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คำนิยำมที่สำคัญๆ ที่ใช้ในกำรสำรวจ มีดังนี้
ผู้มีงำนทำ
ผู้มีงานทา หมายถึง บุคคลที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป และในสัปดาห์แห่งการสารวจมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้
1. ได้ทางานตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป โดยได้รับค่าจ้าง เงินเดือน ผลกาไร เงินปันผล ค่าตอบแทนที่มีลักษณะ
อย่างอื่นสาหรับผลงานที่ทา เป็นเงินสด หรือสิ่งของ
2. ไม่ได้ทางานหรือทางานน้อยกว่า 1 ชั่วโมง แต่เป็นบุคคลที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ (ซึ่งจะถือ
ว่าเป็น ผู้ที่ปกติมีงานประจา)
2.1 ยังได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง หรือผลประโยชน์อื่นๆ หรือผลกาไรจากงานหรือธุรกิจในระหว่างที่
ไม่ได้ทางาน
2.2 ไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง หรือผลประโยชน์อื่น ๆ หรือผลกาไรจากงานหรือธุรกิจใน ระหว่าง
ที่ไม่ได้ทางาน แต่ยังมีงานหรือธุรกิจที่จะกลับไปทา
3. ทางานอย่างน้อย 1 ชั่วโมง โดยไม่ได้รับค่าจ้างในธุรกิจหรือไร่นาเกษตรของหัวหน้าครัวเรือน หรือ
ของสมาชิกในครัวเรือน
ผู้ว่ำงงำน
ผู้ว่างงาน หมายถึง บุคคลที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป และในสัปดาห์แห่งการสารวจมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้
1. ไม่ได้ทางานและไม่มีงานประจา แต่ได้หางาน สมัครงานหรือรอการบรรจุ ในระหว่าง 30 วันก่อน
วันสัมภาษณ์
2. ไม่ได้ทางานและไม่มีงานประจา และไม่ได้หางานทาในระหว่าง 30 วันก่อนวันสัมภาษณ์ แต่พร้อม
ที่จะทางานในสัปดาห์แห่งการสารวจ
กำลังแรงงำนปัจจุบัน
กาลังแรงงานปัจจุบัน หมายถึง บุคคลที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ซึ่งในสัปดาห์แห่งการสารวจมีงานทาหรือว่างงาน
ตามคานิยามที่ได้ระบุขา้ งต้น
กำลังแรงงำนที่รอฤดูกำล
กาลังแรงงานที่รอฤดูกาล หมายถึง บุคคลที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ในสัปดาห์แห่งการสารวจเป็นผู้ไม่เข้าข่าย
คานิยามของผู้มีงานทา หรือผู้ว่างงาน แต่เป็นผู้รอฤดูกาลที่เหมาะสมเพื่อที่จะทางาน และเป็นบุคคลที่ตามปกติ
จะทางานที่ไม่ได้รับสิ่งตอบแทนในไร่นาเกษตร หรือธุรกิจซึ่งทากิจกรรมตามฤดูกาล โดยมีหัวหน้าครัวเรือน หรือ
สมาชิก คนอื่น ๆ ในครัวเรือนเป็นเจ้าของหรือผู้ดาเนินการ
กำลังแรงงำนรวม
กาลังแรงงานรวม หมายถึง บุคคลทุกคนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ในสัปดาห์แห่งการสารวจเป็นผู้อยู่ในกาลัง
แรงงานปัจจุบัน หรือเป็นผู้ถูกจัดจาแนกอยู่ในประเภทกาลังแรงงานที่รอฤดูกาลตามคานิยามที่ได้ระบุข้างต้น

ผู้ไม่อยูใ่ นกำลังแรงงำน
ผู้ไม่อยู่ในกาลังแรงงาน หมายถึง บุคคลที่ไม่เข้าข่ายคานิยามของผู้มีงานทา หรือผู้ว่างงานในสัปดาห์แห่ง
การสารวจ หรือไม่เข้าข่ายคานิยามกาลังแรงงานที่รอฤดูกาล ซึ่งได้แก่
1. บุคคลซึ่งในสัปดาห์แห่งการสารวจมีอายุตากว่
่ า 15 ปี
2. บุคคลซึ่งในสัปดาห์แห่งการสารวจมีอายุ 15 ปีขึ้นไป แต่ไม่ได้ทางาน และไม่พร้อมที่จะทางาน เนื่องจาก
เป็นผู้ที่
2.1 ทางานบ้าน
2.2 เรียนหนังสือ
2.3 ยังเด็กเกินไป (มีอายุน้อยกว่า 18 ปี) หรือชรามาก (มีอายุเกิน 60 ปี)
2.4 ไม่สามารถทางานได้ เนื่องจากพิการทางร่างกายหรือจิตใจ หรือเจ็บป่วยเรื้อรัง
2.5 ไม่สมัครใจทางาน
2.6 ทางานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง ผลกาไร ส่วนแบ่ง หรือสิ่งตอบแทนอื่นๆ ให้แก่บุคคล ซึ่งมิได้เป็น
สมาชิกในครัวเรือนเดียวกัน
2.7 ทางานให้แก่องค์การหรือสถาบันการกุศลต่างๆ โดยไม่ได้รับค่าจ้าง ผลกาไร ส่วนแบ่ง หรือ
สิ่งตอบแทนอย่างใด
2.8 ไม่พร้อมที่จะทางาน เนื่องจากเหตุผลอื่น
สัปดำห์แห่งกำรสำรวจ
สัปดาห์แห่งการสารวจ หมายถึง ในระหว่าง 7 วันก่อนวันสัมภาษณ์ ซึ่งการสัมภาษณ์ดาเนินการในวันที่ 1-12
ของทุกเดือน
งำน
งาน หมายถึง กิจการที่ทาที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
1. กิจการที่ทาแล้วได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินหรือสิ่งของ ค่าตอบแทนที่เป็นเงิน อาจจ่ายเป็นรายเดือน
รายสัปดาห์ รายวัน หรือรายชิ้น
2. กิจการที่ทาแล้วได้ผลกาไร หรือหวังที่จะได้รับผลกาไร หรือส่วนแบ่งเป็นการตอบแทน
3. กิจการที่ทาให้กับธุรกิจของสมาชิกในครัวเรือน โดยไม่ได้รับค่าจ้างหรือผลกาไรตอบแทนอย่างใด
ซึ่งสมาชิกในครัวเรือนที่ประกอบธุรกิจนั้นจะมีสถานภาพการทางานเป็นประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือนายจ้าง
อำชีพ
อาชีพ หมายถึง ประเภทหรือชนิดของงานที่บุคคลนั้นทาอยู่ บุคคลส่วนมากมีอาชีพเดียว สาหรับบุคคลที่ ใน
สัปดาห์แห่งการสารวจมีอาชีพมากกว่า 1 อาชีพ ให้นับอาชีพที่มีชั่วโมงทางานมากที่สุด ถ้าชั่วโมงทางานแต่ละ อาชีพ
เท่ากันให้นับอาชีพที่มีรายได้มากกว่า ถ้าชั่วโมงทางานและรายได้ที่ได้รับจากแต่ละอาชีพเท่ากัน ให้นับอาชีพที่ ผู้ตอบ
สัมภาษณ์พอใจมากที่สุด ถ้าผู้ตอบสัมภาษณ์ตอบไม่ได้ให้นับอาชีพที่ได้ทามานานที่สุด การจัดจาแนกประเภท อาชีพ
ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2554 ใช้ตาม International Standard classification of Occupation, 2008 (ISCO –
08) ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)
ก่อน พ.ศ. 2554 การจัดประเภทอาชีพจาแนกตามความเหมาะสมกับลักษณะอาชีพของประเทศไทย
โดย อ้างอิง International Standard Classification of Occupation, 1988 (ISCO – 88)

อุตสำหกรรม
อุตสาหกรรม หมายถึง ประเภทของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ได้ดาเนินการโดยสถานประกอบการที่บุคคล
นั้นกาลังทางานอยู่ หรือประเภทของธุรกิจ ซึ่งบุคคลนั้นได้ดาเนินการอยู่ในสัปดาห์แห่งการสารวจ ถ้าบุคคลหนึ่งมี
อาชีพมากกว่าหนึ่งอย่าง ให้บันทึกอุตสาหกรรมตามงานอาชีพที่บันทึกไว้การจัดจาแนกประเภทอุตสาหกรรม
ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2554 ใช้ตาม Thailand Standard Industrial classification, (TSIC 2009)
ก่อน พ.ศ. 2554 การจัดประเภทอุตสาหกรรมจาแนกตามความเหมาะสมกับลักษณะอุตสาหกรรมของ
ประเทศไทย โดยอ้างอิง International Standard Industrical Classification, (TSIC : 1989)
สถำนภำพกำรทำงำน
สถานภาพการทางาน หมายถึง สถานะของบุคคลที่ทางานในสถานที่ที่ทางานหรือธุรกิจ แบ่งออกเป็น 5
ประเภท คือ
1. นายจ้าง หมายถึง ผู้ประกอบธุรกิจของตนเองเพื่อหวังผลกาไรหรือส่วนแบ่งและได้จา้ งบุคคลอื่นมา ทางาน
ในธุรกิจในฐานะลูกจ้าง
2. ประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง หมายถึง ผู้ประกอบธุรกิจของตนเองโดยลาพังผู้เดียว หรืออาจ
มีบุคคลอื่นมาร่วมกิจการด้วย เพื่อหวังผลกาไรหรือส่วนแบ่งและไม่ได้จา้ งลูกจ้างแต่อาจมีสมาชิกในครัวเรือนหรือ
ผู้ฝึกงานมาช่วยทางานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือค่าตอบแทนอย่างอื่นสาหรับงานที่ทา
3. ช่วยธุรกิจในครัวเรือนโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หมายถึง ผู้ที่ช่วยทางานโดยไม่ได้รับค่าจ้างในไร่นาเกษตร
หรือในธุรกิจของสมาชิกในครัวเรือน
4. ลูกจ้าง หมายถึง ผู้ทที่ างานโดยได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือน รายสัปดาห์ รายวัน รายชิ้น หรือเหมาจ่าย
ค่าตอบแทนที่ได้รับจากการทางานอาจจะเป็นเงินหรือสิ่งของ ลูกจ้างแบ่งออกเป็น 3 ประเภท
4.1 ลูกจ้างรัฐบาล หมายถึง ข้าราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เจ้าหน้าที่องค์การระหว่างประเทศ ตลอดจนลูกจ้างประจาและชั่วคราวของรัฐบาล
4.2 ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ หมายถึง ผู้ทที่ างานให้กับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
4.3 ลูกจ้างเอกชน หมายถึง ผู้ทที่ างานให้กับเอกชน หรือธุรกิจของเอกชน รวมทั้งผู้ที่รับจ้าง
ทางานบ้าน
5. การรวมกลุม่ หมายถึง กลุ่มคนที่มาร่วมกันทางานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพึ่งตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน สมาชิกแต่ละคนมีความเท่าเทียมกันในการกาหนดการทางานทุกขั้นตอนไม่ว่าเป็นการลงทุน การขาย งานอื่น
ๆ ของกิจการที่ทา ตลอดจนการแบ่งรายได้ให้แก่สมาชิกตามที่ตกลงกัน (การรวมกลุ่มดังกล่าวอาจจดทะเบียนจัดตั้งใน
รูป ของสหกรณ์หรือไม่ก็ได้)
การจัดจาแนกประเภทสถานภาพทางานตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2544 ใช้ตาม International classification
of Status in Employment, 1993 (ICSE – 93) ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) มี สถานภาพการ
ทางานเพิ่มขึ้นอีก 1 กลุม่ คือ การรวมกลุ่ม (Member of Producers’ Cooperative)
ชั่วโมงทำงำน
ชั่วโมงทางาน หมายถึง จานวนชั่วโมงทางานจริงทั้งหมด ในสัปดาห์แห่งการสารวจ สาหรับบุคคลที่มี อาชีพ
มากกว่าหนึ่งอาชีพ ชั่วโมงทางาน หมายถึง ยอดรวมของชั่วโมงทางานทุกอาชีพ สาหรับผู้ที่มีงานประจาซึง่ ไม่ได้
ทางานในสัปดาห์แห่งการสารวจให้บันทึกจานวนชั่วโมงเป็น 0 ชั่วโมง
การสารวจก่อนปี 2544 ผู้ที่มีงานประจาซึ่งไม่ได้ทางานในสัปดาห์แห่งการสารวจ ให้นับจานวนชั่วโมงทางาน
ปกติตอ่ สัปดาห์เป็นชั่วโมงทางาน

ระดับกำรศึกษำทีส่ ำเร็จ
ได้จาแนกการศึกษาตามระดับการศึกษาที่สาเร็จ ดังนี้
1. ไม่มีการศึกษา หมายถึง บุคคลที่ไม่เคยเข้าศึกษาในโรงเรียน หรือไม่เคยได้รับการศึกษา
2. ต่ากว่าประถมศึกษา หมายถึง บุคคลที่สาเร็จการศึกษาต่ากว่าชั้นประถมปีที่ 6 หรือชั้นประถมปีที่ 7 หรือ
ชั้น ม.3 เดิม
3. สาเร็จประถมศึกษา หมายถึง บุคคลที่สาเร็จการศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ 6 หรือชั้นประถมปีที่ 7 หรือชั้น
ม.3 เดิมขึ้นไป แต่ไม่สาเร็จระดับการศึกษาที่สูงกว่า
4. สาเร็จมัธยมศึกษาตอนต้น หมายถึง บุคคลที่สาเร็จการศึกษาตั้งแต่ชั้น ม.3 ม.ศ.3 หรือ ม.6 เดิมขึ้นไป
แต่ไม่สาเร็จระดับการศึกษาที่สูงกว่า
5. สาเร็จมัธยมศึกษาตอนปลาย
5.1 สายสามัญ หมายถึง บุคคลที่สาเร็จการศึกษาประเภทสามัญศึกษาตั้งแต่ชั้น ม.6 ม.ศ.5 หรือ ม.8
เดิมขึ้นไป แต่ไม่สาเร็จระดับการศึกษาที่สูงกว่า
5.2 อาชีวศึกษา หมายถึง บุคคลที่สาเร็จการศึกษาประเภทอาชีวศึกษาหรือวิชาชีพ ที่เรียนต่อจาก
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า โดยมีหลักสูตรไม่เกิน 3 ปี และไม่สาเร็จระดับการศึกษาที่สูงกว่า
5.3 วิชาการศึกษา หมายถึง บุคคลที่สาเร็จการศึกษาประเภทวิชาการศึกษา (การฝึกหัดครู) ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึน้ ไป แต่ไม่สาเร็จระดับการศึกษาที่สูงกว่า
6. อุดมศึกษา
6.1 สายวิชาการ หมายถึง บุคคลที่สาเร็จการศึกษาประเภทสามัญศึกษาหรือสายวิชาการ โดยได้รับ
วุฒิบัตรระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี โท เอก
6.2 สายวิชาชีพ หมายถึง บุคคลที่สาเร็จการศึกษาประเภทอาชีวศึกษา หรือสายวิชาชีพ ที่ได้รับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่าอนุปริญญา ปริญญาตรี
6.3 สายวิชาการศึกษา หมายถึง บุคคลที่สาเร็จการศึกษาประเภทวิชาการศึกษา และได้รับ
ประกาศนียบัตรระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี
7. อาชีวศึกษาระยะสั้น หมายถึง บุคคลที่สาเร็จการศึกษาหรือการฝึกอบรมประเภทอาชีวศึกษาที่มีหลักสูตร
ไม่เกิน 1 ปี และได้รับประกาศนียบัตรหรือใบรับรองเมื่อสาเร็จการศึกษา พื้นความรู้ของผู้เข้าเรียนได้กาหนดให้
แตกต่างตามวิชาเฉพาะแต่ละอย่างที่เรียน แต่อย่างต่าต้องจบประถมปีที่ 4 หรือเทียบเท่า
8. อื่น ๆ หมายถึง บุคคลที่สาเร็จการศึกษาที่ไม่สามารถเทียบชั้นได้
หมายเหตุ ในตารางสถิติ ผลรวมของแต่ละจานวนอาจไม่เท่ากับยอดรวม ทั้งนี้เนื่องมาจาก การปัดเศษทศนิยม
ของข้อมูลแต่ละจานวนซึ่งได้จากการประมวลผลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป

บทสรุปผู้บริหาร
Executive Summary
ด้านการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัด
ณ เดือนมิถุนายน 2562 “เศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหาร ปี 2562 คาดว่าจะชะลอตัวที่ร้อยละ 2.32”
ภาคอุตสาหกรรม คาดว่าเป็นผลจากทุนจดทะเบียนของอุตสาหกรรมการผลิตที่มีแนวโน้มชะลอตัว
จากการลงทุนของกิจการโรงงานภายในจังหวัด และการลงทุนภาคเอกชน คาดว่าจะมีการชะลอตัวเมื่อเทียบ
กับปีที่ผ่านมา
การค้าชายแดน คาดว่าจะชะลอตัวจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากสินค้าประเภทอิเล็กทรอนิกส์ มีการย้าย
ฐานการผลิตบางส่วนไปประเทศเวียดนาม เนื่องจากต้นทุนการผลิตที่ต่ากว่าไทย และค่าเงินบาทที่แข็งค่าส่งผล
ให้มูลค่าการส่งออกลดลง ประกอบกับสงครามการค้าระหว่างสหรัฐ ฯและจีนที่มีผ ลกระทบต่อการส่ งออก
โดยรวมของไทย
การบริโภคภาคเอกชน คาดว่าจะขยายตัวจากปีก่อน โดยมีปัจจัยที่สนับสนุน ได้แก่ โครงการบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐที่มีการปรับเงื่อนไขการใช้วงเงินในบัตรที่สามารถกดเงินสดมาจับจ่ายใช้สอยได้ ประกอบกับ
แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรมีทิศทางปรับตัวดีขึ้นกว่าปีก่อน เนื่องจากมีการลดอุปทานการผลิตให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดมากขึ้น
ภาคเกษตรกรรม คาดว่าขยายตัวจากปีก่อนที่หดตัวจากการได้รับผลกระทบจากการระบายน้่าออก
จากเขื่อนของ สปป.ลาว ที่ท่าให้ปริมาณน้่าโขงหนุนสูงและส่งผลต่อล่าน้่าสาขาท่าให้มีน้่าท่วมขัง ส่งผลต่อ
ผลผลิตเกษตร ท่าให้เสียหายเป็นวงกว้าง ส่าหรับปีนี้ราคาสินค้าเกษตรเริ่มมีทิศทางดีขึ้น
การใช้จ่ายภาครัฐ คาดว่าจะขยายตัวจากปีก่อนที่หดตัวจากการเบิกจ่ายงบประมาณที่ลดลง ส่าหรับปี
นี้ ค าดว่า จะมี การเบิ ก จ่ า ยเพิ่ มขึ้ น จากการเร่ งรั ดเบิ กจ่ ายของทุ ก หน่ ว ยงานเพื่ อให้ เ ป็น ไปตามเป้ าหมายที่
ก่าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องสามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ 100
ภาคบริการ คาดว่าจะขยายตัวจากปีก่อนที่หดตัว จากจ่านวนนักท่องเที่ยวผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง
ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมในการเข้า-ออก ของแรงงานต่างด้าวช่วง 5 - 30 เมษายน
2562 ประกอบกับจ่ านวนผู้เยี่ย มเยือนจั งหวัดมุกดาหารที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากมีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด
ปัจจัยสนับสนุนต่อระบบเศรษฐกิจ
ของจังหวัดมุกดาหารในปี 2562
1. การพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงสร้าง
พื้นฐาน
2. โรงงานแปรรูปสินค้าเกษตรที่สา่ คัญของ
จังหวัด
3. เป็นประตูเชื่อมโยงอาเซียนได้อย่าง
สะดวก

ปัจจัยเสี่ยงต่อระบบเศรษฐกิจของจังหวัดมุกดาหารในปี 2562
1. นโยบายด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ภาครัฐ

5. การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบธุรกิจ
การค้า การลงทุน

2. ความผันผวนของราคาน้า่ มันในตลาดโลก

6. สงครามการค้าระหว่างจีนกับ
สหรัฐอเมริกา

3. เศรษฐกิจของประเทศคู่คา้ และนโยบาย
การค้าการลงทุนของประเทศเพื่อนบ้าน

7. เสถียรภาพทางการเมือง

4. ความผันผวนของราคาสินค้าเกษตร
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สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดมุกดาหาร ไตรมาส 2 ปี 2562
จากการส่ารวจภาวการณ์มีงานท่าของประชากรของส่านักงานสถิติ แห่งชาติ พบว่า ไตรมาส 2 ปี
2562 พบว่าจังหวัดมุกดาหารมีประชากรรวมทั้งสิ้น จ่านวน 352,282 คน แยกเป็นชาย จ่านวน 176,319 คน
และหญิง จ่ านวน 175,963 คน โดยเป็ นผู้ ที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป จ่านวน 284,089 คน อยู่ในก่าลั งแรงงาน
จ่ า นวน 194,086 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 68.32 ประกอบด้ ว ย ผู้ มี ง านท่ า จ่ า นวน 191,365 คน คิ ด เป็ น
ร้อยละ 98.60 ของก่าลังแรงงานรวมทั้งหมด และผู้ ว่างงาน จ่านวน 1,332 คน คิดเป็นอัตราการว่างงาน
เท่ากับ 0.69 ส่วนผู้ที่ไม่อยู่ในก่าลังแรงงานมีจ่านวน 81,354 คน
ประชากรทั้งหมด จานวน 352,282 คน
แยกเป็น ชาย จานวน 176,319 คน
หญิง จานวน 175,963 คน

ผู้ที่อายุต่ากว่า 15 ปี จานวน 61,993 คน
ชาย จานวน 31,650 คน
หญิง จานวน 30,343 คน

ผู้ที่อายุ 15 ปี ขึ้นไป จานวน 284,089 คน ชาย
จานวน 141,495 คน
หญิง จานวน 142,594 คน

ผู้ไม่อยู่ในกาลังแรงงาน จานวน 81,354 คน
ชาย จานวน 27,053 คน
หญิง จานวน 54,301 คน

จาแนกอายุไม่ได้
จานวน 6,200 คน

ผู้อยู่ในกาลังแรงงาน จานวน 194,086 คน
ชาย จานวน 108,064 คน
หญิง จานวน 86,022 คน

ทางานบ้าน จานวน 20,651 คน
ชาย จานวน 884 คน
หญิง จานวน 19,767 คน

ผู้ว่างงาน จานวน 1,332 คน
ชาย จานวน 853 คน
หญิง จานวน 479 คน

ผู้มีงานทา จานวน 191,365 คน
ชาย จานวน 106,544 คน
หญิง จานวน 84,821 คน

เรียนหนังสือ จานวน 19,823 คน
ชาย จานวน 7,341 คน
หญิง จานวน 12,482 คน

อัตราการว่างงาน
คิดเป็นร้อยละ 0.69

ผู้รอฤดู จานวน 1,388 คน
ชาย จานวน 666 คน
หญิง จานวน 722 คน

อื่นๆ จานวน 40,881 คน
ชาย จานวน 18,829 คน
หญิง จานวน 22,052 คน

การมีงานทาของประชากร
จ่านวนผู้มีงานท่าใน ไตรมาส 2/2562 มีจ่านวน 191,365 คน เป็นผู้ท่างานในภาคเกษตรกรรมการป่าไม้
และการประมง 118,060 คน คิดเป็ นร้ อยละ 61.69 และเป็นผู้ มีงานท่านอกภาคเกษตรกรรม 73,305 คน
คิดเป็นร้อยละ 38.31 โดยผู้มีงานท่านอกภาคเกษตรกรรมส่วนมากอยู่ในหมวดอุตสาหกรรมการขายส่งและ
การขายปลี ก การซ่ อ มยานยนต์ มากที่ สุ ด ร้ อยละ 13.96 ของจ่ า นวนผู้ มี งานท่ า ทั้ ง หมด รองลงมาหมวด
การก่อสร้างร้อยละ 5.46 การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ การประกันสังคม ร้อยละ 5.08 ตามล่าดับ
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ส่าหรับประเภทอาชีพที่มีจ่านวนผู้มีงานท่ามากที่สุดคืออาชีพ ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือทางด้านการเกษตร
และการประมง ร้อยละ 59.06 ของจ่านวนผู้มีงานท่าทั้งหมด รองลงมาอาชีพพนักงานบริการ พนักงานในร้านค้า
และตลาด คิดเป็นร้อยละ 15.80 อาชีพขั้นพื้นฐานต่างๆในด้านการขายและการให้บริการ ร้อยละ 8.53
พิ จ ารณาตามระดั บ การศึ ก ษา พบว่ า ผู้ มี ง านท่ า ที่ มี ร ะดั บ ประถมศึ ก ษามี ม ากที่ สุ ด ร้ อ ยละ 27.95
รองลงมาระดับต่่ากว่าประถมศึกษา ร้อยละ 23.84 และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 16.53 โดยส่วนใหญ่
ร้อยละ 74.32 เป็นผู้มีงานท่าที่มีชั่วโมงการท่างานตั้งแต่ 40-49 ชั่วโมงขึ้นไปต่อสัปดาห์ และเมื่อจ่าแนกตาม
สถานภาพการท่างานพบว่า ส่วนใหญ่เป็นผู้มีสถานภาพการท่างานส่วนตัว ร้อยละ 43.94 ของผู้มีงานท่าทั้งหมด
รองลงมาช่ว ยธุ ร กิ จ ครั ว เรื อ น ร้ อ ยละ 31.80 ลู ก จ้า งเอกชน ร้ อ ยละ 14.96 และมี เ พี ย งร้ อยละ 0.89 ที่ มี
สถานภาพการท่างานที่เป็นนายจ้าง
ความต้องการแรงงานในจังหวัดมุกดาหาร
จากที่นายจ้าง/สถานประกอบการแจ้งต่าแหน่งงานว่างผ่านส่านักงานจัดหางานจังหวัด ไตรมาส 2/2562
จ่านวน 399 อัตรา พบว่าส่วนใหญ่มีความต้องการแรงงานที่จบระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 33.83 รองลงมาระดับ
ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 23.06 และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ร้อยละ 19.30 ตามล่าดับ
ส่าหรับประเภทอาชีพเสมียน เจ้าหน้าที่ มีความต้องการแรงงานมากที่สุด ร้อยละ 17.54 รองลงมาอาชีพ
ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อ ร้อยละ 15.79 และอาชีพงานพื้นฐาน ร้อยละ 14.79 ตามล่าดับ ส่วนใน
อุตสาหกรรมที่มีความต้องการแรงงานมากที่สุดคือ คือ หมวดการขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์
รถจั กยานยนต์ ร้ อยละ 37.59 หมวดการผลิ ต ร้ อยละ 20.30 และหมวดการขนส่ งและสถานที่ เก็ บสิ นค้ า
ร้อยละ 12.78 ตามล่าดับ
ผู้สมัครงาน
ไตรมาส 2/2562 มีผู้ลงทะเบียนสมัครงาน จ่านวน 291 คน เป็นเพศชาย ร้อยละ 45.36 เป็นเพศหญิง
ร้อยละ 54.64 ส่วนใหญ่เป็นผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 66.32 รองลงมาระดับประกาศนียบัตร
วิช าชีพ (ปวช.) ร้ อยละ 13.40 โดยส่ ว นใหญ่มีอายุระหว่าง 18 – 24 ปี ร้อยละ 52.23 ประเภทอาชีพที่ผู้
ลงทะเบียนสมัครงานมากที่สุดคือ อาชีพช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 52.92 รองลงมา อาชีพ
พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด ร้อยละ 14.78 และอาชีพเสมียน เจ้าหน้าที่ ร้อยละ 11.34
ตามล่าดับ
การบรรจุ
งาน
ไตมาส 2/2562 มีผู้ที่ได้รับการบรรจุงาน จ่านวน 455 คน เป็นเพศชาย ร้อยละ 49.01 เป็นเพศหญิง
ร้อยละ 50.99 ส่วนใหญ่เป็นผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 48.35 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) ร้อยละ 13.85 เป็นผู้ที่มีช่วงอายุ 30 – 39 ได้รับการบรรจุงานมากที่สุ ด ร้อยละ 30.11 ประเภทอาชีพ
อาชีพช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับการบรรจุงานมากที่สุด ร้อยละ 25.27
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การทางานของแรงงานต่างด้าว
ไตรมาส 2/2562 จังหวัดมุกดาหาร มีแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติที่ได้รับอนุญาตท่างาน จ่าแนกสัญชาติ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 รวมทั้งสิ้น 1,226 คน แยกเป็นสัญชาติลาว จ่านวน 1,182 คน คิดเป็นร้อยละ 96.41
สัญชาติพม่า จ่านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 2.69 และสัญชาติกัมพูชา จ่านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 0.90
การพัฒนาศักยภาพแรงงาน
ในช่วงไตรมาส 2/2562 มีผู้เข้ารับการฝึกเตรียมเข้าท่างานในจังหวัดมุกดาหาร จ่านวน 39 คน
แบ่งเป็น 3 กลุ่มอาชีพ คือ (1) กลุ่มอาชีพช่างเรื่องกล จ่านวน 13 คน (2) กลุ่มอาชีพช่างไฟฟ้า จ่านวน 10 คน
(3) กลุ่มอาชีพธุรกิจและบริการ จ่านวน 16 คน ในส่วนผู้เข้ารับการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานรวมทั้งสิ้น 332 คน
แบ่งเป็น 4 กลุ่มอาชีพ คือ (1) กลุ่มอาชีพช่างกล จ่านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 14.76 (2) กลุ่มอาชีพช่าง
ไฟฟ้า จ่านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 23.79 (3) กลุ่มอาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ จ่า นวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ
13.86 (4) กลุม่ อาชีพธุรกิจและบริการ จ่านวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 47.59 ซึ่งมีผู้ผ่านการฝึกยกระดับฝีมือ
แรงงานทั้ง 4 กลุ่มอาชีพ จ่านวน 304 คน คิดเป็นร้อยละ 91.57 และมีผู้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน รวมทั้ง สิ้ น 27 คน 1 กลุ่ มอาชี พ คือ กลุ่ มอาชี พ ช่า งไฟฟ้ า จ่า นวน 27 คน มี ผู้ ผ่ า นการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานทั้งหมด จ่านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 62.96 ของผู้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือ
การคุ้มครองแรงงาน
ไตรมาส 2/2562 ได้ด่าเนินการตรวจแรงงานในจังหวัดมุกดาหาร จ่าแนกตามขนาดสถานประกอบการ
รวมทั้งสิ้ น 58 แห่ง พบว่ามีส ถานประกอบการที่ ปฏิบัติ ไม่ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้ว ยการคุ้มครองแรงงาน
จ่านวน 22 แห่ง ซึ่งสถานประกอบการที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน ได้ด่าเนิน การ
ออกค่ า สั่ ง ให้ ด่ า เนิ น การ จ่ า นวน 21 แห่ ง และส่ ง ด่ า เนิ น คดี จ่ า นวน 1 แห่ ง มี ลู ก จ้ า งที่ ผ่ า นการตรวจ
จ่านวน 1,331 คน ในส่วนของการตรวจความปลอดภัยในการทางานในสถานประกอบการจังหวัดมุกดาหาร
จ่านวน 19 แห่ง พบว่ามีสถานประกอบการมีการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยของแรงงาน
รวมทั้งสิ้น 6 แห่ง พบสถานประกอบการที่มีการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยของแรงงาน
จ่านวน 13 แห่ง มีลูกจ้างที่ผ่านการตรวจจ่านวน 738 คน
การประกันสังคม
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 จังหวัดมุกดาหารมีผู้ประกันตนทั้งสิ้น จ่านวน 43,760 คน แยกเป็น
ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 จ่านวน 14,561 คน ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 จ่านวน 3,245 คน และผู้ประกันตน
มาตรา 40 จ่ า นวน 25,954 คน มี ก ารจ่ า ยประโยชน์ ท ดแทนของกองทุ น ประกั น สั ง คมรวมเป็ น เงิ น ทั้ ง สิ้ น
จ่านวน 37,485,694 บาท และมีส ถานประกอบการที่อยู่ในข่ายกองทุนเงินทดแทน จ่านวนทั้งสิ้ น 1,277 แห่ง
ลูกจ้างจ่านวน 14,561 คน พบว่ามีจ่านวนผู้มารับเงินทดแทนรวมทั้งสิ้น 7 คน รวมจ่ายกองทุนเงินทดแทนทั้งสิ้น
จ่านวน 266,426.45 บาท
บทสรุปผูบ้ ริหาร สถานการณ์แรงงานจังหวัดมุกดาหาร ไตรมาสที่ 2/2562
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สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของจังหวัดมุกดาหาร
ไตรมาสที่ 2 ปี 2562
1. ด้านการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัด

ณ เดือนมิถุนายน 2562
“เศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหาร ปี 2562 คาดว่าจะชะลอตัวที่ร้อยละ 2.32”
ภาวะเศรษฐกิ จ จั ง หวั ด มุ ก ดาหารปี 2562 คาดการณ์ ว่ า จะมี แ นวโน้ ม ชะลอตั ว ในอั ต ราร้ อ ยละ 2.32
(โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 1.55 - 2.65) ซึ่งต่่ากว่าที่คาดการณ์ไว้ ณ เดือนมีนาคม 2562 ที่คาดว่าจะขยายตัว
ร้อยละ 2.41) ซึ่งชะลอตัวจากปีก่อนหน้าที่ชะลอตัวร้อยละ 4.91
ภาคอุตสาหกรรม คาดว่าเป็นผลจากทุนจดทะเบียนของอุตสาหกรรมการผลิตที่มีแนวโน้มชะลอตัวจากการ
ลงทุนของกิจการโรงงานภายในจังหวัด และการลงทุนภาคเอกชน คาดว่าจะมีการชะลอตัวเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
การค้าชายแดน คาดว่าจะชะลอตัวจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากสินค้าประเภทอิเล็กทรอนิกส์ มีการย้ายฐาน
การผลิตบางส่วนไปประเทศเวียดนาม เนื่องจากต้นทุนการผลิตที่ต่า กว่าไทย และค่าเงินบาทที่แข็งค่าส่งผลให้มูลค่า
การส่งออกลดลง ประกอบกับสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีนที่มีผลกระทบต่อการส่งออกโดยรวมของไทย
การบริโภคภาคเอกชน คาดว่าจะขยายตัวจากปีก่อน โดยมีปัจจัยที่สนับสนุน ได้แก่ โครงการบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐที่มีการปรับเงื่อนไขการใช้วงเงินในบัตรที่สามารถกดเงินสดมาจับจ่ายใช้สอยได้ ประกอบกับแนวโน้มราคา
สินค้าเกษตรมีทิศทางปรับตัวดีขึ้นกว่าปีก่อ น เนื่องจากมีการลดอุปทานการผลิตให้สอดคล้ องกับความต้องการของ
ตลาดมากขึ้น
ภาคเกษตรกรรม คาดว่าขยายตัวจากปีก่อนที่หดตัวจากการได้รับผลกระทบจากการระบายน้่า ออกจาก
เขื่อนของ สปป.ลาว ที่ท่าให้ปริมาณน้่าโขงหนุนสูงและส่งผลต่อล่าน้่าสาขาท่าให้มีน้่าท่วมขัง ส่งผลต่อผลผลิตเกษตร
ท่าให้เสียหายเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะข้าวเจ้านาปีและมันส่า ปะหลัง ส่าหรับปีนี้ราคาสินค้าเกษตรเริ่มมีทิศทางดีขึ้น
ท่าให้เกษตรกรมีการบ่ารุงรักษาสินค้าเกษตรดีขึ้น
การใช้จ่ายภาครัฐ คาดว่าจะขยายตัวจากปีก่อนที่หดตัวจากการเบิกจ่ายงบประมาณที่ลดลง ส่า หรับปีนี้
คาดว่าจะมีการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นจากการเร่งรัดเบิกจ่ายของทุกหน่วยงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก่า หนดให้
หน่วยงานของรัฐต้องสามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ 100
ภาคบริการ คาดว่าจะขยายตัวจากปีก่อนที่หดตัว จากจ่านวนนักท่องเที่ยวผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองที่คาด
ว่าจะเพิ่มขึ้นจากมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมในการเข้า -ออก ของแรงงานต่างด้าวช่วง 5 - 30 เมษายน 2562
ประกอบกับ จ่า นวนผู้เยี่ย มเยือนจังหวัดมุกดาหารที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากมีการจัดกิจกรรมส่ งเสริมการ
ท่องเที่ยวของจังหวัด
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ส่าหรับเสถียรภาพเศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหาร อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปี 2562 คาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 0.83
(โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ 0.75-0.90) สาเหตุจากราคาน้่ามันเชื้อเพลิงที่ค่อนข้างผันผวนในระดับสูง ส่วนการจ้างงาน
คาดว่า จะชะลอตัวร้อยละ 0.69 จากจ่านวนผู้มีงานท่าในภาคอุตสาหกรรม การบริการและการท่องเที่ยว เป็นส่าคัญ
ปัจจัยสนับสนุนต่อระบบเศรษฐกิจของจังหวัดมุกดาหารในปี 2562
1. การพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐาน
2. โรงงานแปรรูปสินค้าเกษตรที่ส่าคัญของจังหวัด
3. เป็นประตูเชื่อมโยงอาเซียนได้อย่างสะดวก
ปัจจัยเสี่ยงต่อระบบเศรษฐกิจของจังหวัดมุกดาหารในปี 2562
1. นโยบายด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาครัฐ
2. ความผันผวนของราคาน้่ามันในตลาดโลก
3. เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า และนโยบายการค้าการลงทุนของประเทศเพื่อนบ้าน
4. ความผันผวนของราคาสินค้าเกษตร
5. การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบธุรกิจการค้า การลงทุน
6. ภัยธรรมชาติ
7. สงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯ
8. เสถียรภาพทางการเมือง
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สถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
1. กาลังแรงงาน การมีงานทา และการว่างงาน
1.1. ประชากร กาลังแรงงาน และการว่างงาน
ข้อมูลก่าลังแรงงาน การมีงานท่า และการว่างงาน เป็นข้อมูลผลการส่ารวจสภาวะการท่างานของประชากร
โดยส่ า นั ก งานสถิ ติ จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ณ เดื อ นมิ ถุ น ายน 2562 พบว่ า จั ง หวั ด มุ ก ดาหารมี ป ระชากรรวมทั้ ง สิ้ น
จ่านวน 352,282 คน แยกเป็นชาย จ่านวน 176,319 คน และหญิง จ่านวน 175,963 คน โดยผู้ที่มีอายุต่ากว่า 15 ปี
จ่านวน 61,993 คน คิดเป็นร้อยละ 17.60 และเป็นผู้ที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป จ่านวน 284,089 คน คิดเป็นร้อยละ 80.64 และ
จ่าแนกอายุไม่ได้ จ่านวน 6,200 คน คิดเป็นร้อยละ 1.76 ของประชากรทั้งหมด ซึ่ งแบ่งออกเป็น ผู้อยู่ในก่าลังแรงงาน
จ่านวน 194,086 คน และเป็นผู้ไม่อยู่ในก่าลังแรงงาน จ่านวน 81,354 คน
ผู้ ที่ อ ยู่ ใ นก่ า ลั ง แรงงานทั้ ง หมด จ่ า นวน 194,086 คน พบว่ า เป็ น ผู้ มี ง านท่ า จ่ า นวน 191,365 คน
คิดเป็นร้อยละ 98.60 ผู้ว่างงาน จ่านวน 1,332 คน คิดเป็นร้อยละ 0.69 และแรงงานที่รอฤดูกาล จ่านวน 1,388 คน
คิดเป็นร้อยละ 0.71 ของผู้ที่อยู่ในก่าลังแรงงานทั้งหมด ส่วนผู้ที่ไม่อยู่ในก่าลังแรงงานทั้งหมด จ่านวน 81,354 คน แบ่งได้เป็น
ผู้ ท่ างานบ้ าน จ่ านวน 20,651 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 25.38 เรี ยนหนั งสื อ จ่ านวน 19,823 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 24.37
และอื่นๆ จ่านวน 40,881 คน คิดเป็นร้อยละ 50.25 ของผู้ไม่อยู่ในก่าลังแรงงานทั้งหมด
แผนภูมิที่ 1 แสดงโครงสร้างประชากรและกาลังแรงงาน
ประชากรทั้งหมด จานวน 352,282 คน
แยกเป็น ชาย จานวน 176,319 คน
หญิง จานวน 175,963 คน

ผู้ที่อายุต่ากว่า 15 ปี จานวน 61,993 คน
ชาย จานวน 31,650 คน
หญิง จานวน 30,343 คน

ผู้ที่อายุ 15 ปี ขึ้นไป จานวน 284,089 คน
ชาย จานวน 141,495 คน
หญิง จานวน 142,594 คน

ผู้ไม่อยู่ในกาลังแรงงาน จานวน 81,354 คน
ชาย จานวน 27,053 คน
หญิง จานวน 54,301 คน

จาแนกอายุไม่ได้
จานวน 6,200 คน

ผู้อยู่ในกาลังแรงงาน จานวน 194,086 คน
ชาย จานวน 108,064 คน
หญิง จานวน 86,022 คน

ทางานบ้าน จานวน 20,651 คน
ชาย จานวน 884 คน
หญิง จานวน 19,767 คน

ผู้ว่างงาน จานวน 1,332 คน
ชาย จานวน 853 คน
หญิง จานวน 479 คน

ผู้มีงานทา จานวน 191,365 คน
ชาย จานวน 106,544 คน
หญิง จานวน 84,821 คน

เรียนหนังสือ จานวน 19,823 คน
ชาย จานวน 7,341 คน
หญิง จานวน 12,482 คน

อัตราการว่างงาน
คิดเป็นร้อยละ 0.69

ผู้รอฤดู จานวน 1,388 คน
ชาย จานวน 666 คน
หญิง จานวน 722 คน

อื่นๆ จานวน 40,881 คน
ชาย จานวน 18,829 คน
หญิง จานวน 22,052 คน
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1.2 การมีงานทา
1.2.1. ผู้มีงานทาจาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม
ผู้มีงานท่าทั้งหมด จ่านวน 191,365 คน เมื่อพิจารณาถึงประเภทอุตสาหกรรมหรือลักษณะของการประกอบ
กิ จ กรรมของผู้ มี ง านท่ าในเชิ งเศรษฐกิ จ พบว่ าอุ ตสาหกรรมที่ มี ผู้ ท่ างานสู งสุ ด 5 ล่ าดั บแรก คื อ เกษตรกรรม
การป่าไม้ และการประมง จ่านวน 118 ,060 คน คิดเป็นร้อยละ 61.69 รองลงมาคือการขายส่ง และการขายปลีก
การซ่อมยานยนต์ จ่านวน 26 ,710 คน คิดเป็นร้อยละ 13.96 การก่อสร้าง จ่านวน 10 ,453 คน คิดเป็นร้อยละ 5.46
การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ การประกันสังคม จ่านวน 9 ,727 คน คิดเป็นร้อยละ 5.08 ที่พักแรมและ
บริ ก ารด้ า นอาหาร จ่ า นวน 6 ,597 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 3.45 และอื่ น ๆ จ่ า นวน 19 ,818 คน จ่ า นวน คิ ด เป็ น
ร้อยละ 10.36 ตามล่าดับ
แผนภูมิที่ 2 แสดงจานวนผู้มีงานทาจาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม (5 อันดับแรก)
จานวน (คน)
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เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง

การขายส่ง และการขายปลีก การซ่อมยานยนต์

การก่อสร้าง

การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ การประกันสังคม

ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร

อื่นๆ

ที่มา : ส่านักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร
หมายเหตุ : ข้อมูลจากการส่ารวจ ณ ไตรมาส 2/2562 (เมษายน – มิถุนายน 2562)

1.2.2. ผู้มีงานทาจาแนกตามอาชีพ
เมื่ อพิจารณาถึงผู้ มีงานท่ าจ่ าแนกตามอาชีพซึ่ งมี จ่ านวนทั้งสิ้ น จ่ า นวน 191,365 คน จ่ า แนกตามอาชีพ
พบว่า กลุ่ม อาชีพ ผู้มีงานท่ามากที่สุด 5 ล่าดับแรก คือ กลุ่ม อาชีพ ผู้ป ฏิบั ติง านที่มีฝีมือ ทางด้า นการเกษตรและ
การประมง จ่า นวน 113,011 คน คิด เป็น ร้อ ยละ 59.06 กลุ่ม อาชีพ พนั ก งานบริก าร และพนัก งานในร้า นค้า
และตลาดจ่า นวน 30,235 คน คิด เป็น ร้อ ยละ 15.80 กลุ่ม อาชีพ อาชี พ ขั้น พื้น ฐานต่า งๆ ในด้า นการขายและ
การให้บ ริก าร จ่า นวน 16,322 คน คิด เป็น ร้อ ยละ 8.53 กลุ่ม อาชีพ ผู้ป ฏิบัติง านด้า นความ สามารถทางฝีมือ
และธุร กิจ การค้าที่เกี่ย วข้อง จ่า นวน 9,878 คน คิดเป็นร้อยละ 5.16 กลุ่ มอาชีพ ผู้บัญ ญัติก ฎหมาย ข้า ราชการ
ระดับ อาวุโ ส และผู้ จั ดการ จ่า นวน 5,994 คน คิดเป็นร้อยละ 3.13 และกลุ่ม อาชีพ อื่น ๆ จ่า นวน 15,926 คน
คิดเป็ น ร้ อยละ 8.32
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดมุกดาหาร ไตรมาสที่ 2/2562
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แผนภูมิที่ 3 แสดงจานวนผู้มีงานทาจาแนกตามอาชีพ (5 อันดับแรก)
จานวน (คน)
120,000

113,011

100,000
80,000
60,000

30,235

40,000

16,322

20,000

9,878

15,926

5,994

ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือทางด้านการเกษตร และ
การประมง
พนักงานบริการ และพนักงานในร้านค้า และ
ตลาด
อาชีพขั้นพื้นฐานต่างๆ ในด้านการขาย และ
การให้บริการ
ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือ และ
ธุรกิจการค้าที่เกี่ยวข้อง
ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโส
และผู้จัดการ
อื่นๆ

-

ที่มา : ส่านักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร
หมายเหตุ : ข้อมูลจากการส่ารวจ ณ ไตรมาส 2/2562 (เมษายน – มิถุนายน 2562)

1.2.3. ผู้มีงานทาจาแนกตามระดับการศึกษาที่สาเร็จ
เมื่อพิจารณาถึงระดับการศึกษาที่ส่าเร็จของผู้มีงานท่า จ่านวน 191,365 คน จ่าแนกตามระดับการศึกษา
ที่ส่ า เร็ จ 5 ล่ าดับแรก พบว่ าส่ วนใหญ่ ผู้ ที่มี งานท่า จะมี การศึ กษาระดับประถมศึกษา จ่านวน 53,490 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 27.95 รองลงมาคือ ก่อนประถมศึกษา จ่านวน 45,629 คน คิดเป็นร้อยละ 23.84 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
จ่านวน 31,639 คน คิดเป็ นร้ อยละ 16.53 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ จ่านวน 29,495 คน คิดเป็น
ร้อยละ 15.41 ระดับอุดมศึกษา สายวิชาการจ่านวน 10,125 คนคิดเป็นร้อยละ 5.29 และอื่นๆ จ่านวน 20,986 คน
คิดเป็นร้อยละ 10.97
แผนภูมิที่ 4 แสดงจานวนผู้มีงานทาจาแนกตามระดับการศึกษาที่สาเร็จ (5 อันดับแรก)
จานวน (คน)
60,000

53,490

50,000

45,629
31,639

40,000

29,496
20,986

30,000
20,000

10,125

10,000
ประถมศึกษา

ก่อนประถมศึกษา

มัธยมต้น

มัธยมปลายสาย
สามัญ

อุดมศึกษาสาย
วิชาการ

อื่นๆ

ที่มา : ส่านักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร
หมายเหตุ : ข้อมูลจากการส่ารวจ ณ ไตรมาส 2/2562 (เมษายน – มิถุนายน 2562)
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1.2.4. ผู้มีงานทาจาแนกตามสถานภาพการทางาน
เมื่ อพิ จารณาถึ งสถานภาพการท่ างานของผู้ มี งานท่ า จ่ านวน 191,365 คน จ่ า แนกตามสถานภาพ
การท่างาน พบว่าส่วนใหญ่สถานภาพของผู้มีงานท่าอยู่ในภาคการประกอบธุรกิจส่วนตัว จ่านวน 84,086 คน คิดเป็น
ร้ อยละ 43.94 รองลงมาคื อ ช่ ว ยธุ ร กิ จ ในครั ว เรื อน จ่ านวน 60 ,859 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 31.80 ลู กจ้ า งเอกชน
จ่านวน 28,631 คน คิดเป็นร้อยละ 14.96 ลูกจ้างรัฐบาล จ่านวน 16,092 คน คิดเป็นร้อยละ 8.41 นายจ้าง จ่านวน 1,697 คน
คิดเป็นร้อยละ 0.89 ตามล่าดับ
แผนภูมิที่ 5 แสดงจานวนผู้มีงานทาจาแนกตามตามสถานภาพการทางาน
จานวน (คน)
100,000
80,000

84,086
60,859

60,000
40,000

28,631

16,092
1,697

20,000
-

ที่มา : ส่านักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร
หมายเหตุ : ข้อมูลจากการส่ารวจ ณ ไตรมาส 2/2562 (เมษายน – มิถุนายน 2562)
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2. การจัดหางานและการส่งเสริมการมีงานทา
2.1. การจัดหางานในจังหวัดมุกดาหาร
ในไตรมาส 2/2562 มีต่าแหน่งงานว่างรวมทั้งสิ้น จ่านวน 399 อัตรา แยกเป็นต่าแหน่งงานว่างส่าหรับเพศชาย
จ่า นวน 148 อัต รา คิด เป็น ร้อ ยละ 37.09 เพศหญิง จ่า นวน 59 อัต รา คิดเป็น ร้อ ยละ 14.79 และไม่ระบุเพศ
จ่านวน 192 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 48.12 ของต่าแหน่งงานว่าง
แผนภูมิที่ 6 แสดงร้อยละของตาแหน่งงานว่าง ไตรมาส 2/2562 (เมษายน – มิถุนายน 2562)
จาแนกตามเพศ
192 ไม่ระบุ

จานวน (อัตรา)

ชาย
หญิง
ไม่ระบุ

59

148

ทีม่ า : ส่านักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร

เมื่ อพิ จารณาในส่ วนของการบรรจุ งานจะพบว่ า มี ผู้ มาลงทะเบี ยนสมั ครงานทั้ งสิ้ น จ่ านวน 291 คน แยกเป็ น
เพศชาย จ่านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 45.36 และเพศหญิง จ่านวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 54.64 และจากการ
สมัค รงานดัง กล่า วมีผู ้ไ ด้ร ับ การบรรจุง านทั ้ง สิ ้น จ่ า นวน 455 คน โดยแยกเป็ น เพศชาย จ่ า นวน 223 คน
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 49.01 และเพศหญิ ง จ่ านวน 232 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 50.99 เป็น ที ่น ่า สัง เกตว่า เพศชายและ
เพศหญิง มีอัต ราการบรรจุง านมากกว่า อัต ราต่า แหน่ง งานว่า ง เนื่อ งจากผู ้ไ ด้รับ การบรรจุง านส่ว นใหญ่ ไ ม่ไ ด้
ลงทะเบียนว่างงานและเป็นการรับเข้าท่างานโดยตรงจากบริษัทผู้ว่าจ้าง
แผนภูมิที่ 7 แสดงจานวนผู้ลงทะเบียนสมัครงานและการบรรจุงาน ไตรมาส 2/2562
(เมษายน – มิถุนายน 2562) จาแนกตามเพศ
จานวนผู้สมัครงาน/บรรจุงาน (คน)

300
200

223
132

232

ชาย

หญิง

159

100
0

ผู้สมัครงาน

บรรจุงาน

ที่มา : ส่านักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร
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เมื่ อพิ จ ารณาต่า แหน่ ง งานว่า งจ่ าแนกตามระดับ การศึก ษาพบว่า ต่า แหน่ง งานว่า งในระดั บ มัธ ยมศึก ษา
มีจ่ านวนมากที่สุ ด จ่ านวน 135 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 33.83 รองลงมาคื อ ระดับปริญญาตรี จ่านวน 92 อัตรา
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 23.06 ระดั บ ปวส. จ่ า นวน 77 อั ต รา คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 19.30 ระดั บ ปวช. จ่ า นวน 52 อั ต รา
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 13.03 ระดั บ ประถมศึ ก ษาและต่่ า กว่ า ประถมศึ ก ษา จ่ า นวน 31 อั ต รา คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 7.77
และระดับอนุปริญญา จ่านวน 12 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 3.01 ตามล่าดับ
ขณะทีจ่ ่านวนผู้มาลงทะเบียนสมัครงานพบว่าส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จ่านวน 193 คน
คิดเป็นร้อยละ 66.32 รองลงมาคือระดับปวช. จ่านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 13.40 ระดับปริญญาตรี จ่านวน 37 คน
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 12.71 ระดั บ ปวส. จ่ า นวน 20 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 6.87 และระดั บ ประถมศึ ก ษาและต่่ า กว่ า
ประถมศึกษา จ่านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.69ตามล่าดับ
ส่าหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุงาน ส่วนใหญ่จะส่าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จ่านวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ
48.35 รองลงมาคื อ ระดั บ ปริ ญ ญาตรี จ่ า นวน 100 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 21.98 ระดั บ ปวส. จ่ า นวน 63 คน
คิดเป็นร้อยละ 13.85 ระดับ ปวช. จ่านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 11.87 ระดั บประถมศึกษาและต่่ากว่าประถมศึกษา
จ่านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 3.74 และระดับอนุปริญญา จ่านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.22 ตามล่าดับ
ตารางที่ 1 จานวนตาแหน่งว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน จังหวัดมุกดาหาร
จาแนกตามระดับการศึกษา ไตรมาส 2/2562 (เมษายน – มิถุนายน 2562)
วุฒิการศึกษา
ประถมศึกษาและต่่ากว่าประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ปวช.
ปวส.
อนุปริญญา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
อื่นๆ
รวม

ตาแหน่งงานว่าง ผู้ลงทะเบียน
(อัตรา)
สมัครงาน (คน)

บรรจุงาน
(คน)

31
135
52
77
12
92
0
0
0

2
193
39
20
0
37
0
0
0

17
220
54
63
1
100
0
0
0

399

291

455

ที่มา : ส่านักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร
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แผนภูมิที่ 8 แสดงจานวนตาแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน จาแนกตาม ระดับการศึกษา
จานวน(คน)
250

220
193

200
135

150
100
50

52

31
2

17

39

100

92

77

ต่าแหน่งงานว่าง

63

54
20

ผู้สมัครงาน

37
12

0 1

0

0 0 0

การบรรจุงาน

ทีม่ า : ส่านักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร

จากการเปรียบเทียบต่าแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน พบว่าในสถานประกอบการส่วนใหญ่มี
การจ้างลูกจ้างที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษามากกว่าระดับการศึกษาอื่นๆ ในขณะเดียวกันผู้ ลงทะเบียนสมัครงาน
ส่วนใหญ่ก็อยู่ในระดับมัธยมศึกษา รองลงมาคือ ระดับ ปวช. ส่าหรับการบรรจุงานส่วนใหญ่อยู่ในระดับมัธยมศึกษา
รองลงมาคือระดับปริญญาตรี ตามล่าดับ
เมื่ อ พิ จ ารณาต่ า แหน่ ง งานว่ า งจ่ า แนกตามอาชี พ พบว่ า ต่ า แหน่ ง งานว่ า งส่ ว นใหญ่ อ ยู่ ใ นอาชีพ เสมีย น
เจ้าหน้าที่ จ่านวน 70 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 17.54 อาชีพช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติ งานที่เกี่ยวข้อง จ่านวน 63 อัตรา
คิดเป็นร้อยละ 15.79 อาชีพงานพื้นฐาน จ่านวน 59 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 14.79 อาชีพผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ
จ่ า นวน 47 อัต รา คิด เป็น ร้อ ยละ 11.78 อาชีพ ผู ้ป ฏิบ ัต ิง านโดยใช้ฝ ีม ือ ในธุร กิจ ต่า งๆ จ่ า นวน 41 อัต รา
คิดเป็น ร้อยละ 10.28 อาชีพผู้ป ฏิบัติงานในโรงงาน ผู้ควบคุมเครื่องจักร และผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบการ
จ่านวน 18 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 4.51 อาชีพผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับ อาวุโส ผู้จัดการ จ่านวน 15 อัตรา
คิดเป็นร้อยละ 3.76 และอาชีพผู้ปฏิบัติงานฝีมือด้านการเกษตรและประมง (แปรรูปขั้นพื้นฐาน) จ่านวน 2 อัตรา
คิดเป็นร้อยละ 0.50 ตามล่าดับ
ขณะที่ มีผู้ มาลงทะเบี ยนสมัครงานจ่ าแนกตามอาชี พพบว่ าส่ วนใหญ่อยู่ในอาชีพช่างเทคนิคและผู้ ปฏิบั ติงาน
ที่เกี่ยวข้อง จ่านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 52.92 รองลงมาคือ อาชีพพนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด
จ่านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 14.78 อาชีพเสมียน เจ้าหน้าที่ จ่านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 11.34 อาชีพงานพื้นฐาน
จ่ านวน 26 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 8.93 อาชี พผู้ ปฏิ บั ติ งานในโรงงาน ผู้ ควบคุ มเครื่ องจั กร และผู้ ปฏิ บั ติ งานด้ านการ
ประกอบการ จ่านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 5.50 อาชีพผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ จ่านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 4.47
อาชีพผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจต่างๆ จ่านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.37 และอาชีพผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการ
ระดับอาวุโส ผู้จัดการ จ่านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.69 ตามล่าดับ

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดมุกดาหาร ไตรมาสที่ 2/2562

10
นอกจากนีเ้ มื่อจ่าแนกผู้ที่ได้รับการบรรจุงานตามอาชีพพบว่าส่วนใหญ่อยู่ในอาชีพช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้อง จ่านวน 115 คน คิดเป็นร้ อยละ 25.27 รองลงมาคือ อาชีพงานพื้นฐาน จ่านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 20.66
อาชีพพนั กงานบริ การ พนักงานขายในร้ านค้าและตลาด จ่านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 18.02 อาชีพเสมียน เจ้าหน้าที่
จ่ านวน 64 คน คิ ดเป็ น ร้ อยละ 14.07 อาชี พผู้ ประกอบวิ ชาชี พด้ านต่ างๆ จ่ านวน 51 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ11.21
อาชีพผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผู้ควบคุมเครื่องจักร และผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบการ จ่านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 5.05
อาชี พผู้ ปฏิ บั ติ งานโดยใช้ ฝี มื อในธุ รกิ จต่ างๆ จ่ านวน 14 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 3.08 และอาชี พผู้ บั ญญั ติ กฎหมาย
ข้าราชการระดับอาวุโส ผู้จัดการ จ่านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 2.64 ตามล่าดับ
ตารางที่ 2 จานวนตาแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน จังหวัดมุกดาหาร
ไตรมาส 2/2562 (เมษายน – มิถุนายน 2562) จาแนกตามอาชีพ
ประเภทอาชีพ
1. ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโส ผู้จัดการ
2. ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ
3. ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
4. เสมียน เจ้าหน้าที่
5. พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด
6. ผู้ปฏิบัติงานฝีมือด้านการเกษตรและประมง ( แปรรูปขั้น
พื้นฐาน )
7. ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจต่างๆ
8. ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผู้ควบคุมเครื่องจักร และ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบการ
9. อาชีพงานพื้นฐาน
10. ผู้ฝึกงาน
รวม

ตาแหน่ง
งานว่าง
(อัตรา)
15
47
63
70
84
2

ผู้ลงทะเบียน
สมัครงาน
(คน)
2
13
154
33
43
0

บรรจุ
งาน
(คน)
12
51
115
64
82
0

41
18

4
16

14
23

59
0
399

26
0
291

94
0
455

ที่มา : ส่านักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดมุกดาหาร ไตรมาสที่ 2/2562
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แผนภูมิที่ 9 แสดงจานวนตาแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน
ไตรมาส 2/2562 (เมษายน – มิถุนายน 2562) จาแนกตามอาชีพ
94

26

อาชีพงานพื้นฐาน
ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผู้
ควบคุมเครื่องจักร…

16
18

ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือ
ในธุรกิจต่างๆ
0

0

23

14

4

ผู้ปฏิบัติงานฝีมือด้าน
การเกษตรและประมง…

59

41
2

พนักงานบริการ
พนักงานขายในร้านค้า…

43

84
64

33

เสมียน เจ้าหน้าที่

การบรรจุงาน
ผู้สมัครงาน
ต่าแหน่งงานว่าง

82

70
115

ช่างเทคนิคและ
ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

154

63

ผู้ประกอบวิชาชีพด้าน
ต่างๆ

51

13

ผู้บัญญัติกฎหมาย
ข้าราชการระดับ…

2

0

47

12

จานวน(คน)

15

20

40

60

80

100

120

140

160

ที่มา : ส่านักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร

เมื่อศึกษาและพิจารณาต่าแหน่งงานว่าง จ่าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม พบว่าต่าแหน่งงานว่างสูงสุด ใน
ประเภทอุ ต สาหกรรม 5 ล่ า ดั บ แรกคื อ การขายส่ ง และการขายปลี ก การซ่ อ มแซมยานยนต์ รถจั ก ยานยนต์
จ่านวน 150 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 37.59 การผลิต จ่านวน 81 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 20.30 การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
จ่านวน 51 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 12.78 การบริหารราชการการป้องกันประเทศและการประกันสังคมภาคบังคับ
จ่านวน 22 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 5.51 และการศึกษา จ่านวน 18 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 4.51 ตามล่าดับ
เมื่อศึกษาและพิจารณาการบรรจุงาน จ่าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม พบว่า การบรรจุงานสู งสุ ดใน
ประเภทอุตสาหกรรม 5 ล่าดับแรกคือ การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ รถจักยานยนต์
จ่านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 23.30 การผลิต จ่านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 17.14 ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
จ่านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 14.51 การขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า จ่านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 10.55
และศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ จ่านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 9.89 ตามล่าดับ

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดมุกดาหาร ไตรมาสที่ 2/2562
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ตารางที่ 3 แสดงจานวนตาแหน่งงานว่างและการบรรจุงานจังหวัดมุกดาหาร
ไตรมาส 2/2562 (เมษายน – มิถุนายน 2562) จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม
ประเภทอุตสาหกรรม
A เกษตรกรรมการป่าไม้และการประมง
B การท่าเหมืองแร่ และเหมืองหิน
C การผลิต
D ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้่าและระบบการปรับอากาศ
E การจัดหาน้่า นัดการน้่าเสียและของเสียรวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
F การก่อสร้าง
G การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ รถจักยานยนต์
H การขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า
I ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
J ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
K กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย
L กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
M กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ
N กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
O การบริหารราชการการป้องกันประเทศและการประกันสังคมภาคบังคับ
P การศึกษา
Q กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์
R ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ
S กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ
T กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือน กิจกรรมการผลิตสินค้าและบริการที่ท่า
ขึ้นเองเพื่อใช้ในครัวเรือน ซึ่งไม่สามารถจ่าแนกได้อย่างชัดเจน
รวม

ตาแหน่งงาน
(อัตรา)
1
0
81
1
0
13
150
51
13
2
15
2
1
6
22
18
7
14
2
0

บรรจุงาน
(คน)
1
1
78
1
0
12
106
48
66
5
17
1
1
19
21
23
8
45
2
0

399

455

ทีม่ า : ส่านักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร
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แผนภูมิที่ 10 แสดงจานวนตาแหน่งงานว่างและการบรรจุงานจังหวัดมุกดาหาร
ไตรมาส 2/2562 (เมษายน – มิถุนายน 2562) จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม (5 ลาดับแรก)
จานวน(คน)
150

150
106

100
50

ต่าแหน่งงาน

81 78

บรรจุงาน
51 48
22 21

18 23

0

ที่มา : ส่านักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร

เมื่อพิจารณาจากช่วงอายุที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในไตรมาส 2/2562 ส่วนใหญ่ต่าแหน่งงานว่าง
จะอยู่ช่วงอายุ 18-24 จ่านวน 201 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 50.38 รองลงมาคือ ช่วงอายุ 25-29 ปี จ่านวน 116 อัตรา
คิดเป็นร้อยละ 29.07 ช่วงอายุ 30-39 ปี จ่านวน 57 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 14.29 ช่วงอายุ 40-49 ปี จ่านวน 17 อัตรา
คิดเป็นร้อยละ 4.26 ช่วงอายุ 15-17 ปี จ่านวน 4 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 1 ช่วงอายุ 50-59 ปี จ่านวน 4 อัตรา
คิดเป็นร้อยละ 1 ตามล่าดับ
ขณะเดียวกันผู้ลงทะเบียนสมัครงานส่วนใหญ่จะมีช่วงอายุ 18-24 ปี จ่านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 52.23
ช่วงอายุ 15-17 ปี จ่านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 23.37 ช่วงอายุ 25-29 ปี จ่านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 15.46
ช่วงอายุ 30- 39 ปี จ่านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 6.53 ช่วงอายุ 40-49 ปี จ่านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.06
ช่วงอายุ 50-59 ปี จ่านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.35 ตามล่าดับ
ขณะที่ผู้มีช่วงอายุ 30-39 ปี ได้รับการบรรจุงานสูงสุด จ่านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 30.11 รองลงมาคือ
ช่วงอายุ 18-24 ปี จ่านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 21.76 ช่วงอายุ 25-29 ปี จ่านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 21.32
ช่วงอายุ 15-17 ปีจ่านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 15.38 ช่วงอายุ 40-49 ปี จ่านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 9.67
ช่วงอายุ 50-59 ปี จ่านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 1.76 ตามล่าดับ

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดมุกดาหาร ไตรมาสที่ 2/2562
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ตารางที่ 4 แสดงจานวนผู้สมัครงานและการบรรจุงานจังหวัดมุกดาหาร
ไตรมาส 2/2562 (เมษายน – มิถุนายน 2562) จาแนกตามช่วงอายุ
ตาแหน่งงานว่าง
อัตรา
ร้อยละ
4
1.00
201
50.38
116
29.07
57
14.29
17
4.26
4
1.00
0
0.00
399
100

ช่วงอายุ(ปี)
15 – 17
18 - 24
25 - 29
30 - 39
40 - 49
50 - 59
60 ปีขึ้นไป
รวม

ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน
คน
ร้อยละ
68
23.37
152
52.23
45
15.46
19
6.53
6
2.06
1
0.35
0
0.00
291
100

บรรจุงาน
คน
ร้อยละ
70
15.38
99
21.76
97
21.32
137
30.11
44
9.67
8
1.76
0
0.00
455
100

ที่มา : ส่านักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร

แผนภูมิที่ 11 แสดงจานวนการบรรจุงานจาแนกตามช่วงอายุ
ไตรมาส 2/2562 (เมษายน – มิถุนายน 2562) จาแนกตามช่วงอายุ
จานวน(คน)
250
201

200
ต่าแหน่งงานว่าง(อัตรา)
152

ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน(คน)

137

150

บรรจุงาน(คน)

116
99

97

100
68 70
45

50

57

44
19

4

17

0

6

4

1

8

0

0 0

ที่มา : ส่านักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดมุกดาหาร ไตรมาสที่ 2/2562
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2.2. การส่งเสริมการมีงานทา
จ่านวนกิจกรรมที่ด่าเนินการเพื่อส่งเสริมการมีงานท่าในจังหวัดมุกดาหาร ไตรมาส 2/2562 (เมษายน – มิถุนายน
2562) จากที่ได้มีการด่าเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีงานท่าในจังหวัดมุกดาหาร มีผู้ได้รับประโยชน์ จ่านวน 95 คน
มี 4 กิจกรรม คือ กิจกรรมการส่งเสริมการประกอบอาชีพ (3 ครั้ง) จ่านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 63.16 รองลงมาคือ
กิจกรรมอบรมผู้รับงาน/ผู้น่ากลุ่มรับงานไปท่าที่บ้าน (1 ครั้ง) จ่านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 21.05 กิจกรรมฝึกภูมิปัญญา
ผู้สูงอายุ (1 ครั้ง) จ่านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 10.53 และกิจกรรมประสานงานให้เกิดการรับงานไปท่าที่บ้าน (5 ครั้ง)
จ่านวน 5 คน ตามล่าดับ
ตารางที่ 5 แสดงจานวนคนที่ได้รับการส่งเสริมการมีงานทาในจังหวัดมุกดาหาร ไตรมาส 2/2562
(เมษายน – มิถุนายน 2562) จาแนกตามประเภทกิจกรรม
ผู้ได้รับประโยชน์ (คน)
ชาย
หญิง
รวม
11
49
60
5
5
10
0
20
20
0
5
5
16
79
95

จานวนครั้งที่
จัดกิจกรรม
3
1
1
5

กิจกรรมที่ดาเนินการเพื่อส่งเสริมการมีงานทา
1. กิจกรรมการส่งเสริมการประกอบอาชีพ
2. กิจกรรมฝึกภูมิปัญญาผู้สูงอายุ
3. กิจกรรมอบรมผู้รับงาน/ผู้น่ากลุ่มรับงานไปท่าที่บ้าน
4. กิจกรรมประสานให้เกิดการรับงานไปท่าที่บ้าน
รวม

ที่มา : ส่านักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร

แผนภูมิที่ 12 แสดงจานวนคนที่ได้รับการส่งเสริมการมีงานทาในจังหวัดมุกดาหาร
ไตรมาส 2/2562 (เมษายน – มิถุนายน 2562) จาแนกตามประเภทกิจกรรม
จานวน (คน)
49

50
40

ชาย

30
20

20

หญิง

11
10
0

5

5

5
0

0

กิจกรรมการส่งเสริม กิจกรรมฝึกภูมิปัญญา กิจกรรมอบรมผู้รับ กิจกรรมประสานให้
การประกอบอาชีพ
ผู้สูงอายุ
งาน/ผู้น่ากลุ่มรับงาน เกิดการรับงานไปท่าที่
ไปท่าที่บ้าน
บ้าน

ที่มา : ส่านักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดมุกดาหาร ไตรมาสที่ 2/2562
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2.3 การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
จ่านวนแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท่างานอย่างถูกต้องตามกฎหมายจ่าแนกตามประเภทการได้รับอนุญาต
ข้อมูล ไตรมาส 2/2562 (เมษายน – มิถุนายน 2562) มีจ่า นวนทั้ง สิ้น 130 คน ซึ่งเป็นแรงงานประเภทชั่วคราว
จ่านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 93.85 ประเภทมาตรา 63 ยกเว้นมติ ครม. จ่านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 5.38 และ
ประเภทการส่งเสริมการลงทุน จ่านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.77 ตามล่าดับ
ตารางที่ 6 จานวนแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายจังหวัดมุกดาหาร
ไตรมาส 2/2562 (เมษายน – มิถุนายน 2562) จาแนกตามประเภทการได้รับอนุญาต
ประเภทการได้รับอนุญาต
1. ประเภทตลอดชีพ
2. ประเภทส่งเสริมการลงทุน
3. ประเภทชั่วคราว
4. ประเภทมาตรา 63 ยกเว้นมติ ครม.
รวม

จานวน (คน)
0
1
122
7
130

ที่มา : ส่านักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร

แผนภูมิที่ 13 จานวนแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายจาแนกตามประเภทการได้รับอนุญาต
ประเภทมาตรา 63
ยกเว้นมติ ครม.
7 คน

ประเภทการ
ส่งสเริมการลงทุน
1 คน

ประเภทชั่วคราว
122 คน
ที่มา : ส่านักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร

เมื่อพิจ ารณาจ่านวนแรงงานต่างด้าว 3 สั ญชาติ ที่ได้รับอนุญาตท่างาน จังหวัดมุกดาหาร จ่าแนกสัญชาติ
ณ วั น ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2562 มี แรงงานต่ างด้ าวที่ ได้ รั บอนุ ญาตท่ างานรวมทั้ งสิ้ น 1,226 คน แยกเป็ น สั ญชาติ ล าว
จ่ านวน 1,182 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 96.41 สั ญชาติ พม่ า จ่ านวน 33 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 2.69 และสั ญชาติ กัมพู ชา
จ่านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 0.90
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดมุกดาหาร ไตรมาสที่ 2/2562
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ตารางที่ 7 จานวนแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติที่ได้รับอนุญาตทางานจังหวัดมุกดาหาร
ไตรมาส 2/2562 (เมษายน – มิถุนายน 2562) จาแนกตามสัญชาติ
สัญชาติ (คน)
กัมพูชา
11

พม่า
33

ลาว
1,182

รวม
1,226

แผนภูมิที่ 14 แสดงจานวนแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ที่ได้รับอนุญาตทางานจังหวัดมุกดาหาร
ไตรมาส 2/2562 (เมษายน – มิถุนายน 2562) จาแนกตามสัญชาติ
พม่า 33 คน

ลาว 1,182 คน

กัมพูชา 11 คน

ที่มา : ส่านักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร

2.4 การจัดหางานต่างประเทศ
แรงงานไทยที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เดินทางไปท่างานต่างประเทศ จังหวัดมุกดาหาร จ่าแนกตามเพศ
และระดับการศึกษา ไตรมาส 2/2562 (เมษายน – มิถุนายน 2562) มีจ่านวน 84 คน เป็นผู้ที่ มีการศึกษาระดับ
มั ธ ยมศึ ก ษา จ่ า นวน 42 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 50.00 ระดั บ ปวช. ปวส. ปวท. อนุ ป ริ ญ ญา จ่ า นวน 19 ค น
คิดเป็นร้อยละ 22.62 ระดับประถมศึกษา จ่านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 21.43 ระดับปริญญาตรี จ่านวน 5 คน
คิดเป็นร้อยละ 5.95 และได้รับอนุญาตไปท่างานต่างประเทศ จ่านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57 ของผู้ลงทะเบียน
แจ้งความประสงค์เดินทางไปท่างานต่างประเทศทั้งหมด
ตารางที่ 8 แสดงจานวนแรงงานไทยที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เดินทางไปทางานต่างประเทศ
จังหวัดมุกดาหาร ไตรมาส 2/2562 (เมษายน – มิถุนายน 2562) จาแนกตามเพศ และระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ปวช. ปวส. ปวท. อนุปริญญา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม

ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์
เดินทางไปทางานต่างประเทศ
ชาย
หญิง
10
8
25
17
12
7
2
3
0
0
0
0
49
35

ได้รับอนุญาตไปทางาน
ต่างประเทศ
ชาย
หญิง
4
0
8
7
2
1
0
2
0
0
0
0
14
10

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดมุกดาหาร ไตรมาสที่ 2/2562

18
แผนภูมิที่ 15 แสดงจานวนแรงงานไทยที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เดินทางไปทางานต่างประเทศ
จังหวัดมุกดาหาร ไตรมาส 2/2562 (เมษายน – มิถุนายน 2562) จาแนกตามระดับการศึกษา
จานวน (คน)
(คน)
45
40
35
30
25
18
20
15
10
5
0

42
ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ฯ
ได้รับอนุญาตไปท่างานต่างประเทศ

15
4

19

3

5

2

ที่มา : ส่านักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร

เมื่อพิจารณาจากแรงงานไทยในจังหวัดมุกดาหาร ที่ได้รับการอนุญาตไปท่างานต่างประเทศ จ่าแนกตาม
วิธีการเดินทาง ไตรมาส 2/2562 (เมษายน – มิถุนายน 2562) จ่านวน 76 คน พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในวิธีเดินทาง
Re-Entry จ่านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 บริษัทจัดหางานจัดส่ง จ่านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 28.95
นายจ้างพาไปท่างาน จ่านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 9.21 กรมการจัดหางานจัดส่ง จ่านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 7.89
เดินทางด้วยตนเอง จ่านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.63 นายจ้างพาไปฝึกงาน จ่านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.32
ตารางที่ 9 จานวนแรงงานไทยในจังหวัดมุกดาหาร ที่ได้รับการอนุญาตไปทางานต่างประเทศ
ไตรมาส 2/2562 (เมษายน – มิถุนายน 2562)จาแนกตามวิธีการเดินทาง
วิธีการเดินทาง
บริษัทจัดหางานจัดส่ง
Re-Entry
เดินทางด้วยตนเอง
นายจ้างพาไปฝึกงาน
นายจ้างพาไปท่างาน
กรมการจัดหางานจัดส่ง
รวม

จานวน (คน)
22
38
2
1
7
6
76

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดมุกดาหาร ไตรมาสที่ 2/2562

19
แผนภูมิที่ 16 จานวนแรงงานไทยในจังหวัดมุกดาหาร ที่ได้รับการอนุญาตไปทางานต่างประเทศ
ไตรมาส 2/2562 (เมษายน – มิถุนายน 2562) จาแนกตามวิธีการเดินทาง
เดินทางด้วยตนเอง
2 คน

บริษัทจัดหางานจัดส่ง
22 คน

นายจ้างพาไปฝึกงาน
1 คน

นายจ้างพาไปทางาน
7 คน
กรมการจัดหางานจัดส่ง
6 คน

Re-Enter
38 คน

ที่มา : ส่านักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร

เมื่อพิจารณาจ่าแนกตามภูมิภาคที่ไปท่างาน ไตรมาส 2/2562 (เมษายน – มิถุนายน 2562) พบว่าส่วนใหญ่
อยู่ในภูมิภาคเอเชีย จ่านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 78.95 รองลงมาคือภูมิภาคตะวันออกกลาง จ่านวน 4 คน คิดเป็น
ร้อยละ 5.26 ภูมิภาคยุโรป จ่านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 10.53 และภูมิภาคอเมริกาเหนือจ่านวน 4 คน คิดเป็น
ร้อยละ 5.26
แผนภูมิที่ 17 แสดงร้อยละแรงงานไทยในจังหวัดมุกดาหาร ที่ได้รับการอนุญาตไปทางานต่างประเทศ
ไตรมาส 2/2562 (เมษายน – มิถุนายน 2562) จาแนกตามภูมิภาคที่ไปทางาน
จานวน(คน)

ยุโรป 8 คน

อเมริกาเหนือ 4 คน

ตะวันออกกลาง
4 คน

เอเชีย 60 คน
ที่มา : ส่านักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดมุกดาหาร ไตรมาสที่ 2/2562
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3. การพัฒนาศักยภาพแรงงาน
3.1 การฝึกเตรียมเข้าทางานในจังหวัดมุกดาหาร
ในช่วงไตรมาส 2/2562 (เมษายน – มิถุนายน 2562) มีผู้เข้ารับการฝึกเตรียมเข้าท่างานในจังหวัดมุกดาหาร
จ่านวน 39 คน 3 กลุ่มอาชีพ คือ กลุ่มอาชีพช่างเครื่องกล จ่านวน 13 กลุ่มอาชีพช่างไฟฟ้า จ่านวน 10 คน กลุ่มอาชีพ
ธุรกิจและบริการ จ่านวน 16 คน ยังไม่มีผู้ผ่านการฝึกเตรียมเข้าท่างานในจังหวัดมุกดาหาร เนื่องจากยังอยู่ในช่วง
ระยะเวลาของการฝึก
ตารางที่ 10 แสดงจานวนการฝึกเตรียมเข้าทางานในจังหวัดมุกดาหาร
ไตรมาส 2/2562 (เมษายน – มิถุนายน 2562) จาแนกตามกลุ่มอาชีพ
กลุ่มอาชีพ
1.ก่อสร้าง
2.ช่างอุตสาหการ
3.ช่างเครื่องกล
4.ช่างไฟฟ้า
5. ช่างอิเล็กทรอนิกส์
6.ช่างคอมพิวเตอร์
7.ช่างอุตสาหกรรมศิลป์
8.เกษตรอุตสาหกรรม
9.ธุรกิจและบริการ
10.อื่นๆ................
รวม

ผู้เข้ารับการฝึก
13
10
16
39

จานวน (คน)
ผู้ผ่านการฝึก ผู้ผ่านการฝึกมีงานทา
-

หมายเหตุ :อยู่ระหว่างการฝึกอบรมและอยู่ระหว่างฝึกงาน

แผนภูมิที่ 18 แสดงจานวนชองผู้เข้ารับการฝึกเตรียมเข้าทางานในจังหวัดมุกดาหาร
ไตรมาส 2/2562 (เมษายน – มิถุนายน 2562) จาแนกตามกลุ่มอาชีพ
จานวน(คน)

ผู้เข้ารับการฝึก

39

ผู้ผ่านการฝึก

40
20

0

0

ที่มา : ส่านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดมุกดาหาร ไตรมาสที่ 2/2562
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3.2 การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน
ในไตรมาส 2/2562 (เมษายน – มิถุนายน 2562) มีผู้เข้ารับการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานรวมทั้งสิ้น 332 คน
แบ่งเป็น 4 กลุ่มอาชีพ คือ (1) กลุ่มอาชีพช่างกล จ่านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 14.76 (2) กลุ่มอาชีพ ช่างไฟฟ้า
จ่านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 23.79 (3) กลุ่มอาชีพช่างอิเลคทรอนิกส์ จ่านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 13.86 และ
(4) กลุ่มอาชีพธุรกิจและบริการ จ่านวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 47.59 ซึ่งมีผู้ผ่านการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน
ทั้ง 4 กลุ่มอาชีพ จ่านวน 314 คน คิดเป็นร้อยละ 92.23 ของผู้เข้ารับการฝึกทั้งหมด
ตารางที่ 11 แสดงจานวนการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานในจังหวัดมุกดาหาร
ไตรมาส 2/2562 (เมษายน – มิถุนายน 2562) จาแนกตามกลุ่มอาชีพ
กลุ่มอาชีพ

ผู้เข้ารับการฝึก
49
79
46
158
332

1.ก่อสร้าง
2.ช่างอุตสาหการ
3.ช่างเครื่องกล
4.ช่างไฟฟ้า
5.ช่างอิเล็กทรอนิกส์
6.ช่างคอมพิวเตอร์
7.ช่างอุตสาหกรรมศิลป์
8.เกษตรอุตสาหกรรม
9.ธุรกิจและบริการ
10.อื่นๆ ระบุ......
รวม

จานวน (คน)
ผู้ผ่านการฝึก
49
65
44
156
314

ผู้ผ่านการฝึกมีงานทา
49
63
40
152
304
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

แผนภูมิที่ 19 แสดงร้อยละของการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานในจังหวัดมุกดาหาร
ไตรมาส 2/2562 (เมษายน – มิถุนายน 2562) จาแนกตามกลุ่มอาชีพ
จานวน(คน)

158 156 152

160
140

ผู้ผ่านการฝึก
ผู้มีงานท่า

120
100

79

80
60

ผู้เข้ารับการฝึก

49

65 63

49 49

46

40

44

40

20
ช่างกล

ช่างไฟฟ้า

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

ธุรกิจและบริการ

ที่มา : ส่านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดมุกดาหาร ไตรมาสที่ 2/2562
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3.3 การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในจังหวัดมุกดาหาร
ไตรมาส 2/2562 (เมษายน – มิถุนายน 2562) มีผู้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน รวมทั้งสิ้น 27 คน
แบ่ งเป็ น 1 กลุ่ มอาชี พ คื อ กลุ่ มอาชี พช่ างไฟฟ้ า มี ผู้ ผ่ านการทดสอบมาตรฐานฝี มื อแรงงานทั้ งหมด จ่ านวน 17 คน
คิดเป็นร้อยละ 62.96 ของผู้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือ
ตารางที่ 12 แสดงจานวนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในจังหวัดมุกดาหาร
ไตรมาส 2/2562 (เมษายน – มิถุนายน 2562) จาแนกตามกลุ่มอาชีพ
กลุ่มอาชีพ

ผู้เข้ารับการทดสอบ
27
27

1.ก่อสร้าง
2.ช่างอุตสาหการ
3.ช่างเครื่องกล
4.ช่างไฟฟ้า
5. ช่างอิเล็กทรอนิกส์
6.ช่างคอมพิวเตอร์
7.ช่างอุตสาหกรรมศิลป์
8.เกษตรอุตสาหกรรม
9.ธุรกิจและบริการ
10.อื่นๆ................
รวม

จานวน (คน)
ผู้ผ่านการทดสอบ
ผู้ผ่านการฝึกมีงานทา
17
17
17
17
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

แผนภูมิที่ 20 แสดงจานวนของผู้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในจังหวัดมุกดาหาร
ไตรมาส 2/2562 (เมษายน – มิถุนายน 2562) จาแนกตามกลุ่มอาชีพ
จานวน(คน)
30

ผู้เข้ารับการทดสอบ

27

ผู้ผ่านการทดสอบ

25
17

20
15

10
5
0
ช่างไฟฟ้า

ที่มา : ส่านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร
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3.4 การฝึกเสริมทักษะในจังหวัดมุกดาหาร
ในไตรมาส 2/2562 (เมษายน – มิถุนายน 2562) มีผู้เข้ารับการฝึกเสริมทักษะในจังหวัดมุกดาหาร รวมทั้งสิ้น
จ่านวน 41 คน จ่านวน 2 กลุ่มอาชีพ (1) กลุ่มอาชีพช่างกล จ่านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 51.22 (2) กลุ่มอาชีพช่าง
อุตสาหกรรมศิลป์ จ่านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 48.78 ของผู้เข้าฝึกเสริมทักษะทั้งหมด มีผู้ผ่านการฝึกเสริมทักษะใน
จังหวัดมุกดาหาร จ่านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 46.34 ผู้ผ่านการฝึกเสริมทักษะในจังหวัดมุกดาหารมีงานท่า จ่านวน
0 คน
ตารางที่ 13 แสดงจานวนการฝึกเสริมทักษะในจังหวัดมุกดาหาร
รายไตรมาส 2/2562 (เมษายน – มิถุนายน 2562) จาแนกตามกลุ่มอาชีพ
จานวน (คน)
ผู้เข้ารับการฝึก
ผู้ผ่านการฝึก
ผู้ผ่านการฝึกมีงานทา
1.ช่างก่อสร้าง
2.ช่างอุตสาหการ
3.ช่างเครื่องกล*
21
0
0
4.ช่างไฟฟ้า
5. ช่างอิเล็กทรอนิกส์
6.ช่างคอมพิวเตอร์
7.ช่างอุตสาหกรรมศิลป์
20
19
0
8.เกษตรอุตสาหกรรม
9.ธุรกิจและบริการ
10.อื่นๆ (โลจิสติกส์)
รวม
41
19
0
หมายเหตุ : * โครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน ฝึกอาชีพให้กับผู้ต้องขังในเรือนจ่าจังหวัดมุกดาหาร
ระบบติดตามการมีงานท่า วัดผลสัมฤทธิ์ 3 เดือน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562
กลุ่มอาชีพ

แผนภูมิที่ 21 แสดงจานวนของผู้เข้ารับการฝึกเสริมทักษะในจังหวัดมุกดาหาร
ไตรมาส 2/2562 (เมษายน – มิถุนายน 2562) จาแนกตามกลุ่มอาชีพ
จานวน(คน)
25

21

20

20

ผู้รับการฝึก
19

ผู้ผ่านการฝึก
มีงานท่า

15
10
5
0

0

0

0

ที่มา : ส่านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร
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4. การคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการ
4.1. การตรวจแรงงานในสถานประกอบการตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน
ในไตรมาส 2/2562 (เมษายน – มิถุนายน 2562) ส่านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
ได้ด่าเนินการตรวจแรงงานในจังหวัดมุกดาหาร จ่าแนกตามขนาดสถานประกอบการ รวมทั้งสิ้น 58 แห่ง แบ่งเป็น
สถานประกอบการ ขนาด 1 - 4 คน จ่ านวน 17 แห่ ง คิ ดเป็ นร้ อยละ 29.31 ขนาด 5 - 9 คน จ่ านวน 15 แห่ ง
คิดเป็นร้ อยละ 25.86 ขนาด 10 - 19 คน จ่ านวน 11 แห่ง คิดเป็นร้ อยละ 18.97 ขนาด 20 - 49 คน จ่านวน 9 แห่ ง
คิดเป็ นร้ อยละ 15.52 ขนาด 50 - 99 คนจ่ านวน 3 แห่ ง คิดเป็นร้อยละ 5.17 ขนาด 100 - 299 คน จ่านวน 3 แห่ ง
คิดเป็นร้อยละ 5.17 ของสถานประกอบการที่ออกตรวจ
จากการตรวจแรงงานในสถานประกอบการพบว่ามีสถานประกอบการที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วย
การคุ้ ม ครองแรงงาน จ่ า นวน 22 แห่ ง แบ่ ง เป็ น สถานประกอบการขนาด 1 - 4 คน จ่ า นวน 7 แห่ ง
คิดเป็นร้อยละ 31.82 ขนาด 5 - 9 คน จ่านวน 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 18.18 ขนาด 10 - 19 คน จ่านวน 5 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 22.73 ขนาด 20 - 49 คน จ่านวน 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 18.18 ขนาด 50 - 99 คน จ่านวน 2 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 9.09 ของสถานประกอบการที่ออกตรวจแรงงาน ซึ่งสถานประกอบการที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน ส่านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ด่าเนินการออกค่าสั่งให้ด่าเนินการปฏิบัติ
ให้ ถู ก ต้ อ งตามกฎหมายเรี ย บร้ อ ยแล้ ว จ่ า นวน 21 แห่ ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 95.45 และส่ ง เรื่ อ งด่ า เนิ น คดี 1 แห่ ง
คิดเป็นร้อยละ 4.55 ของสถานประกอบการ
มีลู กจ้ างที่ผ่ านการตรวจในครั้ ง นี้ รวมทั้งสิ้ น จ่า นวน 1,331 คน แยกเป็น ชาย จ่านวน 872 คน คิ ดเป็ น
ร้อยละ 65.51 เป็นหญิง จ่านวน 459 คน คิดเป็นร้อยละ 34.49
ตารางที่ 14 แสดงจานวนการตรวจแรงงานในจังหวัดมุกดาหาร
ไตรมาส 2/2562 (เมษายน – มิถุนายน 2562) จาแนกขนาดสถานประกอบการ
ขนาดสถาน
ประกอบการ
1 - 4 คน
5 - 9 คน
10 - 19 คน
20 - 49 คน
50 - 99 คน
100 - 299 คน
300 - 499 คน
500 - 999 คน
1,000 คน
รวม

สถานประกอบ
กิจการที่
ผ่านการตรวจ
(แห่ง)
17
15
11
9
3
3
58

ผลการตรวจ(แห่ง)

ลูกจ้างทีผ่ ่าน
ชาย หญิง เด็ก

รวม

34 16
59 42
50 88
203 88
136 69
390 156
872 459 -

50
101
138
291
205
546
1,331

-

ปฏิบตั ิ ปฏิบตั ิ
แนะนา
ถูกต้อง ไม่ถกู ต้อง
10
11
6
5
1
3
36

7
4
5
4
2
22

-

การดาเนินการของเจ้าหน้าที่ (แห่ง)
ออก
ออกหนังสือ
เปรียบเทียบ ส่งเรือ่ ง
คาสั่งให้
เชิญพบ
ปรับ ดาเนินคดี
ดาเนินการ
7
4
5
4
1
1
21
1

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562
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แผนภูมิที่ 22 แสดงจานวนของสถานประกอบการที่ผ่านการตรวจแรงงานปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน ไตรมาส 2/2562 (เมษายน – มิถุนายน 2562)
จาแนกตามขนาดสถานประกอบการ
จานวน (แห่ง)

7

7

5 - 9 คน

6

5

5

4

20 - 49 คน
4

50 - 99 คน

3

3

2

2

0

10 - 19 คน

5

4

1

1 - 4 คน

2

2

1 1
0

1 1
00

ไตรมาส 3/61

0

11

0

ไตรมาส 4/61

ไตรมาส 1/62

ไตรมาส 2/62

ที่มา : ส่านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร

4.2. ความปลอดภัยในการทางานตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยของแรงงาน
ในไตรมาส 2/2562 (เมษายน – มิถุนายน 2562) ส่านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
ได้ อ อกตรวจคว ามปลอดภั ย ในการท่ า งานในสถานปร ะกอบการ จ่ า นว น 24 แห่ ง ประกอบด้ ว ย
ขนาด 1 - 4 คน จ่ า นวน 2 แห่ ง คิด เป็ น ร้ อ ยละ 10.53 ขนาด 5 - 9 คน จ่า นวน 1 แห่ ง คิ ดเป็น ร้ อยละ 5.26
ขนาด 10 - 19 คน จ่านวน 9 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 47.37 ขนาด 20 - 49 คน จ่านวน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 10.53
ขนาด 50 - 99 คน จ่านวน 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 15.79 ขนาด 100 - 299 คน จ่านวน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 10.53
จากการตรวจแรงงานในสถานประกอบการพบว่า สถานประกอบการมีการปฏิบัติ ไม่ถูกต้องตามกฎหมายว่า
ด้วยความปลอดภัยของแรงงาน ทั้ง 13 แห่ง ได้แก่ สถานประกอบการ ขนาด 1 - 4 คน จ่านวน 1 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 7.69 ขนาด 5 - 9 คน จ่านวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 7.69 ขนาด 10 – 19 คน จ่านวน 6 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 46.15 ขนาด 20 – 49 คน จ่านวน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 15.38 ขนาด 50 – 99 คน จ่านวน 2 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 15.38 ขนาด 100 - 299 คน จ่านวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 7.69 ของสถานประกอบการที่ออกตรวจ
มีลูกจ้างทีผ่ ่านการตรวจรวมทั้งสิ้น จ่านวน 738 คน แยกเป็นเพศชาย จ่านวน 421 คน คิดเป็นร้อยละ 57.05
เป็นเพศหญิง จ่านวน 317 คน คิดเป็นร้อยละ 42.95

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดมุกดาหาร ไตรมาสที่ 2/2562
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ตารางที่ 15 แสดงจานวนการตรวจความปลอดภัยในการทางานในจังหวัดมุกดาหาร
ไตรมาส 2/2562 (เมษายน – มิถุนายน 2562) จาแนกตามขนาดสถานประกอบการ
ขนาดสถาน
ประกอบการ
1 - 4 คน
5 - 9 คน
10 - 19 คน
20 - 49 คน
50 - 99 คน
100 - 299 คน
300 - 499 คน
500 - 999 คน
1,000 คน
รวม

สถานประกอบ
กิจการที่
ผ่านการตรวจ
(แห่ง)
2
1
9
2
3
2
19

ผลการตรวจ (แห่ง)

ลูกจ้างทีผ่ ่าน

ปฏิบตั ิ ปฏิบตั ิ
ออกหนังสือ ออกคาสั่งให้ เปรียบเทียบ ส่งเรือ่ ง
แนะนา
ถูกต้อง ไม่ถกู ต้อง
เชิญพบ ดาเนินการ
ปรับ ดาเนินคดี

ชาย หญิง เด็ก รวม
3
4
1
6
43 72
54
3
184 45
136 187
421 317 -

-

การดาเนินการของเจ้าหน้าที่ (แห่ง)

7
7
115
57
229
323
738

1
3
1
1
6

1
1
6
2
2
1
13

-

-

-

1
1
6
2
2
1
13

-

-

-

แผนภูมิที่ 23 แสดงจานวนของสถานประกอบการที่ผ่านการตรวจความปลอดภัยในการทางาน
ไตรมาส 2/2562 (เมษายน – มิถุนายน 2562) จาแนกตามขนาดสถานประกอบการ
จานวน (แห่ง)
6

6

1 - 4 คน

5

4

4
3
2
1

4

5 - 9 คน

3
2

10 - 19 คน

3

2

2

1

1 1

0

0
ไตรมาส 3/61

0

0 0

ไตรมาส 4/61

0

20 - 49 คน

2

0

ไตรมาส 1/62

1

50 - 99 คน
100 - 299 คน

0
ไตรมาส 2/62

ที่มา : ส่านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
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4.3 การจัดตั้งองค์กรนายจ้างและองค์กรลูกจ้าง
ในไตรมาสที่ 2/2562 (เมษายน – มิถุนายน 2562) จังหวัดมุกดาหารยังไม่มีการจัดตั้งสมาคมนายจ้าง สหพันธ์
นายจ้าง ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 แต่มีองค์กรที่เกี่ยวข้องกับนายจ้างและลูกจ้าง ดังนี้
นายจ้ า ง ได้ แ ก่ สภาอุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร จ่ า นวน 1 แห่ ง สภาหอการค้ า จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร
จ่านวน 1 แห่ง สมาคมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร จ่านวน 1 แห่ง และสมาคมสื่อสารมวลชนจังหวัด
มุกดาหาร จ่านวน 1 แห่ง รวม 4 แห่ง
ลู กจ้ าง ได้แก่ คณะกรรมการสวัส ดิการในสถานประกอบกิจ การ จ่ านวน 16 แห่ ง คณะกรรมการความ
ปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย จ่ า นวน 17 แห่ ง และชมรมเจ้ า หน้ า ที่ ค วามปลอดภั ย ในการท่ า งานจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร
จ่านวน 1 แห่ง รวม 34 แห่ง
4.4 การส่งเสริมการจัดสวัสดิการแรงงาน
ในไตรมาส 2/2562 (เมษายน – มิถุนายน 2562) ได้ด่าเนินการส่ ง เสริ ม และให้ บ ริ ก ารด้ า นสวั ส ดิ ก ารแรงงาน
นอกเหนื อ จากที่ ก ฎหมายก่า หนด จ่านวน 14 แห่ง ลูกจ้างได้รับประโยชน์จ่านวน 1,092 คน

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดมุกดาหาร ไตรมาสที่ 2/2562
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5. การประกันสังคม
5.1 กองทุนเงินทดแทน
ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2562 พบว่ามีสถานประกอบการที่อยู่ในข่ายกองทุนเงินทดแทนจังหวัดมุกดาหาร
ทั้ งสิ้ น 1,277 แห่ ง ลู ก จ้ า งจ่ า นวน 14 ,561 คน เมื่ อพิ จารณาพบว่ า สถานประกอบการขนาด ต่่ า กว่ า 10 คน
จ่ า นวน 1,022 แห่ ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 80.03 ขนาด 10–19 คน จ่ า นวน 115 แห่ ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 9.00
ขนาด 20–49 คน จ่านวน 95 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 7.44 ขนาด 50–99 คน จ่านวน 23 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 1.80
ขนาด 100–199 คน จ่ า นวน 14 แห่ ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 1.10 ขนาด 200–499 คน จ่ า นวน 7 แห่ ง คิ ด เป็ น
ร้อยละ 0.55 ขนาด 500–999 คน จ่านวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 0.08
ตารางที่ 16 จานวนสถานประกอบการและลูกจ้างที่อยู่ในข่ายกองทุนเงินทดแทนจังหวัดมุกดาหาร
ณ สิ้นไตรมาส 2/2562 (เมษายน – มิถุนายน 2562) จาแนกตามขนาดสถานประกอบการ
สถานประกอบการ
แห่ง
ร้อยละ
1,022
80.03
115
9.00
95
7.44
23
1.80
14
1.10
7
0.55
1
0.08
0
1,277
100

ขนาด สปก.
< 10 คน
10 - 19 คน
20 - 49 คน
50 - 99 คน
100 - 199 คน
200 - 499 คน
500 - 999 คน
≥1,000 คน
รวม

ลูกจ้าง
คน
3,091
1,706
2,930
1,676
1,950
2,378
830
0
14,561

ร้อยละ
21.23
11.72
20.12
11.51
13.39
16.33
5.70
0.00
100

แผนภูมิที่ 24 แสดงจานวนสถานประกอบการและลูกจ้างที่อยู่ในข่ายกองทุนเงินทดแทน
ณ สิ้นไตรมาส 3/2561 , 4/2561 , 1/2562 , 2/2562 (เมษายน – มิถุนายน 2562)
จ่านวน
14,890

16,000

14,561
12,560

14,000
12,000
10,000

8,277

สถานประกอบการ
(แห่ง)
ลูกจ้าง (คน)

8,000
6,000

4,000
2,000

869

1,268

1,111

1,277

ไตรมาส 3/61

ไตรมาส 4/61

ไตรมาส 1/62

ไตรมาส 2/62

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดมุกดาหาร ไตรมาสที่ 2/2562
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เมื่อพิจารณาการจ่ายเงินทดแทนของกองทุนเงินทดแทนตามความร้ายแรงของการประสบอันตรายที่เนื่องจาก
การท่างาน พบว่ามีจ่านวนผู้มารับเงินทดแทนรวมทั้งสิ้น 7 คน อยู่ในประเภทหยุดงานเกิน 3 วัน จ่านวน 5 คน คิดเป็น
ร้อยละ 71.43 ประเภทหยุดงานเกิน 5 วัน จ่านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57 รวมจ่ายทดแทนเป็นเงินทั้งสิ้ น
จ่านวน 266,426.45 บาท
ตารางที่ 17 แสดงการจ่ายเงินทดแทนของกองทุนเงินทดแทนจังหวัดมุกดาหาร
ไตรมาส 2/2562 (เมษายน – มิถุนายน 2562) จาแนกตามประเภทความร้ายแรง
ประเภทความร้ายแรง
1. ตาย
2. ทุพพลภาพ
3. สูญเสียอวัยวะบางส่วน
4. หยุดงานเกิน ๓ วัน
5. หยุดงานไม่เกิน ๓ วัน
รวม

ผู้ใช้บริการ
คน
ร้อยละ

จานวนเงินที่จ่าย
บาท
ร้อยละ

0
0
0
5
2

0
0
0
71.43
28.57

182,960.05
59,871.50
23,594.90
-

68.67
22.47
8.86
-

7

100

266,426.45

100

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

แผนภูมิที่ 25 แสดงจานวนเงินที่จ่ายทดแทนของกองทุนเงินทดแทน
ไตรมาส 2/2562 (เมษายน – มิถุนายน 2562) จาแนกตามประเภทความร้ายแรง
จานวนเงิน (บาท)

1. ตาย
23,594.90

2. สูญเสียอวัยวะบางส่วน
3. หยุดงานเกิน ๓ วัน

59,871.50

182,960.05

ที่มา : ส่านักงานประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร
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5.2 กองทุนประกันสังคม
ข้ อ มู ล ณ วั น ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2562 จั ง หวั ด มุ ก ดาหารมี ผู้ ป ระกั น ตนทั้ ง สิ้ น จ่ า นวน 43 ,760 คน
แยกเป็ น ผู้ ป ระกั น ตนตามมาตรา 33 จ่ า นวน 14 ,561 คน ผู้ ป ระกั น ตนตามมาตรา 39 จ่ า นวน 3 ,245 คน
และผู้ประกันตนมาตรา 40 จ่านวน 25,954 คน
แผนภูมิที่ 26 แสดงจานวนสถานประกอบการ จานวนผู้ประกันตน ในจังหวัดมุกดาหาร
ณ สิ้นไตรมาส 2/2562 (เมษายน – มิถุนายน 2562)
45,000
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
-

จ่านวน สปก. (แห่ง)

3,073

ไตรมาส 3/61

15,183

14,890

14,820

1,268

3,146

ไตรมาส 4/61

25,954

24,669

23,849

23,091

1,270

43,760

43,072

41,885

40,984

1,277

3,220

ไตรมาส 1/62

14,561
1,277

3,245

จ่านวน ผปต. (คน)
ม.33 (คน)
ม.39 (คน)
ม.40 (คน)

ไตรมาส 2/62

ที่มา : ส่านักงานประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร

เมื่อพิจารณาการจ่ายประโยชน์ทดแทนของกองทุนประกันสังคม พบว่า มีผู้มาขอรับประโยชน์ทดแทนรวม
เป็นเงินทั้งสิ้น จ่านวน 37,485,694 บาท โดยเป็นการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรมากที่สุด จ่านวน
9,510,650 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.37 รองลงมากรณีชราภาพ จ่านวน 9,141,338.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.39
กรณีคลอดบุตร จ่านวน 7,291,364 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.45 กรณีว่างงาน จ่านวน 6,574,852.60 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 17.54 กรณีเสียชีวิต จ่านวน 2,627,548.90 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.01 กรณีเจ็บป่วย จ่านวน 1,742,901.60 บาท
คิดเป็นร้อยละ 4.65 และกรณีทุพพลภาพ จ่านวน 597,038.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.59 ตามล่าดับ
ตารางที่ 18 แสดงการจ่ายประโยชน์ทดแทนของกองทุนประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร
ไตรมาส 2/2562 (เมษายน – มิถุนายน 2562) จาแนกตามประเภทประโยชน์ทดแทน
ประเภทความร้ายแรง ผู้ใช้บริการ (ราย) จานวนเงินวินิจฉัย (บาท)
ร้อยละ
1. เจ็บป่วย
2,012
1,742,601.60
4.65
2. คลอดบุตร
320
7,291,364.00
19.45
3. ทุพพลภาพ
166
597,038.20
1.59
4. ตาย
34
2,627,548.90
7.01
5. สงเคราะห์บุตร
15,335
9,510,650.00
25.37
๖. ชราภาพ
1,276
9,141,338.70
24.39
7. ว่างงาน
1,579
6,574,852.60
17.54
รวม
20,722
37,485,694
100
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562
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แผนภูมิที่ 27 แสดงจานวนเงินที่จ่ายของกองทุนประกันสังคม
ไตรมาส 2/2562 (เมษายน – มิถุนายน 2562) จาแนกตามประเภทการจ่ายประโยชน์ทดแทน
6,574,853
9,141,339
9,510,650

2,627,549

597,038

7,291,364

1,742,902
4,339,380.45

436,664.20

8,228,743.97

2,413,975.30

1,619,683.74

7,275,335.50
5,109,390.25

1,291,459.60
523,515.00

8,047,373.77

7,298,400.00
7,642,320.00
9,409,075.25
5,880,935.35
7,081,900.93

1,386,698.95
608,898.25
1,208,797.80

16,302,350.00

6,226,000

7,794,532

ว่างงาน
ชราภาพ
สงเคราะห์บุตร
ตาย
ทุพพลภาพ
คลอดบุตร
เจ็บป่วย

จานวนเงิน (บาท)

ที่มา : ส่านักงานประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร
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6. ตัวชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
ภาวะด้านแรงงานมีการเคลื่อนไหวเปลี่ ยนแปลงตลอดเวลา สืบเนื่องจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง ซึ่งส่ งผลถึงความเชื่อมั่น ของนั กธุรกิจ นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ เกิดการชะลอการลงทุนรวมถึง
การชะลอการจ้างงาน ในขณะที่การผลิตคนเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานของภาคการศึกษายังคงมีอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อ
การว่างงาน นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการผลิต ต้นทุนการผลิต ฤดูกาล ทัศนคติของฝ่ายนายจ้างและ
ผู้ ใ ช้ แ รงงานล้ ว นเป็ น ปั จ จั ย ที่ น่ า ไปสู่ ก ารเปลี่ ย นแปลงภาวะด้ า นแรงงาน ไม่ ว่ า จะเป็ น รู ป แบบการจ้ า งงาน
การเคลื่อนย้ายแรงงาน การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน มาตรฐานฝีมือแรงงาน ดังนั้น การจะทราบความเคลื่อนไหวหรือ
การเปลี่ยนแปลงของภาวะแรงงานจึงต้องมีการศึกษาเพื่อก่าหนดตัวชี้วัด พร้อมทั้งติดตามการเปลี่ยนแปลงเพื่อศึกษา
วิเคราะห์ ถึงสาเหตุของปัญหารวมถึงการท่านาย หรือคาดการณ์อนาคตการก่าหนดแผนงานที่จะท่าให้สนองต่อความ
ต้องการของนายจ้างผู้ใช้แรงงาน รวมทั้งองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
ไตรมาส 2 ปี 2562 ฉบับนี้จะขอเสนอตัวชี้วัดภาวะแรงงาน ดังนี้
6.1 อัตราการมีส่วนร่วมในกาลังแรงงาน
อัตราการมีส่วนร่วมในก่าลังแรงงานเป็นตัวชี้วัดที่ แสดงให้เห็นถึงสภาพก่าลังแรงงานในตลาดแรงงานของ
จังหวัดมุกดาหาร เมื่อเทียบกับประชากรวัยแรงงานของจังหวัดมุกดาหาร เทียบกับประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป
ในจังหวัดมุกดาหาร จะพบว่าอัตราการมีส่วนร่วมในก่าลังแรงงานจังหวัดมุกดาหาร มีอัตราการมีส่วนร่วมในก่าลัง
แรงงานลดลงจากไตรมาสที่ผ่านมา
สูตรการค่านวณ

=

ก่าลังแรงงานในจังหวัด x 100
ประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปในจังหวัด
ตารางที่ 19 อัตราการมีส่วนร่วมในกาลังแรงงานจังหวัดมุกดาหาร

ก่าลังแรงงานในจังหวัด
ประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปในจังหวัด
อัตราการมีส่วนร่วมในกาลังแรงงานของจังหวัด

2/2561
199,973
275,382
72.61

3/2561
206,631
275,407
75.03

4/2561
192,440
275,392
69.88

1/2562
187,505
275,403
68.08

2/2562
194,086
275,440
70.46

แผนภูมิที่ 28 อัตราการมีส่วนร่วมในกาลังแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
ร้อยละ

75.03

76
74

72.61

72

70.46

70
68
66

69.88
68.08

64

ที่มา: ส่านักงานสถิตจิ ังหวัดมุกดาหาร
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6.2 อัตราการมีงานทา
อัตราการมีงานท่าต่อก่าลังแรงงานเป็นตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นภาวการณ์มีงานท่าในตลาดแรงงานจังหวัด
มุกดาหารค่านวณจากผู้มีงานท่าในภาคเกษตรของจังหวัดมุกดาหารต่อก่าลังแรงงานที่มีงานท่าในจังหวัดมุกดาหาร
พบว่าอัตราการมีงานท่าในภาคเกษตรของจังหวัดมุกดาหาร ไตรมาส 2 ปี 2562 มีอัตราอยู่ที่ 61.69 มีอัตราเพิ่มขึ้น
เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันปีที่แล้ว และอัตราการมีงานท่านอกภาคเกษตรของจังหวัดมุกดาหาร ไตรมาส 2
ปี 2562 มีอัตราอยู่ที่ 38.31 มีอัตราลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่ผ่านมา
สูตรการค่านวณ
อัตราการมีงานท่าในภาคเกษตรของจังหวัด = จ่านวนผู้ท่างานในภาคเกษตรของจังหวัด X100
ผู้มีงานท่าในจังหวัด
อัตราการมีงานท่านอกภาคเกษตรของจังหวัด = จ่านวนผู้ท่างานนอกภาคเกษตรของจังหวัด X100
ผู้มีงานท่าในจังหวัด
ตารางที่ 20 อัตราการมีงานทาใน/นอกภาคเกษตรในจังหวัดมุกดาหาร
2/2561 3/2561 4/2561 1/2562
จ่านวนผู้ท่างานในภาคเกษตรของจังหวัด 118,598 134,491 121,105 105,032
จ่านวนผู้ท่างานนอกภาคเกษตรของจังหวัด 78,962 70,941 70,905 79,513
จ่านวนผู้มีงานท่าในจังหวัด
197,560 205,432 192,010 184,545
อัตราการมีงานทาในภาคเกษตรของจังหวัด
60.01 65.47 63.07 56.91
อัตราการมีงานทานอกภาคเกษตรของจังหวัด 39.96 34.53 36.93 43.09

2/2562
118,060
73,305
191,365
61.69
38.31

แผนภูมิที่ 29 อัตราการมีงานทาใน/นอกภาคเกษตรในจังหวัดมุกดาหาร
ร้อยละ
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20

65.47
60.01

63.07

61.69
56.91

อัตราการมีงานท่า
ในภาคเกษตร
อัตราการมีงานท่า
นอกภาคเกษตร

43.09

39.96
34.53

36.93

38.31

ที่มา: ส่านักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดมุกดาหาร ไตรมาสที่ 2/2562
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เมื่อพิจารณาอัตราการมีงานท่าเฉพาะในส่วนภาคอุตสาหกรรมการผลิต โดยค่านวณจากจ่านวนผู้มีงานท่า
ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตเปรียบเทียบกับจ่านวนผู้มีงานท่าทั้งหมด พบว่าอัตราการมีงานท่าในภาคการผลิต
ไตรมาส 2 ปี 2562 อัตราอยู่ที่ 3.14 ซึ่งมีอัตราเท่ากันจากไตรมาสเดียวกันของปีที่ผ่านมา ที่มีอัตราอยู่ที่ 3.14
อันเนื่องมาจากผลจากทุน จดทะเบี ยนของอุตสาหกรรมการผลิตที่มีแนวโน้มชะลอตัวจากการลงทุนของกิจการ
โรงงานภายในจังหวัด
สูตรการคานวณ

=

ผู้มีงานทาในภาคอุตสาหกรรมการผลิตจังหวัด x 100
ผู้มีงานทาในจังหวัด

ตารางที่ 21 อัตราการจ้างงานในอุตสาหกรรมการผลิตของจังหวัดมุกดาหาร
2/2561
ผู้มีงานท่าในภาคอุตสาหกรรมการผลิตของจังหวัด
6,209
จ่านวนผู้มีงานท่าในจังหวัด
197,560
อัตราการจ้างงานในอุตสาหกรรมการผลิตของจังหวัด 3.14

3/2561
7,164
205,432
3.49

4/2561
8,206
192,010
4.27

1/2562
8,357
184,545
4.53

2/2562
6,009
191,365
3.14

แผนภูมิที่ 30 อัตราการมีงานทาในอุตสาหกรรมการผลิตของจังหวัดมุกดาหาร
ร้อยละ
5
4.5
4

4.27

4.53

3.5
3.49

3
2.5

3.14

3.14

2

ที่มา : ส่านักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดมุกดาหาร ไตรมาสที่ 2/2562
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6.3 อัตราการว่างงานจังหวัด
อัตราการว่างงานของจังหวัดมุกดาหาร ในแต่ละไตรมาสมีการปรับตัวสูงขึ้นและลดลงตามปัจจัยฤดูกาลและ
ผลผลิ ตทางการเกษตร เนื่ องจากจั งหวัดมุกดาหารเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ในไตรมาส 2 ปี 2562 พบว่ามีอัตรา
การว่างงาน อยู่ที่ร้อยละ 0.69 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ผ่านมา เนื่องจากหมดฤดูการเก็บเกี่ยวพืชไร่ (อ้อย) จึงท่าให้
โรงงานอุตสาหกรรมผลิ ตน้่าตาลในจังหวัดลดจ่านวนพนักงานลูกจ้างตามฤดูกาล ส่งผลให้ อัตราการว่างงานของ
จังหวัดมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
สูตรการคานวณ

=

จานวนผู้ไม่มีงานทาจังหวัด x 100
กาลังแรงงานในจังหวัด

ตารางที่ 22 อัตราการว่างงานจังหวัดมุกดาหาร
2/2561
จ่านวนผู้ไม่มีงานท่าในจังหวัด 1,382
ก่าลังแรงงานในจังหวัด
199,973
อัตราการว่างงานในจังหวัด
0.69

3/2561
1,093
205,432
0.53

4/2561
431
192,440
0.22

1/2562
956
187,505
0.51

2/2562
1,332
194,086
0.69

แผนภูมิที่ 31 อัตราการว่างงานจังหวัดมุกดาหาร
ร้อยละ
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

0.69

0.69
0.53

0.51

0.22

ที่มำ: สำนักงำนสถิตจิ ังหวัดมุกดำหำร

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดมุกดาหาร ไตรมาสที่ 2/2562
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6.4 อัตราการบรรจุงาน
อัตราการบรรจุงานในแต่ละไตรมาส เป็นตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวของสภาวการณ์ด้านแรงงาน
ซึ่งสามารถศึกษาวิเคราะห์กับจ่ านวนต่าแหน่งงานว่าง จ่านวนผู้สมัครงาน และจ่านวนผู้ได้รับการบรรจุงาน โดยเมื่อ
วิเคราะห์ จะพบว่าอัตราการบรรจุ งานต่ อต่าแหน่งงานว่างไตรมาส 2 ปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 114.03 โดยมีอัตราการ
เปลี่ ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีที่ผ่ านมา ร้ อยละ 3.10 อัตราการสมัครงานต่อต่าแหน่งงานว่างอยู่ ที่
ร้อยละ 72.93 มีอัตรา การเปลี่ย นแปลงเพิ่มขึ้น จากไตรมาสเดียวกันของปีที่ผ่านมา ร้อยละ 38.10 ขณะที่อัตรา
การบรรจุงานต่อจ่านวนผู้สมัครงานในไตรมาส 2 ปี 2562 มีอัตราร้อยละ 156.36 มีอัตราการเปลี่ยนแปลงลดลง
จากไตรมาสเดียวกันของปีที่ผ่านมา ร้อยละ 25.34
สูตรการคานวณ
อัตราการบรรจุงานต่อผูส้ มัครงานจังหวัด = จ่านวนผู้ได้รับการบรรจุงานในจังหวัด x 100
จ่านวนผู้สมัครงานในจังหวัด
อัตราการบรรจุงานต่อต่าแหน่งงานว่างจังหวัด = จ่านวนผู้ได้รับการบรรจุงานในจังหวัด x 100
จ่านวนต่าแหน่งงานว่างในจังหวัด
อัตราการสมัครงานต่อต่าแหน่งงานว่างจังหวัด = จ่านวนผู้สมัครงานในจังหวัด x 100
จ่านวนต่าแหน่งงานว่างในจังหวัด

ตารางที่ 23 อัตราการบรรจุงานของจังหวัดมุกดาหาร
2/2561 3/2561 4/2561 1/2562 2/2562
จ่านวนผู้ได้รับการบรรจุงาน

511

430

834

566

455

ผู้สมัครงานในจังหวัด

244

116

260

226

291

จ่านวนต่าแหน่งงานว่าง
อัตราการบรรจุงานต่อผู้สมัครงานของจังหวัด

462

340

889

757

399

209.42 370.69 320.77 250.44 156.36

อัตราการบรรจุงานต่อตาแหน่งงานว่างของจังหวัด

110.60 126.47

93.81

74.77

114.03

อัตราการสมัครงานต่อตาแหน่งงานว่างของจังหวัด

52.81

29.25

29.85

72.93

แผนภูมิที่ 32 อัตราการบรรจุงานจังหวัดมุกดาหาร

ร้อยละ
400
350
300
250
200
150
100
50
0

34.12

370.69

320.77

อัตราการบรรจุงาน
ต่อผู้สมัครงาน

250.44
209.42
110.6
52.81

126.47

34.12

156.36
93.81

74.77

114.03

อัตราการบรรจุงาน
ต่อต่าแหน่งงานว่าง
อัตราการสมัครงาน
ต่อต่าแหน่งงานว่าง

72.93
29.25

29.85

ที่มา : ส่านักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดมุกดาหาร ไตรมาสที่ 2/2562
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6.5 อัตราการจ้างงานแรงงานต่างด้าว
เมื่อพิจารณาอัตราการจ้างแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (ลาว กัม พูชา พม่า) ในจังหวัดมุกดาหาร ไตรมาส 2
ปี 2562 พบว่ ามี ก ารจ้ า งแรงงานต่า งด้า วในอั ต ราร้ อยละ 0.64 เมื่อ เปรี ย บเที ย บจากไตรมาสที่ผ่ า นมา มีอั ต รา
การเปลี่ยนแปลงลดลงอยู่ที่ร้อยละ 0.48 และมีอัตราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี
ที่ผ่านมา อยู่ทรี่ ้อยละ 16.36
สูตรการคานวณ

= จานวนแรงงานต่างด้าวตามมติ ครม. จังหวัด X 100
กาลังแรงงานในจังหวัด

ตารางที่ 24 อัตราการจ้างงานแรงงานต่างด้าวในจังหวัดมุกดาหาร
ผู้มีงานท่าในจังหวัด
จ่านวนแรงงานต่างด้าวทั้งหมด
อัตราการจ้างแรงงานต่างด้าวต่อจานวนผู้มีงาน
ทาทั้งหมดในจังหวัด

2/2561 3/2561 4/2561 1/2562 2/2562
197,560 205,432 192,010 185,502 191,365
1,094 1,183
1,231
1,236
1,226
0.55

0.57

0.64

0.67

0.64

แผนภูมิที่ 33 อัตราการจ้างงานแรงงานต่างด้าวในจังหวัดมุกดาหาร
ร้อยละ
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4

0.64
0.55

0.67

0.64

0.57

0.3
0.2
0.1
0

ที่มำ : สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดมุกดำหำร

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดมุกดาหาร ไตรมาสที่ 2/2562
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6.6 อัตราการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน
เมื่อพิจารณาอัตราการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานของสถานประกอบการ ไตรมาส 2
ปี 2562 พบสถานประกอบการที่ท่าผิดกฎหมายคุ้มครองแรงงานมีอัตราอยู่ที่ 37.93 มีอัตราเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นเมื่อ
เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา ขณะที่อัตราการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายความปลอดภัยในการท่างานมีอัตรา
อยู่ที่ 68.42 มีอัตราลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา
สูตรการค่านวณ
อัตราการไม่ปฏิบัติตามข้อกฎหมายคุ้มครองแรงงานของสถานประกอบการในจังหวัด
=
จ่านวนสถานประกอบการที่ท่าผิดกฎหมายคุ้มครองแรงงานในจังหวัด x 100
จ่านวนสถานประกอบการที่ผ่านการตรวจกฎหมายคุ้มครองแรงงานในจังหวัด
อัตราการไม่ปฏิบัติตามข้อกฎหมายความปลอดภัยของสถานประกอบการในจังหวัด
=
จ่านวนสถานประกอบการที่ท่าผิดกฎหมายความปลอดภัยในจังหวัด x 100
จ่านวนสถานประกอบการที่ผ่านการตรวจกฎหมายความปลอดภัยในจังหวัด
ตารางที่ 25 อัตราการไม่ปฏิบัติตามข้อกฎหมายคุ้มครองแรงงาน/กฎหมายความปลอดภัยในการทางาน
2/2561 3/2561 4/2561 1/2562 2/2562
จ่านวนสถานประกอบกิจการที่ท่าผิดกฎหมายคุม้ ครองแรงงาน

2

2

9

7

22

จ่านวนสถานประกอบการที่ผา่ นการตรวจกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

74

22

31

64

58

จ่านวนสถานประกอบกิจการที่ท่าผิดกฎหมายความปลอดภัย

3

0

12

6

13

จ่านวนสถานประกอบการที่ผา่ นการตรวจกฎหมายคุ้มครองความปลอดภัย
อัตราการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย คุ้มครองแรงงาน ของสถานประกอบกิจการ

18

9

20

24

19

2.70

9.09

อัตราการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ความปลอดภัย ของสถานประกอบกิจการ

16.66

0

29.03 10.94 37.93
60

25

68.42

แผนภูมิที่ 34 อัตราการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามข้อกฎหมายแรงงาน
ร้อยละ
80
70

68.42
60

60

อัตราการไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย คุ้มครองแรงงาน

50
40
30
20
10

29.03
16.66
2.7

9.09
0

อัตราการไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย ความปลอดภัย
ในการท่างาน

37.93
25
10.94

0

ไตรมาส 2/2561 ไตรมาส 3/2561 ไตรมาส 4/2561 ไตรมาส 1/2562 ไตรมาส 2/2562

ที่มา : ส่านักงานสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดมุกดาหาร ไตรมาสที่ 2/2562
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6.7 อัตราแรงงานที่เป็นผู้ประกันตนในจังหวัด
เมื่ อ พิ จ ารณาอั ต ราแรงงานที่ เ ป็ น ผู้ ป ระกั น ตนในจั ง หวั ด ไตรมาส 2 ปี 2562 พบว่ า มี อั ต ราอยู่ ที่
ร้อยละ 23.34 มีอัตราเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ผ่านมาร้อยละ 7.01
สูตรการค่านวณ = จ่านวนผู้ประกันตนมาตรา 33,39,40 ในจังหวัด X 100
จ่านวนผูม้ ีงานท่าในจังหวัด
ตารางที่ 26 อัตราแรงงานที่เป็นผู้ประกันตนในจังหวัด
2/2561 3/2561 4/2561
จานวนผู้ประกันตนมาตรา 33 , 39 , 40 ในจังหวัด 38,628
40,984
41,885
จานวนผู้มีงานทาในจังหวัด
197,560 205,432 192,010
อัตราแรงงานที่เป็นผู้ประกันตนในจังหวัด
19.55
19.95
21.81

1/2562
43,072
184,545
23.34

2/2562
43,760
191,365
22.87

แผนภูมิที่ 35 อัตราแรงงานที่เป็นผู้ประกันตนในจังหวัด
ร้อยละ
24

23

23.34

22.87

22
21.81

21

19.95
20
19

19.55

18

ที่มา : ส่านักงานประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร
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ตารางอัตราค่าจ้างขั้นต่าใหม่
ตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่า (ฉบับที่ 9)
ซึ่งได้ประกาศให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561
ลาดับที่

จานวน อัตราค่าจ้าง
ขั้นต่า
(จังหวัด)
(บาท/วัน)

1

3

308

2

22

310

3

21

315

4

7

318

5

14

320

6

7

325

7

3

330

เขตท้องที่บังคับใช้
จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา
จังหวัดก่าแพงเพชร ชัยภูมิ ชุมพร เชียงราย ตรัง ตาก นครศรีธรรมราช
พิจิตร แพร่ มหาสารคาม แม่ฮ่องสอน ระนอง ราชบุรี ล่าปาง ล่าพูน
ศรีสะเกษ สตูล สิงห์บุรี สุโขทัย หนองบัวล่าภู อ่านาจเจริญ และอุทัยธานี
จังหวัดกาญจนบุรี ชัยนาท นครพนม นครสวรรค์ น่าน บึงกาฬ บุรีรัมย์
ประจวบคีรีขันธ์ พะเยา พัทลุง พิษณุโลก เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ยโสธร
ร้อยเอ็ด เลย สระแก้ว สุรินทร์ อ่างทอง อุดรธานี และอุตรดิตถ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ จันทรบุรี นครนายก ปราจีนบุรี มุกดาหาร สกลนคร และ
สมุทรสงคราม
จังหวัดกระบี่ ขอนแก่น เชียงใหม่ ตราด นครราชสีมา พระนครศรีอยุธยา
พังงา ลพบุรี สงขลา สระบุรี สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี หนองคาย และ
อุบลราชธานี
กรุงเทพมหานคร จังหวัดฉะเชิงเทรา นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี
สมุทรปราการ และสมุทรสาคร
จังหวัดชลบุรี ภูเก็ต และระยอง

ตารางแสดงอัตราค่าจ้างขั้นต่า ซึ่งบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561

หมายเหตุ

1. คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่่า (ฉบับที่ 9)
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป
2. ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 135 ตอนพิเศษ 63 ง
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
3. สามารถดาวน์โหลดประกาศฯ และค่าชี้แจง ได้ที่นี่ www.mol.go.th

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดมุกดาหาร ไตรมาสที่ 2/2562

49

คณะที่ปรึกษา

ที่ปรึกษา

นางพรผกา ศิริบุรี แรงงานจังหวัดมุกดาหาร
นายณัฐพร เหลืองอร่าม จัดหางานจังหวัดมุกดาหาร
นางพรศิวลักษณ์ ผิวสะอาด ผอ.ส่านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร
นางระพีพรรณ รัตนบริหาร สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
นายพูนทรัพย์ ศรีไพบูลย์ ประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร

ผู้จัดทา
นางสุวรรณา กุลวงษ์ นักวิชาการแรงงานช่านาญการ
นางสาวปาลิตา ขันธ์ตรี นักวิชาการแรงงานช่านาญการ
นางศิรินญากร คล่องแคล่ว เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช่านาญงาน
นายวาปี ศรีวงษ์ พนักงานพิมพ์ ส.4
นางสาวจริยานาฎ แสนสุข นักวิชาการแรงงาน
นายเจนณรงค์ แน่นอุดร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประมวลผล

ขอขอบคุณผู้ร่วมจัดทา

ส่ า นั ก งานสถิ ติ จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ส่ า นั ก งานคลั ง จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร หน่ ว ยงานสั ง กั ด กระทรวงแรงงาน
คณะท่างานพัฒนาองค์ความรู้ ของส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานในสั งกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัด
มุกดาหาร รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูลเพิ่มจัดท่าสถานการณ์แรงงานจังหวัดมุกดาหาร
หากท่ า นมี ข้ อ สงสั ย หรื อ ข้ อ เสนอแนะประการใด กรุ ณ าติ ด ต่ อ ส่ า นั ก งานแรงงานจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร
ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 2 โทรศัพท์ หมายเลข 04 261 3044
E-mail: mukdahan@mol.go.th, mukdahan_mol@hotmail.co.th
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สถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน จังหวัดมุกดาหาร
ไตรมาสที่ 2 ปี 2562 (เมษายน - มิถุนายน 2562)

วิสัยทัศน์กระทรวงแรงงาน
“แรงงานมีศักยภาพสูง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี”

