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สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดมุกดาหาร ปี 2563
สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดมุกดาหาร

Summary
เศรษฐกิจExective
ของจั งหวัดมุกดาหารพบว่
า ผลิตภัณฑ์มวลรวมสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) เกษตรกรรม
การป่ าไม้ และการประมง (ร้ อยละ 28.09 ของ GPP) 2) การขายส่ ง และการขายปลี ก การซ่อ มยานยนต์
(ร้ อ ยละ 14.89 ของ GPP) 3) การผลิ ต (ร้ อ ยละ 13.81 ของ GPP) ดั ช นี ร าคาผู้ บ ริ โ ภคทั่ ว ไปของจั งหวั ด
อยู่ ที่ ร ะดั บ 102.19 อั ต ราเงิน เฟ้ อ จั งหวั ด เดื อ นพฤศจิ ก ายน 2563 หดตั ว ร้ อ ยละ -0.41 การจดทะเบี ย น
นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ มีจานวน 21 ราย ทุน จดทะเบียน 1,972,000 บาท แยกเป็นบริษัทจากัดจานวน 6 ราย
ห้างหุ้นส่วนจากัด 15 ราย
สถานการณ์แรงงานของจังหวัดมุกดาหาร ปี 2563
จากการสารวจภาวการณ์ทางานของประชากรในจังหวัด มุกดาหารของสานักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร
พบว่า ประชากรวั ย แรงงาน ไตรมาส 3 ปี 2563 จั งหวัด มุ ก ดหาร มี ป ระชากรที่ อ ยู่ ในวั ยแรงงานหรือ ผู้ ที่ มี
อายุ 15 ปี ขึ้น ไป จ านวน 275,240 คน เป็ น ผู้ อ ยู่ ในก าลั งแรงงาน 201,785 คน ประกอบด้ ว ย ผู้ มี งานท า
199,788 คน ผู้ว่างงาน 1,997 คน และเป็นผู้อยู่นอกกาลังแรงงาน 73,455 คน
การมี ง านท า ผู้ มี ง านท าในจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร จ านวน 199,788 คน (ร้ อ ยละ 72.54) ผู้ มี ง านท า
ในภาคเกษตร จานวน 139,754 คน (ร้อยละ 69.95) นอกภาคเกษตร จานวน 60,034 คน (ร้อยละ 30.05)
โดยท างานในสาขาการขายส่ ง และการขายปลี ก การซ่ อ มยานยนต์ จ านวน 20,066 คน (ร้อ ยละ 10.04)
รองลงมา คือ การบริหารราชการการป้องกันประเทศการประกันสังคม จานวน 7,525 คน (ร้อยละ 3.77) และ
ผู้มีงานทาส่วนใหญ่มีการศึกษาประถมศึกษา จานวน 53,204 คน (ร้อยละ 26.63)
การว่างงาน จังหวัดมุกดาหารมีผู้ว่างงาน ประมาณ 1,997 คน หรือมีอัตราการว่างงานร้อยละ 1.00
*เนื่องจากข้อมูลของไตรมาสที่ 4 ปี 2563 ยังไม่ได้รบั การเผยแพร่จากสานักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

แรงงานนอกระบบ จากข้อมูล เบื้ องต้น ปี 2563 มีแรงงานนอกระบบจานวน 164,103 คน คิดเป็น
ร้อยละ 82.14 ของประชากรที่มีงานทา อุตสาหกรรมที่มีแรงงานนอกระบบทางานสูงสุดคือ เกษตรกรรม จานวน
135,954 คน (ร้อยละ 82.85) รองลงมาคือ การขายส่ง ขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จานวน 13,290 คน
(ร้ อ ยละ 8.10) ส่ ว นอาชี พ ที่ มี ก ารท างานนอกระบบสู งสุ ด คื อ ผู้ ป ฏิ บั ติ งานที มี ฝี มื อในด้ านการเกษตร และ
การประมง จานวน 135,312 คน (ร้อยละ 82.46) สาหรับด้านการศึกษาแรงงานนอกระบบส่วนใหญ่มีการศึกษา
ในระดับประถมศึกษา จานวน 49,153 คน (ร้อยละ 29.95)
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จากข้อมูลของสานักงานจัดหางานจังหวัด มุกดาหาร พบว่าการบริการจัดหางานในประเทศ ปี 2563
นายจ้าง/สถานประกอบการได้แจ้งตาแหน่งงานว่าง จานวน 2,151 อัตรา โดยมีผู้สมัครงาน จานวน 793 คน
และการบรรจุ งาน จ านวน 1,104 คน โดยมี อั ตราการบรรจุ งานต่อ ตาแหน่ งงานว่างของจังหวัด มุ ก ดาหาร
อยู่ ที่ ร้อยละ 51.32 ส่ วนตาแหน่ งงานว่างตามระดับการศึกษาที่ต้ องการสูงสุ ดคือ ระดับมัธยมศึกษามีความ
ต้องการ 851 อัตรา (ร้อยละ 39.56) รองลงมาเป็นระดับ ปวส. 369 อัตรา (ร้อยละ 17.15) และระดับ ปวช.
356 อัตรา (ร้อยละ 16.55) ตามลาดับ
การใช้แรงงานต่างด้าว จานวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทางานคงเหลือจานวน 1,204 คน จาแนก
เป็นกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้
1. คนต่ างด้ าวตลอดชี พ ได้ แก่ คนต่างด้ าวที่ได้ รับ อนุ ญ าตให้ อยู่ ในราชอาณาจักร และท างานตาม
ประกาศของคณะปฏิบัติ ฉบับที่ 322 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515 จานวน 0 คน
2. คนต่างด้ าวมาตรา 59 ประเภททั่ว ไป ได้แก่ คนต่างด้ าวที่มี ถิ่นที่ อยู่ในราชอาณาจักร หรือได้รับ
อนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองโดยมิใช่ได้รับอนุญาตให้เข้ามา
ในฐานะนักท่องเที่ยว หรือผู้เดินทางผ่าน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กาหนดในกฎกระทรวง จานวน 98 คน
3. คนต่างด้าวมาตรา 59 พิสูจน์สัญชาติ ได้แก่ คนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชาที่หลบหนี
เข้าเมืองได้รับผ่อนผันให้ทางานและอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ตามมติคณะรัฐมนตรี ได้ผ่านการพิสูจน์
สัญชาติและปรับสถานะการเข้าเมืองถูกกฎหมายเรียบร้อยแล้ว จานวน 0 คน
4. คนต่างด้าวมาตรา 59 นาเข้าตาม MOU ได้แก่ คนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชาที่เข้ามา
ทางานตามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทย กับ รัฐบาลประเทศต้นทาง จานวน 1,071 คน
5. คนต่างด้าวมาตรา 62 ประเภทส่งเสริมการลงทุน ได้แก่ คนต่างด้าวที่เข้ามาทางานในราชอาณาจักร
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน กฎหมายปิโตเลียม หรือกฎหมายอื่น จานวน 1 คน
6. คนต่างด้าวมาตรา 63 ประเภทชนกลุ่มน้อย ได้แก่ คนต่างด้าวที่ไม่ได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมายว่า
ด้วยสัญชาติ และกระทรวงมหาดไทยได้ออกเอกสารเพื่อรอพิสูจน์สถานะยื่นขอใบอนุญาตทางาน จานวน 34 คน
7. คนต่างด้าวมาตรา 64 ได้แก่ คนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่เข้ามาทางานบริเวณ
ชายแดนในลักษณะไป-กลับ หรือตามฤดูกาลในพื้นที่ความตกลงว่าด้วยการสัญจรข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักร
ไทยกับประเทศที่ติดกับราชอาณาจักรไทย จานวน 0 คน
มติ ครม. คนต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา) จดทะเบียน แรงงานต่างด้าว ณ ศูนย์บริการจด
ทะเบียนแรงงานต่างด้าว (One Stop Service : OSS) จังหวัดมุกดาหาร จานวนทั้งสิ้น 1,039 คน จาแนกเป็น
แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาจานวน 29 คน กัมพูชาจานวน 13 คน ลาวจานวน 997 คน
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แรงงานไทยในต่างประเทศ ในปี 2563 จังหวัดมุกดาหาร มีผู้แจ้งความประสงค์ไปทางานต่างประเทศ
จานวน 215 คน ซึ่งได้รับอนุ มัติจานวน 121 คน (ร้อยละ 56.28) ส่วนวิธีการเดินทางพบว่าไปโดย Re-Entry
มากที่สุด จานวน 47 คน (ร้อยละ 38.84) รองลงมาคือบริษัทจัดหางานจัดส่ง จานวน 42 คน (ร้อยละ 34.71)
และส่วนภูมิภาคที่แรงงานไทยไปทางานส่วนใหญ่จะกระจุกตัวในภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ ไต้หวัน สิงคโปร์ มาเลเซีย
และสาธารณรัฐเกาหลี จานวน 90 คน (ร้อยละ 74.38) ของแรงงานที่ไปทางานต่างประเทศทั้งหมด
จากข้อมูลของสานักงานพัฒ นาฝีมือแรงงานจังหวัด มุกดาหาร พบว่าการพัฒ นาศักยภาพแรงงาน
มี การฝึ กเตรียมเข้าท างานทั้ งสิ้ น 102 คน ในกลุ่ ม อาชีพ ธุรกิ จและบริการ จ านวน 81 คน (ร้อ ยละ 79.41)
รองลงมาเป็ น กลุ่ ม อาชี พ ช่ างเครื่ อ งกล จ านวน 9 คน (ร้อ ยละ 8.82) ส าหรับ การฝึ กยกระดั บ ฝี มื อ แรงงาน
มีทั้งหมดจานวน 1,453 คน โดยกลุ่มอาชีพที่ฝึกยกระดับฝีมือสูงสุด คือ กลุ่ม อาชีพช่างไฟฟ้า จานวน 608 คน
(ร้อยละ 41.84) รองลงมาเป็นกลุ่มอาชีพธุรกิจและบริการ จานวน 362 คน (ร้อยละ 24.91) และกลุ่มอาชีพ
ช่างเครื่องกล จานวน 308 คน (ร้อยละ 21.20) มีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานทั้งสิ้น 564 คน โดยกลุ่ม
อาชี พ ที่ มี ก ารทดสอบมากที่ สุ ด คื อ กลุ่ ม อาชีพ ช่ างไฟฟ้ า จ านวน 328 คน (ร้อ ยละ 58.16) รองลงมาเป็ น
กลุ่มอาชีพช่างเครื่องกล จานวน 170 คน (ร้อยละ 30.14) และการฝึกเสริมทักษะแรงงาน จานวน 331 คน
โดยกลุ่ มอาชีพช่างอุตสาหการ จานวน 140 คน (ร้อยละ 42.30) รองลงมาเป็น กลุ่ มอาชีพธุรกิจและบริการ
จานวน 100 คน (ร้อยละ 30.21)
จากข้อมูลของสานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด มุกดาหาร พบว่าการคุ้มครองแรงงาน
จากการตรวจสถานประกอบการทั้งสิ้น 198 แห่ง มีลูกจ้างที่ผ่านการตรวจ 3,638 คน ซึ่งสถานประกอบการที่
ตรวจส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบการขนาดเล็ก (ลูกจ้างต่ากว่า 10 คน) ร้อยละ 40.91 โดยสถานประกอบการ
ส่วนใหญ่ร้อยละ 81.31 ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย
สถานประกอบการที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายมี 37 แห่ง (ร้อยละ 18.69) โดยเรื่องที่ไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายได้แก่ เงินประกันในการทางาน วัดหยุด สิทธิการลา การจ่ายค่าจ้าง ข้อบังคับ ทะเบียนลูกจ้าง ประเภท
อุตสาหกรรมที่ป ฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายมากที่สุ ด คือ อุตสาหกรรมการขายส่ ง ขายปลี ก การซ่อมแซม
รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และการผลิต จานวน 18 แห่ง (ร้อยละ 48.64)
การตรวจความปลอดภัยในการทางาน มีการตรวจความปลอดภั ยในสถานประกอบการทั้งสิ้น 85 แห่ง
ลูกจ้างที่ผ่านการตรวจ จานวน 3,159 คน พบว่าสถานประกอบการที่ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายความปลอดภัย
จานวน 52 แห่ง (ร้อยละ 61.18) ปฏิบัติไม่ถูกต้อง จานวน 33 แห่ง (ร้อยละ 38.82) โดยประเภทอุตสาหกรรม
ที่มีอัตราการปฏิบัติไม่ถูกต้องมากที่สุด ได้แก่ ประเภทเกษตรกรรมและการป่าไม้ จานวน 9 แห่ง การก่อสร้าง
จานวน 9 แห่ง รองลงมาเป็นโรงแรมและภัตตาคาร จานวน 4 แห่ง การประสบอันตราย/เจ็บป่วยจากการทางาน
ในปี 2563 จั ง หวั ด มุ ก ดาหารมี ก ารประสบอั น ตรายหรื อ เจ็ บ ป่ ว ยเนื่ อ งจากการท างาน จ านวน 45 ราย
โดยประเภทของความร้ายแรงพบว่า ส่วนใหญ่จะหยุดงานเกิน 3 วัน 28 ราย (ร้อยละ 62.22) และหยุดงาน
ไม่เกิน 3 วัน จานวน 12 ราย (ร้อยละ 26.67) ตามลาดับ
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ส านั ก งานสวัส ดิก ารและคุ้ มครองแรงงานจังหวัด มุก ดาหาร มี การส่ งเสริมให้ บริก ารด้านสวัส ดิ การ
แรงงานนอกเหนือจากที่กฎหมายกาหนด 56 แห่ง ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง 2,026 คน
จากข้อมูลของสานักงานประกันสังคมจังหวัด มุกดาหาร พบว่า จังหวัดมุกดาหารมีสถานประกอบการ
ที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคม จานวน 1,257 แห่ง ผู้ประกันตนทั้งสิ้น 49,537 คน และมีสถานพยาบาลในสังกัด
ประกันสังคมที่เป็นสถานพยาบาลของรัฐบาลจานวน 1 แห่ง
กองทุ น ประกัน สั งคม มีผู้ ใช้บ ริก ารจานวน 63,693 ราย (ร้อยละ 71.29 ของผู้ ป ระกันตนทั้ งหมด)
ประเภทประโยชน์ทดแทนที่ผู้ประกันตนใช้บริการสูงสุด ได้แก่ กรณีสงเคราะห์บุตร มีจานวน 63,693 คน หรือ
ร้อยละ 71.29 ของผู้ใช้บริการทั้งหมด สาหรั บการจ่ายเงินประโยชน์ทดแทนจานวน 246,552,942.85 บาท
พบว่า การจ่ายเงินกรณีว่างงานมีการจ่ายเงินสูงสุด ถึง 87,558,446.15 บาท (ร้อยละ 35.51 ของเงินประโยชน์
ทดแทนที่จ่าย)

