາລົງຊີວິດເປັນຕົີ້ນ ມາດ
ຕະຖານທັງທາງດູ້ານການສຶກສາ, ສຸຂະພາບ, ຂໍໍ້ມນຂ່າວສານ ທີື່ຍ່ອາໄສ, ການມີວຽກເຮັດງານທໍາ, ການມີ
ລາຍໄດູ້, ຄວາມຍຸຕທ
ິ ໍາ ແລະ ການບໍລິຫານທາງສັງຄົມອື່ນໆ ໂດຍຄໍານຶງເຖິງການປົກປ້ອງສິດທີຂອງພົນລະ
ເມອງ.
ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງຂອງພັກ ກ່ຽວກັບສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ຂະແໜງແຮງງານ ແລະ ສະ
ຫວັດດີການສັງຄົມ ໄດູ້ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັີ້ງຜັນຂະຫຍາຍໂດຍການຫັນເປັນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ເພື່ອ
ເປັນບ່ອນອີງໃນການບໍລຫ
ິ ານ ແລະ ການບໍລິການດູ້ານສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ສູ້າງວິໄສທັດ, ຍຸດທະສາດ,
ແຜນພັດທະນາວຽກງານແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມໃນແຕ່ລະໄລຍະ ເພື່ອສູ້າງຫັກຄໍ້າປະກັນໃຫູ້
ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ແລະ ຊາວຜອ
ູ້ ອກແຮງງານ, ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດນະໂຍບາຍສະແດງຄວາມກະຕັນຍ
ຕໍນ
ໍ່ ັກປະຕິວັດອາວຸໂສຜມ
ູ້ ີຜົນງານ ແລະຄຸນງາມຄວາມດີຕກ
ໍໍ່ ານປະຕິວັດ, ຜເູ້ ສຍອົງຄະ, ວິລະຊົນແຫ່ງຊາດ,
ນັກຮົບແຂ່ງຂັນ, ຜູ້ເສຍສະຫະຊີວິດໃນພາລະກິດປະຕິວັດຕໍສ
ໍ່ ູ້ປົດປ່ອຍຊາດ ຕາມເງື່ອນໄຂ ແລະ ຄວາມສາ
ມາດຕົວຈິງຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຕ່ລະໄລຍະ, ສູ້າງເງື່ອນໄຂໃຫູ້ຜພ
ູ້ ກ
ິ ານ ແລະ ຜອ
ູ້ າຍຸສງ
ໄດູ້ຮັບການພັດທະນາຂຶີ້ນເທື່ອລະກູ້າວ, ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົົ່າຜປ
ູ້ ະສົບໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດ, ຜດ
ູ້ ູ້ອຍ
ໂອກາດ ແລະ ຜຍ
ູ້ ົກຍູ້າຍຖິື່ນຖານ ກໍໍ່ໄດູ້ຮັບການຊ່ວຍເຫອສົງເຄາະຈາກພາກລັດ ແລະສັງຄົມຢ່າງເໝາະສົມ.
ເຖິງແມ່ນວ່າ, ຂະແໜງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມໄດູ້ມີຄວາມພະຍາຍາມຫລາຍພໍສົມ
ຄວນກໍໍ່ຕາມ ແຕ່ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ເປັນບັນຫາທີຕ
ື່ ິດພັນກັບການດໍາລົງຊີວິດຂອງພົນລະເມອງ. ສະນັີ້ນ
, ເຮັດແນວໃດ ເພື່ອຈັດຕັີ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ທິດນໍາຂອງພັກເຮົາກ່ຽວກັບ “ການສູ້າງສັງຄົມໃຫູ້ມຄ
ີ ວາມສາມັກ

ຄີປອງດອງ, ປະຊາທິປະໄຕ, ຍຸຕທ
ິ າໍ ແລະ ສີວໄິ ລ” ຈິື່ງມີຄວາມຈໍາເປັນຢ່າງຍິື່ງ ທີື່ຈະໄດູ້ມີການປຶກສາຫາລ
ຢ່າງກວູ້າງຂວາງເພື່ອໃຫູ້ໄດູ້ຂໍໍ້ສະຫລຸບທີື່ຊັດເຈນ
ຄົມມີລັກສະນະຮອບດູ້ານ.

ແນໃສ່ເຮັດໃຫູ້ການວາງແຜນລະບົບສະຫວັດດີການສັງ

ໃນນາມຫົວໜູ້າຄະນະຊີີ້ນໍາ ການຄົີ້ນຄວູ້າ ແລະ ຂຽນເອກະສານຄວາມຮູ້ທົົ່ວໄປກ່ຽວກັບສະຫວັດ
ດີການສັງຄົມ ຂໍສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍ ຕໍຄ
ໍ່ ວາມພະຍາຍາມຂອງທີມງານ ທີໄື່ ດູ້ສະຫລະເວລາສ່ວນຕົວ,
ນອກໂມງລັດຖະການ ຄົີ້ນຄວູ້າ, ຂີດຂຽນ, ຮຽບຮຽງ ແລະ ກວດແກູ້ ເອກະສານສະບັບນີີ້ອອກມາ ເພື່ອເປັນ
ຂໍໍ້ມນໃຫູ້ແກ່ການສຶກສາຄົີ້ນຄວູ້າວຽກສະຫວັດດີການສັງຄົມຕໍໄໍ່ ປ, ແຕ່ກໍໍ່ບໍໍ່ອາດຫລີກລູ້ຽງໄດູ້ຂໍໍ້ຈໍາກັດບາງ
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ປະການ ແລະ ຂໍເຊີນຊວນທ່ານຜອ
ູ້ ່ານທັງຫລາຍ ຈົົ່ງໃຫູ້ການປະກອບຄວາມຄິດເຫັນໃສ່ເນີ້ອໃນຂອງເອກະ
ສານນີີ້ ເພື່ອຈະນໍາໄປປັບປຸງໃນຄັີ້ງຕໍໍ່ໄປໃຫູ້ມີຄວາມສົມບນຍິື່ງໆຂຶີ້ນ.
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 21 ເມສາ 7102
ຮອງລັດຖະມົນຕີ
ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ
(ຫົວໜູ້າຄະນະຊີນ
ີ້ າໍ )
ໃບຄໍາ ຂັດທິຍະ
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ຄໍານໍາຂອງຜີ້ຄນ
ົີ້ ຄວູ້າຮຽບຮຽງ
ເອກະສານສະບັບນີີ້ ໄດູ້ຮັບການຄົີ້ນຄວູ້າ ຮຽບຮຽງຂຶີ້ນ ພາຍໃຕູ້ການສະໜັບສະໜນ ແລະ ຊີີ້ນໍາ
ຂອງຄະນະນໍາກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແລະ ການຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈຂອງບັນດາ
ເພື່ອນຮ່ວມງານທຸກທ່ານ.
ວຽກສະຫວັດດີການສັງຄົມ

ເປັນວຽກໜຶື່ງທີື່ຕິດພັນກັບສະພາບການດໍາລົງຊີວິດຂອງແຕ່ລະຄົນ

ແຕ່ເມື່ອເວົີ້າເຖິງຄໍາວ່າ: “ສະຫວັດດີການ” ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ແລະ ຜອ
ູ້ ອກແຮງງານຈໍານວນໜຶື່ງມັກ
ນຶກເຖິງເລື່ອງອາຫານ, ທີື່ພັກອາໄສ ແລະ ພາຫະນະຮັບ-ສົົ່ງທີື່ການຈັດຕັີ້ງ ຫລ ຜໃູ້ ຊູ້ແຮງງານຕອບສະໜອງ
ໃຫູ້, ມີພຽງແຕ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ແລະ ຜອ
ູ້ ອກແຮງງານທົົ່ວໄປ ບາງສ່ວນທີຮ
ື່ ູ້ຈັກກ່ຽວກັບລະບົບປະ
ກັນສັງຄົມ ທີື່ເປັນກອງທຶນປະກັນສັງຄົມຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ແລະ ຜອ
ູ້ ອກແຮງງານ. ສໍາລັບປະຊາ
ຊົນທົົ່ວໄປ ມັກນຶກເຖິງກອງທຶນສະຫວັດດີການຂອງບູ້ານ ເປັນຕົີ້ນ, ການເກັບເງິນກິນທານ ໃນເວລາມີຜູ້
ເສຍຊີວິດ, ການເກັບເງິນຊ່ວຍເຫລອຜທ
ູ້ ຸກຍາກ ແລະ ການຊ່ວຍເຫລອຜປ
ູ້ ະສົບອັກຄີໄພ ແລະ ລົມພະຍຸພັດ
ຕ່າງໆຢື່ພາຍໃນບູ້ານ.
ເວລາໃດທີື່ຖາມກ່ຽວກັບ “ສະຫວັດດີການ” ແມ່ນຫຍັງ? ຄົນສ່ວນຫລາຍ ຈະໃຫູ້ຄວາມໝາຍວ່າ

ສະຫວັດດີການ ແມ່ນການຕອບສະໜອງສິງື່ ທີເື່ ອອ
ີ້ ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫູ້ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ແລະ
ຜອ
ູ້ ອກແຮງງານ ມີສະພາບການດໍາລົງຊີວດ
ິ ທີດ
ື່ ີ ເຊັນ
ົ່ : ໄດູ້ຮບ
ັ ການຄໍາ້ ປະກັນໃນການປນ
ີ່ ປົວສຸຂະພາບ ເວລາ
ເຈັບເປັນ, ມີທພ
ີື່ ກ
ັ ອາໄສ ແລະ ມີພາຫະນະຮັບ-ສົົ່ງ ໄປ-ກັບ ຈາກສະຖານທີພ
ື່ ກ
ັ ແລະ ບ່ອນເຮັດວຽກ.
ຢ່າງໃດກໍຕ
ໍ່ າມ,

ການຕອບສະໜອງສິື່ງເອີ້ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫູ້ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ

ແລະ ຜອ
ູ້ ອກແຮງງານ ມີຊີວິດການເປັນຢ່ທດ
ີື່ ີ ຄວນຈະຄວບຄຸມ ແລະ ກວມເອົາດູ້ານໃດແດ່? ສິື່ງເຫລົົ່ານີີ້
ຍັງເປັນບັນຫາທີື່ຈະຕູ້ອງໄດູ້ມີການປຶກສາຫາລ ຢ່າງກວູ້າງຂວາງ ນັບແຕ່ແນວຄວາມຄິດ, ນະໂຍບາຍ ແລະ
ແຜນປະຕິບັດງານຕ່າງໆ.
ເພື່ອສູ້າງຄວາມເຂົີ້າໃຈກ່ຽວກັບ ຄໍາວ່າ “ສະຫວັດດີການສັງຄົມ” ຄະນະຮັບຜິດຊອບການຂຽນ
ແລະ ຮຽບຮຽງໜັງສສະບັບນີີ້ ຈຶື່ງໄດູ້ສັງລວມກ່ຽວກັບຄວາມໝາຍຂອງ “ສະຫວັດດີການສັງຄົມ” ທີນ
ື່ ັກວິ
ຊາການພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໄດູ້ໃຫູ້ຄວາມໝາຍ, ຫລັກການ, ຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ແນວຄວາມຄິດ
ກ່ຽວກັບລະບົບສະຫວັດດີການສັງຄົມ.

ພູ້ອມກັນນັີ້ນ,

ຍັງໄດູ້ສັງລວມທັດສະນະຂອງພັກຕໍວ
ໍ່ ຽກງານສະ

ຫວັດດີການສັງຄົມ ແລະ ລະບົບສະຫວັດດີການສັງຄົມ ຢ່ ສປປ ລາວ ລວມທັງບັນດາວຽກສະຫວັດດີການ
ສັງຄົມ ທີື່ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ກໍາລັງຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ບົນພີ້ນຖານພາລະບົດບາດ
ແລະ ຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ.
ໃນນາມຄະນະຄົີ້ນຄວູ້າຮຽບຮຽງ ຂໍສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນມາຍັງຄະນະນໍາກະຊວງແຮງງານ ແລະ
ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ທີື່ໄດູ້ຊີີ້ນໍາ ທີມງານດໍາເນີນການຄົີ້ນຄວູ້າ ສັງລວມ ແລະ ຮຽບຮຽງເອກະສານສະບັບ
ນີີ້ ແລະ ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງທຸກທ່ານທີື່ໃຫູ້ການສະໜັບສະໜນ ແລະ ເປັນແຮງໃຈໃຫູ້ເອກະ
ສານນີີ້ສໍາເລັດ.
5

ຢ່າງໃດກໍຕ
ໍ່ າມ, ເອກະສານສະບັບນີີ້ບໍໍ່ອາດຫລີກລູ້ຽງໄດູ້ຂໍໍ້ບົກພ່ອງໃນຂະບວນວິວັດຂອງການຄົີ້ນ
ຄວູ້າຮຽບຮຽງ, ຫວັງວ່າຈະໄດູ້ຮັບການປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ ຢ່າງສູ້າງສັນ ຈາກບັນດາທ່ານຜອ
ູ້ ່ານທັງ
ຫລາຍ.
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 18 ເມສາ 7102
ລີປາວ ຢ່າງ
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ຄວາມຮທ
ູ້ ວ
ົົ່ ໄປກ່ຽວກັບສະຫວັດດີການສັງຄົມ
I. ແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບສະຫວັດດີການສັງຄົມ
ສະຫວັດດີການ ເປັນຄໍາທີມ
ື່ າຈາກພາສາອັງກິດວ່າ: Welfare ມີຄວາມໝາຍກວມລວມເຖິງ
ສະຫວັດດີການໃນທາງເສດຖະສາດ (economic welfare) ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ(Social
welfare).
ສະຫວັດດີການສັງຄົມທາງເສດຖະສາດ ຖເອົາຄວາມເຊື່ອ ແລະ ຄວາມພໍໃຈ ຂອງຜບ
ູ້ ໍລິໂພກເປັນ
ຕົວກໍານົດ, ຖູ້າພໍໃຈຫລາຍກໍສາມາດເວົີ້າໄດູ້ວ່າໄດູ້ຮັບສະຫວັດດີການຫລາຍ ເຊັົ່ນ: ຊີ້ສິນຄູ້າລາຄາຖກກວ່າ
ທີື່ຄິດໄວູ້ ກໍຖວ່າໄດູ້ສະຫວັດດີການຫລາຍ. ຖູ້າຄິດວ່າສິນຄູ້າທີຈ
ື່ ະຊນ
ີ້ ັີ້ນມີລາຄາ 1,000 ກີບ ແຕ່ຊໄີ້ ດູ້ໃນ
ລາຄາ 800 ກີບ ກໍຖວ່າໄດູ້ສະຫວັດດີການຫລາຍກວ່າ 200 ກີບ. ສ່ວນສິນຄູ້າທີື່ຈະມີຄຸນນະພາບດີ ຫລ ບໍໍ່
ຈະສົົ່ງຜົນດີຜົນເສຍຕໍໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ສະພາບແວດລູ້ອມ ຫລ ບໍໍ່ ມັນບໍໍ່ແມ່ນສິື່ງສໍາຄັນ.
ສ່ວນສະຫວັດດີການສັງຄົມ ຈະຖເອົາຄວາມຈໍາເປັນຂອງສັງຄົມໂດຍລວມເປັນຕົວກໍານົດ ເຊັົ່ນ:
ການຮັກສາສຸຂະພາບຕູ້ອງເຮັດໃຫູ້ທຸກຄົນໃນສັງຄົມມີສຸຂະພາບດີ;

ການສຶກສາຕູ້ອງເຮັດໃຫູ້ທຸກຄົນມີ

ຄວາມຮູ້ ເພື່ອເປັນປະໂຫຍດຕໍຕ
ໍ່ ົນເອງ ແລະ ສັງຄົມ. ດັົ່ງນັີ້ນ, ໃນຫລາຍໆສັງຄົມ ຈິື່ງເຫັນວ່າ: ສະຫວັດ ດີ

ການເປັນສິື່ງທີື່ທຸກຄົນຈະຕູ້ອງເຂົີ້າເຖິງ,

ຕູ້ອງໄດູ້ຮັບເພາະມັນເປັນບັນຫາສິດທິພີ້ນຖານທາງສັງຄົມ

(Social basic right) ຂອງທຸກຄົນ.
1.1 ຄວາມໝາຍຂອງສະຫວັດດີການສັງຄົມ
ນັກວິຊາການຫລາຍທ່ານໄດູ້ໃຫູ້ຄວາມໝາຍກ່ຽວກັບສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໂດຍສັງລວມໄດູ້ດັົ່ງ
ນີີ້:
ວໍເຕີ ເອ ເຟຣນແລນເດີ ( Water A. Friendlander, 1968:10) ອະທິບາຍວ່າ: ສະຫວັດດີ
ການສັງຄົມເປັນການຈັດກິດຈະກໍາຂຶີ້ນເພື່ອສົົ່ງເສີມສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໂດຍກົງໃຫູ້ແກ່ປະຊາຊົນທາງ
ດູ້ານຄວາມຕູ້ອງການທີື່ຢ່ອາໄສ, ບັນຫາຄອບຄົວ ແລະ ເດັກ, ສຸຂະອະນາໄມ, ການປັບຕົວຢ່ໃນສັງຄົມ,
ການໃຊູ້ເວລາວ່າງ, ມາດຕະການດູ້ານການຄອງຊີບ ແລະ ຄວາມສໍາພັນທາງສັງຄົມ ແລະ ໃນດູ້ານວຽກງານ
ສະຫວັດດີການສັງຄົມໃຫູ້ປະຕິບັດຕໍໍ່ບຸກຄົນ, ກຸ່ມຄົນ, ຊຸມຊົນ ແລະ ສັງຄົມ ເຊິື່ງການບໍລິການເຫລົົ່ານີີ້
ລວມເຖິງການດແລ, ການຮັກສາ ແລະ ການປ້ອງກັນ.
ມາດີ ລີື່ມສະກຸນ (2007:237)ໃຫູ້ຄວາມໝາຍວ່າ: ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ຄລະບົບການຈັດສັງ
ຄົມໃນລະດັບໂຄງສູ້າງ ແລະ ລະດັບປະຕິບັດ ທີື່ຈັດໃຫູ້ກັບສະມາຊິກໃນສັງຄົມທຸກຄົນ ເພື່ອພັດທະນາ
ຄວາມໝັີ້ນຄົງໃນຊີວິດ ແລະ ຄຸນນະພາບຊີວິດ ຂອງຄົນໃນສັງຄົມທົົ່ວໄປ.
ເອັດມັນ ແລະ ນາທັນ ໂກເຮນ (Edmund A. Smith and Nathan E.Cohen, 1970:5)
ໃຫູ້ຄວາມເຫັນວ່າ: ວຽກສະຫວັດດີການສັງຄົມ ເປັນການປະຕິບັດງານທີື່ເປັນລະບົບ, ຮວບຮວມວິທີທາງ,
ແນວທາງໃນການແກູ້ໄຂບັນຫາສັງຄົມ ແລະ ເສດຖະກິດ ເຊິື່ງສະທູ້ອນໃຫູ້ເຫັນຄ່ານິຍົມທາງສັງຄົມ ແລະ
ໃຊູ້ຄວາມຮູ້, ຄວາມຊໍານານທີື່ໄດູ້ຝືກຝົນໃຊູ້ເຂົີ້າໃນການແກູ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ.
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ພົງເທບ ສັນຕິກຸນ (2005:217) ອະທິບາຍວ່າ: ສະຫວັດດີການສັງຄົມເປັນເລື່ອງຂອງທຸກຄົນໃນ
ສັງຄົມເພາະຄໍາວ່າສະຫວັດດີການສັງຄົມ ມີຄວາມໝາຍໃນແງ່ຂອງການຢ່ດີກິນດີ(social-well-being)
ຂອງສະມາຊິກທຸກຄົນໃນສັງຄົມ ບໍໍ່ສະເພາະຜູ້ທຸກຍາກເທົົ່ານັີ້ນ ເຊິື່ງອາດພິຈາລະນາ ໃນມິຕິທສ
ີື່ ະ ທູ້ອນເຖິງ
ຄວາມພະຍາຍາມທີື່ຈະຮ່ວມກັນເບິື່ງແຍງຊີວິດການເປັນຢ່ທີື່ດີຂອງສະມາຊິກທຸກຄົນໃນສັງຄົມ.
ຣະພິພອນ ຄໍາຫອມ(2003:17-18) ໄດູ້ສະຫລຸບຄວາມໝາຍຂອງສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໄວູ້ວ່າ
ໝາຍເຖິງລະບົບການຈັດສັນ ແລະ ຈັດການບໍລິການສັງຄົມໃນລັກສະນະຂອງໂຄງການ ຫລ ບໍລິການຕ່າງໆ
ໃຫູ້ກັບທຸກຄົນໃນສັງຄົມໂດຍເນັີ້ນສິດທິຄວາມເທົົ່າທຽມກັນທີື່ຈະໄດູ້ຮັບບໍລິການທີື່ເທົົ່າທຽມກັນ
ແລະ
ສະເໝີພາບ ເພື່ອນໍາໄປສ່ການພັດທະນາຄຸນນະພາບຊີວິດທີື່ດີຂອງຄົນໃນສັງຄົມ, ການພັດທະນາສັງຄົມທົົ່ວ
ໄປ ລວມທັງລະບົບຄວາມໝັີ້ນຄົງທາງສັງຄົມຂອງຄົນທຸກຄົນໃນສັງຄົມ.

ຈາກຄວາມໝາຍຂອງນັກວິຊາການນັນ
ີ້ ສາມາດສະຫລຸບໄດູ້ວາ່ : ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໝາຍເຖິງ
ລະບົບການຈັດສັນ ແລະ ການບໍລກ
ິ ານສັງຄົມໃນລະດັບໂຄງສູ້າງ ແລະ ລະດັບປະຕິບດ
ັ ເພອ
ື່ ເບິງື່ ແຍງດແລ,
ຮັກສາ, ປ້ອງກັນ ແລະ ຕອບສະໜອງຄວາມຈໍາເປັນຂັນ
ີ້ ພນ
ີ້ ຖານໃຫູ້ສະມາຊິກທຸກຄົນໃນສັງຄົມ ຢ່າງຍຸຕທ
ິ າໍ
ແລະ ສາມາດເພິງື່ ຕົນເອງໄດູ້.
1.2 ຫລັກການຂອງວຽກສະຫວັດດີການສັງຄົມ
ຫລັກການຂອງວຽກສະຫວັດດີການສັງຄົມ ປະກອບດູ້ວຍ 3 ຫັກການລວມດັົ່ງນີີ້:
1) ສະໜອງຄວາມຕູ້ອງການຂັນ
ີ້ ພນ
ີ້ ຖານ: ການບໍລກ
ິ ານວຽກສະຫວັດດີການສັງຄົມຕູ້ອງຄໍານຶງ
ເຖິງບັນຫາຄວາມຈໍາເປັນ ແລະ ຄວາມຕູ້ອງການຂັີ້ນພີ້ນຖານຂອງມະນຸດເປັນສິື່ງສໍາຄັນ ເຊັົ່ນ: ຄວາມຕູ້ອງ
ການທາງດູ້ານຮ່າງກາຍ, ຄວາມປອດໄພ, ຄວາມເປັນເຈົີ້າກໍາມະສິດ, ຄວາມຮັກ, ການມີຊື່ສຽງ ແລະ ການ
ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນຊີວິດ.
2) ສິດທິ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ: ການບໍລິການສະຫວັດດີການສັງຄົມເປັນສິດທິຂອງປະຊາ ຊົນ
ໃນຖານະເປັນພົນລະເມອງຂອງລັດ ເຊິື່ງມີສິດທິ ທີື່ຈະໄດູ້ຮັບການບໍລິການສັງຄົມຈາກລັດ ເພື່ອໃຫູ້ປະຊາ
ຊົນຢ່ເຢັນເປັນສຸກ, ມີຄວາມໝັີ້ນຄົງທາງສັງຄົມ ເຊິື່ງລັດອາດຈະກໍານົດມາດຕະການບໍລິການສັງຄົມ ໂດຍ
ພາຍໃຕູ້ລະບົບພາສີ, ການໃຫູ້ການອຸດໜນ ຫລ ການສູ້າງແຮງຈງໃຈ.
3) ຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ຄວາມຍຸຕທ
ິ າ: ການບໍລິການດູ້ານສະຫວັດດີການສັງຄົມທີື່ດີ ຄວນ ຄໍາ
ນຶງເຖິງຄວາມເທົົ່າທຽມກັນຂອງປະຊາຊົນທຸກຄົນ ໂດຍບໍໍ່ມີການເລອກປະຕິບັດ, ບໍໍ່ຖກຕັດໂອກາດທີື່ຈະໄດູ້
ຮັບການບໍລິການຈາກລັດ.
1.3 ຄວາມສາຄັນຂອງວຽກສະຫວັດດີການສັງຄົມ
ການບໍລິການສະຫວັດດີການສັງຄົມ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕູ້ອງການຂັີ້ນພີ້ນຖານໃຫູ້ກັບປະ
ຊາຊົນແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນຢ່າງຍິື່ງ ເຊິື່ງປະກອບມີ ດັົ່ງນີີ້:
1) ດູ້ານແນວຄວາມຄິດຂອງລັດສະຫວັດດີການ
ໃນສະໄໝກ່ອນໆ ແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບໜູ້າທີື່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍໍ່ສັງຄົມຂອງລັດທີື່ມີ
ຕໍໍ່ປະຊາຊົນ ມີແຕ່ເນັີ້ນໃສ່ການໃຊູ້ອໍານາດລັດໃນການດໍາເນີນການປ້ອງກັນ, ຮັກສາຄວາມປອດໄພ ແລະ
ຄວາມສະຫງົບພາຍໃນປະເທດ, ຮັກສາກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆບໍໍ່ໃຫູ້ມີຜູ້ໃດລະເມີດ. ໃນປັດຈຸ
ບັນ, ສັງຄົມມີການປ່ຽນແປງໄປ ລັດຈະເຮັດໜູ້າທີື່ດັົ່ງທີື່ກ່າວມານັີ້ນແມ່ນບໍໍ່ພຽງພໍ, ລັດຕູ້ອງສະໜອງຄວາມ
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ຈະເລີນທາງດູ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ຕະຫລອດຮອດການເບິື່ງແຍງດແລຄວາມສຸກທຸກຂອງປະຊາຊົນ
ໃຫູ້ມີຊີວິດການເປັນຢ່ທີື່ດີ. ດັົ່ງນັີ້ນ, ແນວຄວາມຄິດລັດສະຫວັດດີການທີື່ກ່ຽວຂູ້ອງກັບໜູ້າທີື່ຂອງລັດ ໃນ
ການບໍລິການສະຫວັດດີການຕ່າງໆ ໃຫູ້ກັບປະຊາຊົນໃຫູ້ເຕັມຮບແບບ ແລະ ຄວາມຢ່ດີກີນດີຂອງປະຊາຊົນ
ຈິື່ງຈະເກີດຂຶີ້ນ.
2) ດູ້ານຄວາມເປັນລະບຽບ ແລະ ມີຜນ
ົ ປະໂຫຍດຮ່ວມກັນໃນສັງຄົມ
ໃນແຕ່ລະສັງຄົມບໍໍ່ໄດູ້ປະກອບດູ້ວຍສະມາຊິກທີື່ມີຄວາມສົມບນເທົົ່າທຽມກັນ ແຕ່ປະຊາຊົນໃນ
ທຸກສັງຄົມມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນທາງດູ້ານເສດຖະກິດ- ສັງຄົມ ເຊິື່ງແບ່ງໄດູ້ເປັນ 4 ຊັີ້ນ ດັົ່ງນີີ້:
- ຊັີ້ນຄົນຊັີ້ນສງ: ເປັນກຸ່ມທີື່ມີຖານະດີ, ມີຄວາມສຸກສະບາຍດູ້ວຍຊັບສິນເງິນຄໍາ.
- ຊັີ້ນຄົນຊັີ້ນກາງ: ເປັນກຸ່ມທີື່ມີຊີວິດການເປັນຢ່ບໍດີປານໃດ ແຕ່ພໍຢ່ໄດູ້ຕາມອັດຕະພາບ.
- ຊັີ້ນຄົນຊັີ້ນຕໍໍ່າ: ເປັນກຸ່ມທີື່ທຸກຍາກ, ລໍາບາກ, ເດອດຮູ້ອນບາງຄັີ້ງຄາວ ແຕ່ຍັງສາມາດຊ່ວຍຕົນ
ເອງໄດູ້.
- ຊັີ້ນຄົນທີື່ບໍໍ່ສາມາດຊ່ວຍເຫລອຕົນເອງໄດູ້: ເປັນກຸ່ມທີື່ມີບັນຫາ, ຄວາມທຸກຍາກ ຫລ ຕູ້ອງ
ການຄວາມຊ່ວຍເຫລອຈາກຜູ້ອື່ນ ເຊິື່ງມີຈໍານວນບໍໍ່ໜູ້ອຍ.
ເມື່ອສົມທຽບຈໍານວນປະຊາກອນທັງສີື່ຊັີ້ນ ປາກົດວ່າຜູ້ມີບັນຫາຄວາມທຸກຍາກ ກໍຄຊັີ້ນຄົນທີື່ບໍໍ່
ສາມາດຊ່ວຍເຫລອຕົນເອງໄດູ້ແມ່ນມີຄວາມຕູ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫລອຫລາຍກວ່າກຸ່ມອື່ນໆ ຖູ້າບໍໍ່ໄດູ້
ຮັບການເບິື່ງແຍງຊ່ວຍເຫລອ ກໍຈະສົົ່ງຜົນກະທົບຕໍໍ່ສັງຄົມສ່ວນໃຫຍ່. ສະນັີ້ນ, ເພື່ອຄວາມເປັນລະບຽບ
ຮຽບຮູ້ອຍ ແລະ ມີຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນໃນສັງຄົມ ພາກສ່ວນຕ່າງໆທີື່ກ່ຽວຂູ້ອງຈຶື່ງຕູ້ອງເຂົີ້າມາຊ່ວຍ
ເຫລອ ໃຫູ້ການບໍລິການດູ້ານສະຫວັດດີການສັງຄົມຕ່າງໆ ເພື່ອແກູ້ໄຂ ແລະ ບັນເທົາຄວາມເດອດຮູ້ອນ
ຂອງເຂົາເຈົີ້າ.
3) ດູ້ານການພັດທະນາເສດຖະກິດ
ໃນປັດຈຸບັນປະເທດຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະບັນດາປະເທດກໍາລັງພັດທະນາ ກໍາລັງເລັົ່ງລັດພັດທະນາ
ເສດຖະກິດຄວບຄ່ໄປກັບການພັດທະນາສັງຄົມ ເພື່ອໃຫູ້ປະຊາຊົນມີມາດຕະຖານການດໍາລົງຊີວິດທີື່ສງຂຶີ້ນ.
ປັດໄຈສໍາຄັນທີື່ສຸດຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດນັີ້ນຕູ້ອງເນັີ້ນໃສ່ ກໍາລັງກາຍ, ກໍາລັງໃຈ ແລະ ສະຕິປັນ
ຍາຂອງປະຊາຊົນ ເພາະປະຊາຊົນເປັນຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີື່ມີຄວາມສໍາຄັນທີື່ສຸດຂອງຊາດ
ໃນການ
ເຄື່ອນໄຫວອາລິຍະບົດທຸກຢ່າງ ເຊິື່ງເປັນທັງຜຜ
ູ້ ະລິດ, ຜູ້ບໍລິໂພກ, ຜຊ
ູ້ ົມໃຊູ້, ຜູ້ບໍລິຫານໂຄງການ. ສະນັີ້ນ,
ວຽກງານທັງຫລາຍຈະສໍາເລັດໄດູ້ສົມບນ ແມ່ນຂຶີ້ນຢ່ກັບປະຊາຊົນທີື່ມີສຸຂະພາບກາຍ, ຈິດໃຈ ຄວາມເປັນ
ຢ່ທີື່ດີ ມີຄວາມຊ່ຽວຊານ, ດຸໝັົ່ນ, ກະຕລລົີ້ນ, ມີຄວາມຄິດລິເລີມ
ື່ , ມັກການສຶກສາປັບປຸງປ່ຽນແປງ. ແຕ່
ໃນທາງກົງກັນຂູ້າມ, ຖູ້າປະຊາຊົນຢ່ໃນສະພາບທຸກຍາກເດອດຮູ້ອນ, ສຸຂະພາບບໍໍ່ດີ, ບໍໍ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມຊໍາ
ນານງານ ແລະ ບໍໍ່ມີຈິດໃຈມາມີສ່ວນຮ່ວມໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດຢ່າງແທູ້ຈິງ ອັນເນື່ອງມາຈາກ
ຄວາມບໍໍ່ສະຫງົບອຸ່ນອ່ຽນ ເຊິື່ງຈະຕູ້ອງດີີ້ນຮົນແກູ້ໄຂບັນຫາຂອງຄອບຄົວ ຍິື່ງໄປກວ່ານັີ້ນບຸກຄົນເຫລົົ່ານັນ
ີ້
ເປັນບຸກຄົນທີື່ບໍໍ່ສາມາດຊ່ວຍເຫລອຕົນເອງໄດູ້ ກໍຈະເປັນພາລະໃຫູ້ຜູ້ອື່ນ ຫລ ສັງຄົມ. ສະນັນ
ີ້ , ສັງຄົມຈິງ
ຕູ້ອງເຂົີ້າມາຊ່ວຍເຫລອບຸກຄົນດັົ່ງກ່ວາໃຫູ້ສາມາດຊ່ວຍເຫລອຕົນເອງໄດູ້ໂດຍໄວ ແລະ ກັບຄນມາມີສ່ວນ
ຮ່ວມໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ ຫລ ຢ່າງໜູ້ອຍກໍໍ່ບໍໍ່ໃຫູ້ເປັນພາລະຂອງສັງຄົມຫລາຍເກີນຄວນ.
4) ຄວາມໝັນ
ີ້ ຄົງຂອງສັງຄົມ
ການຊ່ວຍເຫລອປະຊາຊົນໃຫູ້ມີຊີວິດການເປັນຢ່ທີື່ດີນັີ້ນ ເປັນສ່ວນສໍາຄັນທີື່ຈະເຮັດໃຫູ້ສັງຄົມມີ
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ຄວາມໝັີ້ນຄົງ, ຄອບຄົວມີຄວາມສຸກທັງກາຍ, ຈິດໃຈ ແລະ ສະພາບແວດລູ້ອມທີື່ດີ ເຊິື່ງຈະສົົ່ງຜົນໃຫູ້
ສະມາຊິກຂອງສັງຄົມໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ມີຄວາມເຂັີ້ມແຂງ, ເປັນຊັບພະຍາກອນທີື່ດີ ແລະ ມີຄຸນຄ່າ. ແຕ່ໃນ
ທາງກົງກັນຂູ້າມ, ຖູ້າສະມາຊິກທີື່ມາຈາກຄອບຄົວທີື່ມີບັນຫາ, ມີຄວາມທຸກຍາກ ບໍໍ່ສາມາດຫາລູ້ຽງຊີບໄດູ້
ຕາມປົກກະຕິ ກໍຈະເປັນອຸປະສັກຕໍໍ່ຄວາມໝັີ້ນຄົງຂອງຊາດ. ສະນັີ້ນ, ວຽກສະຫວັດດີການສັງຄົມຈິື່ງຈໍາເປັນ
ຢ່າງຍິື່ງທີື່ຈະຕູ້ອງນໍາມາໃຊູ້ເພື່ອແກູ້ໄຂຂໍໍ້ບົກພ່ອງຂອງສັງຄົມ.
5) ດູ້ານກຽດສັກສີຂອງປະເທດ
ການປະຕິບັດວຽກສະຫວັດດີການສັງຄົມເປັນການປະຕິບັດພາລະບົດບາດທີສ
ື່ ະແດງເຖິງພາລະໜູ້າ
ທີື່ຂອງລັດໜຶື່ງ ທີື່ລັດອື່ນຍອມຮັບ ແລະ ນັບຖ. ຄວາມສໍາຄັນກ່ຽວກັບຄວາມຕູ້ອງການໃນທີື່ນີີ້ແມ່ນຄວາມ
ເປັນຕົວຕົນຂອງສະມາຊິກຂອງສັງຄົມແຕ່ລະຄົນ ທີື່ມີຄວາມເຊື່ອຖໃນຄຸນຄ່າຂອງຊາດຕົນ ຈິື່ງຈາເປັນຕູ້ອງ
ຍົກຖານະ, ຮັກສາກຽດສັກສີຂອງຊາດນັີ້ນໄວູ້ ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິື່ງໃນປັດຈຸບັນທີື່ມີການຕິດຕໍໍ່ພົວພັນລະ
ຫວ່າງປະເທດໃນດູ້ານຕ່າງໆຢ່າງໃກູ້ສິດ ອາດຈະເກີດຄວາມຮູ້ສຶກ ໃນການປຽບທຽບສະພາບຊີວິດການ
ເປັນຢ່ຂອງປະຊາຊົນແຕ່ລະປະເທດ ແລະ ປຽບທຽບການບໍລິຫານງານຂອງລັດຖະບານ ໃນການຊ່ວຍ
ເຫລອປະຊາຊົນຂອງຕົນເອງ, ຖູ້າປະຊາຊົນບໍໍ່ໄດູ້ຮັບການເອົາໃຈໃສ່, ປ່ອຍປະໃຫູ້ດາລົງຊີວິດໃນສະພາບທີື່
ທຸກຍາກ ກໍຈະບໍໍ່ພຽງແຕ່ປະຊາຊົນກຸ່ມນັີ້ນທີເື່ ສຍກຽດສັກສີເທົົ່ານັີ້ນ ຍັງເປັນຂໍໍ້ເສຍຂອງພາກລັດຖະບານ
ແລະ ເປັນການເສຍກຽດສັກສີຂອງປະເທດໃນທີື່ສຸດ. ດັົ່ງນັີ້ນ, ລັດຖະບານຂອງປະເທດຕ່າງໆສ່ວນຫລາຍ
ຈິງື່ ໃຫູ້ຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດວຽກສະຫວັດດີການສັງຄົມຢ່າງກວູ້າງຂວາງໃນປັດຈຸບັນ.
6) ດູ້ານຄວາມສອດຄ່ອງກັບຫລັກການສິດທິມະນຸດ
ວຽກສະຫວັດດີການສັງຄົມເປັນຄວາມຕູ້ອງການຂອງມະນຸດທົົ່ວໂລກ ເຊິື່ງອົງການສະຫະປະຊາ
ຊາດ ໄດູ້ເຫັນຄວາມຈໍາເປັນ ແລະ ບັນຍັດໄວູ້ໃນສົນທິສັນຍາວ່າດູ້ວຍສິດທິມະນຸດ ທີປ
ື່ ະກາດໃຊູ້ ໃນວັນທີ
25 ທັນວາ 1948 ໃນຂໍໍ້ທີ 25 ໄດູ້ບັນຍັດໄວູ້ວ່າ: ທຸກຄົນມີສິດທິຈະມີສະພາບຊີວິດການເປັນຢ່ ຕາມ
ມາດຕະຖານທີື່ຖກຕູ້ອງ ເໝາະສົມກັບລະດັບສຸຂະພາບ, ຄວາມຜາສຸກຂອງຕົນເອງ ແລະ ຄອບຄົວ ລວມ
ທັງດູ້ານອາຫານ, ເຄື່ອງນຸ່ງຫົົ່ມ, ທີື່ຢ່ອາໄສ, ການປີ່ນປົວສຸຂະພາບ ແລະ ການບໍລິການສັງຄົມທີື່ຈໍາເປັນ
ອື່ນໆ ແລະ ສິດທິທີື່ຈະໄດູ້ຮັບຫລັກຄໍ້າປະກັນໃນຍາມວ່າງງານ, ເຈັບເປັນ, ຂາດຄວາມສາມາດ,ເປັນໝູ້າຍ,
ເຖົີ້າແກ່, ຫລ ຂາດປັດໃຈໃນການດໍາລົງຊີວິດ (ປັດໃຈ 4) ອັນເນື່ອງມາຈາກເຫດສຸດວິໄສ ທີື່ຕົນເອງບໍໍ່ສາ
ມາດຄວບຄຸມໄດູ້. ສົນທິສັນຍາວ່າດູ້ວຍສິດທິມະນຸດ ໄດູ້ມີສ່ວນສໍາຄັນເຮັດໃຫູ້ປະເທດຕ່າງໆ ພະຍາຍາມ
ຂະຫຍາຍວຽກງານສັງຄົມສົງເຄາະປະຊາຊົນເພີື່ມຂຶີ້ນ. ນອກຈາກຈະຊ່ວຍໃຫູ້ປະຊາຊົນມີປັດໃຈ 4 ແລູ້ວ
ຍັງໄດູ້ຕອບສະໜອງໃຫູ້ມີຫລັກຄໍ້າປະກັນໃນການດໍາລົງຊີວິດຂອງຕົນເອງ ແລະ ຄອບຄົວ ເຊັົ່ນ: ການ
ປະກັນສັງຄົມ ອັນເປັນສ່ວນໜຶື່ງຂອງການສູ້າງຄວາມໝັີ້ນຄົງທາງສັງຄົມໃຫູ້ໄດູ້ໃນທີື່ສຸດ.

II. ແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບລະບົບສະຫວັດດີການສັງຄົມທົວ
ົ່ ໜູ້າ
ການອອກແບບລະບົບສະຫວັດດີການສັງຄົມທົົ່ວໜູ້າ ມີຄໍາຖາມສໍາຄັນ ສີື່ຄໍາຖາມ ດູ້ວຍກັນຄ:
(ກ) ສະຫວັດດີການທີື່ຈະໃຫູ້ນັີ້ນຄສະຫວັດດີການດູ້ານໃດ? (ຂ)ໃຜຄຜູ້ທີື່ຈະໄດູ້ຮັບສະຫວັດດີການແຕ່ລະ
ປະເພດ ແລະ ມີສິດທິໄດູ້ຮັບສະຫວັດດີການພາຍໃຕູ້ເງ ື່ອນໄຂແນວໃດ? (ຄ) ລະດັບຂອງສະຫວັດດີການທີື່
ໄດູ້ຮັບຫລາຍ ໜູ້ອຍຊໍໍ່າໃດ ເທົົ່າກັນໝົດທຸກຄົນ ຫລ ບໍໍ່ເທົົ່າກັນຍູ້ອນຫຍັງ? (ງ) ໃຜເປັນຜູ້ໃຫູ້ບໍລິການ
ສະຫວັດດີການ ໃນດູ້ານການຈັດຫາງົບປະມານ ຫລ ເງິນທຶນ ແລະ ການບໍລິຫານຈັດການຕ່າງໆ ?
ຄໍາຖາມຂູ້າງເທິງເຫລົົ່ານີີ້ສາມາດນໍາໄປສ່ຂໍໍ້ສະເໜີໃນດູ້ານຫລັກການ, ກອບແນວຄວາມຄິດ ແລະ
ການຄວບຄຸມຂອງສະຫວັດດີການສັງຄົມທົົ່ວໜູ້າ ໂດຍເລີື່ມຈາກອົງປະກອບຂອງລະບົບສະຫວັດດີການ
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ສັງຄົມວ່າ ມີລະບົບໃດແດ່? ເປັນການສະເໜີໃນແງ່ຄວາມຄິດກ່ຽວກັບປະເພດ ຫລ ຈຸດປະສົງຂອງສະ
ຫວັດດີການ ລວມເຖິງຜູ້ຮັບສະຫວັດດີການ. ຈາກນັີ້ນ ກູ້າວໄປເຖິງການພິຈາລະນາເຖິງລະດັບຂອງສະ
ຫວັດດີການ, ແນວຄວາມຄິດເບີ້ອງຕົີ້ນໃນການຈັດສັນງົບປະມານ ແລະ ບັນຫາອື່ນໆ ຕາມລໍາດັບ.
2.1 ອົງປະກອບຂອງລະບົບສະຫວັດດີການ
ໂດຍທົົ່ວໄປ ອົງປະກອບຂອງລະບົບສະຫວັດດີການ ປະກອບດູ້ວຍ:
- ການບໍລກ
ິ ານສັງຄົມ (social service) ໝາຍເຖິງສິື່ງທີື່ລັດໃຫູ້ບໍລິການຂັີ້ນພີ້ນຖານແກ່
ປະຊາຊົນທຸກຄົນ ເຊັົ່ນ: ການໃຫູ້ການສຶກສາ 12 ປ, ການໃຫູ້ການປະກັນສຸຂະພາບແກ່ທຸກຄົນ, ການໃຫູ້
ການບໍລິການຝຶກວິຊາຊີບ ແລະ ພັດທະນາສີມແຮງງານ.
- ລະບົບປະກັນສັງຄົມ (Social Security) ໝາຍເຖິງລະບົບທີື່ຊ່ວຍເຫລອປະຊາຊົນ ກໍລະນີ
ປະສົບບັນຫາ ເປັນບາງຄັີ້ງຄາວ ເຊັົ່ນ: ບໍໍໍ່ມີວຽກເຮັດ (ຖກເລີກຈູ້າງ), ຜົນລະປກເສຍຫາຍ, ລາຄາຜົນການ
ຜະລິດຕົກຕໍໍ່າ. ສິດທິຜົນປະໂຫຍດຈາກລະບົບນີີ້ ມີລັກສະນະຊົົ່ວຄາວ ແຕ່ກອ
ໍ າດມີບາງໂຄງການທີມ
ື່ ີລັກ ສະ
ນະຖາວອນ ເຊັົ່ນ: ສິດທິໃນການໄດູ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການວ່າງງານໃນລະບົບປະກັນສັງຄົມ. ການຈະ
ໄດູ້ປະໂຫຍດກໍຕເໍໍ່ ມື່ອຜປ
ູ້ ະກັນຕົນວ່າງງານ ແຕ່ສິດທິໃນການໄດູ້ຮັບການປະກັນສັງຄົມ ມີລັກສະນະຖາ
ວອນ ຈົນເທົົ່າທີື່ຜປ
ູ້ ະກັນສັງຄົມຍັງຢ່ໃນລະບົບ.
- ລະບົບການຊ່ວຍເຫລອທາງສັງຄົມ (Social Assistance) ໝາຍເຖິງລະບົບທີເື່ ນັີ້ນໃສ່ການດ
ແລຜດ
ູ້ ູ້ອຍໂອກາດເຊັົ່ນ: ຜພ
ູ້ ິການ, ຜູ້ເປັນພະຍາດຊໍ້າເຮີ້ອ ທີື່ບໍໍ່ສາມາດເຮັດວຽກໄດູ້. ສິດທິຜົນປະໂຫຍດ
ໃນລະບົບນີີ້ ມີລັກສະນະ ເຄິື່ງຊົົ່ວຄາວ ແລະ ເຄິື່ງຖາວອນ, ແຕ່ຜເູ້ ກີດສິດສ່ວນຫລາຍແມ່ນມີລັກສະນະຖາ
ວອນ ເຊັົ່ນ: ພິການຖາວອນ, ເຈັບເປັນຖາວອນ…
- ລະບົບການສົງົ່ ເສີມສະໜັບສະໜນຫຸນ
ູ້ ສ່ວນທາງສັງຄົມ ເປັນການບໍລິຫານຈັດການເພີື່ມເຕີມ
ເພື່ອໃຫູ້ລະບົບສະຫວັດດີການສັງຄົມດໍາເນີນໄດູ້ດີຍິື່ງໆຂຶີ້ນເຊັົ່ນ: ການສົົ່ງເສີມຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍສ
ໍ່ ັງຄົມ,
ສົົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບໃນການດໍາລົງຊີວິດໃນສັງຄົມ.
ການຈໍາແນກ ເປັນ 4 ລະບົບດັົ່ງກ່າວ ອາດເວົີ້າໄດູ້ວ່າ ເປັນ 4 ເສົາຄໍ້າ ຂອງລະບົບສະຫວັດດີການ
ສັງຄົມ.
2.2 ລະດັບຂອງສະຫວັດດີການ
ແຕ່ລະລະດັບຂອງສະຫວັດດີການ ໃນແຕ່ລະເສົາຄໍ້າທີື່ລັດ ແລະ ສັງຄົມ ຄວນຈັດສັນໃຫູ້ແກ່ປະ
ຊາຊົນ ຫລ ໃຫູ້ການຮັບຮອງວ່າຈະສະໜອງໃຫູ້ນັີ້ນຄວນແມ່ນລະດັບໃດ
ຈິື່ງເປັນບັນຫາສໍາຄັນຕໍກ
ໍ່ ັບ
ຄວາມຍນຍົງ ແລະ ສົມເຫດສົມຜົນຂອງລະບົບສະຫວັດດີການ, ຖູ້າຫາກໃຫູ້ສະຫວັດດີການໜູ້ອຍເກີນໄປ
ກໍຈະບໍໍ່ບັນລຸຈຸດປະສົງ ໃນການໃຫູ້ສະຫວັດດີການແກ່ປະຊາຊົນ ແຕ່ຫາກໃຫູ້ຫລາຍເກີນໄປກໍຈະເປັນພາລະ
ໃຫູ້ລັດຖະບານ ຫລ ສັງຄົມ ເຊິງື່ ອາດຈະໄປຫລຸດລາຍຈ່າຍທີຈ
ື່ ໍາເປັນດູ້ານອື່ນໆຂອງປະເທດຫລາຍເກີນໄປ.
ໂດຍຫລັກການແລູ້ວ ລະດັບສະຫວັດດີການສາມາດແບ່ງອອກໄດູ້ເປັນ 3 ລະດັບ ຄ:

1) ສະຫວັດດີການສັງຄົມຂັນ
ີ້ ພນ
ີ້ ຖານ

ໂດຍຫລັກການ, ປະຊາຊົນທຸກຄົນຈະຕູ້ອງໄດູ້ຮັບສະຫວັດດີການສັງຄົມຈາກລັດ ຕາມຄໍານິຍາມ
ຂູ້າງເທິງຢ່າງ ທົົ່ວໜູ້າ ແລະ ເທົົ່າທຽມ ກັນໃນລະດັບ “ພນ
ີ້ ຖານ” ຄ ເປັນສະຫວັດດີການສັງຄົມຂັີ້ນຕໍາໍ່ ທີື່
ຊ່ວຍໃຫູ້ມີຊີວິດການເປັນຢ່ໄດູ້ສົມກັບຄວາມເປັນມະນຸດ. ສະຫວັດດີການສັງຄົມຂັີ້ນພີ້ນຖານ ໄດູ້ກວມເອົາ
ຕັີ້ງແຕ່ເກີດຈົນເຖິງເສຍຊີວິດ.
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2) ສະຫວັດດີການສັງຄົມສ່ວນເພີມ
ື່ : ກໍລະນີທວ
ົົ່ ໄປ
ປະຊາຊົນບາງກຸ່ມອາດຈະໄດູ້ຮັບສະຫວັດດີການສງກວ່າລະດັບພີ້ນຖານ, ເຊິື່ງເອີີ້ນວ່າ: “ສະຫວັດ
ດີການສັງຄົມສ່ວນເພີື່ມ”

ໃນກໍລະນີທີື່ມີການສົມທົບຈ່າຍເພີື່ມຈາກຜູ້ໄດູ້ຮັບສະຫວັດດີການເອງ ເຊັົ່ນ:

ການບໍລິການປີ່ນປົວສຸຂະພາບ ພາຍໃຕູ້ລະບົບປະກັນສັງຄົມ ຫລ ບາງກໍລະນີທີື່ລັດຄວນໃຫູ້ການບໍລິການ
ເພີື່ມເຕີມ ເປັນຕົີ້ນ, ການຮັກສາສຸຂະພາບຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ເນື່ອງຈາກພະນັກງານ-ລັດຖະ
ກອນໄດູ້ຮັບ ເງິນເດອນຕໍໍ່າກວ່າພາກເອກະຊົນ ໃນລະດັບຄວາມສາມາດດຽວກັນ. ໃນດູ້ານນີີ້ ບໍໍ່ມີລັກສະ
ນະ “ທົົ່ວໜູ້າ”. ສະຫວັດດີການສັງຄົມສ່ວນເພີື່ມເຕີມ ອາດເປັນການໃຫູ້ເພີື່ມເຕີມຈາກສະຫວັດດີການ
ສັງຄົມຂັີ້ນພີ້ນຖານ ໃນແຜນງານດຽວກັນ ຫລ ເປັນແຜນງານແຍກຕ່າງຫາກຈາກ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ
ຂັີ້ນພນ
ີ້ ຖານ ເຊັົ່ນ: ປະກັນສຸຂະພາບຂອງລະບົບປະກັນສຸຂະພາບທົົ່ວໜູ້າ ຖເປັນສະຫວັດດີການຂັີ້ນພີ້ນ
ຖານ. ໃນຂະນະທີື່ປະກັນສຸຂະພາບຂອງລະບົບປະກັນສັງຄົມ ແລະ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນເປັນສະຫວັດ
ດີການສ່ວນເພີື່ມເຕີມ.

3) ສະຫວັດດີການສັງຄົມສ່ວນເພີມ
ື່ : ກໍລະນີຄນ
ົ ທຸກຍາກ ແລະ ກຸມ
່ ອາຊີບ
ຄົນທຸກຍາກ

ແລະ

ຜູ້ມີລາຍໄດູ້ນູ້ອຍ

ຄວນໄດູ້ຮັບສະຫວັດດີການສັງຄົມສ່ວນເພີື່ມບາງດູ້ານ

ຕົວຢ່າງ: ເງິນກູ້ຢືມເພື່ອການສຶກສາ…. ສະຫວັດດີການສັງຄົມສ່ວນນີີ້ມີລັກສະນະ(ເຈາະຈົງກຸ່ມເປົົ້າໝາຍ
targeting) ໂດຍດໍາເນີນການເພື່ອເລອກວ່າໃຜຢ່ໃນກຸ່ມເປົົ້າໝາຍຈະຕູ້ອງໃຊູ້ວິທີເບິື່ງລາຍຮັບ ຫລ ຖານະ
(mean - testing) ເຊັົ່ນ: ໂຄງການໃຫູ້ກູ້ຢືມເງິນ ເພື່ອການສຶກສາ ຫລ ກໍານົດຕາມກຸ່ມອາຊີບ ທີື່ເປັນ
ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງຜູ້ມີລາຍຮັບຕໍໍ່າ ເຊັົ່ນ: ໂຄງການປະກັນລາຄາຜົນຜະລິດ ຫລ ກອງທຶນສະຫວັດດີການ
ຊາວນາ...
ໂດຍຫລັກການແລູ້ວ, ຖູ້າລະດັບສະຫວັດດີການພາຍໃຕູ້ສະຫວັດດີການຂັີ້ນພີ້ນຖານມີມາດຕະ
ຖານສງຂຶີ້ນເລີ້ອຍໆໃນອະນາຄົດ ຈະບໍໍ່ຈໍາເປັນຕູ້ອງມີສະຫວັດດີການສັງຄົມສ່ວນເພີື່ມເຕີມ ສໍາລັບຄົນທຸກ
ຍາກ ຫລ ກຸ່ມອາຊີບ ແຕ່ຕູ້ອງບໍລກ
ິ ານໃຫູ້ປະຊາຊົນທຸກຄົນໄດູ້ຮັບສະຫວັດດີການຂັີ້ນພີ້ນຖານຢ່າງທົົ່ວໜູ້າ
ຢ່າງແທູ້ຈິງ.
ໃນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງຄວນຫລຸດຄວາມຊໍ້າຊູ້ອນລະຫວ່າງສະຫວັດດີການຂັີ້ນພີ້ນຖານ ແລະ ສະ
ຫວັດດີການສ່ວນເພີື່ມ ທີື່ມີຢ່ ໂດຍສະເພາະປະຊາຊົນບາງຄົນໄດູ້ຮັບສະຫວັດດີການປະເພດດຽວກັນ ໃນ
ສອງລະບົບ.
2.3 ຄວາມຮັບຜິດຊອບງົບປະມານຂອງພາກລັດ ແລະ ພາກສັງຄົມ
ການໃຫູ້ບໍລິການສະຫວັດດີການສັງຄົມບໍໍ່ວ່າຈະເປັນແບບທົົ່ວໜູ້າ ຫລ ແບບສະເພາະ ລູ້ວນແຕ່
ເປັນພາລະຕໍໍ່ງ ົບປະມານພາກລັດ ຫລ ພາກສັງຄົມ (ກໍລະນີພາກສ່ວນອື່ນທີື່ບໍໍ່ແມ່ນພາກລັດເປັນຜູ້ໃຫູ້ບໍລິ
ການ ເຊັົ່ນ: ສະຫວັດດີການທີື່ຜູ້ໃຊູ້ແຮງງານ (ນາຍຈູ້າງ) ໃຫູ້ກັບຜູ້ອອກແຮງງານ (ລກຈູ້າງ) ຫລ ຊ່ວຍ
ເຫລອເກີ້ອກນລະຫວ່າງຄົນໃນສັງຄົມ ) ຈິື່ງຕູ້ອງມີແນວທາງທີື່ຊັດເຈນ ໃນການກໍານົດຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ທາງດູ້ານການເງິນ ຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ ແລະ ມີການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະ
ພາກສ່ວນອື່ນຂອງສັງຄົມ ເຊັົ່ນ:
-

ສະຫວັດດີການສັງຄົມຂັີ້ນພີ້ນຖານທົົ່ວໜູ້ານັີ້ນ, ພາກລັດຄວນເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບງົບປະມານ

ທັງໝົດ (tax financing) ແຕ່ອາດຈະມອບໝາຍໃຫູ້ພາກສ່ວນອື່ນຂອງສັງຄົມ (ເອີີ້ນວ່າ ພາສີສະຫວັດ
ດີການສັງຄົມ) ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການໃຫູ້ບໍລິການໄດູ້ບາງກໍລະນີ, ບາງພີ້ນທີື່ ແລະ ບາງກຸ່ມເປົົ້າໝາຍ. ຖູ້າ
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ພາສີນັີ້ນຫາກມີຄວາມຊໍານານຫລາຍກວ່າ, ມີປະສິດທິພາບກວ່າ ຫລ ເຂົີ້າເຖິງກຸ່ມປະຊາຊົນ ທີື່ພາກລັດບໍໍ່
ສາມາດເຂົີ້າເຖິງ.
- ສະຫວັດດີການສັງຄົມສ່ວນເພີື່ມ ອາດມີແຫລ່ງເງິນນອກຈາກພາກລັດ ເຊັົ່ນ: ຈາກຜູ້ໄດູ້ຮັບສະ
ຫວັດດີການ, ຜູ້ໃຊູ້ແຮງງານ (ປະກອບທຶນສົມທົບຮ່ວມກັນ).
- ສະຫວັດດີການສ່ວນເພີື່ມສໍາລັບຄົນທຸກຍາກ, ຜູ້ມີລາຍຮັບຕໍໍ່າ (ກຸ່ມອາຊີບທີື່ມີລາຍຮັບຕໍໍ່າ)
ຄວນເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພາກລັດທັງໝົດ.

ເນື່ອງຈາກລະບົບສະຫວັດດີການຂັີ້ນພີ້ນຖານຈະຄົງຢ່ຕະຫລອດໄປ ເຖິງແມ່ນວ່າສະພາບເສດຖະ

ກິດຈະດີ ຫລ ບໍໍ່ດີ ຍັງຈະເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພາກລັດທັງໝົດ. ສະນັີ້ນ, ການອອກແບບລະດັບສະ
ຫວັດດີການໃນແບບສະຫວັດດີການສັງຄົມຂັີ້ນພີ້ນຖານ ຄວນຄໍານຶງເຖິງພາລະດູ້ານງົບປະມານ ໃນກໍລະນີ
ທີື່ສະພາບເສດຖະກິດບໍໍ່ດີ ໂດຍສະເພາະໃນຊ່ວງວິກິດການເສດຖະກິດ. ສໍາລັບສະຫວັດດີການສ່ວນເພີື່ມ ທັງ
ສອງປະເພດ ອາດປັບເພີື່ມ ຫລ ຫລຸດລົງຕາມສະພາບເສດຖະກິດໄດູ້.
ສິື່ງທີື່ຄວນລະວັງ ຄ ນະໂຍບາຍ(ໂຄງການພິເສດ)ບາງປະເພດ ເປັນຕົີ້ນ: ການຊ່ວຍຄ່າຄອງຊີບ
ດູ້ວຍການແຈກຢາຍເງິນໃຫູ້ຜູ້ມີລາຍຮັບຕໍໍ່າ, ການຂາຍສິນຄູ້າລາຄາຖກ, ໃຫູ້ບໍລິການລົດຟຣີ, ນໍ້າຟຣີ,
ໄຟຟ້າຟຣີ ທີື່ເປັນໂຄງການຊົົ່ວຄາວ ເພື່ອຊ່ວຍເຫລອປະຊາຊົນໃນຍາມເສດຖະກິດຕົກຕໍໍ່າ, ເຊິື່ງເປັນໂຄງ
ການກະຕຸູ້ນເສດຖະກິດສະເພາະໜູ້າ ບໍໍ່ຄວນຢ່ໃນລະບົບສະຫວັດດີການ ເພາະມີຂໍໍ້ເສຍໃນການບ່າຍບ່ຽງ
ຈາກກົນໄກຕະຫລາດ ກໍໍ່ໃຫູ້ເກີດການໃຊູ້ຊັບພະຍາກອນທີື່ບໍໍ່ຖກຕູ້ອງໃນໄລຍະຍາວ.
2.4 ແນວຄວາມຄິດລັດສະຫວັດດີການ ກັບ ແນວຄວາມຄິດສັງຄົມສະຫວັດດີການ
ຫລາຍປະເທດບໍລິການສະຫວັດດີການໃຫູ້ປະຊາຊົນ ໂດຍໃຊູ້ແນວຄວາມຄິດລັດສະຫວັດດີການ
(Welfare state) ໝາຍຄວາມວ່າ ພາກລັດເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຄ່າໃຊູ້ຈ່າຍທັງໝົດ ແລະ ດໍາເນີນການ
ເກັບພາສີລະດັບສງ ເພື່ອໃຫູ້ສາມາດຮັບຜິດຊອບພາລະດັົ່ງກ່າວໄດູ້ ເຊິື່ງມີຂໍໍ້ເສຍຄ : ເຮັດໃຫູ້ພາກລັດເປັນ
ອົງກອນມີຂະໜາດໃຫຍ່ຫລາຍຂຶີ້ນ ເມື່ອທຽບກັບລະບົບເສດຖະກິດ. ນອກຈາກນັີ້ນ, ໃນຫລາຍປະເທດ
ໃນດູ້ານລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍ ພາກລັດຄິດໄລ່ເປັນຄັີ້ງໜຶື່ງຂອງລາຍໄດູ້ທົົ່ວປະເທດໃນແຕ່ລະປ ເຮັດໃຫູ້
ເກີດການບ່າຍບ່ຽງກົນໄກຕະຫລາດທີື່ຂູ້ອນຂູ້າງຮຸ່ນແຮງ
ເນື່ອງຈາກການເກັບພາສີກໃໍໍ່ ຫູ້ເກີດການບິດ
ເບອນດູ້ານລາຄາ.
ສ່ວນອີກແນວຄວາມຄິດໜຶື່ງແມ່ນແນວຄວາມຄິດສັງຄົມສະຫວັດດີການ (Welfare society)
ເປັນແນວຄວາມຄິດທີື່ສະເໜີໃຫູ້ພາກສ່ວນອື່ນຂອງສັງຄົມເຂົີ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມຮັບຜິດຊອບໃນການບໍລິ
ການສະຫວັດດີການ ບໍວ່າຈະເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບດູ້ານການເງິນ ຫລ ດູ້ານການບໍລິຫານຈັດການ.
ຕົວຢ່າງ: ການໃຫູ້ບໍລິການສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໂດຍຊຸມຊົນ ຫລ ພາກທຸລະກິດ.
ຊຸມຊົນມີບົດບາດໃນການເບິື່ງແຍງດແລຄວາມສຸກທຸກຂອງປະຊາຊົນມາເປັນເວລາດົນນານ ໃນ
ຮບແບບຕ່າງໆ ເລີື່ມຕັີ້ງແຕ່ການຊ່ວຍເຫລອ ເຊິື່ງກັນ ແລະ ກັນ ລະຫວ່າງຍາດພີື່ນູ້ອງ, ປະຊາຊົນພາຍໃນ
ບູ້ານ, ຄົນໃນຄອບຄົວໃນຍາມເຈັບເປັນ ຫລ ເສຍຊີວິດ, ແບ່ງປັນອາຫານການກິນ,ການປີ່ນປົວສຸຂະພາບ,
ໃຫູ້ທີື່ພັກອາໄສ ຕະຫລອດຮອດການສູ້າງຕັີ້ງສະຫະກອນ ຫລ ກຸ່ມການຜະລິດໃນຮບແບບຕ່າງໆ.
ພາກທຸລະກິດນັີ້ນຄວນເລັົ່ງລັດການຈັດສະຫວັດດີການສັງຄົມໃຫູ້ເປັນແນວທາງທີື່ມີຄວາມຮັບ
ຜິດຊອບຕໍໍ່ສັງຄົມຂອງທຸລະກິດ (Corporate Social Responsibility ຫລ CSR) ຫລ ແນວຄິດວິ
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ສາຫະກິດສັງຄົມ (Social Enterprise) ເຊິື່ງບໍໍ່ພຽງແຕ່ມີຂໍໍ້ດີໂດຍກົງຕໍກ
ໍ່ ານຫລຸດຜ່ອນພາລະຂອງ ພາກ
ລັດ ແລະ ຫລຸດການບິດເບອນກົນໄກຕະຫລາດແລູ້ວ ພາກທຸລະກິດຍັງສາມາດເພີື່ມຄວາມສາມາດຂອງຊຸມ
ຊົນໃນການບໍລິຫານຈັດການສະຫວັດດີການໄດູ້ ດູ້ວຍການຝືກອົບຮົມດູ້ານການບັນຊີໃຫູ້ສະຫະ ກອນ
ສະຫວັດດີການ.
2.5 ຄວາມທົວ
ົ່ ໜູ້າຂອງລະບົບສະຫວັດດີການສັງຄົມ
ດັົ່ງທີື່ໄດູ້ສະເໜີຂູ້າງເທິງນັີ້ນວ່າ, ລະບົບສະຫວັດດີການສັງຄົມແບບທົົ່ວໜູ້ານັີ້ນ ຖູ້າຫາກພິຈາລະນາ
ໃນຄວາມໝາຍແຄບໆກໍເຫັນວ່າມີຄວາມຊັດເຈນພໍສົມຄວນ ເຊິື່ງມັນໝາຍເຖິງສະຫວັດດີການທີື່ໃຫູ້ກັບ
ທຸກຄົນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນຄວາມເປັນຈິງແລູ້ວຄໍາວ່າ “ທົົ່ວໜູ້າ” ກໍຍັງມີຄວາມບໍໍ່ຊັດເຈນໃນຫລາຍ
ປະການ.

1) ການຄຸູ້ມຄອງສະຫວັດດີການທົົ່ວໜູ້າ
ໂດຍເລີື່ມຈາກຄໍາວ່າ: ທຸກຄົນ ນັີ້ນຄວາມໝາຍແມ່ນຄຸູ້ມຄອງແນວໃດ, ຕົວຢ່າງ : ໝາຍຄວາມ

ວ່າຄຸູ້ມຄອງສະເພາະຜທ
ູ້ ມ
ີື່ ີສັນຊາດມີສໍາມະໂນຄົວ ແລະ ບັດປະຈໍາຕົວ ຫລ ລວມເຖິງຄົນທີບ
ື່ ໍໍ່ມີສັນ ຊາດ ເຊິື່ງ
ໝາຍເຖິງຜທ
ູ້ ີື່ເກີດໃນແຜ່ນດິນນັີ້ນໆ ແຕ່ບໍໍ່ໄດູ້ຮັບຮອງວ່າເປັນພົນລະເມອງ ເນື່ອງຈາກພໍແ
ໍ່ ມ່ບໍໍ່ມີຫລັກຖານ
ຢັົ້ງຢືນວ່າເປັນຄົນໃນປະເທດນັີ້ນ ຫລ ຈະລວມໄປເຖິງຄົນຕ່າງດູ້າວ ທີື່ອາໄສຢ່ດີນແດນ ຂອງປະເທດນັີ້ນ,
ຄົນຕ່າງປະເທດ ຫລ ແຮງງານຕ່າງປະເທດ ເນື່ອງຈາກປັດຈຸບັນແຮງງານເຫລົົ່ານີີ້ໄດູ້ໃຊູ້ບໍລິ ການສະຫວັດດີ
ການບາງດູ້ານ ເຊັົ່ນ: ສົົ່ງລກເຂົີ້າໂຮງຮຽນ, ຮັບການປນ
ີ່ ປົວໂດຍບໍໍ່ເສຍຄ່າ ຈາກໂຮງໝໍລັດ ລວມທັງການ
ໃຫູ້ສິດທິສະຫວັດດີການສະເພາະແຮງງານຕ່າງປະເທດທີື່ໄດູ້ຈົດທະບຽນຖກຕູ້ອງ ຫລ ບໍ, ຖູ້າໃຊູ້ແນວຄິດ
ວ່າຕູ້ອງຈົດທະບຽນ ຈະລວມທັງຄອບຄົວ (ຄ່ສົມລົດ ແລະ ລກ) ຂອງແຮງງານທີື່ຈົດທະບຽນ ຫລ ບໍ? ສິື່ງ
ເຫລົົ່ານີີ້ ລູ້ວນແຕ່ເປັນບັນຫາທີື່ຈະໄດູ້ມີການປຶກສາຫາລໃຫູ້ໄດູ້ຂໍໍ້ສະຫລຸບທີຊ
ື່ ັດເຈນ ເພື່ອໃຫູ້ການອອກ
ແບບລະບົບສະຫວັດດີການທົົ່ວໜູ້າ ມີລັກສະນະຮອບດູ້ານ.

2) ເງື່ອນໄຂການເກີດສິດ

ເມື່ອໃດທີື່ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົີ້າໃຈກ່ຽວກັບການຄຸູ້ມຄອງ ຫລ ນິຍາມຂອງຄວາມທົົ່ວໜູ້າ ໃນແງ່ຂອງຜູ້
ທີື່ມີສິດໄດູ້ຮັບສະຫວັດດີການແລູ້ວ, ບັນຫາສໍາຄັນຕໍມ
ໍ່ າແມ່ນສະຫວັດດີການປະເພດໃດ ທີື່ຈະຕອບສະໜ
ອງກັບທຸກຄົນໃນທຸກເງື່ອນໄຂ ເປັນຕົີ້ນ(ສະຫວັດດີການປີ່ນປົວສຸຂະພາບ) ແລະ ສະຫວັດດີການປະເພດໃດ
ຈະໃຫູ້ໄດູ້ກຕ
ໍ ເໍໍ່ ມື່ອມີເງື່ອນໄຂບາງປະການ ເຊັົ່ນ: ການສຶກສາບໍໍ່ເສຍຄ່າ ຈະໃຫູ້ທຸກຄົນ ໂດຍບໍກໍານົດວ່າອາຍຸ
ເທົົ່າໃດ ຫລ ບໍ? ເຊັົ່ນ: ຄົນອາຍຸ 40 ປ ຈົບການສຶກສາລະດັບປະຖົມ ແລະ ຕູ້ອງການກັບມາຮຽນຕໍຊ
ໍ່ ັີ້ນ
ມັດທະຍົມໃນລະບົບໂຮງຮຽນສາມັນສຶກສາ ຈະສາມາດຮຽນບໍໍ່ເສຍຄ່າ ໄດູ້ ຫລ ບໍ? ເພາະອາດຈະຂັດກັບ
ລະບຽບກ່ຽວກັບອາຍຸຂອງຜເູ້ ຂົີ້າຮຽນ ຫລ ຈະຕູ້ອງຮຽນຢ່ນອກລະບົບເທົົ່ານັີ້ນ.
ມີບາງຕົວຢ່າງທີື່ກົງກັບຄວາມເປັນຈິງຫລາຍ ເຊັົ່ນ: ການໃຫູ້ເບູ້ຍລູ້ຽງແກ່ຜອ
ູ້ າຍຸສງ ເຊິື່ງເງື່ອນໄຂ
ການເກີດສິດຕູ້ອງມີອາຍຸ 60 ປ ຂຶີ້ນໄປ, ໃນກໍລະນີນີີ້ຈະຖວ່າເປັນການໃຫູ້ສະຫວັດດີການທົົ່ວໜູ້າ ຫລ ບໍ?
ຫລ ການໃຫູ້ສະຫວັດດີການສໍາລັບຄົນທຸກຍາກ ເງື່ອນໄຂກໍໍ່ຕູ້ອງເປັນຄົນທຸກຍາກແທູ້ໆ ຈິື່ງໄດູ້ສິດທິດັົ່ງ
ກ່າວ ນັີ້ນຖວ່າແມ່ນທົົ່ວໜູ້າ ຫລ ບໍ?

ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຖູ້າເງື່ອນໄຂການເກີດສິດບໍໍ່ມີລັກສະນະສະເພາະເຈາະຈົງກຸ່ມເປົົ້າໝາຍ ບົນພີ້ນ
ຖານການເພີື່ມສະຫວັດດີການໃຫູ້ກັບຜູ້ດູ້ອຍໂອກາດ ຫລ ຄົນທຸກຍາກ ໃຫູ້ຖວ່າເປັນການໃຫູ້ສະຫວັດດີ
ການທົົ່ວໜູ້າ. ຕົວຢ່າງ : ການໃຫູ້ເບູ້ຍລູ້ຽງກັບຜູ້ອາຍຸສງ 60 ປ ຂຶີ້ນໄປ ທຸກຄົນ, ໃນນັີ້ນ : ບໍວ່າຈະເປັນຄົນ
ທຸກຍາກ, ທໍາມະດາ ຫລ ຄົນຮັົ່ງມີ ລູ້ວນແຕ່ເປັນການໃຫູ້ສະຫວັດດີການທົົ່ວໜູ້າ ຫລ ສິດທິການຮຽນໜັງ
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ສໂດຍບໍໍ່ເສຍຄ່າ
ເຊິື່ງຄການໃຫູ້ເງິນຊ່ວຍເຫລອທີື່ກ່ຽວຂູ້ອງກັບການຮຽນກໍເປັນສິດທິທົົ່ວໜູ້າເຊັົ່ນກັນ
ເພາະບໍໍ່ໄດູ້ຂຶີ້ນກັບຖານະຊີວິດການເປັນຢ່ຂອງນັກຮຽນ ແລະ ຄອບຄົວນັກຮຽນ.
ສ່ວນເງື່ອນໄຂທີື່ພົວພັນກັບຖານະຊີວິດການເປັນຢ່ ຫລ ຄວາມດູ້ອຍໂອກາດ ກໍໃຫູ້ຖວ່າເປັນການ
ຕອບສະໜອງສະຫວັດດີການແບບເຈາະຈົງ ຫລ ກໍານົດກຸ່ມເປົົ້າໝາຍ (targeting) ເຊັົ່ນ: ເງິນຄ່າຄອງຊີບ
ແລະ ການປີ່ນປົວສຸຂະພາບ ໂດຍບໍໍ່ເສຍຄ່າ ສໍາລັບຜມ
ູ້ ີລາຍຮັບຕໍໍ່າ.

ສິື່ງໜຶື່ງທີື່ສໍາຄັນ, ບໍໍ່ວ່າຈະເປັນລະບົບສະຫວັດດີການສັງຄົມທົົ່ວໜູ້າ ຫລ ເຈາະຈົງ ທີື່ບໍໍ່ຄວນມີ ຄ
ການກໍານົດໂກຕ່າ ສໍາລັບສະຫວັດດີການຂັີ້ນພີ້ນຖານກໍຄຜມ
ູ້ ີສິດຕາມເງ ື່ອນໄຂ ເຊັົ່ນດຽວກັນກັບບາງຄົນ
ໄດູ້ຮັບສະຫວັດດີການ ແຕ່ບາງຄົນພັດບໍໍ່ໄດູ້ຮັບສະຫວັດດີການ ດູ້ວຍເຫດຜົນວ່າ ງົບປະມານບໍໍ່ພຽງພໍ.
2.6 ບັນຫາໃນການຈັດຕັງີ້ ປະຕິບດ
ັ ການບໍລກ
ິ ານລະບົບສະຫວັດດີການສັງຄົມທົວ
ົ່ ໜູ້າ
ເຖິງແມ່ນວ່າສະຫວັດດີການຫລາຍປະເພດທີື່ລັດໄດູ້ສະໜອງການບໍລິການໃຫູ້ໃນລັກສະນະທົົ່ວ
ໜູ້າ ແຕ່ກໍຍັງມີບັນຫາໃນແງ່ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດດູ້ວຍສາຍເຫດຕ່າງໆ ເຊັົ່ນ: ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ບໍໍ່ດີ
ເຮັດໃຫູ້ຜູ້ມີສິດບໍໍ່ຮູ້ວ່າມີສະຫວັດດີການນັີ້ນໆ ໃຫູ້ແກ່ປະຊາຊົນ ຫລ ບໍ, ຮູ້ວ່າຕົນມີສິດທິ ແຕ່ບັນຫາການ
ລົງທະບຽນຮັບສິດທິ ອັນເນື່ອງມາຈາກບໍໍ່ມີຫລັກຖານອູ້າງອີງ, ຊອກຫາຫລັກຖານບໍໍ່ໄດູ້ ຫລ ໄດູ້ມາຍາກ
ເຊັົ່ນ: ບັດປະຈໍາຕົວ, ສໍາມະໂນຄົວ, ເອກະສານຮັບຮອງເປັນຄົນທຸກຍາກ, ການເປັນພິການ ລວມທັງຄວາມ
ຫຍຸູ້ງຍາກການເດີນທາງໄປລົງທະບຽນ ທີື່ໃຊູ້ເວລາດົນ ແລະ ຢ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫລີກ.
ນອກຈາກປະຊາຊົນໄດູ້ຮັບສິດທິ ແລະ ສາມາດໄປລົງທະບຽນແລູ້ວກໍຕາມ ແຕ່ກໍມີບາງກຸ່ມທີື່
ເລອກບໍໍ່ໄປລົງທະບຽນເພື່ອຮັບສິດທິຂອງຕົນ ໂດຍສະເພາະກຸ່ມຜມ
ູ້ ີລາຍຮັບສງ ເຊິື່ງອາດຈະເປັນຜູ້ຢ່ໃນກຸ່ມ
ຜອ
ູ້ າຍຸສງ ແລະ ລະບົບປະກັນສຸຂະພາບທົົ່ວໜູ້າ ລວມທັງກຸ່ມທີື່ມີລາຍຮັບບໍໍ່ສງທີື່ບໍໍ່ຢາກຈ່າຍເງິນສົມທົບ
ເຊັົ່ນ:

ກໍລະນີຂອງປະກັນສັງຄົມທີື່ປະສົບບັນຫາ

ໃນການບໍລິການປນ
ີ່ ປົວສຸຂະພາບທີບ
ື່ ໍໍ່ໄດູ້ມາດຕະຖານ

ແລະ ການບໍລິການທີື່ບໍໍ່ຈງໃຈຜເູ້ ກີດສິດ.

III. ວຽກສະຫວັດດີການສັງຄົມ ຢ່ ສປປ ລາວ
3.1 ທັດສະນະຂອງພັກຕໍວ
ໍ່ ຽກສະຫວັດດີການສັງຄົມ
ໃນໄລຍະການປະຕິວັດຊາດປະຊາທິປະໄຕ
ກໍຄໄລຍະແຫ່ງການສູ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ,
ພັກ-ລັດຖະບານ ຍາມໃດກໍໄດູ້ເອົາໃຈໃສ່ຕໍໍ່ສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງພະນັກງານ, ທະຫານ, ຕໍາຫລວດ
ແລະ ຊາວຜູ້ອອກແຮງງານລາວບັນດາເຜົົ່າດູ້ວຍຫລາຍຮບການ ຫລາຍວິທີການທີື່ແຕກຕ່າງກັນ ໄປຕາມ
ສະພາບເງື່ອນໄຂການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະເທດ. ໂດຍຢຶດໝັີ້ນທັດສະນະພີ້ນຖານທີື່ວ່າມະ
ຫາຊົນເປັນຜູ້ສູ້າງປະຫວັດສາດ ແລະ ຄົນມີບົດບາດຕັດສິນການຄົງຕົວ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງປະ
ເທດຊາດ. ສະນັີ້ນ, ນັບແຕ່ມີ້ພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວໄດູ້ກໍາເນີດເກີດຂຶີ້ນມາ, ນະໂຍບາຍດູ້ານສະຫວັດ
ດີການສັງຄົມ ໄດູ້ຖກກໍານົດເຂົີ້າໃນແນວທາງດໍາເນີນງານຂອງພັກໃນແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ສບຕໍໍ່ໄດູ້ຮັບການ
ປັບປຸງບລະນະຢ່າງຕໍໍ່ເນື່ອງ ໂດຍສະແດງອອກໃນບັນດາມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງພັກແຕ່ລະຄັີ້ງເຊັົ່ນ:
ໃນໂຄງການດໍາເນີນງານສະເພາະໜູ້າ 12 ຂໍໍ້ ທີື່ກໍານົດອອກຢ່ໃນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສູ້າງຕັີ້ງພັກປະ
ຊາຊົນລາວ ໃນເມື່ອກ່ອນ ກໍຄພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວໃນປັດຈຸບັນ ໄດູ້ຊີີ້ໃຫູ້ເຫັນເຖິງຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຕໍໍ່
ຊາວຜອ
ູ້ ອກແຮງງານ ທີື່ໄດູ້ກໍານົດໄວູ້ ໃນຂໍໍ້ 5 ວ່າ:  ປົວແປງຊີວິດການເປັນຢ່ຂອງປະຊາຊົນທຸກຊັີ້ນຄົນ;
ຕໍກ
ໍ່ ັບກໍາມະກອນຕູ້ອງຮັບປະກັນໃຫູ້ມີວຽກເຮັດງານທໍາ ແລະ ຕູ້ອງໄດູ້ຮັບການດແລເປັນຢ່າງດີ; ຕໍໍ່ຊາວຜູ້
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ອອກແຮງງານດູ້ວຍມັນສະໝອງຕູ້ອງມີການນໍາໃຊູ້ເຂົາເຈົີ້າຢ່າງສົມກຽດ ແລະ ຊ່ວຍເຫລອເຂົາເຈົີ້າ ເພື່ອຂະ
ຫຍາຍຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ; ຕໍໍ່ຊາວໄຮ່-ນາຕູ້ອງມີດິນໄຮ່ດິນນາ ເພື່ອຂະຫຍາຍກະສິກໍາ ແລະ ມີຢ່ມີກິນ;
ຕໍກ
ໍ່ ັບນາຍທຶນອຸດສາຫະກໍາ-ການຄູ້າຕູ້ອງມີການສົົ່ງເສີມເຂົາເຈົີ້າໃຫູ້ດໍາເນີນການຜະລິດທຸລະກິດເພື່ອ
ຂະຫຍາຍອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄູ້າ; ຕໍໍ່ກັບຜູ້ຊົງຄຸນວຸດທິທີື່ຮັກຊາດ, ເຈົີ້າກົກເຈົີ້າເຫລົົ່າ ຕູ້ອງມີນະ ໂຍ
ບາຍອັນເໝາະສົມ1.
ນັບແຕ່ປ 1986 ເປັນຕົີ້ນມາ, ເປັນຊ່ວງໄລຍະແຫ່ງການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດແນວທາງປ່ຽນແປງໃໝ່
ຂອງພັກ, ເຊິື່ງພັກເຮົາຍິື່ງມີຄວາມເຂົີ້າໃຈເລິກເຊິື່ງ ແລະ ມອງເຫັນບັນຫາລະອຽດຂອງວຽກສະຫວັດດີການ
ສັງຄົມໃນແຕ່ລະໄລຍະ. ບົດລາຍງານການເມອງຕໍໍ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັີ້ງທີ IV ຂອງພັກໄດູ້ກໍານົດໃນທິດ
ທາງບາງຕອນວ່າ:  ເພື່ອແກູ້ໄຂບັນຫາສັງຄົມ ກ່ອນອື່ນໝົດ ພວກເຮົາຕູ້ອງສູ້າງລະບົບນະໂຍບາຍສັງຄົມ
ເຊັົ່ນ: ...ນະໂຍບາຍເງິນເດອນ ແລະ ບໍາເນັດ, ນະໂຍບາຍຕໍໍ່ຜູ້ກິນເບູ້ຍບໍານານ, ນະໂຍບາຍຕໍໍ່ທະຫານເສຍ
ອົງຄະ, ນະໂຍບາຍຕໍໍ່ຄອບຄົວຜູ້ເສຍສະຫລະຊີວິດເພື່ອການປະຕິວັດ ແລະ ນະໂຍບາຍອື່ນໆ. ແຕ່ເຖິງຈະສູ້າງ
ລະບົບນະໂຍບາຍສັງຄົມ ອັນຄົບຖູ້ວນປານໃດກໍຕາມ ມັນກໍບໍໍ່ທັນພໍເທື່ອ ສິື່ງສໍາຄັນໄປກວ່ານັີ້ນ ແມ່ນຕູ້ອງ
ປະຕິບັດລະບອບນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ທີື່ໄດູ້ປະກາດໃຊູ້ໄປແລູ້ວນັີ້ນ ໃຫູ້ເຕັມເມັດເຕັມໜ່ວຍ ທັງນີີ້ກໍເພື່ອຮັບ
ປະກັນຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນ2.
ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັີ້ງທີ IX ພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ໄດູ້ການົດທັດນະກ່ຽວກັບວຽກສະຫວັດດີ
ການສັງຄົມໄວູ້ວ່າ: ເຮັດໃຫູ້ຜອ
ູ້ ອກແຮງງານໄດູ້ຮັບການປົກປ້ອງຄຸູ້ມຄອງ ແລະ ໄດູ້ຮັບສະຫວັດດີການທີື່ດີ
ກວ່າເກົົ່າ; ປະຕິບັດນະໂຍບາຍກະຕັນຍຮູ້ບຸນຄຸນຕໍໍ່ຜທ
ູ້ ມ
ີື່ ີຄຸນງາມຄວາມດີຕປ
ໍໍ່ ະເທດຊາດໃຫູ້ທົົ່ວເຖິງ; ພັດ
ທະນາລະບົບສະຫວັດດີການສັງຄົມໃຫູ້ເຂັີ້ມແຂງ; ປຸກລະດົມທົົ່ວສັງຄົມ ໃຫູ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການເບິື່ງແຍງ
ຊ່ວຍເຫລອຜດ
ູ້ ູ້ອຍໂອກາດ ແລະ ຜປ
ູ້ ະສົບເຄາະຮູ້າຍຈາກໄພພິບັດຕ່າງໆ.
3.2 ລະບົບການບໍລກ
ິ ານສະຫວັດດີການສັງຄົມ ຢ່ ສປປ ລາວ
ໃນຄວາມເປັນຈິງແລູ້ວ, ທຸກໆສັງຄົມຈະມີການບໍລິການສະຫວັດດີການສັງຄົມໃນລະດັບໃດໜຶື່ງ
ທີື່ແຕກຕ່າງກັນ, ໃນສະໄໝກ່ອນທີື່ບໍໍ່ທັນມີລະບຽບກົດໝາຍການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມຈະສະແດງອອກໃນ
ຮບແບບຂອງກົດປະເພນີ ຫລ ຈາຮີດທີື່ເຄີຍປະຕິບັດຕໍໍ່ກັນ. ທັງນີີ້ກໍເພາະວ່າຈະຢ່ໃນສັງຄົມໃດກໍຕາມ, ມະ
ນຸດມັກຈະມີການກະທົບກະທັີ້ງ ເຊິື່ງກັນ ແລະ ກັນ ອັນເກີດຈາກກິດຈະການທາງດູ້ານເສດຖະກິດ, ການ
ເມອງ, ສັງຄົມ ແລະ ການນໍາໃຊູ້ຊັບພະຍາກອນຕ່າງໆ. ສໍາລັບ ສປປ ລາວ ອາດແບ່ງການບໍລິການສະ ຫວັດ
ດີການສັງຄົມເປັນ 2 ລະບົບຄ: ລະບົບການບໍລິການສະຫວັດດີການສັງຄົມ ທີື່ບໍເປັນທາງການ ແລະ ລະບົບ
ການບໍລິການສະຫວັດດີການສັງຄົມ ທີື່ເປັນທາງການ.
1) ລະບົບການບໍລກ
ິ ານສະຫວັດດີການສັງຄົມ ທີບ
ື່ ເໍ ປັນທາງການ3
ໂດຍທົົ່ວໄປແລູ້ວ, ສັງຄົມລາວມີຄວາມສໍາພັນທາງເຄອຍາດ ລວມຕົວເປັນກຸ່ມ ແລະ ຊຸມຊົນ, ມີ
ຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມ ເອີ້ອເຟືົ້ອເພື່ອແຜ່, ອຸູ້ມຊ ຊ່ວຍເຫລອ ເຊິື່ງກັນ ແລະ ກັນ. ດັົ່ງນັີ້ນ, ຮບແບບການ
1

ພັນດວງຈິດ ວົງສາ :(2000:4)ປືມ
ົ້ ໃຕູ້ແສງສະຫວ່າງ

2

ຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມສນກາງພັກ:(1986:57)ວາລະສານອາລຸນໃໝ່ສະບັບພິເສດ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັີ້ງທີ IV ຂອງພັກ

3

ພຸດ ສີມມາລາວົງ( 2012:89-90): ນະໂຍບາຍສາທາລະນະ, ຕໍາລາສອນ ນັກສຶກສາປະລິນຍາໂທ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງ

ຊາດ
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ຊ່ວຍເຫລອທາງສັງຄົມຜ່ານລະບົບຄອບຄົວ-ເຄອຍາດ, ເຄອຂ່າຍທາງສັງຄົມ,ການຈັດຕັີ້ງສັງຄົມ ແລະ ສາ
ສະໜາ ຈິງື່ ມີມາແຕ່ດົນນານ ແລະ ຍັງມີບົດບາດຕໍໍ່ສັງຄົມລາວ ໃນປັດຈຸບັນ ເຊິື່ງບົດບາດການຕອບສະໜອງ
ສະຫວັດດີການສັງຄົມທີື່ມີລັກສະນະບໍໍ່ເປັນທາງການ ຂອງແຕ່ລະສະຖາບັນໄດູ້ສະແດງອອກດັົ່ງນີີ້:
- ຄອບຄົວ ແລະ ເຄອຍາດ: ມີບົດບາດຫລາຍໃນການເບິື່ງແຍງດແລສະມາຊິກຂອງຕົນ ເຊັົ່ນ:
ການເຈັບເປັນ, ການຕົກທຸກໄດູ້ຍາກ ແລະ ການໄດູ້ຮັບໄພຂົົ່ມຂ່ຕ່າງໆ, ຜູ້ທີື່ເຂົີ້າມາໃຫູ້ການຊ່ວຍເຫລອ
ກ່ອນໝ່ແມ່ນສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ, ໃຫູ້ການເບິື່ງແຍງດແລຜູ້ເຖົີ້າ ຫລ ຜູ້ທີື່ຊ່ວຍຕົວເອງບໍໍ່ໄດູ້ກໍແມ່ນ
ຄອບຄົວ ແລະ ເຄື່ອຍາດ.
- ເຄອຄ່າຍທາງສັງຄົມ: ແມ່ນສິື່ງໜຶື່ງທີື່ມີຄວາມສໍາຄັນໃນປະເທດເຮົາ ເພື່ອເຮັດໜູ້າທີື່ໃນການ
ເບິື່ງແຍງຊ່ວຍເຫລອສັງຄົມ ເຊັົ່ນ: ໝ່ເພື່ອນ, ຄົນຮັກແພງທີື່ຮູ້ຈັກກັນ ຈະໃຫູ້ການຊ່ວຍເຫລອກັນໄດູ້ໃນ
ກໍລະນີທມ
ີື່ ີຄວາມເດອດຮູ້ອນ ແລະ ຈໍາເປັນ.
- ການຈັດຕັງີ້ ສັງຄົມ: ຊຸມຊົນກໍມີບົດບາດໃນການຊ່ວຍເຫລອສະມາຊິກໃນຊຸມຊົນ ເມື່ອມີບັນຫາ
ເດອດຮູ້ອນ, ການຈັດຕັີ້ງຕ່າງໆເຫລົົ່ານັີ້ນຈະເຂົີ້າມາຊ່ວຍເຫລອໃນລະດັບທີື່ແນ່ນອນໃດໜຶື່ງ. ກໍລະ ນີ
ປະເທດລາວເຮົາ, ກຸ່ມທູ້ອນເງິນ ຫລ ສະຫະພັນແມ່ຍິງ, ແນວໂຮມ, ຊາວໜຸ່ມ ພາຍໃນບູ້ານ ຈະເຮັດໜູ້າທີື່
ຊ່ວຍເຫລອສະມາຊິກຂອງຕົນເມື່ອປະສົບບັນຫາດູ້ວຍການໃຫູ້ກູ້ຢືມເງິນ ໂດຍບໍໍ່ຄິດໄລ່ດອກເບູ້ຍ ຫລ ຄິດ
ໄລ່ດອກເບູ້ຍຕໍໍ່າ, ການຈັດຕັີ້ງແມ່ຍິງ, ແນວໂຮມ, ຊາວໜຸ່ມ ອາດໃຫູ້ຄວາມອົບອຸ່ນດູ້ານກໍາລັງໃຈ ແລະ
ລະດົມແຮງງານເຂົີ້າມາຊ່ວຍໃນລະດັບໃດໜຶື່ງທີື່ແນ່ນອນ.
- ສາສະໜາ: ວັດເປັນສນເຕົີ້າໂຮມຈິດໃຈຂອງປະຊາຊົນລາວ ແລະ ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການ
ໃຫູ້ການຊ່ວຍເຫລອສັງຄົມ ທັງທາງດູ້ານຈິດໃຈ ແລະ ວັດຖຸ ເຊິື່ງເຮັດໜູ້າທີື່ສຶກສາອົບຮົມທາງດູ້ານຈິດ ໃຈ
ໃຫູ້ມີຄວາມສະຫງົບ, ມີຄວາມອົດທົນ, ເປັນຄົນດີຂອງສັງຄົມ ອັນເປັນການຫລຸດຜ່ອນຄວາມວຸູ້ນວາຍ
ແລະ ຄວາມທຸກໃຈຂອງຄົນເຮົາ, ເມື່ອມີຄວາມທຸກ ຄວາມໂສກ ຄົນລາວເຮົາຈະໄປວັດ ເພື່ອສດລົດນໍ້າ ຫລ
ຜກແຂນ ແລະ ອື່ນໆ. ນອກຈາກນີີ້, ຍັງໃຫູ້ການຊ່ວຍເຫລອເດັກນູ້ອຍຜູ້ຊາຍໃນຄອບຄົວທຸກຍາກທີື່ຈະໄປ
ຮຽນຕໍໍ່ຢ່ໃນເມອງ ໂດຍໄປອາໄສວັດເປັນທີື່ພັກອາໄສ ແລະ ອາຫານການກິນ ອື່ນໆ.
2) ລະບົບການບໍລກ
ິ ານສະຫວັດດີການສັງຄົມ ທີເື່ ປັນທາງການ
ຂະບວນວິວັດແຫ່ງການດໍາເນີນການປະຕິວັດຕໍໍ່ສູ້ປົດປ່ອຍຊາດ ຍາດເອົາເອກະລາດ ມາສ່ໃນກໍາມ
ຂອງປະຊາຊົນ ກໍຄໄລຍະປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສູ້າງສາພັດທະນາປະເທດ, ລັດຖະບານໃນຖານະ ເປັນລັດຂອງ
ປະຊາຊົນ, ມາຈາກປະຊາຊົນ, ໂດຍປະຊາຊົນ ແລະ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນ ໄດູ້ເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງ
ຈົດຈໍໍ່ ໃນການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕໍໍ່ພະນັກງານ- ລັດຖະກອນ ແລະ ປະຊາຊົນບັນດາເຜົົ່າ ບໍໍ່ວ່າທາງດູ້ານ
ວັດຖຸ ແລະ ຈິດໃຈ ດູ້ວຍການເອົາໃຈໃສ່ແກູ້ໄຂ, ປັບປຸງ, ປົວແປງຊີວິດການເປັນຢ່ ໃຫູ້ນັບມີ້ດີຂຶີ້ນຕາມ
ສະພາບ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂຕົວຈິງແຕ່ລະໄລຍະ.
ໃນສະໄໝດໍາເນີນການປະຕິວັດຊາດປະຊາທິປະໄຕ, ວຽກສະຫວັດດີການສັງຄົມເລີື່ມຈັດຕັີ້ງປະຕິ
ບັດເປັນທາງການຂຶີ້ນ ແຕ່ຍັງບໍໍ່ທັນເປັນລະບົບເທື່ອ, ຕົີ້ນຕໍແມ່ນໄດູ້ກໍານົດນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບວຽກງານປະ
ຊາສົງເຄາະ, ວຽກນະໂຍບາຍບໍານານ ແລະ ນັກຮົບເກົົ່າເສຍອົງຄະ ເຊິື່ງມີໜ່ວຍງານຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດສັງກັດຢ່
ຄະນະຈັດຕັີ້ງສນກາງພັກ ເພື່ອເຮັດໜູ້າທີື່ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕໍໍ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ແລະ ປະຊາຊົນບັນ
ດາເຜົົ່າ ໂດຍປະຕິບັດໜູ້າທີື່ເບີກຈ່າຍເປັນວັດຖຸພັນ.
ພາຍຫັງປະເທດຊາດໄດູ້ຮັບການປົດປ່ອຍ, ວຽກສະຫວັດດີການສບຕໍໍ່ໄດູ້ຮັບການປັບປຸງໃຫູ້ເປັນ
ລະບົບດີຂຶີ້ນ ອັນທີພ
ື່ ົີ້ນເດັົ່ນກວ່າໝ່ແມ່ນໄດູ້ກໍານົດອອກແຈູ້ງ ຢ່ໃນລັດຖະທໍາມະນນ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເຊິື່ງ
ຂຽນໄວູ້ ໃນມາດຕາ 20 ວ່າ:  ລັດເອົາໃຈໃສ່ເບິື່ງແຍງນັກຮົບເສຍອົງຄະ, ຄອບຄົວຂອງຜູ້ທີື່ເສຍສະ ຫລະ
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, ຄອບຄົວຂອງຜູ້ທີື່ມີຄຸນງາມຄວາມງາມດີຕໍໍ່ປະເທດຊາດ ແລະ ພະນັກງານເບູ້ຍບໍານານ4. ອັນນີີ້ແມ່ນ
ນິມິດໝາຍອັນສໍາຄັນ
ປະເທດ.

ທີື່ກໍານົດນະໂຍບາຍດູ້ານສະຫວັດດີການສັງຄົມ

ໄວູ້ໃນກົດໝາຍພີ້ນຖານຂອງ

3.3 ອົງປະກອບຂອງລະບົບສະຫວັດດີການ ຂອງ ສປປ ລາວ
ອົງປະກອບຂອງລະບົບສະຫວັດດີການສັງຄົມ ຂອງ ສປປ ລາວ ອາດສັງລວມໄດູ້ 3 ອົງປະກອບ
ດັົ່ງນີີ້:
1) ການປະກັນສັງຄົມ
ການປະກັນສັງຄົມ ແມ່ນການຮັບປະກັນໃຫູ້ຜູ້ປະກັນຕົນໄດູ້ຮັບການອຸດໜນຈາກກອງທຶນປະກັນ
ສັງຄົມແຫ່ງຊາດໃນກໍລະນີມີການປີ່ນປົວສຸຂະພາບ, ອອກລກ ຫລ ຫລຸລກ, ເກີດອຸປະຕິເຫດແຮງງານ, ພະ
ຍາດອາຊີບ, ເສຍກໍາລັງແຮງງານ, ເສຍອົງຄະ, ປ່ວຍການ, ບໍານານ, ເສຍຊີວິດ, ອຸດໜນສະມາຊິກຄອບ ຄົວ
ແລະ ວ່າງງານ5
ການປະກັນສັງຄົມ ຢ່ສປປ ລາວ ແບ່ງອອກເປັນ 2 ລະບົບ ຄ: ລະບົບປະກັນສັງຄົມພາກລັດຖະ
ກອນ ແລະ ລະບົບປະກັນສັງຄົມພາກວິສາຫະກິດ.

ກ. ລະບົບປະກັນສັງຄົມພາກລັດຖະກອນ
ນັບແຕ່ປ 1986 ເປັນຕົີ້ນມາ, ວຽກງານປະກັນສັງຄົມໄດູ້ຮັບການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ແລະ ພັດທະນາ
ໃຫູ້ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ຕາມສະພາບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃນແຕ່ລະໄລຍະ ເຊິື່ງໃນໄລຍະ
ແຕ່ປ 1986-1993 ລະບົບປະກັນສັງຄົມພາກລັດໄດູ້ຖກຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ບົນພີ້ນຖານຂໍໍ້ກໍານົດ 53/ປສລ
ແລະ 54/ປສລ, ລົງວັນທີ 2 ກັນຍາ 1986 ອັນໄດູ້ກາຍເປັນຂີດໝາຍໃໝ່ທີື່ສໍາຄັນສ່ວນໜຶື່ງຂອງນະໂຍ
ບາຍສັງຄົມ ໂດຍຖເອົາການແບ່ງປັນໝາກຜົນຂອງລາຍຮັບແຫ່ງຊາດ ເພື່ອເປັນຫລັກຄີ້າປະກັນຄວາມສ່ຽງ
ທີື່ເກີດຈາກທາງດູ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ສໍາລັບລັດຖະກອນ, ທະຫານ ແລະ ຕໍາຫລວດ ໂດຍແມ່ນ
ລັດຖະບານຮັບຜິດຊອບການໃຊູ້ຈ່າຍລະບອບການອຸດໜນຕ່າງໆທັງໝົດ. ປ 1993-2008 ລະບອບ
ປະກັນສັງຄົມພາກລັດໄດູ້ຮັບການປັບປຸງ ໂດຍຜູ້ອອກແຮງງານ (ລັດຖະກອນ, ທະຫານ ແລະ ຕໍາຫລວດ)
ໄດູ້ປະກອບສ່ວນເງິນສົມທົບ 6%, ສ່ວນທີື່ເຫລອແມ່ນລັດຖະບານໃນຖານະຜູ້ໃຊູ້ແຮງງານໄດູ້ດຸ່ນດ່ຽງເຂົີ້າ
ຄັງປະກັນສັງຄົມ ເພື່ອໃຊູ້ຈ່າຍການອຸດໜນປີ່ນປົວສຸຂະພາບ, ອຸດໜນເກີດລກ,ເກີດອຸປະຕິເຫດແຮງງານ,
ພະຍາດອາຊີບ, ເສຍກໍາລັງແຮງງານ, ເສຍອົງຄະ, ປ່ວຍການ, ບໍານານ, ເສຍຊີວິດ ແລະ ອຸດໜນສະມາ ຊິກ
ຄອບຄົວ ຕາມດໍາລັດ 178/ນຍ.
ໃນວັນທີ 8 ສິງຫາ 2008, ອົງການປະກັນສັງຄົມແຫ່ງລັດໄດູ້ຮັບການສູ້າງຕັີ້ງຂຶີ້ນ ເພື່ອເຮັດໜູ້າທີື່
ບໍລິການດູ້ານປະກັນສັງຄົມໃຫູ້ແກ່ຜູ້ອອກແຮງງານໃນຂົງເຂດລັດບໍລິຫານ ຕາມດໍາລັດ 70/ນຍ. ພາຍ
ຫລັງໄດູ້ຮັບການສູ້າງຕັີ້ງຂຶີ້ນກໍໄດູ້ເອົາໃຈໃສ່ຂະຫຍາຍສາຂາໄປສ່ບັນດາແຂວງໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ.
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ສະພາປະຊາຊົນສງສຸດ(1991:8):ລັດຖະທໍາມະນນ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
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ການປະກອບສ່ວນເງິນສົມທົບເຂົີ້າກອງທຶນປະກັນສັງຄົມລັດຖະກອນໃນຖານະຜູ້ອອກແຮງງານ
ໄດູ້ປະກອບສ່ວນ 8% ຂອງເງິນເດອນທັງໝົດແຕ່ລະເດອນ ແລະ ລັດຖະບານໃນນາມຜູ້ໃຊູ້ແຮງງານໄດູ້
ອອກເງິນສົມທົບ 8.5% ຂອງເງິນເດອນທັງໝົດແຕ່ລະເດອນ, ລວມທັງໝົດເປັນ 16.5%6 .

ຂ. ລະບົບປະກັນສັງຄົມພາກວິສາຫະກິດ
ອົງການປະກັນສັງຄົມພາກວິສາຫະກິດໄດູ້ສູ້າງຕັີ້ງຂຶີ້ນໃນວັນທີ 1 ມິຖຸນາ 2001 ບົນພີ້ນຖານດໍາ
ລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 207/ນຍ, ລົງວັນທີ 23 ທັນວາ ປ 1999 ແລະ ໄດູ້ປະຕິບດ
ັ
ໜູ້າທີື່ການເມອງຂອງຕົນ ໃນການຄຸູ້ມຄອງ ແລະ ສະໜອງການບໍລິການດູ້ານປະກັນສັງຄົມໃຫູ້ແກ່ຜູ້ອອກ
ແຮງງານ (ຜູ້ປະກັນຕົນ) ແລະ ຜູ້ຢ່ໃຕູ້ການດແລຂອງຜູ້ປະກັນຕົນ ໃນພາກວິສາຫະກິດ. ໄດູ້ເອົາໃຈໃສ່
ຂະຫຍາຍສາຂາການບໍລິການປະກັນສັງຄົມໄປສ່ແຂວງທີື່ມີເງື່ອນໄຂ ແລະ ມີຄວາມພູ້ອມໃນການໃຫູ້ບໍລິ
ການດູ້ານການແພດ ຢ່ 10 ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໃນປ 2013. ແຫລ່ງລາຍຮັບຂອງກອງ
ທຶນອົງການປະກັນສັງຄົມພາກວິສາຫະກິດແມ່ນໄດູ້ມາຈາກການປະກອບສ່ວນທຶນສົມທົບຂອງຜູ້ອອກແຮງ
ງານ ໃນອັດຕາ 5.5% ຂອງເງິນເດອນ ຫລ ຄ່າແຮງງານແຕ່ລະເດອນ ແລະ ຜູ້ໃຊູ້ແຮງງານ 6% ຂອງ
ເງິນເດອນ ຫລ ຄ່າແຮງງານແຕ່ລະເດອນ, ລວມທັງໝົດ 11.5%7 .
ນອກນັີ້ນ, ກົດໝາຍວ່າດູ້ວຍການປະກັນສັງຄົມ ຍັງອະນຸຍາດໃຫູ້ຜູ້ປະກອບອາຊີບສ່ວນບຸກຄົນ
ແລະ ຜູ້ສະໝັກໃຈເຂົີ້າເປັນສະມາຊິກຂອງອົງການປະກັນສັງຄົມ ໂດຍປະກອບເງິນສົມທົບຕາມອັດຕາສ່ວນ
ເງິນສົມທົບ ຂອງແຕ່ລະປະເພດການອຸດໜນເປັນລາຍເດອນ ຫລ ງວດ.

ຄ. ລະບອບການອຸດໜນປະກັນສັງຄົມ
ກົດໝາຍວ່າດູ້ວຍການປະກັນສັງຄົມ ໄດູ້ກໍານົດປະເພດ ແລະ ເປົົ້າໝາຍຮັບການອຸດໜນປະກັນ
ສັງຄົມ ສອງລະບົບຂູ້າງເທິງນີີ້ ດັົ່ງນີີ້:

ປະເພດການອຸດໜນປະກັນສັງຄົມ ມີ 8 ອຸດໜນຄ:
(1) ການອຸດໜນປີ່ນປົວສຸຂະພາບ.
(2) ການອຸດໜນອອກລກ ຫລ ຫລຸລກ.

(3) ການອຸດໜນອຸປະຕິເຫດແຮງງານ, ພະຍາດອາຊີບ ຫລ ອຸປະຕິເຫດແຮງງານ ທີື່ມີການເສຍກໍາ
ລັງແຮງງານ ຫລ ເສຍອົງຄະ.
(4) ການອຸດໜນປ່ວຍການ.
(5) ການອຸດໜນບໍານານ.
(6) ການອຸດໜນເສຍຊີວິດ.
(7) ການອຸດໜນສະມາຊິກຄອບຄົວຂອງຜູ້ປະກັນຕົນ.
(8) ການອຸດໜນວ່າງງານ

ເປົາົ້ ໝາຍຮັບການອຸດໜນ ປະກັນສັງຄົມ ມີ 4 ເປົົ້າໝາຍ ຄ:
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(1) ພະນັກງານ, ລັດຖະກອນ, ທະຫານ, ຕໍາຫລວດ ແລະ ຜູ້ອອກແຮງງານໃນຫົວໜ່ວຍແຮງງານ
ໄດູ້ຮັບການອຸດໜນທຸກປະເພດ.
(2) ຜູ້ປະກອບອາຊີບສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ຜູ້ສະໝັກໃຈຈະໄດູ້ຮັບການອຸດໜນ ຕາມປະເພດທີື່ໄດູ້
ປະກັນຕົນ, ເປັນຕົີ້ນ: ການອຸດໜນປີ່ນປົວສຸຂະພາບ, ອອກລກ ຫລ ຫລຸລກ, ບໍານານ, ປ່ວຍ
ການ, ເສຍຊີວິດ ຫລ ເສຍອົງຄະ.
(3) ຜົວ ຫລ ເມຍ ແລະ ລກຂອງຜູ້ປະກັນຕົນ ຈະໄດູ້ຮັບການອຸດໜນປີ່ນປົວສຸຂະພາບ, ເສຍຊີ
ວິດ ຫລ ການອຸດໜນສະມາຊິກຄອບຄົວ.
(4) ພໍໍ່ ແລະ ແມ່ ຂອງຜູ້ປະກັນຕົນ ຈະໄດູ້ຮັບການອຸດໜນສະມາຊິກຄອບຄົວ.
2) ການອຸປະຖໍາພິເສດທາງສັງຄົມ
ລະບົບການອຸປະຖໍາພິເສດທາງສັງຄົມນີີ້ ແມ່ນລັດ ແລະ ສັງຄົມ ໂດຍອີງໃສ່ຂໍໍ້ກໍານົດໃຫູ້ການອຸປະ
ຖໍາພິເສດຕໍໍ່ເປົົ້າໝາຍທີື່ລະບຽບກົດໝາຍກໍານົດໄວູ້ ເຊັົ່ນ: ພະນັກງານປະຕິວັດອາວຸໂສທີື່ມີຄຸນງາມຄວາມດີ
ຕໍໍ່ການປະຕິວັດ, ວິລະຊົນແຫ່ງຊາດ, ນັກຮົບແຂ່ງຂັນ, ພະນັກງານເສຍອົງຄະພິເສດ, ພະນັກງານ-ນັກຮົບທີື່
ເສຍສະຫລະຊີວິດຍູ້ອນສູ້ຮົບ ແລະ ຮັບໃຊູ້ການສູ້ຮົບ ແລະ ຄອບຄົວຂອງຜູ້ທີື່ມີຄຸນງາມຄວາມດີຕໍໍ່ປະເທດ
ຊາດ ເພື່ອຮັບປະກັນການຄອງຊີບອັນພີ້ນຖານ ໃນລະດັບອັນແນ່ນອນໃຫູ້ແກ່ເຂົາເຈົີ້າ ໂດຍໃຫູ້ການຊ່ວຍ
ເຫລອເກີ້ອກນ, ບໍລິການເປັນລະບົບພິເສດ ທີື່ມີລັກສະນະນະໂຍບາຍພິເສດ.
ຜທ
ູ້ ມ
ີື່ ຜ
ີ ນ
ົ ງານ ແລະ ຄຸນງາມຄວາມດີໃນພາລະກິດຮັບໃຊູ້ການປະຕິວດ
ັ ຊາດ ປະຊາທິປະໄຕ ແມ່ນ
ບຸກຄົນທີຍ
ື່ ງັ ມີຊວ
ີ ດ
ິ ແລະ ເສຍສະລະຊີວດ
ິ , ທີໄື່ ດູ້ອທ
ຸ ດ
ິ ເລອດເນອ
ີ້ , ເຫອ
ື່ ແຮງ, ສະຕິປນ
ັ ຍາ ເຂົາີ້ ໃນພາລະກິດ
ປະຕິວດ
ັ ຊາດ ປະຊາທິປະໄຕ ແມ່ນຜທ
ູ້ ມ
ີື່ ຄ
ີ ວາມຈົງົ່ ຮັກພັກດີ, ຕັງີ້ ຕໍບ
ໍ່ ລ
ໍ ສ
ິ ດ
ຸ ຕໍພ
ໍ່ ກ
ັ -ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນຢ່າງສະເ
ໝີຕນ
ົີ້ ສະເໝີປາຍ8.
- ເປົົ້າໝາຍທີື່ຈະໄດູ້ຮັບນະໂຍບາຍຕາມດໍາລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 272/ນຍ ວ່
າດູ້ວຍນະໂຍບາຍຕໍຜ
ໍ່ ທ
ູ້ ີື່ມີຜົນງານ ແລະ ຄຸນງາມຄວາມດີຕກ
ໍໍ່ ານປະຕິວັດ ໃນພາລະກິດຮັບໃຊູ້ການປະຕິວັດ
ຊາດ ປະຊາທິປະໄຕ ດັົ່ງນີີ້:
(1) ພະນັກງານອາວຸໂສ ທີື່ເຂົີ້າການປະຕິວັດ ແຕ່ປ 1954 ຄນຫລັງ, ມີອາຍຸການປະຕິວັດ ສິບປຕໍໍ່
ເນື່ອງຂຶີ້ນໄປ.
(2) ວິລະຊົນແຫ່ງຊາດ ແລະ ນັກຮົບແຂ່ງຂັນ.
(3) ຜເູ້ ສຍສະລະຊີວິດໃນການສູ້ຮົບ ຫລ ຮັບໃຊູ້ການສູ້ຮົບ ໃນພາລະກິດການປະຕິວັດຊາດ ປະຊາ
ທິປະໄຕ ທີື່ບໍໍ່ທັນໄດູ້ຮັບການປະຕິບັດນະໂຍບາຍອຸດໜນໃດມາກ່ອນ.
(4) ຜເູ້ ສຍອົງຄະປະເພດພິເສດ, ຜດ
ູ້ ແລ, ຜເູ້ ສຍອົງຄະປະເພດ I-IV ໃນການສູ້ຮົບ ຫລ ຮັບໃຊູ້
ການສູ້ຮົບ ໃນພາລະກິດການປະຕິວັດຊາດ ປະຊາທິປະໄຕ.

8

ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ( 2015:2-7): ດໍາລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 272/ນຍ ວ່າດູ້ວຍການ

ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕໍຜ
ໍ່ ູ້ທີື່ມີຜົນງານ ແລະ ຄຸນງາມຄວາມດີຕກ
ໍໍ່ ານປະຕິວັດໃນພາລະກິດຮັບໃຊູ້ການປະຕິວັດຊາດ ປະຊາທິປະໄຕ
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(5) ພະນັກງານ, ທະຫານ, ຕໍາຫລວດ, ທີື່ເຂົີ້າການປະຕິວັດ ແຕ່ ວັນທີ 31 ທັນວາ ປ 1974 ຄນ
ຫລັງ ທີື່ບໍໍ່ທັນໄດູ້ຮັບການປະຕິບັດນະໂຍບາຍອຸດໜນໃດມາກ່ອນ.
(6) ຄະນະຕາແສງ, ຄະນະແນວລາວຮັກຊາດ, ກອງຫລອນ ທີື່ໄດູ້ສູ້ຮົບ ຫລ ຮັບໃຊູ້ການສູ້ຮົບ ໃນ
ພາລະກິດປະຕິວັດຊາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເຖິງ ວັນທີ 31 ທັນວາ ປ 1974 ທີື່ມີອາຍຸການແຕ່ສິບປຕໍເໍ່ ນື່ອງຂຶີ້ນ
ໄປ.
(7) ພໍແ
ໍ່ ມ່ທີື່ມີລກເສຍສະລະຊີວິດ ໃນພາລະກິດການປະຕິວັດຊາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເຊິື່ງພໍແ
ໍ່ ມ່ຍັງມີ
ຊີວິດຢ່ຂາດຜລ
ູ້ ູ້ຽງດ.
- ປະເພດນະໂຍບາຍ ທີເື່ ປົາົ້ ໝາຍຂູ້າງເທິງນີຈ
ີ້ ະໄດູ້ຮບ
ັ ຄ:
(1) ການຫັນສິດນໍາໃຊູ້ທີື່ດິນ, ເຮອນ ແລະ ພາຫະນະທີື່ລັດຄຸມ
ູ້ ຄອງ
(2) ການກຢ
ູ້ ືມເງິນ ເພື່ອສົມທົບປຸກສູ້າງສູ້ອມແປງເຮອນ
(3) ການເງິນປ່ຽນແທນໂກຕ່າລົດ
(4) ການໃຫູ້ເງິນອຸດໜນນາມມະຍົດວິລະຊົນ ແລະ ນັກຮົບແຂ່ງຂັນ
(5) ການປຸກເຮອນໃຫູ້ພະນັກງານເສຍອົງຄະປະເພດພິເສດ
(6) ການປະກອບອົງຄະທຽມ ແລະ ເຄື່ອງນຸ່ງ
(7) ການໃຫູ້ເງິນອຸດໜນເສຍອົງຄະ ແລະ ຜດ
ູ້ ແລ
(8) ການໃຫູ້ເງິນອຸດໜນເທື່ອດຽວແກ່ຜທ
ູ້ ີື່ຍັງມີຊີວິດ
(7) ການໃຫູ້ເງິນອຸດໜນເທື່ອດຽວຕໍຜ
ໍ່ ູ້ເສຍສະລະຊີວິດ
(8) ການໃຫູ້ເງິນອຸດໜນພໍແ
ໍ່ ມ່ທີື່ມີລກເສຍສະລະຊີວິດໝົດ
3) ການສັງຄົມສົງເຄາະ
ການສັງຄົມສົງເຄາະແມ່ນສິດຜົນປະໂຫຍດອັນຈໍາເປັນ ທີື່ຄວນໄດູ້ຮັບການຊົມໃຊູ້ ຂອງພົນລະ
ເມອງ ສໍາລັບຜູ້ປະສົບໄພພິບັດທໍາມະຊາດ ຫລ ອຸປະຕິໄພທີື່ເກີດຈາກມະນຸດທີື່ເຫລອວິໄສ, ຜູ້ລໍຖູ້າຊອກຫາ
ວຽກເຮັດງານທໍາ, ຜູ້ດູ້ອຍໂອກາດ, ເຖົີ້າແກ່, ພິການ, ຜູ້ເປັນພະຍາດຊໍ້າເຮີ້ອ ທີື່ບໍໍ່ມີຄວາມສາມາດຊ່ວຍ
ເຫລອຕົນເອງໄດູ້ ແລະ ມີລະດັບຊີວິດການເປັນຢ່ທີື່ຕໍໍ່າກວ່າລັດກໍານົດໄວູ້9.

- ເປົາົ້ ໝາຍທີຈ
ື່ ະໄດູ້ຮບ
ັ ນະໂຍບາຍສັງຄົມສົງເຄາະຕາມດໍາລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ
169/ນຍ ວ່າດູ້ວຍການສົງເຄາະ ມີດງັົ່ ນີ:ີ້
(1) ເດັກກໍາພູ້າ, ກໍາພອຍ ອາຍຸຕໍໍ່າກວ່າ 18 ປ ຂາດທີື່ເພິື່ງອາໄສ, ຂາດຜູ້ດແລ ຫລ ອາໄສຢ່ນໍາ
ຄອບຄົວທກຍາກ.

ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ (2013:1-4): ດໍາລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 169/ນຍ ວ່າດູ້ວຍສັງ
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ຄົມສົງເຄາະ
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(2) ຜູ້ພິການທາງດູ້ານຮ່າງກາຍ ຫລ ມັນສະໝອງ ບໍໍ່ສາມາດກຸູ້ມຕົີ້ນເອງໄດູ້ ທີື່ຂາດຜູ້ດແລ ຫລ
ອາໄສຢ່ນໍາຄອບຄົວທຸກຍາກ.
(3) ຜູ້ອາຍຸສງ ຫົກສິບປຂຶີ້ນໄປ ທີື່ປ່ຽວພອຍ, ທຸກຍາກ ຫລ ອາໄສຢ່ນໍາຄອບຄົວທຸກຍາກ.
(4) ຜູ້ຖກເຄາະຮູ້າຍຈາກການຄູ້ມະນຸດ ທີື່ທຸກຍາກ ຫລ ຕິດແປດພະຍາດ ທີື່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍໍ່
ສຸຂະພາບ ແລະ ຊີວິດ.
(5) ບຸກຄົນ ຫລ ຄອບຄົວ ທີື່ປະສົບເຄາະຮູ້າຍຈາກໄພພິບັດ.

- ວິທກ
ີ ານສົງເຄາະ

(1) ວິທີສຸກເສີນ ແມ່ນການຊ່ວຍເຫລອ ໂດຍທັນທີແກ່ຜູ້ປະສົບເຄາະຮູ້າຍຈາກໄພພິບັດ ທີື່ເກີດ
ຂຶີ້ນ.
(2) ວິທີປົກກະຕິ ແມ່ນການຊ່ວຍເຫລອໃຫູ້ແກ່ຜູ້ປະສົບເຄາະຮູ້າຍຈາກໄພພິບັດ ແລະ ຜູ້ດູ້ອຍໄອ
ກາດ ຫລັງໄດູ້ຮັບຂໍໍ້ມນຈາກພາກສ່ວນກ່ຽວຂູ້ອງ.

- ຮບແບການສົງເຄາະ
(1)
(2)
(3)
(4)

ຊ່ວຍເປັນເງິນ ຫລ ວັດຖຸພັນ
ຊ່ວຍຍົກຍູ້າຍໄປຢ່ສະຖານທີື່ປອດໄພ
ຊ່ວຍເບິື່ງແຍງ, ລູ້ຽງດ ຊີວິດການເປັນຢ່ ແລະ ສຸຂະພາບ.
ຊ່ວຍຝືກອົບຮົມວິຊາຊີບ

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

ການຈັດຫາ ແລະ ການປຸກສູ້າງທີື່ຢ່ອາໄສ.
ການຊ່ວຍເຫລອເຄື່ອງອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກ.
ການຊ່ວຍເຫລອດູ້ານການແພດ.
ການຊ່ວຍເຫລອດູ້ານກົດໝາຍ.
ການຊ່ວຍເຫລອດູ້ານການສຶກສາ.
ການຊ່ວຍເຫລອຝືກວິຊາຊີບ, ພັດທະນາສີມແຮງງານ ແລະ ຈັດຫາວຽກເຮັດງານທໍາ.
ການຊ່ວຍເຫລອຊາປານະກິດສົບ.

- ປະເພດການສົງເຄາະ

4) ການຊ່ວຍເຫລອຄົນພິການ
ຄົນພິການ ແມ່ນຜມ
ູ້ ີຄວາມບົກພ່ອງ ຫລ ສນເສຍໜູ້າທີື່ການຂອງອະໄວຍະວະ ແລະ ອົງຄະສ່ວນ
ໃດໜຶື່ງຂອງຮ່າງກາຍ, ຈິດໃຈ, ມັນສະໝອງ, ສະຕິປັນຍາ ລວມທັງການເບິື່ງເຫັນ, ການໄດູ້ຍີນ ແລະ ການ
ປາກເວົີ້າ ໂດຍບໍໍ່ຈໍາແນກສາຍເຫດຂອງຄວາມເປັນພິການ ເຊິື່ງຄວາມພິການນັີ້ນໄດູ້ເປັນອຸປະສັກໃນການ
ເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກໍາປະຈໍາວັນ ແລະ ການເຂົີ້າຮ່ວມກິດຈະກໍາທາງສັງຄົມຢ່າງເຕັມສ່ວນ10.
ຫລັກການລວມ ທີມ
ື່ ຕ
ີ ຄ
ໍໍ່ ນ
ົ ພິການໄດູ້ສະແດງອອກດັງົ່ ນີ:ີ້
(1) ຮັບປະກັນສິດສະເໝີພາບດູ້ານການເມອງ, ເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ ລະຫວ່າງຄົນພິ
ການ ແລະ ຄົນບໍພ
ໍ່ ກ
ິ ານ.

10

ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ (2014:2): ດໍາລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 137/ນຍ ວ່າດູ້ວຍຄົນພິ

ການ
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(2) ຮັບປະກັນບໍໍ່ໃຫູ້ມີການຈໍາແນກ, ສຽດສີ, ເຢາະເຢົ້ຍ, ການໃຊູ້ຄວາມຮຸນແຮງ, ການລ່ວງລະ
ເມີດທາງຮ່າງກາຍ, ເພດ, ຈິດໃຈ, ກຽດສັກສີ ແລະ ການສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດຈາກຄົນພິການ.
(3) ຮັບປະກັນການຄຸູ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕໍຄ
ໍ່ ົນພິການເປັນເອກະພາບທົົ່ວປະ
ເທດ.
(4) ຮັບປະກັນສິື່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ເພື່ອເຂົີ້າເຖິງການບໍລິການ, ສະຖານທີື່ສາທາລະນະ, ຂໍໍ້
ມນຂ່າວສານ ແລະ ການຄົມມະນາຄົມ.
(5) ສົົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງທຸກພາກສ່ວນໃນສັງຄົມ ເຂົີ້າໃນການປົກປ້ອງ, ຊ່ວຍເຫລອ
ແລະ ພັດທະນາຄົນພິການ.
(6) ສົົ່ງເສີມການຮ່ວມມ ເພື່ອຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫລອທາງດູ້ານເຕັກນິກ, ວິຊາການ ແລະ ທຶນ
ຮອນ ທັງພາຍໃນ, ພາກພີ້ນ ແລະ ສາກົນ.
ລັດຈະສົງົ່ ເສີມນະໂຍບາຍຕໍຄ
ໍ່ ນ
ົ ພິການ ດັງົ່ ນີ:ີ້

(1) ສິດ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບຂອງຄົນພິການ
- ຄວາມສະເໝີພາບຂອງຄົນພິການ
- ສິດສະເໝີພາບທາງດູ້ານການເມອງ
- ສິດສະເໝີພາບທາງດູ້ານເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ
- ສິດສະເໝີພາບທາງດູ້ານຄອບຄົວ
- ສິດສະເໝີພາບຂອງແມ່ຍິງຄົນພິການ
- ສິດສະເໝີພາບຂອງເດັກນູ້ອຍພິການ

(2) ການປ້ອງກັນ, ປນ
ີ່ ປົວ ແລະ ຟືນ
ົ້ ຟສຸຂະພາບ
- ການປ້ອງກັນຄວາມເປັນພິການ
- ການປີ່ນປົວສຸຂະພາບ
- ການຟືົ້ນຟສຸຂະພາບ

(3) ການຄົນ
ີ້ ຄວູ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ຜະລິດອຸປະກອນກ່ຽວກັບຄົນພິການ
- ການຄົີ້ນຄວູ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ການຝຶກບຸກຄະລາກອນ
- ການຜະລິດອຸປະກອນ, ເຄື່ອງຄໍ້າຊ ແລະ ເຄື່ອງຊ່ວຍຊ

(4) ການສຶກສາ, ກິລາ-ກາຍະກໍາສໍາລັບຄົນພິການ
- ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມສໍາລັບຄົນພິການ
- ການສຶກສາສະເພາະສໍາລັບຄົນພິການ
- ການໃຊູ້ຈ່າຍໃນການສຶກສາຂອງຄົນພິການ
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(5) ການຝຶກວິຊາຊີບ ແລະ ການພັດທະນາສີມແຮງງານຂອງຄົນພິການ
- ການຝືກວິຊາຊີບ ແລະ ພັດທະນາສີມແຮງງານ
- ການສະໜັບສະໜນໃນການຝືກວິຊາຊີບ ແລະ ພັດທະນາສີມແຮງງານ

(6) ການປະກອບອາຊີບຂອງຄົນພິການ
- ການມີວຽກເຮັດງານທໍາ
- ການຮັບຄົນພິການເຂົີ້າເຮັດວຽກ
- ການສົົ່ງເສີມທຸລະກິດຂອງຄົນພິການ

(7) ການເຂົາີ້ ເຖິງຂໍມ
ໍ້ ນ ຂ່າວສານ, ສະຖານທີື່ ແລະ ການຂົນສົງົ່ ສາທາລະນະ
- ການເຂົີ້າເຖິງຂໍໍ້ມນ ຂ່າວສານ
- ການເຂົີ້າເຖິງສະຖານທີື່ສາທາລະນະ
- ການເຂົີ້າເຖິງການຂົນສົົ່ງສາທາລະນະ

(8) ການໃຫູ້ສະຫວັດດີການສັງຄົມແກ່ຄນ
ົ ພິການ
-ການຊ່ວຍເຫລອ ແລະ ເບິື່ງແຍງ
- ການອຸດໜນລູ້ຽງດ

-----------------------
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ເອກະສານອູ້າງອິງ

ພັນດວງຈິດ ວົງສາ :(2000:4)ປືມ
ົ້ ໃຕູ້ແສງສະຫວ່າງ
ຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມສນກາງພັກ:(1986:57)ວາລະສານອາລຸນໃໝ່ສະບັບພິເສດ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່

ຄັີ້ງທີ IV ຂອງພັກ
ພຸດ ສີມມາລາວົງ( 2012:89-90): ນະໂຍບາຍສາທາລະນະ, ຕໍາລາສອນ ນັກສຶກສາປະລິນຍາໂທ,

ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ
ສະພາປະຊາຊົນສງສຸດ(1991:8):ລັດຖະທໍາມະນນ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ (2013:3): ກົດໝາຍວ່າດູ້ວຍການປະກັນສັງຄົມ.
ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ(2013:20):ກົດໝາຍວ່າດູ້ວຍການປະກັນສັງຄົມ
ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ( 2015:2-7): ດໍາລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ

272/ນຍ ວ່າດູ້ວຍການ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕໍຜ
ໍ່ ູ້ທີື່ມີຜົນງານ ແລະ ຄຸນງາມຄວາມດີຕກ
ໍໍ່ ານປະຕິ
ວັດໃນພາລະກິດຮັບໃຊູ້ການປະຕິວັດຊາດ ປະຊາທິປະໄຕ
ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ (2013:1-4): ດໍາລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ

169/ນຍ ວ່າດູ້ວຍສັງຄົມສົງເຄາະ
ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ (2014:2): ດໍາລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ

137/ນຍ ວ່າດູ້ວຍຄົນພິການ
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