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ການເກັບກາຂໍມນສະຖິຕິດານແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ຢ 3 ພາກ, 6 ແຂວງ ຄື: ແຂວງ ຊຽງ
ຂວາງ, ແຂວງ ໄຊຍະບລີ, ແຂວງ ບໍລິຄາໄຊ, ຄາມວນ, ສາລະວັນ ແລະ ອັດຕະປ ເພື່ອແນໃສ ການການົດປະເພດທລະ
ກິດ, ຂະໜາດທລະກິດ, ລັກສະນະການລົງທຶນ ແລະ ຂະແໜງການລົງທຶນຂອງຫົວໜວຍແຮງງານ; ເຫດຜົນທີ່ຫົວ
ໜວຍແຮງງານ ບໍໄດເຂົ້າປະກັນສັງຄົມ; ການເກັບກາຂໍມນໂຄງສາງຂອງຫົວໜວຍແຮງງານໃນການນາໃຊແຮງງານພາຍ
ໃນແຂວງ ແລະ ຕາງແຂວງ ແລະ ການນາໃຊແຮງງານຕາງປະເທດ, ກມອາຍຂອງແຮງງານທີ່ອອກແຮງງານ ໃນຫົວ
ໜວຍແຮງງານ; ການຮັບພະນັກງານ, ການນານົດນາແໜງງານ ແລະ ແຮງງານຄົນພິການ, ການນານົດຊົວໂມງໃນການ
ອອກ

ແຮງງານ ແລະ ການເຮັດວຽກເພີ່ມໂມງ; ວດທິການສຶກສາແຮງງານ ຢບັນດາຫົວໜວຍແຮງງານຕາມຂະແໜງ

ການເສດຖະກິດ, ການນາກົດຄາແຮງງານສະເລຍຕາສດ ແລະ ສງສດຕາມວດທິການສຶກສາ, ຕາມເພດຍີງ - ເພດຊາຍ
ແຕກຕາງກັນ, ຕາມປະສົບການ, ຕາມການສຶກສາ ແລະ ປະສົບການ, ຕາມເພດ, ການສຶກສາ ແລະ ປະສົບການ, ຕາມ
ຕາແໜງງານ, ການຂຶ້ນຄາແຮງງານ, ເງິນຍອງຍໍນາໃຈ ແລະ ອປະຕິເຫດແຮງງານ; ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງແຮງງານ, ຄວາມ
ຕອງການແຮງງານຕາມຕາແໜງງານ ແລະ ວດທິການສຶກສາ.
ການເກັບກາຂໍມນສະຖິຕິດານແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມຄັ້ງນີ້ ກົມແຜນການ ແລະ ການຮວມມືສາ
ກົນ ກໍຄືພະແນກສະຖິຕິ ໄດປະສານສົມທົບກັບພະແນກ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແຂວງ; ຫອງການ ແຮງ
ງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ເມືອງ ເພື່ອການົດກມເປາໝາຍ ເຂົ້າໄປສາພາດ ແຕລະຫົວໜວຍມີແຮງງານ ແຕ 10
ຄົນຂື້ນໄປ

ທີ່ໄດການົດໄວໃນແບບສອບຖາມ

ໃນຮບການເກັບກາແບບປະລິມານ

ໂດຍຫົວໜວຍແຮງງານ

ທີ່

ຖືກສາພາດເກັບກາຂໍມນທັງໝົດ 219 ຫົວໜວຍ. ໃນນັ້ນ, ຫົວໜວຍແຮງງານທີ່ເປນຂອງເອກະຊົນ ກວມເອົາ 86.3
ສວນຮອຍ; ໜວຍແຮງງານ ທີ່ເປນລັດບໍລິຫານ ກວມເອົາ 1.8 ສວນຮອຍ ແລະ ຫົວໜວຍແຮງງານ ທີ່ເປນລັດວິສາ
ຫະກິດ ກວມເອົາ 11.9 ສວນຮອຍ.
ການລົງທຶນພາຍໃນດວຍຕົນເອງ ກວມເອົາ 52.5 ສວນຮອຍ; ການລົງທຶນຂອງຕາງປະເທດໂດຍກົງ ກວມ
ເອົາ 25.1 ສວນຮອຍ; ການລົງຂອງພາກເອກະຊົນກັບຕາງປະເທດກວມເອົາ 8.7 ສວນຮອຍ; ການລົງທຶນຂອງລັດກັບ
ຕາງປະເທດ ກວມເອົາ 7.8 ສວນຮອຍ ແລະ ການລົງທຶນພາກລັດກັບພາກເອກະຊົນ ກວມເອົາ 5.9 ສວນຮອຍ. ຂະ
ແໜງອດສະຫາກາມີຫົວໜວຍແຮງງານກວມເອົາ 50.23 ສວນຮອຍ ແລະ ຂະແໜງກະສິກາ ມີຫົວໜວຍແຮງງານກວ
ມເອົາ 15.52 ສວນຮອຍ.
ແຮງງານຕາມກມອາຍແຮງງານ ໃນ 219 ຫົວໜວຍແຮງງານທີ່ຖືກສາພາດ ມີທັງໝົດ 23,633 ຄົນ,
ໃນກມອາຍ ແຕ 25-54 ປ ກວມເອົາ 68 ສວນຮອຍ, ຍິງ 72 ສວນຮອຍ, ແຮງງານ ທີ່ເປນແຮງງານໜມ ອາຍ 1424 ປກວມເອົາ 30 ສວນຮອຍ, ຍິງ 27 ສວນຮອຍ, ແຮງງານ ອາຍ 55-64 ປ ກວມເອົາ 1.9 ສວນຮອຍ, ຍິງ 1
ສວນຮອຍ ແລະ ອາຍ 65+ ກວມເອົາ 0.1 ສວນຮອຍ, ຍີງ 0 ສວນຮອຍ.
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ກວມເອົາ

58.9 ສວນຮອຍຂອງຫົວໜວຍແຮງງານ, ຈົບການສຶກສາລະດັບປະລິຍາໂທ ກວມເອົາ 18.3 ສວນຮອຍຂອງຫົວ
ໜວຍແຮງງານ, ຈົບການສຶກສາລະດັບວິຊາສະເພາະຊັ້ນສງ ກວມເອົາ 14.6 ສວນຮອຍຂອງຫົວໜວຍແຮງງານ, ຈົບ
ການສຶກສາລະດັບສາມັນສຶກສາ ກວມເອົາ 3.7 ສວນຮອຍຂອງຫົວໜວຍແຮງງານ, ຈົບການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາ
ເອກກວມເອົາ 2.7 ສວນຮອຍຂອງຫົວໜວຍແຮງງານ, ຈົບການສຶກສາລະດັບວິຊາສະເພາະຊັ້ນກາງກວມເອົາ 0.9
ສວນຮອຍຂອງຫົວໜວຍແຮງງານ, ສວນຈົບການສຶກສາລະດັບວິຊາສະເພາະຊັ້ນຕົ້ນ ແລະ ບໍຈົບການສຶກສາໃດເລີຍ
ກວມເອົາ 0.4 ສວນຮອຍ ຂອງຫົວໜວຍແຮງງານ.
ຄ່າແຮງງານສະເລຍຕາສດ
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ແມນ

1,356,000 ກີບ ແລະ ສງສດ ແມນ 8,497,000 ກີບ ແລະ ຊົວໂມງເຮັດວຽກສະເລຍຕາສດ ແລະ ສງສດຕໍອາທິດ
ຊົວໂມງທີ່ແຮງງານເຮັດວຽກຕາສດ ແມນ 46 ຊົວໂມງຕໍອາທິດ ແລະ ສງສດ ແມນ 50 ຊົວໂມງ.
ການຄິດໄລເງິນຂະຫຍັນໃຫແຮງງານຕໍປ ແມນໃຫແຕ 1 ແສນ ຫາ 1 ລານກິບ ມີ 121 ຫົວໜວຍ ກວມເອົາ
59.9 ສວນຮອຍ; ໃຫເປນເງິນເດືອນ 13 ມີ 66 ຫົວໜວຍ ກວມເອົາ 32.67 ສວນຮອຍ, ໃຫເປນວັດຖຸທີ່ມີມນຄາ
1 ລານກີບ ມີ 6 ຫົວໜວຍ ກວມເອົາ 2.97 ສວນຮອຍ; ໃຫໄປທັດສະນາສຶກສາ ມີ 5 ຫົວໜວຍ ກວມເອົາ 2.47
ສວນຮອຍ; ໃຫເປນອື່ນໆລະບແຈງ ມີ 4 ຫົວໜວຍ ກວມເອົາ 1.98 ສວນຮອຍ.
ຄວາມຕອງການແຮງງານ ໃນ 2-3 ປ ຕໍໜາເປນກາມະກອນທົວໄປ ມີ 5,653 ຄົນ, ຍິງ 2,017 ຄົນ;
ຈົບການສຶກສາລະດັບບາລງວິຊາຊີບຈາກສນຝກວິຊາຊີບ ມີ 175 ຄົນ, ຍິງ 56 ຄົນ; ຈົບການສຶກສາລະດັບວິຊາສະ
ເພາະຊັ້ນຕົ້ນ ມີ 75 ຄົນ, ຍິງ 0 ຄົນ; ຈົບການສຶກສາລະດັບວິຊາສະເພາະຊັ້ນກາງ ມີ 85 ຄົນ, ຍິງ 12 ຄົນ;
ຈົບການສຶກສາລະດັບວິຊາສະເພາະຊັ້ນສງ ມີ 600 ຄົນ, ຍິງ 191 ຄົນ ແລະຈົບການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາຕຣີ ມີ
1,713 ຄົນ, ຍິງ 157 ຄົນ.
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