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ບົດຄັດຫຍໍ ້
ການປະເມີນຕະຫຼາດແຮງງານ ຢູ່ 8 ແຂວງ: ຈໍາປາສັກ, ສະຫວັນນະເຂດ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ແຂວງ
້
ົ ໄຊ, ແຂວງຫຼວງນໍາທາ
ວຽງຈັນ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ແຂວງອຸ ດມ
ແລະ ແຂວງບໍ່ແກ ້ວ ແມ່ ນແນໃສ່ (1) ກໍານົດ
ປະເພດ, ຂະໜາດ, ລັກສະນະຂອງການລົງທຶນ ແລະ ຂະແໜງການລົງທຶນຂອງຫົວໜ່ ວຍແຮງງານ; (2) ສຶກສາໂຄງ
ສ້າງຂອງຫົວໜ່ວຍແຮງງານລວມມີ: ແຫຼ່ ງທີ່ມີຂອງແຮງງານ, ການສັບຊ້ອນແຮງງານໃນຕໍາແໜ່ງງານຕ່າງໆ, ການກໍາ
ນົດຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກເຕັມ ແລະ ເຄີ່ງເວລາຕໍ່າສຸ ດ ແລະ ສູ ງສຸ ດ; (3) ສຶກສາການປ່ຽນແປງດ້ານຈໍານວນ ແລະ ອັດຕາ
້ ແລະ ຫຼຸດລົງ ແລະ ການຄາດຄະເນຈໍານວນ ແລະ
ສ່ວນຂອງແຮງງານຢູ່ໃນແຕ່ລະຕໍາແໜ່ ງງານວ່າມີການເພີ່ມຂຶນ

ອັດຕາສ່ວນຂອງການປ່ຽນແປງດ້ານແຮງງານໃນໄລຍະ 2-3 ປີ ຂາ້ ງໜ້າໃນສາມຂະແໜງການ: ກະສິກາໍ , ອຸ ດສະຫະ
ິ ານ; (4) ວິເຄາະອົງປະກອບຂອງການຄິດໄລ່ ຄ່ າແຮງງານຕໍ່າສຸ ດ ແລະ ສູ ງສຸ ດ ລວມທັງຄວາມ
ກໍາ ແລະ ການບໍລກ

ແຕກຕ່ າງ ຂອງຄ່າແຮງງານທີ່ຖືກກໍານົດໂດຍຫົວໜ່ວຍແຮງງານໃນແຕ່ ລະແຂວງ ອີງຕາມວຸ ດທິການສຶກສາ ແລະ
ິ ານ, ຫົວ
ຕໍາແໜ່ ງງານ; (5) ສຶກສາຄວາມແຕກໂຕນ ຂອງຄ່ າແຮງງານລະຫວ່າງຕໍາແໜ່ ງງານຈາກລະດັບຄະນະບໍລຫ
ໜ້າໜ່ວຍງານ, ພະນັກງານຫ້ອງການ, ພະນັກງານຫ້ອງການ, ພະນັກງານວິຊາການ, ພະນັກງານສໍານານງານ ແລະ
້
້ ນຖານ
ພະນັກງານຂັນພື
ລວມທັງພະນັກງານເຮັດວຽກເຄິ່ງເວລາ, ແຮງງານລາຍວັນ ແລະ ແຮງງານຮັບເໝົາ; (6) ສຶກ

້ ິນຄ່າແຮງງານປະຈໍາປີ ແລະ ເງ ິນຂະຫຍັນ ຂອງຫົວໜ່ ວຍແຮງງານຕ່ າງໆ ທີ່ໃຫ້ກບ
້
ັ ແຮງງານຂອງເຂົາເຈົາ;
ສາການຂຶນເງ
້ ່ ໃນຫົວໜ່ ວຍແຮງງານ; ແລະ (8) ສຶກສາ
(7) ສຶກສາເຖິງອຸ ປະຕິເຫດແຮງງານ ແລະ ພະຍາດອາຊີບ ທີ່ເກີດຂຶນຢູ
ຄວາມຕ້ອງການດ້ານແຮງງານໃນສາຂາວິຊາ ແລະ ວຸ ດທິການສຶກສາ ຂອງຫົວໜ່ວຍແຮງງານ.
້
້ ້ ໂດຍມີ
ື ນໍາໃຊ້ເຂົາໃນການສຶ
ໄດ້ຖກ
ກສາປະເມີນຜົນ ຕະຫຼາດແຮງງານຄັງນີ
້
້
ທັງຄໍາຖາມປາຍປິດ ແລະ ປາຍເປີ ດ. ຫົວໜ່ ວຍແຮງງານທີ່ມີຈາໍ ນວນພົນ 20 ຄົນຂຶນໄປ
ຖືກຄັດເລືອກເຂົາໃນການ
ການສຶກສາດ້ານປະລິມານ

ປະເມີນຕະຫຼາດແຮງງານມີທງັ ໝົດຈາກ 8 ແຂວງ 240 ຫົວໜ່ວຍ: ຂະແໜງກະສິກາໍ 16 ຫົວໜ່ວຍ, ຂະແໜງອຸ ດ
້
ິ ານ 95 ຫົວໜ່ວຍ. ສະຖິຕພ
ິ ນ
ັ ລະນາໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເຂົາໃນການ
ສະຫະກໍາ 93 ຫົວໜ່ວຍ ແລະ ຂະແໜງການບໍລກ
້ ນ ໂດຍໄດ້ນາໍ ໃຊ້ໂປຣແກຣມວິເຄາະສະຖິຕສ
ິ ງັ ຄົມສາດ 21 ເພື່ອຊອກຫາຈໍານວນ ແລະ ຄວາມຖີ່ເປັນ
ວິເຄາະຂໍມູ

ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍ.
ົ ວ່າ:
ຜົນຈາກການສຶກສາປະເມີນຕະຫຼາດແຮງງານໄດ້ພບ
1. ປະເພດຫົວໜ່ ວຍແຮງງານສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ ນເປັ ນເອກະຊົນທີ່ລົງທຶນດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ການລົງທຶນໂດຍກົງ
ຂອງ ຕ່ າງປະເທດ ສ່ວນໃຫຍ່ ເປັນຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ເປັນຂະ

ໜາດກາງ. ມີຂະແໜງກະສິກໍາ 16 ຫົວ

ໜ່ວຍ, ຂະແໜງອຸ ດສະຫະກໍາ 93 ຫົວໜ່ວຍ ແລະ 95 ຫົວໜ່ວຍ;

້
ິ ານວິຊາການ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ ງຊາດ
ທີມງານຫ້ອງການຄົນຄວ້
າວິທະຍາສາດ ແລະ ບໍລກ
2
ທີມງານພະແນກສະຖິຕ,ິ ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ ວມມືສາກົນ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ
1

້ ຈາໍ ນວນໜື່ງ. ແຮງ
2. ແຮງງານສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ ນຈາກແຮງງານທ້ອງຖິ່ນ ສ່ວນຕ່າງແຂວງ ແລະ ຕ່ າງປະເທດນັນມີ
້
້
້ ນຖານ,
ື ສັບຊ້ອນເຂົາໃນຕໍ
້ ໍລຫ
ິ ານຈົນຮອດແຮງງານຂັນພື
ງານດັ່ງກ່ າວໄດ້ຖກ
າແໜ່ງແຕ່ລະດັບຜູ ບ
ຊຶ່ງແຮງງານ

ັ ຈຸຢ່ ູໃນຫົວ
ທີ່ຖືກສັບຊ້ອນຫຼາຍທີ່ສຸ ດແມ່ ນແຮງງານສໍານານງານ. ສໍາລັບແຮງງານທີ່ເສຍອົງຄະຍັງບໍ່ທັນມີບນ
ໜ່ວຍແຮງງານໃດເລີຍ. ອາຍຸ ຕ່ ໍາສຸ ດ ຂອງແຮງງານທີ່ເຮັດວຽກເຕັມເວລາ 18 ປີ ແລະ ສູ ງສຸ ດ 55 ປີ . ອາຍຸ ຕ່ ໍາ

ສຸ ດ ຂອງແຮງງານທີ່ເຮັດວຽກເຄິ່ງເວລາ 15 ປີ ແລະ ສູ ງສຸ ດ 55 ປີ . ຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກເຕັມເວລາຕໍ່າສຸ ດ 40
ຊົ່ວໂມງຕໍ່ອາທິດ ແລະ ສູງສຸ ດ 48 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ອາທິດ. ສໍາລັບແຮງງານທີ່ເຮັດວຽກເຄິ່ງເວລາຕໍ່າສຸ ດ 20 ຊົ່ວໂມງ

້ ແຮງງານທີ່
ຕໍ່ອາທິດ ແລະ ສູ ງສຸ ດບໍ່ເກີນ 26 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ອາທິດ, ຊຶ່ງມີພຽງແຕ່ 15 ຫົວໜ່ວຍແຮງງານເທົ່ານັນມີ
ເຮັດວຽກເຄິ່ງເວລາ;
້ 19 ຫົວ
3. 140 ຫົວໜ່ວຍແຮງງານທີ່ບໍ່ມີການປ່ຽນແປງແຮງງານ. 21 ຫົວໜ່ວຍແຮງງານທີ່ມີແຮງງານເພີ່ມຂຶນ,
້ ແລະ ຫຼຸດລົງ. 81
ໜ່ວຍແຮງງານທີ່ມີແຮງງານຫຼຸດລົງ ແລະ 24 ຫົວໜ່ວຍແຮງງານທີ່ມີທງັ ແຮງງານເພີ່ມຂຶນ
້
ຫົວໜ່ວຍແຮງງານມີໃນຕໍາແໜ່ ງຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ. 78 ຫົວໜ່ວຍແຮງງານມີແຮງງານເພີ່ມຂຶນໃນຕໍ
າແໜ່ງ
້
້ ນຖານ
ພະນັກງານສໍານານງານ, ແຮງງານຂັນພື
ແລະ ວິຊາການ ໃນຂະນະທີ່ 78 ຫົວໜ່ວຍແຮງງານມີການຫຼຸດ

ລົງໃນຕໍາແໜ່ ງພະນັກງານສໍານານງານ, ພະນັກງານວິຊາການ ແລະ ພະນັກງານຫ້ອງການ. ຄາດຄະເນການ
ປ່ຽນແປງ 50 ຫົວໜ່ວຍຄາດວ່າຈະບໍ່ມີການປ່ຽນແປງແຮງງານໃດເລີຍ, 154 ຫົວໜ່ວຍແຮງງານຈະມີການ
້
ເພີ່ມຂຶນຂອງແຮງງານໂດຍສະເພາະແມ່
ນພະນັກງານວິຊາການ, 77 ຫົວໜ່ວຍແຮງງານໂດຍສະເພາະແມ່ ນ

ພະນັກງານວິຊາການ ແລະ ພະນັກງານສໍານານງານ. ມີພຽງແຕ່ 4 ຫົວໜ່ວຍແຮງງານຄາດວ່ າຈະມີການຫຼຸດ

ແຮງງານວິຊາການ ແລະ ແຮງງານສໍານານງານລົງ;

4. 204 ຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ມີ 29 ຫົວໜ່ວຍໃຫ້ຄ່າແຮງງານທີ່ຝຶ ກເອງຕໍ່າສຸ ດກວ່ າ 1,100,000 ກີບ3ຕໍ່ເດືອນ ຄື
ັ ໄດ້ ແຮງ
500,000 ກີບຕໍ່ເດືອນ ຫາ 1,012,100 ກີບຕໍ່ເດືອນ ໃນຂະນະທີ່ 193 ຫົວໜ່ວຍສາມາດປະຕິບດ
ງານທີ່ຫົວໜ່ ວຍແຮງງານຝຶ ກເອງ ມີເງ ິນສູ ງສຸ ດສູງກວ່ າໝູ່ໃນກຸ່ ມແຮງງານທີ່ຖືກຝຶ ກເອງເທົ່າກັບ 5,000,000
້ ນ,
້ ມີ 7 ຫົວໜ່ວຍຈ່ າຄ່າແຮງ
ກີບຕໍ່ເດືອນ. 57 ຫົວໜ່ ວຍແຮງງານທີ່ມີແຮງງານທີ່ຈົບວິຊາສະເພາະຊັນຕົ
້
່າ
ງານຕໍ່າສຸ ດຕໍ່າກວ່າ 1,100,000 ກີບຕໍ່ເດືອນ ຄ່າແຮງງານສູງສຸ ດຂອງແຮງງານຈົບວິຊາສະເພາະຊັນກາງເທົ
້
້ ່ າແຮງງານຕໍ່າ
ກັບ 4,800,000 ກີບຕໍ່ເດືອນ. ມີ 54 ຫົວໜ່ວຍທີ່ມີແຮງງານທີ່ຈົບວິຊາສະເພາະຊັນກາງໃຫ
ຄ
້
ສຸ ດຕໍ່າກວ່າ 1,100,000 ກີບຕໍ່ເດືອນມີສອງຫົວໜ່ ວຍ ແລະ ຄ່າແຮງງານສູ ງສຸ ດທີ່ຈົບວິຊາສະເພາະຊັນກາງ
້ ງໃຫ້ຄ່າແຮງ
ເທົ່າກັບ 3,986,000 ກີບຕໍ່ເດືອນ. 57 ຫົວໜ່ວຍແຮງງານທີ່ມີແຮງງານທີ່ຈົບວິຊາສະເພາະຊັນສູ

ງານຕໍ່າກວ່າ 1,100,000 ກີບຕໍ່ເດືອນ ມີສອງຫົວໜ່ວຍ ແລະ ຄ່າແຮງງານສູງສຸ ດເທົ່າກັບ 25,000,000 ກີບ
້ ່ າແຮງງານຕໍ່າສຸ ດ 1,100,000 ກີບຕໍ່
ຕໍ່ເດືອນ 33 ຫົວໜ່ ວຍແຮງງານທີ່ຈົບວິຊາສະເພາະປະລິນຍາຕຣີໃຫຄ

ເດືອນ ແລະ ຄ່ າແຮງງານສູ ງສຸ ດ 12,000,000 ກີບຕໍ່ເດືອນ. 11 ຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ມີແຮງງານຈົບວິຊາ
ສະເພາະລະດັບປະລິນຍາໂທໃຫ້ຄ່າແຮງງານຕໍ່າສຸ ດ 1,400,000 ກີບຕໍ່ເດືອນ ແລະ ສູງສຸ ດ 24,000,000 ກີບ

ຕໍ່ເດືອນ. 2 ຫົວໜ່ວຍແຮງງານທີ່ມີແຮງງານຈົບວິຊາສະເພາະລະດັບປະລິນຍາເອກໃຫ້ຄ່າແຮງງານຕໍ່າສຸ ດ
12,000,000 ກີບຕໍ່ເດືອນ ແລະ ສູງສຸ ດ 30,000,000 ກີບຕໍ່ເດືອນ.
້ ໍລຫ
ິ ານໃຫ້ຄ່າແຮງງານຕໍ່າສຸ ດ 1,200,000 ກີບຕໍ່ເດືອນ ແລະ ສູງສຸ ດ
5. 192 ຫົວໜ່ວຍແຮງງານມີຜູບ
ົ ໜ້າໜ່ວຍງານໃຫ້ຄ່າແຮງງານຕໍ່າສຸ ດ 1,100,000
160,000,000 ກີບຕໍ່ເດືອນ. 163 ຫົວໜ່ວຍແຮງງານມີຫວ
ກີບຕໍ່ເດືອນ ແລະ ສູງສຸ ດ 12,000,000 ກີບຕໍ່ເດືອນ. 163 ຫົວໜ່ວຍແຮງງານມີພະນັກງານຫ້ອງການກໍານົດ
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ຄ່ າແຮງງານຕໍ່າສຸ ດທີ່ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມກໍານົດໄວ້ ປີ 2018

ຄ່າແຮງງານຕໍ່າສຸ ດຈາກ 700,000 ກີບຕໍ່ເດືອນ ແລະ ສູງສຸ ດ 12,000,000 ກີບຕໍ່ເດືອນ. 153 ຫົວໜ່ວຍແຮງ
ງານມີພະນັກງານວິຊາການໃຫ້ຄ່າແຮງງານຕໍ່າສຸ ດ 1,000,000 ກີບຕໍ່ເດືອນ ແລະ ຄ່າແຮງງານສູ ງສຸ ດສູງ
ກີບຕໍ່ເດືອນ.

ຫົວໜ່ວຍແຮງງານມີພະນັກງານສໍານານງານ ໃຫ້ຄ່າແຮງງານຕໍ່ສຸ ດ
800,000 ກີບຕໍ່ເດືອນ ແລະ ສູ ງສຸ ດເຖິງ 25,000,000 ກີບຕໍ່ເດືອນ. 174 ຫົວໜ່ວຍແຮງງານມີແຮງງານຂັນ້
້
ພືນຖານໃຫ້
ຄ່າແຮງງານຕໍ່າສຸ ດຈາກ 500,000 ກີບຕໍ່ເດືອນ ແລະ ສູງສຸ ດສູ ງເຖີງ 5,000,000 ກີບ. 3 ຫົວ
ໜ່ວຍແຮງງານມີແຮງງານເຮັດວຽກເຄິ່ງເວລາໃຫ້ຄ່າແຮງງານຕໍ່າສຸ ດຈາກ 500,000 ກີບຕໍ່ເດືອນ ແລະ ສູງສຸ ດ
13,000,000
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2,500,000 ກີບຕໍ່ເດືອນ. ມີ 16 ຫົວໜ່ວຍມີແຮງງານລາຍວັນໃຫ້ຄ່າຕໍ່າສຸ ດຕໍ່ວັນ 20,000 ກີບ ແລະ ສູ ງສຸ ດ
200,000 ກີບຕໍ່ວັນ ແລະ ມີ 6 ຫົວໜ່ວຍແຮງງານມີແຮງງານຮັບເໝົາໃຫ້ຄ່າແຮງງານຕໍ່າສຸ ດ 45,000 ກີບຕໍ່
ວັນ ແລະ ສູງສຸ ດ 340,000 ກີບຕໍ່ວັນ;

້ ິນຄ່າແຮງງານປະຈໍາປີ ໃຫ້ແກ່ ແຮງງານ
6. 32.2 ສ່ ວນຮ້ອຍຂອງຫົວໜ່ວຍແຮງງານຍັງບໍ່ທັນພິຈາລະນາການຂຶນເງ
້ ິນຄ່າແຮງງານປະຈໍາປີ ໃຫ້ແກ່ ແຮງງານ
ຂອງຕົນ. 60.8 ສ່ ວນຮ້ອຍ ຂອງຫົວໜ່ ວຍແຮງງານທີ່ພິຈາລະນາຂຶນເງ

້ ິນຄ່າແຮງງານໃຫ້ແກ່ ແຮງງານຂອງຕົນ ປີ ລະ 100,000 ກີບຕໍ່ປີ .
ຂອງຕົນ. 20.1 ສ່ວນຮ້ອຍພິຈາລະນາຂຶນເງ
້ ິນຄ່າແຮງງານຂອງຕົນປີ ລະ 200,000 ກີບຕໍ່ປີ . 40.7 ສ່ວນຮ້ອຍ
40.7 ສ່ວນຮ້ອຍພິຈາລະນາ ຂຶນເງ
້ ິນຄ່າແຮງງານຕໍ່າສຸ ດ 1-5 ສ່ ວນຮ້ອຍ ຂອງເງ ິນຄ່າແຮງງານຕໍ່ເດືອນ ແລະ ສູ ງສຸ ດ 6-10 ສ່ວນ
ພິຈາລະນາຂຶນເງ
ຮ້ອຍ ຂອງເງ ິນຄ່ າແຮງງານຕໍ່ເດືອນ. 120 ຫົວໜ່ວຍແຮງງານບໍ່ພິຈາລະນາໃຫເ້ ງ ິນຂະຫຍັນໃຫ້ແກ່ ແຮງງານ

ຂອງຕົນ. 60 ຫົວໜ່ວຍແຮງງານພິຈາລະນາເງ ິນຂະຫຍັນເປັນເງ ິນເດືອນທີ 13 (15-20 ວັນ). 14 ຫົວໜ່ວຍ
້
ີ ຄ່າແຕ່ 1 ລ້ານກີບຂຶນໄປ
ແຮງງານພິຈາລະນາເງ ິນຂະຫຍັນເປັ ນວັດຖຸທ່ ມີ
ແລະ 10 ຫົວໜ່ວຍແຮງງານ
ພິຈາລະນາເງ ິນຂະຫຍັນເປັນເງ ິນທັດສະນະສຶກສາ.

7. 36.3 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງຫົວໜ່ ວຍແຮງງານມີອຸປະຕິເຫດແຮງງານ, ຊຶ່ງມີບາດເຈັບເລັກນ ້ອຍປະມານ 1-5 ຄັງ້
ົ ໜ່ ວຍແຮງງານໃດເລີຍທີ່ມີພະນັກງານເປັ ນ
ຕໍ່ປີ . ສໍາລັບພະຍາດອາຊີບໃນໄລຍະການສໍາຫຼວດຍັງບໍ່ທັນມີຫວ
ພະຍາດແຮງງານ.
8. ຫົວໜ່ວຍແຮງງານຈໍານວນ 143 ຫົວໜ່ວຍມີຄວາມຕ້ອງການແຮງງານທັງໝົດ 5,957 ກີບ, ຊຶ່ງມີຄວາມ
ຕ້ອງການແຮງງານທີ່ຈົບວິຊາສະເພາະລະດັບປະລິນຍາຕຣີ 58 ຫົວໜ່ວຍ. 49 ຫົວໜ່ວຍແຮງງານຕ້ອງການ

້ ງ, 5 ຫົວໜ່ວຍແຮງງານຕ້ອງການແຮງງານທີ່ຈົບວິຊາສະເພາະຊັນກາງ.
້
ແຮງງານທີ່ຈົບວິຊາສະເພາະຊັນສູ
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່
້
້
ຫົວໜ່ວຍແຮງງານຕ້ອງການແຮງງານທີຈົບວິຊາສະເພາະຊັນຕົນ. 3 ຫົວໜ່ວຍແຮງງານຕ້ອງການແຮງງານທີ່
ຈົບການສຶກສາສາມັນ. 7 ຫົວໜ່ວຍແຮງງານຕ້ອງການແຮງງານທີ່ບໍ່ມີການສຶກສາໃດເລີຍ.

