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ບດົຄດັຫຍໍ ້

ການປະເມນີຕະຫຼາດແຮງງານ ຢູ່ 8 ແຂວງ: ຈາໍປາສກັ, ສະຫວນັນະເຂດ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ແຂວງ

ວຽງຈນັ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ແຂວງອຸດມົໄຊ, ແຂວງຫຼວງນໍາ້ທາ ແລະ ແຂວງບ່ໍແກວ້ ແມ່ນແນໃສ່ (1) ກາໍນດົ

ປະເພດ, ຂະໜາດ, ລກັສະນະຂອງການລງົທນຶ ແລະ ຂະແໜງການລງົທນຶຂອງຫວົໜ່ວຍແຮງງານ; (2) ສກຶສາໂຄງ

ສາ້ງຂອງຫວົໜ່ວຍແຮງງານລວມມ:ີ ແຫຼ່ ງທີ່ ມຂີອງແຮງງານ, ການສບັຊອ້ນແຮງງານໃນຕໍາແໜ່ງງານຕ່າງໆ, ການກໍາ

ນດົຊົ່ ວໂມງເຮດັວຽກເຕມັ ແລະ ເຄີ່ ງເວລາຕ່ໍາສຸດ ແລະ ສູງສຸດ; (3) ສກຶສາການປ່ຽນແປງດາ້ນຈາໍນວນ ແລະ ອດັຕາ

ສ່ວນຂອງແຮງງານຢູ່ໃນແຕ່ລະຕໍາແໜ່ງງານວ່າມກີານເພີ່ ມຂຶນ້ ແລະ ຫຸຼດລງົ ແລະ ການຄາດຄະເນຈາໍນວນ ແລະ 

ອດັຕາສ່ວນຂອງການປ່ຽນແປງດາ້ນແຮງງານໃນໄລຍະ 2-3 ປີຂາ້ງໜາ້ໃນສາມຂະແໜງການ: ກະສກິໍາ, ອຸດສະຫະ

ກາໍ ແລະ ການບໍລກິານ; (4) ວເິຄາະອງົປະກອບຂອງການຄດິໄລ່ຄ່າແຮງງານຕ່ໍາສຸດ ແລະ ສູງສຸດ ລວມທງັຄວາມ

ແຕກຕ່າງ ຂອງຄ່າແຮງງານທີ່ ຖກືກາໍນດົໂດຍຫວົໜ່ວຍແຮງງານໃນແຕ່ລະແຂວງ ອງີຕາມວຸດທກິານສກຶສາ ແລະ 

ຕໍາແໜ່ງງານ; (5) ສກຶສາຄວາມແຕກໂຕນ ຂອງຄ່າແຮງງານລະຫວ່າງຕໍາແໜ່ງງານຈາກລະດບັຄະນະບໍລຫິານ, ຫວົ

ໜາ້ໜ່ວຍງານ, ພະນກັງານຫອ້ງການ, ພະນກັງານຫອ້ງການ, ພະນກັງານວຊິາການ, ພະນກັງານສໍານານງານ ແລະ 

ພະນກັງານຂັນ້ພືນ້ຖານ ລວມທງັພະນກັງານເຮດັວຽກເຄິ່ ງເວລາ, ແຮງງານລາຍວນັ ແລະ ແຮງງານຮບັເໝາົ; (6) ສກຶ

ສາການຂຶນ້ເງນິຄ່າແຮງງານປະຈາໍປີ ແລະ ເງນິຂະຫຍນັ ຂອງຫວົໜ່ວຍແຮງງານຕ່າງໆ ທີ່ ໃຫກ້ບັແຮງງານຂອງເຂາົເຈ ົາ້; 

(7) ສກຶສາເຖງິອຸປະຕເິຫດແຮງງານ ແລະ ພະຍາດອາຊບີ ທີ່ ເກດີຂຶນ້ຢູ່ໃນຫວົໜ່ວຍແຮງງານ; ແລະ (8) ສກຶສາ

ຄວາມຕອ້ງການດາ້ນແຮງງານໃນສາຂາວຊິາ ແລະ ວຸດທກິານສກຶສາ ຂອງຫວົໜ່ວຍແຮງງານ. 

ການສກຶສາດາ້ນປະລມິານ ໄດຖ້ກືນາໍໃຊເ້ຂົາ້ໃນການສກຶສາປະເມນີຜນົ ຕະຫຼາດແຮງງານຄັງ້ນີ ້ໂດຍມີ

ທງັຄໍາຖາມປາຍປິດ ແລະ ປາຍເປີດ. ຫວົໜ່ວຍແຮງງານທີ່ ມຈີາໍນວນພນົ 20 ຄນົຂຶນ້ໄປ ຖກືຄດັເລອືກເຂົາ້ໃນການ

ປະເມນີຕະຫຼາດແຮງງານມທີງັໝດົຈາກ 8 ແຂວງ 240 ຫວົໜ່ວຍ: ຂະແໜງກະສກິາໍ 16 ຫວົໜ່ວຍ, ຂະແໜງອຸດ

ສະຫະກາໍ 93 ຫວົໜ່ວຍ ແລະ ຂະແໜງການບໍລກິານ 95 ຫວົໜ່ວຍ. ສະຖຕິພິນັລະນາໄດຖ້ກືນາໍໃຊເ້ຂົາ້ໃນການ

ວເິຄາະຂໍມູ້ນ ໂດຍໄດນ້າໍໃຊໂ້ປຣແກຣມວເິຄາະສະຖຕິສິງັຄມົສາດ 21 ເພື່ ອຊອກຫາຈາໍນວນ ແລະ ຄວາມຖີ່ ເປັນ

ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍ. 

ຜນົຈາກການສກຶສາປະເມນີຕະຫຼາດແຮງງານໄດພ້ບົວ່າ: 

1. ປະເພດຫວົໜ່ວຍແຮງງານສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເປັນເອກະຊນົທີ່ ລງົທນຶດວ້ຍຕນົເອງ ແລະ ການລງົທນຶໂດຍກງົ 

ຂອງ ຕ່າງປະເທດ ສ່ວນໃຫຍ່ເປັນຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ເປັນຂະ    ໜາດກາງ. ມຂີະແໜງກະສກິໍາ 16 ຫວົ

ໜ່ວຍ, ຂະແໜງອຸດສະຫະກາໍ 93 ຫວົໜ່ວຍ ແລະ 95 ຫວົໜ່ວຍ; 

                                                 
1 ທມີງານຫອ້ງການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດ ແລະ ບໍລກິານວຊິາການ, ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ 
2 ທມີງານພະແນກສະຖຕິ,ິ ກມົແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມສືາກນົ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ 



2.  ແຮງງານສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຈາກແຮງງານທອ້ງຖິ່ ນ ສ່ວນຕ່າງແຂວງ ແລະ ຕ່າງປະເທດນັນ້ມຈີາໍນວນໜື່ ງ. ແຮງ

ງານດັ່ ງກ່າວໄດຖ້ກືສບັຊອ້ນເຂົາ້ໃນຕໍາແໜ່ງແຕ່ລະດບັຜູບໍ້ລຫິານຈນົຮອດແຮງງານຂັນ້ພືນ້ຖານ, ຊຶ່ ງແຮງງານ

ທີ່ ຖກືສບັຊອ້ນຫຼາຍທີ່ ສຸດແມ່ນແຮງງານສໍານານງານ. ສໍາລບັແຮງງານທີ່ ເສຍອງົຄະຍງັບ່ໍທນັມບີນັຈຢູຸ່ໃນຫວົ

ໜ່ວຍແຮງງານໃດເລຍີ. ອາຍຸຕ່ໍາສຸດ ຂອງແຮງງານທີ່ ເຮດັວຽກເຕມັເວລາ 18 ປີ ແລະ ສູງສຸດ 55 ປີ. ອາຍຸຕ່ໍາ

ສຸດ ຂອງແຮງງານທີ່ ເຮດັວຽກເຄິ່ ງເວລາ 15 ປີ ແລະ ສູງສຸດ 55 ປີ. ຊົ່ ວໂມງເຮດັວຽກເຕມັເວລາຕ່ໍາສຸດ 40 

ຊົ່ ວໂມງຕ່ໍອາທດິ ແລະ ສູງສຸດ 48 ຊົ່ ວໂມງຕ່ໍອາທດິ. ສໍາລບັແຮງງານທີ່ ເຮດັວຽກເຄິ່ ງເວລາຕໍ່ າສຸດ 20 ຊົ່ ວໂມງ

ຕ່ໍອາທດິ ແລະ ສູງສຸດບ່ໍເກນີ 26 ຊົ່ ວໂມງຕ່ໍອາທດິ, ຊຶ່ ງມພີຽງແຕ່ 15 ຫວົໜ່ວຍແຮງງານເທົ່ ານັນ້ມແີຮງງານທີ່

ເຮດັວຽກເຄິ່ ງເວລາ; 

3. 140 ຫວົໜ່ວຍແຮງງານທີ່ ບ່ໍມກີານປ່ຽນແປງແຮງງານ. 21 ຫວົໜ່ວຍແຮງງານທີ່ ມແີຮງງານເພີ່ ມຂຶນ້, 19 ຫວົ

ໜ່ວຍແຮງງານທີ່ ມແີຮງງານຫຼຸດລງົ ແລະ 24 ຫວົໜ່ວຍແຮງງານທີ່ ມທີງັແຮງງານເພີ່ ມຂຶນ້ ແລະ ຫຸຼດລງົ. 81 

ຫວົໜ່ວຍແຮງງານມໃີນຕໍາແໜ່ງຫວົໜາ້ໜ່ວຍງານ. 78 ຫວົໜ່ວຍແຮງງານມແີຮງງານເພີ່ ມຂຶນ້ໃນຕໍາແໜ່ງ

ພະນກັງານສໍານານງານ, ແຮງງານຂັນ້ພືນ້ຖານ ແລະ ວຊິາການ ໃນຂະນະທີ່  78 ຫວົໜ່ວຍແຮງງານມກີານຫຸຼດ

ລງົໃນຕໍາແໜ່ງພະນກັງານສໍານານງານ, ພະນກັງານວຊິາການ ແລະ ພະນກັງານຫອ້ງການ. ຄາດຄະເນການ

ປ່ຽນແປງ 50 ຫວົໜ່ວຍຄາດວ່າຈະບ່ໍມກີານປ່ຽນແປງແຮງງານໃດເລຍີ, 154 ຫວົໜ່ວຍແຮງງານຈະມກີານ

ເພີ່ ມຂຶນ້ຂອງແຮງງານໂດຍສະເພາະແມ່ນພະນກັງານວຊິາການ, 77 ຫວົໜ່ວຍແຮງງານໂດຍສະເພາະແມ່ນ

ພະນກັງານວຊິາການ ແລະ ພະນກັງານສໍານານງານ. ມພີຽງແຕ່ 4 ຫວົໜ່ວຍແຮງງານຄາດວ່າຈະມກີານຫຸຼດ

ແຮງງານວຊິາການ ແລະ ແຮງງານສໍານານງານລງົ; 

4. 204 ຫວົໜ່ວຍແຮງງານ ມ ີ29 ຫວົໜ່ວຍໃຫຄ່້າແຮງງານທີ່ ຝຶກເອງຕ່ໍາສຸດກວ່າ 1,100,000 ກບີ3ຕ່ໍເດອືນ ຄື

500,000 ກບີຕ່ໍເດອືນ ຫາ 1,012,100 ກບີຕ່ໍເດອືນ ໃນຂະນະທີ່  193 ຫວົໜ່ວຍສາມາດປະຕບິດັໄດ ້ແຮງ

ງານທີ່ ຫວົໜ່ວຍແຮງງານຝຶກເອງ ມເີງນິສູງສຸດສູງກວ່າໝູ່ ໃນກຸ່ມແຮງງານທີ່ ຖກືຝຶກເອງເທົ່ າກບັ 5,000,000 

ກບີຕ່ໍເດອືນ. 57 ຫວົໜ່ວຍແຮງງານທີ່ ມແີຮງງານທີ່ ຈບົວຊິາສະເພາະຊັນ້ຕົນ້, ມ ີ 7 ຫວົໜ່ວຍຈ່າຄ່າແຮງ

ງານຕ່ໍາສຸດຕ່ໍາກວ່າ 1,100,000 ກບີຕ່ໍເດອືນ ຄ່າແຮງງານສູງສຸດຂອງແຮງງານຈບົວຊິາສະເພາະຊັນ້ກາງເທົ່ າ

ກບັ 4,800,000 ກບີຕ່ໍເດອືນ. ມ ີ 54 ຫວົໜ່ວຍທີ່ ມແີຮງງານທີ່ ຈບົວຊິາສະເພາະຊັນ້ກາງໃຫຄ່້າແຮງງານຕ່ໍາ

ສຸດຕ່ໍາກວ່າ 1,100,000 ກບີຕ່ໍເດອືນມສີອງຫວົໜ່ວຍ ແລະ ຄ່າແຮງງານສູງສຸດທີ່ ຈບົວຊິາສະເພາະຊັນ້ກາງ

ເທົ່ າກບັ 3,986,000 ກບີຕ່ໍເດອືນ. 57 ຫວົໜ່ວຍແຮງງານທີ່ ມແີຮງງານທີ່ ຈບົວຊິາສະເພາະຊັນ້ສູງໃຫຄ່້າແຮງ

ງານຕ່ໍາກວ່າ 1,100,000 ກບີຕ່ໍເດອືນ ມສີອງຫວົໜ່ວຍ ແລະ ຄ່າແຮງງານສູງສຸດເທົ່ າກບັ 25,000,000 ກບີ

ຕ່ໍເດອືນ 33 ຫວົໜ່ວຍແຮງງານທີ່ ຈບົວຊິາສະເພາະປະລນິຍາຕຣໃີຫຄ່້າແຮງງານຕ່ໍາສຸດ 1,100,000 ກບີຕ່ໍ

ເດອືນ ແລະ ຄ່າແຮງງານສູງສຸດ 12,000,000 ກບີຕ່ໍເດອືນ. 11 ຫວົໜ່ວຍແຮງງານ ມແີຮງງານຈບົວຊິາ

ສະເພາະລະດບັປະລນິຍາໂທໃຫຄ່້າແຮງງານຕ່ໍາສຸດ 1,400,000 ກບີຕ່ໍເດອືນ ແລະ ສູງສຸດ 24,000,000 ກບີ

ຕ່ໍເດອືນ. 2 ຫວົໜ່ວຍແຮງງານທີ່ ມແີຮງງານຈບົວຊິາສະເພາະລະດບັປະລນິຍາເອກໃຫຄ່້າແຮງງານຕ່ໍາສຸດ 

12,000,000 ກບີຕ່ໍເດອືນ ແລະ ສູງສຸດ 30,000,000 ກບີຕ່ໍເດອືນ.  

5. 192 ຫວົໜ່ວຍແຮງງານມຜູີບໍ້ລຫິານໃຫຄ່້າແຮງງານຕ່ໍາສຸດ 1,200,000 ກບີຕ່ໍເດອືນ ແລະ ສູງສຸດ 

160,000,000 ກບີຕ່ໍເດອືນ. 163 ຫວົໜ່ວຍແຮງງານມຫີວົໜາ້ໜ່ວຍງານໃຫຄ່້າແຮງງານຕ່ໍາສຸດ 1,100,000 

ກບີຕ່ໍເດອືນ ແລະ ສູງສຸດ 12,000,000 ກບີຕ່ໍເດອືນ. 163 ຫວົໜ່ວຍແຮງງານມພີະນກັງານຫອ້ງການກາໍນດົ
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ຄ່າແຮງງານຕ່ໍາສຸດຈາກ 700,000 ກບີຕ່ໍເດອືນ ແລະ ສູງສຸດ 12,000,000 ກບີຕ່ໍເດອືນ. 153 ຫວົໜ່ວຍແຮງ

ງານມພີະນກັງານວຊິາການໃຫຄ່້າແຮງງານຕ່ໍາສຸດ 1,000,000 ກບີຕ່ໍເດອືນ ແລະ ຄ່າແຮງງານສູງສຸດສູງ 

13,000,000 ກບີຕ່ໍເດອືນ. 200 ຫວົໜ່ວຍແຮງງານມພີະນກັງານສໍານານງານ ໃຫຄ່້າແຮງງານຕ່ໍສຸດ 

800,000 ກບີຕ່ໍເດອືນ ແລະ ສູງສຸດເຖງິ 25,000,000 ກບີຕ່ໍເດອືນ. 174 ຫວົໜ່ວຍແຮງງານມແີຮງງານຂັນ້

ພືນ້ຖານໃຫຄ່້າແຮງງານຕ່ໍາສຸດຈາກ 500,000 ກບີຕ່ໍເດອືນ ແລະ ສູງສຸດສູງເຖງີ 5,000,000 ກບີ. 3 ຫວົ

ໜ່ວຍແຮງງານມແີຮງງານເຮດັວຽກເຄິ່ ງເວລາໃຫຄ່້າແຮງງານຕ່ໍາສຸດຈາກ 500,000 ກບີຕ່ໍເດອືນ ແລະ ສູງສຸດ 

2,500,000 ກບີຕ່ໍເດອືນ. ມ ີ16 ຫວົໜ່ວຍມແີຮງງານລາຍວນັໃຫຄ່້າຕ່ໍາສຸດຕ່ໍວນັ 20,000 ກບີ ແລະ ສູງສຸດ 

200,000 ກບີຕ່ໍວນັ ແລະ ມ ີ6 ຫວົໜ່ວຍແຮງງານມແີຮງງານຮບັເໝາົໃຫຄ່້າແຮງງານຕໍ່ າສຸດ 45,000 ກບີຕ່ໍ

ວນັ ແລະ ສູງສຸດ 340,000 ກບີຕ່ໍວນັ; 

6. 32.2 ສ່ວນຮອ້ຍຂອງຫວົໜ່ວຍແຮງງານຍງັບ່ໍທນັພຈິາລະນາການຂຶນ້ເງນິຄ່າແຮງງານປະຈາໍປີໃຫແ້ກ່ແຮງງານ

ຂອງຕນົ. 60.8 ສ່ວນຮອ້ຍ ຂອງຫວົໜ່ວຍແຮງງານທີ່ ພຈິາລະນາຂຶນ້ເງນິຄ່າແຮງງານປະຈາໍປີໃຫແ້ກ່ແຮງງານ

ຂອງຕນົ. 20.1 ສ່ວນຮອ້ຍພຈິາລະນາຂຶນ້ເງນິຄ່າແຮງງານໃຫແ້ກ່ແຮງງານຂອງຕນົ ປີລະ 100,000 ກບີຕ່ໍປີ. 

40.7 ສ່ວນຮອ້ຍພຈິາລະນາ ຂຶນ້ເງນິຄ່າແຮງງານຂອງຕນົປີລະ 200,000 ກບີຕ່ໍປີ. 40.7 ສ່ວນຮອ້ຍ

ພຈິາລະນາຂຶນ້ເງນິຄ່າແຮງງານຕ່ໍາສຸດ 1-5 ສ່ວນຮອ້ຍ ຂອງເງນິຄ່າແຮງງານຕ່ໍເດອືນ ແລະ ສູງສຸດ 6-10 ສ່ວນ

ຮອ້ຍ ຂອງເງນິຄ່າແຮງງານຕ່ໍເດອືນ. 120 ຫວົໜ່ວຍແຮງງານບ່ໍພຈິາລະນາໃຫເ້ງນິຂະຫຍນັໃຫແ້ກ່ແຮງງານ

ຂອງຕນົ. 60 ຫວົໜ່ວຍແຮງງານພຈິາລະນາເງນິຂະຫຍນັເປັນເງນິເດອືນທ ີ13 (15-20 ວນັ). 14 ຫວົໜ່ວຍ

ແຮງງານພຈິາລະນາເງນິຂະຫຍນັເປັນວດັຖຸທີ່ ມຄ່ີາແຕ່ 1 ລາ້ນກບີຂຶນ້ໄປ ແລະ 10 ຫວົໜ່ວຍແຮງງານ

ພຈິາລະນາເງນິຂະຫຍນັເປັນເງນິທດັສະນະສກຶສາ. 

7. 36.3 ສ່ວນຮອ້ຍ ຂອງຫວົໜ່ວຍແຮງງານມອຸີປະຕເິຫດແຮງງານ, ຊຶ່ ງມບີາດເຈບັເລກັນອ້ຍປະມານ 1-5 ຄັງ້

ຕ່ໍປີ. ສໍາລບັພະຍາດອາຊບີໃນໄລຍະການສໍາຫຼວດຍງັບ່ໍທນັມຫີວົໜ່ວຍແຮງງານໃດເລຍີທີ່ ມພີະນກັງານເປັນ

ພະຍາດແຮງງານ. 

8. ຫວົໜ່ວຍແຮງງານຈາໍນວນ 143 ຫວົໜ່ວຍມຄີວາມຕອ້ງການແຮງງານທງັໝດົ 5,957 ກບີ, ຊຶ່ ງມຄີວາມ

ຕອ້ງການແຮງງານທີ່ ຈບົວຊິາສະເພາະລະດບັປະລນິຍາຕຣ ີ58 ຫວົໜ່ວຍ. 49 ຫວົໜ່ວຍແຮງງານຕອ້ງການ

ແຮງງານທີ່ ຈບົວຊິາສະເພາະຊັນ້ສູງ, 5 ຫວົໜ່ວຍແຮງງານຕອ້ງການແຮງງານທີ່ ຈບົວຊິາສະເພາະຊັນ້ກາງ. 3 

ຫວົໜ່ວຍແຮງງານຕອ້ງການແຮງງານທີ່ ຈບົວຊິາສະເພາະຊັນ້ຕົນ້. 3 ຫວົໜ່ວຍແຮງງານຕອ້ງການແຮງງານທີ່

ຈບົການສກຶສາສາມນັ. 7 ຫວົໜ່ວຍແຮງງານຕອ້ງການແຮງງານທີ່ ບ່ໍມກີານສກຶສາໃດເລຍີ. 


