บทสรุปผูบริหาร
Executive Summary

ดานการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัด
“เดือนกุมภาพันธ 2562 เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดมุกดาหาร บงชี้วาเศรษฐกิจจังหวัด
มุ ก ดาหาร มี สั ญ ญาณหดตั ว เมื่ อ เที ย บกั บ เดื อ นเดี ย วกั น ของป ก อ น จากการหดตั ว ของภาคเกษตรกรรม
ภาคการบริการ การบริโภคภาคเอกชน ดานการใชจายภาครัฐชะลอตัว สําหรับภาคอุตสาหกรรม การลงทุน
ภาคเอกชนและการคาชายแดนขยายตัว เสถียรภาพเศรษฐกิจจังหวัด อัตราเงินเฟอทั่วไปขยายตัว สวนการจาง
งานหดตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน”
ภาคเกษตรกรรม - 47.21% พิจารณาจากปริมาณผลผลิตยางพาราหดตัว ตามพื้นที่เก็บเกี่ยวผลผลิต
ที่ลดลง และปริมาณ 1 อาชญาบัตรสุกรหดตัว เนื่องจากวัตถุดิบอาหารสัตว ราคาสูงขึ้นมีผลกระทบตอตนทุน
การผลิตของสุกรเศรษฐกิจดานการใชจาย
ภาคการบริการ - 38.33 % หดตัวของภาษีการขายสงขายปลีกฯ ประกอบกับ จํานวนผูเยี่ยมเยือน
จังหวัดมุกดาหารชะลอตัว ทําใหรายไดจากการทองเที่ยวชะลอตัวตามมา
ภาคอุตสาหกรรม + 18.72 % พิจารณาจากปริมาณการใชไฟฟาภาคอุตสาหกรรม และจํานวนทุนจด
ทะเบียนสะสมของภาคอุตสาหกรรม การผลิตเพิ่มขึ้น และการขยายกําลังการผลิต ของโรงงานอุตสาหกรรม
ขนาดใหญภายในจังหวัด
การบริโภคภาคเอกชน - 43,79% พิจารณาจากการหดตัวของการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่ม และการจด
ทะเบียนรถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 ที่นั่ง
การใชจายภาครัฐ - 129 % ชะลอตัวจากการเบิกจายรายจายงบประจํา ประกอบกับรายจายงบ
ลงทุ น หดตั ว เนื่ อ งจากรายจ า ยงบลงทุ น ส ว นใหญ ยั ง อยู ร ะหว า ง การดํ า เนิ น การของผู รั บ จ างซึ่ ง ยั ง ไม ถึ ง
ระยะเวลา การสงมอบงานตามสัญญาที่กําหนด
การคาชายแดน + 1.97% จากการขยายตัวของมูลคาการสงออก สําหรับมูลคาการนําเขาหดตัว
มูลคาการสงออก จํานวน 7,696.33 ลบ. + 7.75 % มูลคาการนําขา จํานวน 4,991.22 ลบ. - 5.81 %
การลงทุนภาคเอกชน + 7.03 % จากการขยายตัวของสินเชื่อเพื่อการลงทุน
การเงิน

การคลัง

เสถียรภาพเศรษฐกิจ

-ป ริ ม า ณ เ งิ น ฝ า ก ร ว ม จํ า น ว น -การจัดเก็บรายได จํานวน 119.22 ลบ. -ดั ช นี บ ริ โ ภคทั่ ว ไปอยู ที่ ร ะดั บ
102.10
19,007.21 ลบ. เพิ่มขึ้น 2.19 %
ลดลง 27.73
-ป ริ ม า ณ สิ น เ ชื่ อ ร ว ม จํ า น ว น -การเบิ ก จ า ยเงิ น งบประมาณรว ม -อัตราเงินเพอทั่วไปขยายตัวรอย
ละ 0.69
32,261.86 ลบ. เพิ่มขึ้น 7.46 %
จํานวน 739.77 ลบ. เพิ่มขึ้น 1.64 %
-ขาดดุ ล งบประมาณ จํ า นวน 620.56 -การจางงานหดตัวรอยละ 1.66
ลบ.
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สถานการณดานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร ไตรมาส 1 ป 2562
จากการสํารวจภาวการณมีงานทําของประชากรของสํานักงานสถิติแหงชาติ พบวา ไตรมาส 1 ป 2562
พบวาจังหวัดมุกดาหารมีประชากรรวมทั้งสิ้น จํานวน 352,282 คน แยกเปนชาย จํานวน 176,319 คน และหญิง
จํานวน 175,963 คน โดยเปนผูที่มีอายุ 15 ปขึ้นไป จํานวน 284,089 คน อยูในกําลังแรงงาน จํานวน 187,505 คน
คิดเปนรอยละ 66.00 ประกอบดวย ผูม ีงานทํา จํานวน 184,545 คน คิดเปนรอยละ 98.42 ของกําลังแรงงานรวม
ทั้งหมด และผู ว า งงาน จํ า นวน 956 คน คิ ด เปน อัตราการวางงานเทากับ 0.51 สวนผูที่ไม อยู ในกําลั งแรงงาน
มีจํานวน 96,584 คน
ประชากรทั้งหมด จํานวน 352,282 คน
แยกเปน ชาย จํานวน 176,319 คน
หญิง จํานวน 175,963 คน

ผูที่อายุต่ํากวา 15 ป จํานวน 61,993 คน
ชาย จํานวน 31,650 คน
หญิง จํานวน 30,343 คน

ผูที่อายุ 15 ป ขึ้นไป จํานวน 284,089 คน
ชาย จํานวน 141,495 คน
หญิง จํานวน 142,594 คน

จําแนกอายุไมได
จํานวน 6,200 คน

ผูอยูในกําลังแรงงาน จํานวน 187,505 คน
ชาย จํานวน 103,655 คน
หญิง จํานวน 83,850 คน

อัตราการวางงาน
รอยละ 0.51
ผูวางงาน จํานวน 956 คน
ชาย จํานวน 779 คน
หญิง จํานวน 177 คน

ผูมีงานทํา จํานวน 184,545 คน
ชาย จํานวน 102,013 คน
หญิง จํานวน 82,533 คน
ผูรอฤดู จํานวน 2,003 คน
ชาย จํานวน 862 คน
หญิง จํานวน 1,141 คน

ผูไมอยูในกําลังแรงงาน จํานวน 87,898 คน
ชาย จํานวน 31,451 คน
หญิง จํานวน 56,447 คน
ทํางานบาน จํานวน 21,748 คน
ชาย จํานวน 326 คน
หญิง จํานวน 21,422 คน
เรียนหนังสือ จํานวน 23,601 คน
ชาย จํานวน 10,996 คน
หญิง จํานวน 12,605 คน
อื่นๆ จํานวน 42,550 คน
ชาย จํานวน 20,130 คน
หญิง จํานวน 22,420 คน

การมีงานทําของประชากร
จํานวนผูมีงานทําใน ไตรมาส 1/2562 มีจํานวน 184,545 คน เปนผูทํางานในภาคเกษตรกรรมการปา
ไมและการประมง 105,032 คน คิดเปนรอยละ 56.91 และเปนผูมีงานทํานอกภาคเกษตรกรรม 79,513 คน
คิดเปนรอยละ 43.09 โดยผูมีงานทํานอกภาคเกษตรกรรมสวนมากอยูในหมวดอุตสาหกรรมการขายสงขายปลีก
มากที่สุด รอยละ 14.06 ของจํานวนผูมีงานทําทั้งหมด รองลงมาหมวดการบริหารราชการและปองกันประเทศ
รอยละ 5.86 การกอสราง รอยละ 5.47 ตามลําดับ
สําหรับประเภทอาชีพที่มีจํานวนผูมีงานทํามากที่สุดคืออาชีพผูปฏิบัติงานที่มีฝมือในดานการเกษตรและ
การประมง รอยละ 53.53 ของจํานวนผูมีงานทําทั้งหมด รองลงมาอาชีพพนักงานบริการและพนักงานในรานคา
และตลาด คิดเปนรอยละ 15.87 อาชีพขั้นพื้นฐานตางๆในดานการขายและการใหบริการ รอยละ 8.88
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พิจารณาตามระดับการศึกษา พบวาผูมีงานทําที่มีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษามีมากที่สุด รอยละ
31.03 รองลงมาระดั บ ต่ํ า กว า ประถมศึ กษา ร อยละ 22.20 และระดั บ มั ธ ยมศึ กษาตอนต น ร อยละ 15.33
โดยส ว นใหญ ร อยละ 73.93 เป น ผู มีงานทํ าที่มีชั่ว โมงการทํางานตั้งแต 40-49 ชั่ว โมงขึ้ น ไปตอสัป ดาหและ
เมื่อจําแนกตามสถานภาพการทํางานพบวา สวนใหญเปนผูมีสถานภาพการทํางานสวนตัว รอยละ 46.83 ของผูมี
งานทําทั้งหมด รองลงมาชวยธุรกิจครัวเรือน รอยละ 26.55 ลูกจางเอกชน รอยละ 1.40 และมีเพียงรอยละ1.40
ที่มีสถานภาพการทํางานที่เปนนายจาง
ความตองการแรงงานในจังหวัดมุกดาหาร
จากที่นายจาง/สถานประกอบการแจงตําแหนงงานวางผานสํานักงานจัดหางานจังหวัด ไตรมาส 1/2562
จํานวน 757 อัตรา พบวาสวนใหญมีความตองการแรงงานที่จบระดับมัธยมศึกษา รอยละ 36.99 รองลงมาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอยละ 14.66 และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รอยละ 13.08
ตามลําดับ
สําหรับประเภทอาชีพพนักงานบริการ พนักงานขายในรานคาและตลาด มีความตองการแรงงานมาก
ที่สุด รอยละ 26.68 รองลงมาอาชีพงานพื้นฐาน รอยละ 17.04 และอาชีพเสมียน เจาหนาที่ รอยละ 18.67
ตามลําดับ สวนในอุตสาหกรรมที่มีความตองการแรงงานมากที่สุดคือคือ หมวดการขายสงและการขายปลีก การ
ซอมแซมยานยนต รถจักยานยนต รอยละ 31.70 หมวดการผลิต รอยละ 23.78 และหมวดการพักแรมและ
บริการดานอาหาร รอยละ 13.34 ตามลําดับ
ผูสมัครงาน
ไตรมาส 1/2562 มีผูลงทะเบียนสมัครงาน จํานวน 226 คน เปนชาย รอยละ 48.67 เปนหญิง รอยละ
51.33 สวนใหญเปนผูจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา รอยละ 33.63 รองลงมาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) รอยละ 31.86 โดยสวนใหญมีอายุระหวาง 18 – 24 ป รอยละ 62.95 ประเภทอาชีพพนักงาน
บริการ พนักงานขายในรานคาและตลาด เจาหนาที่ รอยละ 23.45 รองลงมา อาชีพงานพื้นฐาน รอยละ 19.91
และอาชีพเสมียน เจาหนาที่ รอยละ 13.72 ตามลําดับ
การบรรจุงาน
ไตมาส 1/2562 มีผูที่ไดรับการบรรจุงาน จํานวน 566 คน เปนชาย รอยละ 48.94 เปนหญิง รอยละ
51.06 สวนใหญเปนผูจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา รอยละ 39.75 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
รอยละ 24.91 เปนผูที่มีชวงอายุ 30 – 39 ไดรับการบรรจุงานมากที่สุด รอยละ 34.63 ประเภทอาชีพพนักงาน
บริการ พนักงานขายในรานคาและตลาด รอยละ 23.45 ไดรับการบรรจุงานมากที่สุด รอยละ 24.03
การทํางานของแรงงานตางดาว
ไตรมาส 1/2562 จังหวัดมุกดาหาร มีแรงงานตางดาว 3 สัญชาติที่ไดรับอนุญาตทํางาน จําแนกสัญชาติ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 รวมทั้งสิ้น 1,236 คน แยกเปนสัญชาติลาว จํานวน 1,190 คน คิดเปนรอยละ 96.28
สัญชาติพมา จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 2.91 และสัญชาติกัมพูชา จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 0.81
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การพัฒนาศักยภาพแรงงาน
ในชวงไตรมาส 1/2562 (มกราคม – มีนาคม 2562) มีผูเขารับการฝกเตรียมเขาทํางานในจังหวั ด
มุกดาหาร จํานวน 30 คน 1 กลุมอาชีพ คือ กลุมอาชีพธุรกิจและบริการ จํานวน 30 คน ในสวนผูเขารับการฝก
ยกระดับฝมือแรงงานรวมทั้งสิ้น 528 คน แบงเปน 3 กลุมอาชีพ คือ (1) กลุมอาชีพชางกล จํานวน 186 คน คิด
เปนรอยละ 35.23 (2) กลุมอาชีพชางไฟฟาจํานวน 142 คน คิดเปนรอยละ 26.89 (3) กลุมอาชีพธุรกิจและ
บริการ จํานวน 200 คน คิดเปนรอยละ 37.88 ซึ่งมีผูผานการฝกยกระดับฝมือแรงงานทั้ง 3 กลุมอาชีพ จํานวน
487 คน คิดเปนรอยละ 92.23 และมีผูเขารับการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน รวมทั้งสิ้น 161 คน 1 กลุมอาชีพ
คือ กลุมอาชีพชางกล จํานวน 161 คน มีผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานทั้งหมด จํานวน 160 คน คิด
เปนรอยละ 99.38 ของผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือ
การคุมครองแรงงาน
ไตรมาส 1/2562 (มกราคม – มีนาคม 2562) ไดดําเนินการตรวจแรงงานในจังหวัดมุกดาหาร จําแนก
ตามขนาดสถานประกอบการ รวมทั้งสิ้น 71 แหง พบวามีสถานประกอบการที่ปฏิบัติไมถูกตองตามกฎหมายวา
ดว ยการคุมครองแรงงาน จํานวน 7 แหง ซึ่งสถานประกอบการที่ป ฏิบัติไมถูกตองตามกฎหมายวาดวยการ
คุ ม ครองแรงงาน ได ดํ าเนิ นการออกคํ า สั่ งให ดํา เนิน การ จํ านวน 7 แห ง มี ลู กจ า งที่ ผ านการตรวจ จํ า นวน
1,580 คน ในสวนของการตรวจความปลอดภัยในการทํางานในสถานประกอบการจังหวัดมุกดาหาร จํานวน
24 แหง พบวามีสถานประกอบการมีการปฏิบัติถูกตองตามกฎหมายวาดวยความปลอดภัยของแรงงาน รวม
ทั้งสิ้น 18 แหง พบสถานประกอบการที่มีการปฏิบัติไมถูกตองตามกฎหมายวาดวยความปลอดภัยของแรงงาน
จํานวน 6 แหง มีลูกจางที่ผานการตรวจจํานวน 1,458 คน
การประกันสังคม
ขอมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 จังหวัดมุกดาหารมีผูประกันตนทั้งสิ้น จํานวน 43,075 คน แยกเปน
ผูประกันตนตามมาตรา 33 จํานวน 15,183 คน ผูประกันตนตามมาตรา 39 จํานวน 3,220 คน และผูประกันตน
มาตรา 40 จํานวน 24,669 คน มีการจายประโยชนทดแทนของกองทุนประกันสังคมรวมเปนเงินทั้งสิ้น จํานวน
40,616,133.16 บาท และมีสถานประกอบการที่อยูในขายกองทุนเงินทดแทน จํานวนทั้งสิ้น 1,111 แหง ลูกจาง
จํานวน 12,560 คน พบวามีจํานวนผูมารับเงินทดแทนรวมทั้งสิ้น 9 คน รวมจายกองทุนเงินทดแทนทั้งสิ้น
จํานวน 301,895.80 บาท
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