บทสรุปผู้บริหาร
Executive Summary
ด้านการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัด
เศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหาร ณ ไตรมาส 4 ปี 2561 (ณ เดือนธันวาคม 2561) คาดว่าจะมีแนวโน้ม
ขยายตัวในอัตราร้อยละ 4.91 และชะลอตัวในปี 2562 ที่ร้อยละ 3.68 เศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหาร ปี 2561
คาดการณ์ว่าจะมีแนวโน้มชะลอตัวในอัตราร้อยละ 5.67 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 3.98 – 5.84 ซึ่งสูงกว่า
ที่คาดการณ์ไว้ ณ เดือนกันยายน 2561 ที่คาดว่าจะชะลอตัวร้อยละ 4.83) ซึ่งขยายตัวจากปีก่อนหน้า ที่
ขยายตัวร้อยละ 3.50 ตามการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม และการลงทุนภาคเอกชน
เศรษฐกิจด้านการผลิต
ภาคอุตสาหกรรม คาดว่าขยายตัวร้อยละ 4.98 จากการขยายกาลังผลิต ประกอบกับได้รับอนุมัติ
เงินทุนจาก BOL ได้แก่ ประเภทกิจการคัดคุณภาพข้าว เครื่องมือและอุปกรณ์ก่อสร้าง
ภาคบริการ คาดว่าชะลอตัวร้อยละ 1.24 จากจานวนนักท่องเที่ยวที่ลดลง
ภาคเกษตรกรรม คาดว่าจะชะลอตัวร้อยละ 6.25 จากปริมาณผลผลิตที่คาดว่าจะออกสู่ตลาดในอัตรา
ที่ลดลง ได้แก่ ปริมาณผลผลิตมันสาปะหลัง และข้าวนาปี เนื่องจากผลกระทบจากภัยธรรมชาติ
เศรษฐกิจด้านการใช้จ่าย
การลงทุนภาคเอกชน คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.10 ขยายตัวจากสินเชื่อภาคการลงทุนที่เพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะภาคโลจิสติกส์ และการสร้างกังหันลมผลิตไฟฟ้า
การบริโภคภาคเอกชน คาดว่าจะชะลอตัวร้อยละ 0.23 จากการที่ผู้บริโภคบางส่วนยังมีภาระเกี่ยวกับ
ภาระหนี้สินครัวเรือนที่ค่อนข้างสูง
การใช้จ่ายภาครัฐ คากว่าจะชะลอตัวร้อยละ 2.45 เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับลดลงเมื่อเทียบกับปี
ก่อน ประกอบกับปีก่อนหน้ามีการเบิกจ่ายตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลค้อนข้างสูง
การค้าชายแดน คากว่าจะชะลอตัวร้อยละ 2.61 จากผู้ประกอบการอิเล็กทรอนิกส์บางส่วนย้ายฐาน
การผลิตไปเวียดนาม เนื่องจากต้นทุนค่าแรงที่ถูกกว่า
ปัจจัยสนับสนุนต่อระบบเศรษฐกิจของจังหวัดมุกดาหารในไตรมาสที่ 4 ปี 2561
1.การปรับตัวดีขึ้นของเศรษฐกิจโลก สนับสนุนการส่งออก และการท่องเที่ยว
2. แรงขับเคลื่อนจากการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐ
3. ระบบโลจิสติกส์ที่มีการพัฒนาเพิ่มขึ้น
ปัจจัยเสี่ยงต่อระบบเศรษฐกิจของจังหวัดมุกดาหารในไตรมาสที่ 4 ปี 2561
1. นโยบายด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาครัฐ
2. ความผันผวนของราคาน้ามันในตลาดโลก
3. เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า และนโยบายการค้าการลงทุนของประเทศเพื่อนบ้าน
4. ระบบชลประทานและปริมาณน้าเพื่อการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร
5. ความผันผวนของราคาสินค้าเกษตร
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สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดมุกดาหาร ไตรมาส 4 ปี 2561
จากการสารวจภาวการณ์มีงานทาของประชากร ของสานักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ไตรมาส 4 ปี 2561
พบว่าจังหวัดมุกดาหารมีประชากรรวมทั้งสิ้น จานวน 352,282 คน แยกเป็นชาย จานวน 176,319 คน และหญิง
จานวน 175,963 คน โดยเป็นผู้ที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป จานวน 275,392 คน อยู่ในกาลังแรงงาน จานวน 192,440
คน คิดเป็นร้อยละ 69.88 ประกอบด้วย ผู้มีงานทา จานวน 192,010 คน คิดเป็นร้อยละ 99.78 ของกาลังแรงงาน
รวมทั้งหมด และผู้ว่างงาน จานวน 430 คน คิดเป็นอัตราการว่างงานเท่ากับ 0.22 ส่วนผู้ที่ไม่อยู่ในกาลังแรงงานมี
จานวน 89,952 คน
ประชากรทั้งหมด จานวน 352,282 คน
แยกเป็น ชาย จานวน 176,319 คน
หญิง จานวน 175,963 คน

ผู้ที่อายุต่ากว่า 15 ปี จานวน 76,890 คน

ผู้ที่อายุ 15 ปี ขึ้นไป จานวน 275,392 คน
ชาย จานวน 135,126 คน
หญิง จานวน 140,266 คน
ผู้อยู่ในกาลังแรงงาน จานวน 192,440 คน
ชาย จานวน 104,203 คน
หญิง จานวน 88,237 คน

อัตราการว่างงานร้อยละ 0.22
ทีม่ า : ข้อมูลจากการสารวจ
ณ ไตรมาส 4/2561
(ตุลาคม – ธันวาคม 2561)

ผู้มีงานทา จานวน 192,010 คน
ชาย จานวน 103,963 คน
หญิง จานวน 88,047 คน
ผู้ว่างงาน จานวน 430 คน
ชาย จานวน 240 คน

หญิง จานวน 190 คน

ผู้ไม่อยู่ในกาลังแรงงาน จานวน 82,952 คน
ชาย จานวน 30,923 คน
หญิง จานวน 52,029 คน
ทางานบ้าน จานวน 20,506 คน
ชาย จานวน 350 คน
หญิง จานวน 20,156 คน
เรียนหนังสือ จานวน 22,735 คน
ชาย จานวน 11,525 คน
หญิง จานวน 11,210 คน
อื่น ๆ จานวน 39711 คน
ชาย จานวน 19,048 คน
หญิง จานวน 20,663 คน

ผู้รอฤดูกาล จานวน 0 คน
ชาย จานวน - คน
หญิง จานวน - คน

การมีงานทาของประชาการ
จานวนผู้มีงานทาใน ไตรมาส 4/2561 มีจานวน 192,010 คน เป็นผู้ทางานในภาคเกษตรกรรมการป่า
ไม้และการประมง 121,105 คน คิดเป็นร้อยละ 63.07 และเป็นผู้มีงานทานอกภาคเกษตรกรรม 70,905 คน
คิดเป็นร้อยละ 36.93 โดยผู้มีงานทานอกภาคเกษตรกรรมส่วนมากอยู่ในหมวดอุตสาหกรรมการขายส่ งขายปลีก
มากที่สุด ร้อยละ 11.93 ของจานวนผู้มีงานทาทั้งหมด รองลงมาหมวดการบริหารราชการและป้องกันประเทศ
ร้อยละ 5.28 และหมวดการผลิต ร้อยละ 4.27 ตามลาดับ
สาหรับประเภทอาชีพที่มีจานวนผู้มีงานทามากที่สุดคืออาชีพผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมื อในด้านการเกษตรและ
การประมง ร้อยละ 62.73 ของจานวนผู้มีงานทาทั้งหมด รองลงมาอาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือ
และธุรกิจการค้าที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 5.15 อาชีพขั้นพื้นฐานต่างๆในด้านการขายและการให้บริการ ร้อยละ 3.89
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พิจารณาตามระดับการศึกษา พบว่าผู้มีงานทาทีม่ ีระดับการศึกษาต่ากว่าประถมศึกษามีมากที่สุด ร้อยละ
26.52 รองลงมาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 26.13 และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 17.80 โดยส่วนใหญ่
ร้ อยละ 73.83 เป็ น ผู้ มีงานทาที่มี ชั่ว โมงการท างานตั้ งแต่ 40 ชั่ว โมงขึ้น ไปต่อสั ปดาห์ และเมื่อจาแนกตาม
สถานภาพการทางานพบว่า ส่วนใหญ่เป็นผู้มีสถานภาพการทางานส่วนตัว ร้อยละ 44.18 ของผู้มีงานทาทั้งหมด
รองลงมาช่ ว ยธุ ร กิ จ ครั ว เรื อ น ร้ อ ยละ 32.30 ลู ก จ้ า งเอกชน ร้ อ ยละ 12.18 และมี เ พี ย ง ร้ อ ยละ 0.88
ที่มีสถานภาพการทางานที่เป็นนายจ้าง
ความต้องการแรงงานในจังหวัดมุกดาหาร
จากที่นายจ้าง/สถานประกอบการแจ้งตาแหน่งงานว่างผ่านสานักงานจัดหางานจังหวัด ไตรมาส 4/2561
จานวน 889 อัตรา พบว่าส่วนใหญ่มีความต้องการแรงงานที่จบระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 36.22 รองลงมาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ร้อยละ 17.55 และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ร้อยละ 16.31
ตามลาดับ
สาหรับประเภทอาชีพผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผู้ควบคุมเครื่องจักร และผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบการ
มีความต้องการแรงงานมากที่สุด ร้อยละ 24.75 รองลงมาอาชีพงานพื้นฐาน ร้อยละ 22.72 และพนักงานบริการ
พนักงานขายในร้านค้าและตลาด ร้อยละ 18.67 ตามลาดับ ส่วนในอุตสาหกรรมที่มีความต้องการแรงงานมาก
ที่สุดคือหมวดการผลิต ร้อยละ 51.29 หมวดการขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ รถจักรยานยนต์
ร้ อ ยละ 20.58 และหมวดการบริ ห ารราชการป้ อ งกั น ประเทศ การประกัน สั งคมภาคบั งคั บ ร้ อ ยละ 5.96
ตามลาดับ
ผู้สมัครงาน
ไตรมาส 4 /2561 มีผู้ลงทะเบียนสมัครงาน จานวน 260 คน เป็นชาย ร้อยละ 53.85 เป็นหญิง ร้อยละ
46.15 ส่วนใหญ่เป็นผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 41.51 รองลงมาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 22.31
โดยส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 18 – 24 ปี ร้อยละ 41.06 ประเภทอาชีพ เสมียนมีผู้สมัครงานมากที่สุด ร้อยละ
22.31 รองลงมาพนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด เจ้าหน้าที่ ร้อยละ18.85 และผู้ปฏิบัติงานใน
โรงงาน ผู้ควบคุมเครื่องจักร ผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบการ ร้อยละ 18.46 ตามลาดับ
การบรรจุงาน
ไตมาส 4/2561 มีผู้ที่ได้รับการบรรจุงาน จานวน 834 คน เป็นชาย ร้อยละ 57.91เป็นหญิง ร้อยละ
42.09 ส่วนใหญ่เป็นผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 45.44 ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 17.03 เป็นผู้ที่มี
ช่วงอายุ 30 – 39 ได้รับการบรรจุงานมากที่สุ ด ร้อยละ 30.82 ประเภทอาชีพผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผู้ควบคุม
เครื่องจักร และผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบการได้รับการบรรจุงานมากที่สุด ร้อยละ 25.42
การทางานของแรงงานต่างด้าว
ไตรมาส 4/2561 จังหวัดมุกดาหาร มีแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติที่ได้รับอนุญาตทางาน จาแนกสัญชาติ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 รวมทั้งสิ้น 1,231 คน แยกเป็นสัญชาติลาว จานวน 1,180 คน คิดเป็นร้อยละ 95.86
สัญชาติพม่า จานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 3.01 และสัญชาติกัมพูชา จานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 1.14
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การพัฒนาศักยภาพแรงงาน
ในช่วงไตรมาส 4/2561 (ตุล าคม – ธันวาคม 2561) มีผู้เข้ารับการฝึกเตรียมเข้าทางานในจังหวัด
มุกดาหาร จานวน 47 คน 2 กลุ่มอาชีพ คือ (1) กลุ่มอาชีพธุรกิจและบริการ จานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 55.32
(2) กลุ่มอาชีพช่างเครื่องกล จานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 44.68 ในส่วนผู้เข้ารับการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน
รวมทั้งสิ้น 89 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่มอาชีพ คือ (1) กลุ่มอาชีพ ช่างเครื่องกล จานวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ
71.91(2) กลุ่มธุรกิจและบริการ จานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 28.09 ซึ่งมีผู้ผ่านการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานทั้ง
2 กลุ่มอาชีพ จานวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับการฝึกทั้งหมด และมีผู้เข้ารับการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน รวมทั้งสิ้น 16 คน 1 กลุ่มอาชีพ คือ กลุ่มอาชีพธุรกิจและบริการ จานวน 16 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100 มีผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานทั้งหมด จานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 87.50 ของผู้ผ่าน
การทดสอบมาตรฐานฝีมือ
การคุ้มครองแรงงาน
ไตรมาส 4/2561 ได้ดาเนินการตรวจแรงงานในจังหวัดมุกดาหาร จาแนกตามขนาดสถานประกอบการ
รวมทั้งสิ้ น 31 แห่ง พบว่ามีส ถานประกอบการที่ ปฏิบัติ ไม่ ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้ว ยการคุ้มครองแรงงาน
จานวน 9 แห่ง ซึ่งสถานประกอบการที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน ได้ดาเนินการ
ออกคาสั่งให้ดาเนินการ จานวน 9 แห่ง มีลูกจ้างที่ผ่านการตรวจ จานวน 445 คน แยกเป็นชาย จานวน 228 คน
คิดเป็นร้อยละ 51.24 เป็นหญิง จานวน 217 คน คิดเป็นร้อยละ 48.76 ในส่วนของการตรวจความปลอดภัยใน
การทางานในสถานประกอบการจังหวัดมุกดาหาร จานวน 20 แห่ง พบว่ามีสถานประกอบการมีการปฏิบัติ
ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยของแรงงาน รวมทั้งสิ้น 8 แห่ง พบสถานประกอบการที่มีการปฏิบัติไม่
ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยของแรงงาน จานวน 12 แห่ง มี ลูกจ้างที่ผ่านการตรวจจานวน 796
คน แยกเป็นชาย จานวน 517 คน คิดเป็นร้อยละ 64.95 เป็นหญิง จานวน 279 คน คิดเป็นร้อยละ 35.05
ประกันสังคม
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จังหวัดมุกดาหารมีผู้ประกันตนทั้งสิ้น จานวน 41,885 คน แยก
เป็น ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 จานวน 14,890 คน ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 จานวน 3,146 คน และ
ผู้ประกันตนมาตรา 40 จานวน 23,849 คน มีการจ่ายประโยชน์ทดแทนของกองทุนประกันสังคมรวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น จานวน 39,321,533.87 บาท และมีสถานประกอบการที่อยู่ในข่ายกองทุนเงินทดแทน จานวนทั้งสิ้น 931
แห่ง ลูกจ้างจานวน 8,881 คน พบว่ามีจานวนผู้มารับเงินทดแทนรวมทั้งสิ้น 8 คน รวมจ่ายกองทุนเงินทดแทน
ทั้งสิ้น จานวน 43,917.55 บาท
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