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แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอ
รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดมุกดาหาร ป 2563
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นอย
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รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดมุกดาหาร
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บทสรุปผู้บริหาร
สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดมุกดาหาร ไตรมาสที่ 1 ปี 2563
ภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดมุกดาหาร

Exective Summary

ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2563

เศรษฐกิจด้านการผลิต -61.46 %

เศรษฐกิจด้านการใช้จ่าย -4.39 %

• ภาคการเกษตรกรรม -76.70 %

• การบริโภคภาคเอกชน -12.74 %

➢ พิจารณาจากปริมาณผลผลิต ยางพารา สุกร
หดตัวตามพื้นที่เก็บเกี่ยวและผลผลิตที่ลดลง

• ภาคอุตสาหกรรม -2.39
➢ พิ จารณาจาการหดตั วของจำนวนโรงงานใน
ภาคอุ ต สาหกรรมการผลิ ต จำนวนทุ น จด
ทะเบี ย นของอุ ต สาหกรรมการผลิ ต และ
ปริมาณใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรม

• ภาคการบริการ +17.09 %
➢ ขยายตั วในอัตราที่ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ เดือน
เดียวกันของปีก่อนเป็นผลมาจากการขยายตัว
ของภาษี ก ารขายส่ ง ขายปลี ก ฯ และจำนวน
นักท่องเที่ยวผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง

การเงิน

➢ จากการหดตัวของมูลค้าการส่งออก
ส่วนมูลค่าการนำเข้าขยายตัว

• การลงทุนภาคเอกชน 3.79 %
➢ เป็นผลมาจากการชะลอตัวของสินเชื่อการ
ลงทุน

• การบริโภคภาคเอกชน +2.98 %

➢ พิจารณาจากการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มที่
จัดเก็บได้

• การใช้จ่ายภาครัฐ +42.67 %
➢ จากรายจ่ายงบประจำที่ขยายตัว ร้อยละ60.07
ส่ ว นการเบิ ก จ่ า ยรายจ่ า ยงบลงทุ น ที่ ห ดตั ว
ร้อยละ -75.02 เนื่องจากการดำเนินการตาม
มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่กำหนด

การคลัง

➢ ปริมาณเงินฝากรวม
➢ การจัดเก็บรายได้
จำนวน 20,731.67 ลบ. + 8.64 %
จำนวน 160.26 ลบ. +34.43 %
➢ ปริมาณสินเชื่อรวม
➢ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรวม
จำนวน 35,912.27 ลบ + 4.67 %
จำนวน 1007.20 ลบ. +36.15 %
➢ ขาดดุลงบประมาณ
จำนวน -846.93 ลบ.

เสถียรภาพเศรษฐกิจ
➢ ดัชนีผู้บริโภคทั่วไปอยู่ที่ระดับ
102.70
➢ อัตราเงินเพ้อทั่วไปชะลอตัวร้อยละ
+0.59
➢ การจ้างงานหดตัวร้อยละ -3.28

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดมุกดาหาร

บทสรุปผู้บริหาร

สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดมุกดาหาร ไตรมาส 1 ปี 2563
ข้อมูลผลการสำรวจจำนวนประชากรในจังหวัดมุกดาหาร โดยสำนักบริห ารการทะเบียน กรมการ
ปกครอง ณ เดื อ นธั น วาคม 2562 พบว่ าจั งหวั ด มุ ก ดาหารมี ป ระชากรรวมทั้ งสิ้ น จำนวน 353,174 คน
แยกเป็นเพศชาย จำนวน 176,708 คน คิดเป็นร้อยละ 50.03 และเพศหญิง จำนวน 176,466 คน คิดเป็น
ร้อยละ 49.97
ข้อมูลกำลังแรงงาน การมีงานทำ และการว่างงาน เป็นข้อมูลผลการสำรวจสภาวะการทำงานของ
ประชากรโดยสำนั กงานสถิติจั งหวัดมุ กดาหาร ณ เดื อนมี นาคม 2563 พบว่า ประชากรอายุ 15 ปี ขึ้น ไป
จำนวน 275,313 คน อยู่ในกำลังแรงงาน จำนวน 186,379 คน คิดเป็นร้อยละ 67.70 ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน
จำนวน 88,934 คน คิดเป็นร้อยละ 32.30

อัตราการว่างงานในจังหวัดมุกดาหาร ร้อยละ 0.53

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดมุกดาหาร

บทสรุปผู้บริหาร

➢ การมีงานทำของประชากร
ผู้มีงานทำในไตรมาส 1 ปี 2563 มีจำนวน 183,896 คน เป็นผู้ทำงานในภาคเกษตรกรรมการป่าไม้และ
การประมง 110,383 คน คิดเป็นร้อยละ 60.03 และเป็นผู้มีงานทำนอกภาคเกษตรกรรม 73,513 คน คิดเป็น
ร้อยละ 39.97 โดยผู้มีงานทำนอกภาคเกษตรกรรมส่วนมากอยู่ในหมวดอุตสาหกรรมการขายส่งและการขายปลีก
การซ่อมยานยนต์ จำนวน 26,203 คน คิดเป็นร้อยละ 14.25 รองลงมาได้แก่ หมวดการบริหารราชการ การ
ป้องกันประเทศ การประกันสังคม จำนวน 11,975 คน คิดเป็นร้อยละ 6.51 ของจำนวนผู้มีงานทำทั้งหมด
สำหรับประเภทอาชีพที่มีจำนวนผู้มีงานทำมากที่สุดคืออาชีพผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือทางด้านการเกษตร
และการประมง จำนวน 103,855 คน คิดเป็นร้อยละ 56.48 รองลงมาได้แก่อาชีพพนักงานบริการ พนักงานใน
ร้านค้า และตลาด จำนวน 28,334 คน คิดเป็นร้อยละ 15.41 และอาชีพขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ในด้านการขายและ
การให้บริการ จำนวน 17,054 คน คิดเป็นร้อยละ 9.28 ของจำนวนผู้มีงานทำทั้งหมด
แสดงจานวนผู้มีงานทา จาแนกตามอาชีพ (จานวน 5 อันดับแรก)

แสดงจานวนผู้มีงานทา จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม (จานวน 5 อันดับแรก)
จานวน (คน)

จานวน (คน)

พิจารณาตามระดับการศึกษา พบว่าผู้มีงานทำที่มีระดับประถมศึกษามีมากที่สุด จำนวน 57,022 คน
คิดเป็ น ร้อยละ 31.01 รองลงมาได้ แก่ระดั บต่ำกว่าประถมศึกษา จำนวน 35,252 คน คิดเป็ น ร้อยละ 19.17
และระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น จำนวน 33,759 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 18.36 ของจำนวนผู้ มี งานทำทั้ ง หมด
โดยส่ ว นใหญ่ ร้ อยละ 70.53 เป็ น ผู้ มี งานทำที่มีชั่ วโมงการทำงานตั้งแต่ 40 – 49 ชั่วโมงขึ้น ไปต่อสั ปดาห์ และ
เมื่ อ จำแนกตามสถานภาพการทำงานพบว่ า ส่ ว นใหญ่ เป็ น ผู้ มี ส ถานภาพการทำงานส่ ว นตั ว ร้อ ยละ 40.61
ของผู้ มีงานทำทั้งหมด รองลงมาช่วยธุรกิจครัวเรือน ร้อยละ 27.50 ลู กจ้างเอกชน ร้อยละ 18.91 และมีเพียง
ร้อยละ 1.16 ทีม่ ีสถานภาพการทำงานที่เป็นนายจ้าง
แสดงจานวนผู้มีงานทาจาแนกตามระดับการศกษาที่สาเร็จ (จานวน 5 อันดับแรก)
จานวน (คน)

แสดงร้อยละของจานวนผู้มีงานทาจาแนกตามตามสถานภาพการทางาน

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดมุกดาหาร

บทสรุปผู้บริหาร

➢ ความต้องการแรงงานในจังหวัดมุกดาหาร
จากที่ น ายจ้ าง/สถานประกอบการแจ้งตำแหน่ งงานว่างผ่ านสำนั กงานจั ดหางานจังหวัด มุ ก ดาหาร
ในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 จำนวน 429 อั ต รา พบว่ าส่ ว นใหญ่ มี ค วามต้ อ งการแรงงานที่ จ บการศึ ก ษาระดั บ
มัธยมศึกษา จำนวน 176 อัตรา ร้อยละ 41.03 รองลงมาได้แก่ระดับ ประกาศนี ยบัตรวิช าชีพ ชั้น สู ง (ปวส.)
จำนวน 77 อัตรา ร้อยละ 17.95
สำหรับประเภทอาชีพ ที่มีความต้องการแรงงานมากที่สุดคือ อาชีพพนักงานบริการ พนักงานขายใน
ร้านค้าและตลาด จำนวน 136 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 31.70 รองลงมา อาชีพเสมียน เจ้าหน้าที่ จำนวน 66 อัตรา
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 15.39 ส่ ว นในอุ ต สาหกรรมที่ มี ค วามต้ อ งการแรงงานมากที่ สุ ด คื อ หมวดการขายส่ งและ
การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ รถจักยานยนต์ จำนวน 202 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 47.09 รองลงมาคือ
หมวดการผลิต จำนวน 70 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 16.32
ร้อยละของตาแหน่งงานว่าง จาแนกตามระดับการศกษา

แสดงร้อยละของตาแหน่งงานว่าง จาแนกตามอาชีพ

แสดง

➢ ผู้สมัครงาน
ในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 มีผู้ลงทะเบียนสมัครงาน จำนวน 162 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้จบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา จำนวน 73 คนคิดเป็นร้อยละ 45.06 รองลงมาคือระดับ ปวส. จำนวน 36 อัตรา คิดเป็นร้อยละ
22.22 โดยส่วนใหญ่ผู้ลงทะเบียนสมัครงานมีช่วงอายุ 18-24 ปี จำนวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 50.62 รองลงคือ
ช่ ว งอายุ 25-29 ปี จำนวน 54 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 33.33 อาชี พ ที่ ผู้ ล งทะเบี ย นสมั ค รงานมากที่ สุ ด คื อ
อาชีพพนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด จำนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 33.95 รองลงมาคือ
อาชีพงานพื้นฐาน จำนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 23.46
แสดงร้อยละของผู้มาลงทะเบียนสมัครงาน จาแนกตามระดับการศกษา

แสดงร้อยละของผู้มาลงทะเบียนสมัครงาน จาแนกตามอาชีพ

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดมุกดาหาร

บทสรุปผู้บริหาร

➢ การบรรจุงาน
ในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 มีผู้ที่ได้รับการบรรจุงาน จำนวน 378 คน ส่วนใหญ่เป็นสำเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา จำนวน 160 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.33 รองลงมาคือ ระดับปริญ ญาตรี จำนวน 87 คน คิดเป็น
ร้อยละ 23.02 เป็นผู้ที่มีช่วงอายุ 18 - 24 ปี ได้รับการบรรจุงานสูงสุด จำนวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 28.31
รองลงมาคือ ช่วงอายุ 25 - 29 ปี จำนวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 26.98 อาชีพที่ได้รับการบรรจุงานมากที่สุด
คือ อาชีพพนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด จำนวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 29.10 รองลงมาคื อ
อาชีพงานพื้นฐาน จำนวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 22.75
แสดงร้อยละของการบรรจุงาน จาแนกตามระดับการศกษา

ร้อยละของการบรรจุงาน จาแนกตามอาชีพ

แสดง

➢ การทำงานของแรงงานต่างด้าว
ในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 จังหวัดมุกดาหารมีแรงงานต่างด้าว จำนวน 3 สัญชาติที่ได้รับอนุญาตทำงาน
จำแนกสั ญ ชาติ ณ วั น ที่ 31 มี น าคม 2563 รวมทั้ ง สิ้ น จำนวน 1,129 คน แยกเป็ น สั ญ ชาติ ล าว
จำนวน 1,092 คน คิดเป็นร้อยละ 96.72 สัญชาติเมียนมา จำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 2.04 และสัญชาติ
กัมพูชา จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 1.24
แสดงร้อยละของจานวนแรงงานต่างด้าว 3 สั ชาติ ที่ได้รับอนุ าตทางานจังหวัดมุกดาหาร
ไตรมาส 1/2563 (มกราคม - มีนาคม 2563) จาแนกตามสั ชาติ

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดมุกดาหาร

บทสรุปผู้บริหาร

➢ การจัดหางานต่างประเทศ
แรงงานไทยที่ ล งทะเบี ย นแจ้ ง ความประสงค์ เดิ น ทางไปทำงานต่ า งประเทศ จั งหวั ด มุ ก ดาหาร
ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 (มกราคม - มีนาคม 2563) มีจำนวน 117 คน และได้รับอนุญาตไปทำงานต่างประเทศ
จำนวน 62 คน คิดเป็ น ร้อยละ 52.99 ของผู้ ล งทะเบียนแจ้งความประสงค์เดินทางไปทำงานต่างประเทศ
ทั้งหมด
เมื่อพิจารณาจากแรงงานไทยในจังหวัดมุกดาหาร ที่ได้รับการอนุญาตไปทำงานต่างประเทศ จำแนก
ตามวิธีการเดินทาง ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 (มกราคม – มีนาคม 2563) จำนวน 64 คน พบว่า ส่วนใหญ่ใช้การ
เดินทาง Re-Entry จำนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 59.38 รองลงมาคือ บริษัทจัดหางานจัดส่ง จำนวน 16 คน
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 25.00 เมื่ อ พิ จ ารณาจำแนกตามภู มิ ภ าคที่ ไปทำงาน พบว่าส่ ว นใหญ่ อ ยู่ในภู มิ ภ าคเอเชี ย
จำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 78.13 รองลงมาคือ ภูมิภาคยุโรป จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50
แสดงร้อยละของแรงงานไทยในจังหวัดมุกดาหาร ที่ได้รับการอนุ าตไปทางานต่างประเทศ
ไตรมาส 1/2563 (มกราคม - มีนาคม 2563) จาแนกตามภูมิภาคที่ไปทางาน

ที่มา

➢ การพัฒนาศักยภาพแรงงาน
ในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 มีผู้เข้ารับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน จำนวน 44 คน แบ่งเป็น 3 กลุ่มอาชีพ
ซึ่งอยู่ระหว่างการฝึกงานในสถานประกอบกิจการ 44 คน มีผู้เข้ารับการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน รวมทั้งสิ้น
จำนวน 765 คน แบ่งเป็น 6 กลุ่มอาชีพ มีผู้ผ่านการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานทั้งหมด จำนวน 737 คน คิดเป็น
ร้อยละ 96.34 และมีงานทำ จำนวน 479 คน คิดเป็นร้อยละ 62.61 ของผู้เข้ารับการฝึกทั้งหมด
แสดงร้อยละของการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานในจังหวัดมุกดาหาร
ไตรมาส 1/2563 (มกราคม – มีนาคม 2563) จาแนกตามกลุ่มอาชีพ
จานวน(คน)

แสดงร้อยละของการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานในจังหวัดมุกดาหาร
ไตรมาสงหวั
1/2563
(มกราคม – มีนาคม 2563) จาแนกตามกลุ่มอาชีพ
: สานัจานวน(คน)
กงานจัดหางานจั
ดมุกดาหาร

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดมุกดาหาร

บทสรุปผู้บริหาร

มีผู้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน รวมทั้งสิ้น 209 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่มอาชีพ มีผู้ผ่านการ
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จำนวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 39.23 และมีงานทำ จำนวน 82 คน คิดเป็น
ร้อยละ 39.23 ของผู้ เข้ารับ การทดสอบมาตรฐานฝีมื อ มีผู้ เข้ารับ การฝึ กเสริม ทักษะ รวมทั้ งสิ้ น 140 คน
มีผู้ผ่านการฝึกเสริมทักษะทั้งหมด จำนวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 57.14 และมีงานทำ จำนวน 80 คน คิดเป็น
ร้อยละ 54.14 ของผู้เข้ารับการฝึกเสริมทักษะทั้งหมด
แสดงจานวนของผู้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในจังหวัดมุกดาหาร
ไตรมาส 1/2563 (มกราคม - มีนาคม 2563) จาแนกตามกลุ่มอาชีพ
จานวน(คน)

แสดงจานวนของผู้เข้ารับการฝึกเสริมทักษะในจังหวัดมุกดาหาร
รายปี 2563 (มกราคม - มีนาคม 2563) จาแนกตามกลุ่มอาชีพ
จานวน(คน)

ที่มา : สานักงานพั นาฝีมือแรงงานมุกดาหาร

ที่มา : สานักงานพั นาฝีมือแรงงานมุกดาหาร

การคุ้มครองแรงงาน
ในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ได้ดำเนิ น การตรวจแรงงานในจังหวัดมุกดาหาร จำแนกตามขนาดสถาน
ประกอบการ รวมทั้ งสิ้ น 60 แห่ ง พบว่ามี ส ถานประกอบการที่ ปฏิ บั ติไม่ถูก ต้องตามกฎหมายว่าด้ว ยการ
คุ้มครองแรงงาน จำนวน 11 แห่ง มีลูกจ้างที่ผ่านการตรวจ จำนวน 1,378 คน ในส่วนของการตรวจความ
ปลอดภัยในการทำงานในสถานประกอบการจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 23 แห่ง พบว่ามีสถานประกอบการ
มีการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยของแรงงาน จำนวน 9 แห่ง มีลูกจ้างที่ผ่านการตรวจ
จำนวน 766 คน
แสดงจานวนของสถานประกอบการที่ผ่านการตรวจแรงงานป ิบัติไม่ถูกต้อ ง
ตามก หมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน ไตรมาส 1/2563 (มกราคม - มีนาคม 2563)
จาแนกตามขนาดสถานประกอบการ

ที่มา : สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร

แสดงจานวนของสถานประกอบการที่ผ่านการตรวจความปลอดภัยในการทางาน
ไตรมาส 1/2563 (มกราคม - มีนาคม 2563) จาแนกตามขนาดสถานประกอบการ
จานวน (แห่ง)

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดมุกดาหาร

บทสรุปผู้บริหาร

➢ การประกันสังคม
ข้ อ มู ล ณ วั น ที่ 31 มี น าคม 2563 จั ง หวั ด มุ ก ดาหารมี ผู้ ป ระกั น ตนทั้ งสิ้ น จำนวน 47,625 คน
แยกเป็น ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 จำนวน 14,170 คน ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 จำนวน 3,324 คน และ
ผู้ป ระกัน ตนมาตรา 40 จำนวน 30,131 คน มีส ถานประกอบการที่อยู่ในข่ายกองทุ นเงินทดแทน จำนวน
ทั้งสิ้น 1,259 แห่ง ลูกจ้างจำนวน 14,132 คน
แสดงจานวนสถานประกอบการ จานวนผู้ประกันตน ในจังหวัดมุกดาหาร
ณ สินไตรมาส 1/2563 (มกราคม - มีนาคม 2563)

ที่มา : สานักงานประกันสังคมจังหวัด
มุกดาหาร

แสดงจานวนสถานประกอบการและลูกจ้างที่อยู่ในข่ายกองทุนเงินทดแทน
ณ สินไตรมาส 1/2563 (มกราคม - มีนาคม 2563)
สถานประกอบการ (แห่ง)
ลูกจ้าง (คน)

ที่มา : สานักงานประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร
เมืองการค้าทันสมัย เกษตรคุณภาพสูง
ท่องเที่ยวชายโขง เชื่อมโยงอาเซียน

