ບົດສະເໜີໂດຍສັງເຂບ
ເພື່ອຕິດຕາມການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ ແລະ ຜູ່ ມີວຽກເຮັດງານທໍາ ຕໍ່ພົນລະເມືອງ, ເພື່ອຕິດຕາມ
ີ ແື ຮງງານ, ແຮງງານທີ່ບໍ່ມີສມ
ີ ແື ຮງງານ 2016-2020,
ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫລາດແຮງງານ ແລະ ແຮງງານທີ່ມີສມ
ເພື່ອຕິດຕາມການດຸ່ ນດ່ຽງແຮງງານ 2016-2020

ພະແນກສະຖິຕ ິ ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ ກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໄດ້
້
້ ນ ສະຖິຕ ິ ຄວາມຕ້ອງການ ຂອງຕະຫລາດແຮງງານ ໂດຍພົວພັນເຖີງ
ເຮັດບົດຄົນຄວ້
າ, ວິໄຈ ກ່ ຽວກັບການສົມທຽບ ຂໍມູ
ການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານ ເສດຖະກິດ ສປປ ລາວ ຂະຫຍາຍຕົວສະເລ່ຍແລ້ວຈະເຫັນວ່າຫລາຍກວ່າ 7% ຕໍ່ປີ ແລະ

້ ງຕາມສະພາບຂອງເສດຖະກິດ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເປັນເວລາ 20 ກວ່າປີ ນັບແຕ່ປີ 1990 ເປັນຕົນມາ
້
ມີການຂະຫຍາຍຂືນລົ
ເຫັນວ່າອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ GDP ແມ່ ນ 6,40% ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວຫຼາຍສຸ ດແມ່ ນ 8,13% ໃນປີ 2010
ັ ເຫັນວ່າ GDP ຫຼຸດລົງເປັນ 6,90%. ນອກຈາກການຂະຫຍາຍຕົວຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພັນ
ແຕ່ມາເຖິ່ງປະຈຸບນ

້ ່ າງກ ້າວ
ພາຍໃນ ຢູ່ໃນລະດັບທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງແລ້ວ ຊື່ງເປັນປັດໃຈສະໜັບສະໜຸ ນໃຫ້ແກ່ ລາຍຮັບຕໍ່ຫົວຄົນ ກໍ່ເພີ່ມຂືນຢ
ກະໂດດ ໃນປີ 1990 ລາຍຮັບຕໍ່ຫົວຄົນ 207 ໂດລາສະຫະລັດ, ປີ 1995 ແມ່ ນ 379 ໂດລາສະຫະລັດ ຕໍ່ຄົນ ອັນພົນ້
ເດັ່ນລະຫວ່າງປີ 2005 ແມ່ ນ 511 ໂດລາສະຫະລັດ ຕໍ່ຫົວຄົນ ເພີ່ມຂືນ້ ເປັນ 1,077 ໂດລາສະຫະລັດ ໃນປີ 2010.
ປັດໃຈອັນສໍາຄັນອີກດ້ານໜື່ງກໍ່ຄື

້ ວ
ີ ຽກເຮັດງານທໍາຕໍ່ກໍາລັງແຮງງານ
ໃນຂະຫຍາຍຕົວຂອງຜູ ມ
ກໍ່ມີການ
້ ວ
ີ ຽກເຮັດງານທໍາທັງໝົດ 98% ເທົ່າ 1,704,612 ຄົນ; ອັດຕາການວ່າງງານ
ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວວາ ນັບແຕ່ປີ 1995 ຜູ ມ
້ ວ
ີ ຽກເຮັດງານທໍາທັງໝົດ 98,6% ເທົ່າກັບ 3,538,792 ຄົນ; ອັດຕາ
2% ເທົ່າກັບ 88,788 ຄົນ; ແລະ ປີ 2015 ຜູ ມ
້ ວ
ີ ຽກເຮັດງານທໍາຢູ່ໃນລະດັບ 98% ຕໍ່ກໍາລັງແຮງງານ.
ການວ່າງງານ 1,4% ເທົ່າກັບ 50,247 ຄົນ; ສະເລ່ຍອັດຕາຜູ ມ
ການດຸ່ ນດ່ຽງແຮງງານ ໂດຍອີງໃສ່ນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ ທີ່ຫັນປະເທດ ເປັນປະເທດ ອຸ ດສາຫະກໍາທັນ
້
ສະໄໝ ແລະ ຫລຸ ດພົນອອກຈາກປະເທດດ້
ອຍພັດທະນາ ຊື່ງແຮງງານ ແມ່ ນໝາກຫົວໃຈອັນສໍາຄັນໃນການຂັບເຄື່ອນ
ິ ານ ທີ່ມີແຮງງານຈໍານວນຫລາຍໃນຂົງເຂດກະສິກາໍ
ລະບົບເສດຖະກິດຕາມຂົງເຂດ ກະສິກາໍ ; ອຸ ດສາຫະກໍາ ແລະ ບໍລກ
ິ ານ 20,40% ໃນປີ 2010 ດຸ່ ນດ່ຽງມາເປັນ 66,18 ກະສິກາໍ ; 11,36 ອຸ ດ
71,30%; ອຸ ດສາຫະກໍາ 8,30%; ບໍລກ
ິ ານ; 22,46 ໃນປີ 2013.
ສາຫະກໍາ ແລະ ບໍລກ
ການຈ ້າງງານແບ່ງຕາມສາຂາວິຊາຊີບທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ແມ່ ນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ເຫັນໄດ້ຈາກ ປີ
2010 ອັດຕາການຈ ້າງງານພາກລັດແມ່ ນ 26,33%, ແລະ ຫຼຸດລົງໃນປີ 2013 ເປັນ 21,44%, ສ່ວນພາກເອກະຊົນໃນ
້ ນ 78,56% ໃນປີ 2013 ເມື່ອສົມທຽບ
ັ ຕາການຈ ້າງງານທັງໝົດ 73,67% ແລະ ເພີ່ມຂືນເປັ
ປີ 2010 ແມ່ ນມີອດ
ລະຫວ່າງອັດຕາການຈ ້າງງານທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ໃນປີ 2010 ແລະ 2013 ເຫັນວ່າອັດຕາການຈ ້າງງານໃນພາກ
ັ ຕາການຈ ້າງງານໜ້ອຍກວ່າພາກເອກະຊົນ.
ລັດ ແມ່ ນມີອດ
ໃນຂົງເຂດກະສິກາໍ ການຈ ້າງງານ ລະຫວ່າງແຮງງານລາວ ແລະ ແຮງງານຕ່າງປະເທດ ໃນປີ 2006 ແຮງງານ
ລາວມີທງັ ໝົດ 19,675 ຄົນ ແຮງງານຕ່າງປະເທດ ມີ 602 ຄົນ; ໃນປີ 2012 ແຮງງານລາວທັງໝົດ 20,031 ຄົນ, ແຮງ

້
່ າທົບເຄີ່ງ ນອກ
ງານຕ່ າງປະເທດ 1,424 ຄົນ, ເມື່ອສົມທຽບໃສ່ປີ 2006 ເຫັນວ່າແຮງງານຕ່ າງປະເທດເພີ່ມຂືນຫລາຍກວ
້
ຈາກນີໃນຂົ
ງເຂດອື່ນໆ ຖ້າສົມທຽບລະຫວ່າງປີ 2006 ແລະ 2012 ຂອງແຮງງານຕ່າງປະເທດ ກໍ່ເຫັນໄດ້ວ່າເພີ່ມຂືນ້
ຫລາຍກວ່າທົບເຄີ່ງເຊັ່ນກັນ; ໃນຂະແໜງການຂາຍຍົກ, ຂາຍຍ່ ອຍ, ສ້ອມແປງລົດຍົນ ແລະ ລົດຈັກ ຊື່ງເປັນທຸລະກິດ

ຂະໜາດນ້ອຍ, ຂະໜາດກາງ ໃນປີ 2006 ມີແຮງງານລາວ 130,469 ຄົນ; ແຮງງານຕ່າງປະເທດ 4,971 ຄົນ; ໃນປີ
2012 ແຮງງານລາວ ທັງໝົດ 136,592 ຄົນ; ແຮງງານຕ່າງປະເທດ 10,475 ຄົນ.
ສະເພາະຂະແໜງໄຟຟ້າ ຕ້ອງການພະນັກງານວິຊາການຈາກຫຼາກຫຼາຍຂະແໜງການຈໍານວນ 1,029 ຄົນໃນປີ

ນີ.້ ຄວາມຕ້ອງການລະດັບຊ່າງເຕັກນິກ ແລະ ນັກວິສະວະກອນ ແມ່ ນມີຫຼາຍກວ່າໝູ່ ຄື: ຕ້ອງການຊ່າງເຕັກນິກ 672
້ ງຕ້ອງການຜູ ຄ
້ ຸ ມງານ, ຜູ ຈ
້ ດ
ັ ການໜ່ວຍງານ ແລະ ຜູ ບ
້ ໍລຫ
ິ ານ ຈໍານວນ
ຄົນ ແລະ ນັກວິສະວະກອນ 231 ຄົນ. ນອກນັນຍັ
້ ຂະແໜງໄຟຟ້າ ຕ້ອງການພະນັກງານທີ່ມີວຊ
ິ າສະເພາະກ່ ຽວກັບຂະແໜ
ໜຶ່ງ. ກ່ ຽວ ຂ້ອງກັບແຕ່ລະຂະແໜງການນັນ,
ງພະລັງງານໄຟ ຟ້າເປັນຈໍານວນ 595 ຄົນ ເຊິ່ງໃນຂະແໜງການພະລັງງານໄຟຟ້ານີ ້ ລະດັບນາຍຊ່າງເຕັກນິກມີຄວາມ

ີ ກ
ັ ສະໃນອັນດັບຕໍ່ມາແມ່ ນພະນັກງານໃນຂະແ
ຕ້ອງການກວມເອົາຈໍານວນຫຼາຍກວ່າໝູ່. ຄວາມຕ້ອງການແຮງງານທີມທ
ໜງກໍ່ສ້າງ 75 ຄົນ ເຊິ່ງໃນຂະແໜງການກໍ່ສ້າງນີ ້ ລະດັບວິສະວະກອນກໍ່ສ້າງກວມເອົາຈໍານວນຫຼາຍກວ່າໝູ່ ຄື 32 ຄົນ.

ພວກເຂົາຍັງຕ້ອງ ການພະນັກງານເພີ່ມເຕີມທີ່ມີຄວາມຮູ ໃ້ ນຂະແໜງການອື່ນໆ ເຊັ່ນ: ສິ່ງແວດລ້ອມ, ການພັດທະນາຊຸມ
້ ຄວາມຕ້ອງການ ຄົນຂັບລົດ
ັ ຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ, ກົນຈັກ ແລະ ໂຍທາ ນອກຈາກນັນ,
ຊົນ, ການຊົດເຊີຍຜູ ໄ້ ດ້ຮບ
ບັນທຸກໜັກກໍ່ມີຄວາມຕ້ອງການຫຼາຍເຊັ່ນດຽວກັນ

ສະເພາະຂະແໜງ ບໍ່ແຮ່ ຄວາມຕ້ອງການ ລະດັບຊ່າງເຕັກນິກ ແລະ ວິສະວະກອນ ເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍໃນ
້ ່ ແຮ່ ເຊັ່ນດຽວກັນ. ໃນຕົວຈິງແລ້ວ, ຄວາມຕ້ອງການ ພະນັກງານທັງໝົດ 1,400 ຄົນຈາກຫຼາກຫຼາຍ
ຂະແໜງຂຸ ດຄົນບໍ

້
ຂະແໜງ, ເຊິ່ງໃນນັນ້ ລະດັບຊ່າງເຕັກນິກໃນ ມີຄວາມຕ້ອງການສູງເຖິງ 1,045 ຄົນ. ຖ້າເວົາສະເພາະຄວາມຕ້
ອງການ
ລະດັບຊ່າງເຕັກນິກ ແຮງງານທັກສະດ້ານການຂັບລົດບັນທຸກ ມີຄວາມຕ້ອງການເຖິງ 308 ຄົນ ແຕ່ທັກສະຂະແໜງບໍ່ແຮ່
ມີຄວາມຕ້ອງການສູງກວ່າອີກ ຄື 474 ຄົນ, ແລະ 81 ຄົນໃນຂະແໜງ ກົນຈັກ, 28 ຄົນ ໃນຂະແໜງໄຟຟ້າ, ດ້ານສັງຄົມ
ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ 12 ຄົນ.
້ ງຄວາມຕ້ອງການລະດັບນັກວິສະວະກອນ ມີຄວາມຕ້ອງການ 128 ຄົນ ເພື່ອບັນຈຸນາໍ ຕໍາແໜ່ງວ່າງໃນ
ຖ້າເວົາເຖິ
້ ອງການນັກວິສະວະກອນບໍ່ແຮ່ໃນຈໍານວນຫຼາຍເຖິງ 110 ຄົນ, ໄຟຟ້າ 12 ຄົນ ແລະ 1-2 ຄົນ ສໍາລັບ
ັ . ໃນນັນຕ້
ປະຈຸບນ
ວຽກງານ ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ກົນຈັກ, 2 ຄົນ ສໍາລັບວຽກ ໂຍທາ, 1 ຄົນສໍາລັບ ວຽກງານ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ. ໃນ
ັ ສະ ໃນຕໍາແໜ່ ງຜູ່ ຈັດການພະແນກ ຂະແໜງບໍ່
ລັກສະນະທີ່ຄ້າຍກັນ, ມີຄວາມຕ້ອງການຢ່າງຫຼວງຫຼາຍແຮງງານທີ່ມີທກ
້ ດ
ັ ການທາງດ້ານພັດທະນາບຸ ກຄະລາກອນ 6 ຄົນ ແລະ ອື່ນໆ
ແຮ່ 116 ຄົນ, ໄຟຟ້າ 11 ຄົນ, ກົນຈັກ 9 ຄົນ, ຜູ ຈ

້ ຈະມີຄວາມຕ້ອງການແຮງງານທີ່ມີທກ
ັ ສະ ຢ່າງຫຼວງ
ໃນການຄາດຄະເນໃນປີ 2015 ແລະ ຊຸມປີ ຫຼງັ ຈາກນັນ,

ຫຼາຍເຊັ່ນກັນ. ຂະແໜງໄຟຟ້າ ຕ້ອງການພະນັກງານປະມານ 1,122 ຄົນຈາກຫຼາກຫຼາຍຂະແໜງການ ແລະ ໃນລະດັບ
ັ ສະກ່ ຽວຂ້ອງກັບຂະແໜງໄຟຟ້າ
ວິຊາການ ທີ່ແຕກຕ່ າງກັນ. ແນ່ ນອນ, ຄວາມຕ້ອງການສູງສຸ ດ ແມ່ ນແຮງງງານທີ່ມີທກ

້ ວຍັງມີຄວາມຕ້ອງການສູງຄ້າຍຄືກນ
ັ ສໍາ
ເອງ 653 ຄົນໂດຍສະເພາະແມ່ ນລະດັບຊ່າງເຕັກນິກ 359 ຄົນ. ນອກຈາກນີແລ້
້ ່ ມີ
ີ ຄວາມຮູ ໃ້ ນຂະແໜງການກໍ່ສ້າງ 104 ຄົນ ແລະ ກົນຈັກ 76 ຄົນ. ທ້າຍສຸ ດ, ມີຄວາມຕ້ອງການ ດ້ານ
ລັບຜູ ທ

ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ 52 ຄົນ ແລະ ພັດທະນາຊຸມຊົນ31 ຄົນ. ສັງເກດວ່າ ພະນັກງານຂັບລົດບັນທຸກ, ລົດ 4WD
ມີຄວາມຕ້ອງການສູງເຊັ່ນກັນຄື 60 ຄົນ.
້ ່ ແຮ່ ຄວາມຕ້ອງການແຮງງານ
ໃນການຄາດຄະເນ ໃນປີ 2015 ແລະ ຊຸມປີ ຫງຼ ັ ຈາກນັນ້ ໃນຂະແໜງຂຸ ດຄົນບໍ
ັ ຄວາມຕ້ອງການໃນປະຈຸບນ
ັ ທາງດ້ານຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຂະແໜງການ ແລະ ລະດັບວິຊາການ. ເຊັ່ນ
ແມ່ ນຄ້າຍຄືກບ
້ ່ ແຮ່ ຍັງຄ້າຍຄືກບ
ັ ສະໃນຂະແໜງຂຸ ດຄົນບໍ
ັ ຄວາມຕ້ອງການໃນຂະແໜງພະລັງ
ດຽວກັນ ຄວາມຕ້ອງການແຮງງານທີ່ມີທກ

ງານໄຟຟ້າ ທາງດ້ານລະດັບນັກວິຊາການ ເຊິ່ງຕ້ອງການນັກວິສະວະກອນ ແລະ ຊ່າງເຕັກນິກຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ. ໃນ
້
ອະນາຄົດ ມີຄວາມຕ້ອງການພະນັກ ງານທັງໝົດ 1,291 ຄົນຈາກຫຼາກຫຼາຍຂະແໜງການ. ຖ້າເວົາສະເພາະຄວາມ

ີ ກ
ັ ສະດ້ານບໍ່ແຮ່ແມ່ ນຕ້ອງການ 662 ຄົນ ເຊິ່ງແມ່ ນ ລະດັບຊ່າງເຕັກນິກ 465 ຄົນ ແລະ ນັກ
ຕ້ອງການແຮງງານທີມທ

ວິສະວະກອນ 125 ຄົນ. ພວກເຂົາຍັງຕ້ອງການ ນາຍຊ່າງເຕັກນິກຂະແໜງກົນຈັກສູງເຖິງ 66 ຄົນ, ວິສະວະກອນຂະ
ແໜງໄຟຟ້າ 36 ຄົນ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ 18 ຄົນ. ສັງເກດວ່າ ມີຄວາມຕ້ອງການ

ທີ່ສູງ ສໍາລັບຄົນຂັບລົດບັນທຸ ກ 378 ຄົນ. ສັງເກດວ່າ ໃນອະນາຄົດ ບໍ່ມີຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບວິຊາການໃນ ຂະ
ແ
ົ ກະສາດ, ການເຊາະເຈື່ອນ GIS & ການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ່ ດິ
ີ ນ, ການສໍາຫຼວດ, ການສຶກສາ,
ໜງການກໍ່ສ້າງ, ນັກອຸ ທກ

ການຊົດເຊີຍ, ການພົວພັນກັບພາກລັດ, ກົດໝາຍການຈັດຜຽນຕາຕະລາງການເຮັດວຽກ ແລະ ວຽກພາກທຸລະກິດ

ສຸ ດທະນູ ບຸ ດພົມວິຫານ ຫົວໜ້າພະແນກສະຖິຕ ິ
ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ
ກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ

