บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
รายงานสถานการณ์แรงงานและดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจาปี 2562 (มกราคม-ธันวาคม
2562) มีสรุปได้ดังนี้

สภำพเศรษฐกิจ
สานักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์คาดว่า เศรษฐกิจจังหวัดอุตรดิตถ์ในปี 2562 จะขยายตัวร้อยละ 2.7
จากที่ขยายตัวร้อยละ 2.9 ในปี 2561 ตามการขยายตัวของผลผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรประกอบกับ
กาลังซื้อที่เพิ่มขึ้นจากอานิสงส์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ส่งผลให้ภาคค้าส่งค้าปลีกและภาคการท่องเที่ยวฟื้นตัว รายงาน
ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดอุตรดิตถ์ เดือนธันวาคม 2562 เท่ากับ 103.90 สาหรับเดือนพฤศจิกายน 2562 เท่ากับ
103.90 การเปลี่ยนแปลงดัชนี ราคาผู้บริโภคของจังหวัดอุตรดิตถ์ เดือนธันวาคม 2562 เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน
2562 ร้อยละ 0.0 เดือนธันวาคม 2561 สูงขึ้นร้อยละ 1.5 เทียบเฉลี่ย 12 เดือน ของปี 2562 สูงขึ้นร้อยละ 1.0 (กับ
ระยะเดียวกันของปี 2561) สานักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ รายงานการจดทะเบียนนิติบุคคลตั้งใหม่ มีจานวน 81
ร
า
ย
ทุนจดทะเบียน 158.24 ล้านบาท สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ รายงานความเคลื่อนไหวการลงทุนอุตสาหกรรม
ของจังหวัดอุตรดิตถ์ โรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ (สะสม) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จานวนทั้งสิ้น 458 โรง
เงินลงทุนรวม 12,269.184 ล้านบาท จานวนคนงาน 6,337 คน และการจดทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรมที่ประกอบ
กิจการใหม่ของจังหวัดอุตรดิตถ์ จานวน 14 โรง เงินทุนรวม 47,707.37 ล้านบาท และ คนงาน 66 คน

สถำนกำรณ์ด้ำนแรงงำน
ประชากรและกาลังแรงงาน จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจาปี 2562 (มกราคม-ธันวาคม 2562)
มีประชากร 429,296 คน ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 363,411 คน ประชากรอายุต่ากว่า 15 ปี 65,885 คน เป็นผู้อยู่ใน
กาลังแรงงานรวม 215,549 คน ผู้มีงานทา 212,393 คน ผู้ ว่างงาน 1,858 คน และกาลังแรงงานที่ รอฤดูกาล
1,298 คน
การมีงานทา ผู้ มีงานทาในจังหวัดอุตรดิตถ์ 212,393 คน ทางานในภาคเกษตร 97,692 คน (คิดเป็ น
ร้อยละ 46.0 ของผู้มีงานทาในจังหวัด) ทางานนอกภาคเกษตร 114,701 คน (ร้อยละ 54.0 ของผู้มีงานทาในจังหวัด) โดย
ทางานในสาขาการขายส่ง การขายปลีก ซ่อมแซมยานยนต์ รถจักรยานยนต์มากที่สุด 29,827 คน (คิดเป็นร้อยละ 26 ของ
ผู้มีงานนอกภาคเกษตร) รองลงมา การผลิต 17,125 คน (ร้อยละ 14.93) และ การก่อสร้าง 15,760 คน (ร้อยละ 13.74) และ
ผู้มีงานทาส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับ ต่ากว่าประถมศึกษา 55,293 คน (คิดเป็นร้อยละ 26.03 ของผู้มีงานทาใน
จังหวัด)
การว่างงาน จังหวัดอุตรดิตถ์มีผู้ว่างงาน 1,858 คน หรือมีอัตราการว่างงานร้อยละ 0.87 จานวนผู้ว่างงาน
เมื่อจาแนกตามเพศ พบว่า เพศชาย 976 คน ร้อยละ 0.82 และเพศหญิง 882 คน ร้อยละ 0.92
แรงงานนอกระบบ จากข้อมูลล่าสุดปี 2562 จากผลการสารวจของสานักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์
พบว่า ผู้มีงานทาอยู่ในแรงงานนอกระบบมีจานวน 152,566 คน เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมามีอัตราลดลงคิดเป็น
ร้อยละ -8.04 ที่มีจานวน 165,906 คน ทั้งนี้แรงงานนอกระบบส่วนใหญ่จะทางานในภาคเกษตรกรรม 96,778 คน
รายงานสถานการณ์แรงงานและดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจาปี 2562
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คิดเป็นร้อยละ 63.43 ขณะที่การทางานนอกภาคเกษตรกรรม 55,788 คน คิดเป็นร้อยละ 36.57 ซึ่งกลุ่มนอกภาคเกษตรนี้
เมื่อจาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม พบว่า อุตสาหกรรมที่มีจานวนแรงงานนอกระบบสูงสุด การขายส่ง การขายปลีก
19,137 คน คิดเป็นร้อยละ 34.30 รองลงมา ก่อสร้าง 11,932 คน ร้อยละ 21.39 และที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
9,626 คน ร้อยละ 17.25 ตามลาดับ
จาแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ พบว่า ส่วนใหญ่ทางานด้านเกษตรกรรม 96,778 คน คิดเป็นร้อยละ
63.43 รองลงมา ทางานด้านค้าและบริการ 35,079 คน ร้อยละ 22.99 และทางานด้านการผลิต 20,709 คน
ร้อยละ 13.57 ตามลาดับ
ส่วนอาชีพที่มีการทางานแรงงานนอกระบบสูงสุดคือ ด้านการเกษตรและการประมง 86,396 คน
คิดเป็นร้อยละ 56.63 รองลงมา พนักงานบริการ 24,622 คน ร้อยละ 16.14 และ อาชีพพื้นฐานต่าง ๆ 20,137 คน
ร้อยละ 13.20 ตามลาดับ
สาหรับด้านการศึกษาแรงงานนอกระบบส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับต่ากว่าประถมศึกษา 51,779 คน
คิดเป็นร้อยละ 33.94 รองลงมา ระดับประถมศึกษา 45,308 คน ร้อยละ 19.70 และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
20,857 คน ร้อยละ 13.67 ตามลาดับ
จาแนกตามสถานภาพการท างานที่ มีการท างานแรงงานนอกระบบสูงสุ ดคือ ประกอบธุรกิจส่วนตั ว
85,915 คน คิดเป็นร้อยละ 56.31 รองลงมา ช่วยธุรกิจครัวเรือน 41,166 คน ร้อยละ 26.98 และ ลูกจ้างเอกชน
22,128 คน ร้อยละ 14.50 ตามลาดับ
ตามกลุ่มอายุแรงงานนอกระบบส่วนใหญ่กลุ่มอายุระหว่าง 60 ปีขึ้นไป จานวน 39,275 คน คิดเป็น
ร้อยละ 25.74 รองลงมา อายุ 50 - 54 ปี จานวน 26,313 คน ร้อยละ 17.25 และ อายุ 45-49 ปี จานวน 18,949 คน
ร้อยละ 12.42 ตามลาดับ
ส่วนแรงงานนอกระบบจาแนกตามจานวนชั่วโมงการทางาน ส่วนใหญ่ทางาน 40 - 49 ชั่วโมง 77,854 คน
คิดเป็นร้อยละ 51.03 รองลงมา ทางาน 30 - 39 ชั่วโมง 33,780 คน ร้อยละ 22.14 และทางาน 50 ชั่วโมง
ขึ้นไป 22,016 คน ร้อยละ 14.43 ตามลาดับ
การบริการจัดหางานในประเทศ ในปี 2562 (มกราคม-ธันวาคม 2562) นายจ้างสถานประกอบการ
ได้แจ้งตาแหน่งงานว่าง จานวน 1,900 อัตรา ลดลงร้อยละ -13.24 จากปีที่ผ่านมาที่มี 2,190 อัตรา ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน
866 คน ลดลงร้อยละ -26.61 จากปีที่ผ่านมาที่มี 1,180 คน ขณะที่ผู้ได้รับการบรรจุให้มีงานทามีจานวน 1,377 คน
ลดลงร้อยละ -0.79 จากปีที่ผ่านมาที่มี 1,388 คน ส่วนตาแหน่งงานว่างตามระดับการศึกษาที่ต้องการสูงสุด คือ ระดับ
มัธยมศึกษา 705 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 37.11 รองลงมา ระดับ ปวส. 320 อัตรา ร้อยละ 16.84 และ ระดับ ปวช.
309 อัตรา ร้อยละ 16.26 สาหรับอาชีพที่มีการบรรจุงานมากที่สุด คือ เสมียน เจ้าหน้าที่ 521 คน คิดเป็นร้อยละ
37.84 รองลงมา ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 217 คน ร้อยละ 15.76 และพนักงานบริการ พนักงานขาย
ในร้านค้าและตลาด 186 คน ร้อยละ 13.51 อุตสาหกรรมที่มีตาแหน่งงานว่างมากที่สุด คือ การบริหารราชการ การป้องกัน
ประเทศรวมทั้ง การประกันสังคมภาคบังคับ 316 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 22.95 รองลงมา การผลิต 306 อัตรา ร้อยละ
22.22 และการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ของใช้ส่วนบุคคล และของใช้ในครัวเรือน 304 อัตรา
ร้อยละ 22.08 ตามลาดับ
รายงานสถานการณ์แรงงานและดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจาปี 2562
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การจ้างคนพิการในจังหวัดอุตรดิตถ์ ข้อมูลการรับคนพิการเข้าทางานในสถานประกอบการและหน่วยงาน
ภาครัฐตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ ของสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจาปี
2562 พบว่า มีการรับคนพิการเข้าทางานในสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐ จานวน 11 แห่ง 25 ราย จดทะเบียน
คนพิการ (ทาบัตรประจาตัวคนพิการ) ถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งสิ้น 21,026 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
แรงงานต่างด้าว ที่ได้รับอนุญาตทางานถูกต้องตามกฎหมายในจังหวัดอุตรดิตถ์ จานวนรวม 1,028 คน
จาแนกเป็น 7 กลุ่ม ได้แก่
(1) แรงงานต่างด้าวระดับฝีมือชานาญการ ทางานอาชีพนักธุรกิจ ครูสอนภาษา 62 คน
(2) แรงงานต่างด้าวมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย ทางานในตาแหน่งกรรมการผู้จัดการ ต่างด้าว 1 คน
(3) แรงงานต่างด้าวผ่านการพิสูจน์สัญชาติ (สัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา) ทางานในตาแหน่ง
กรรมกรและรับใช้ในบ้าน ต่างด้าว 64 คน
(4) แรงงานต่างด้าวตามบันทึกข้อตกลงระหว่างประเทศ (MOU) ทางานในตาแหน่งกรรมกร และรับใช้
ในบ้าน ต่างด้าว 397 คน
(5) แรงงานต่างด้าว (MOU) ปี 2562 – 2563 ทางานในตาแหน่งกรรมกร และรับใช้ในบ้าน ต่างด้าว
342 คน
(6) แรงงานต่างด้าวตามประกาศมติคณะรัฐมนตรี (บัตรชมพู มาตรา 63 (2) เดิม ทางานใน
ตาแหน่งกรรมกร และรับใช้ในบ้าน ต่างด้าว 145 คน
(7) แรงงานต่างด้าว มาตรา 63/1 พื้นที่สูง ชนกลุ่มน้อยในความดูแลของกระทรวงมหาดไทย
ได้แก่ ไทยใหญ่ มูเซอ และบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน ฯลฯ 17 คน
แรงงานไทยในต่ างประเทศ ประจาปี 2562 (มกราคม-ธันวาคม 2562) จังหวัดอุตรดิ ตถ์ มีผู้ ที่
ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เดินทางไปทางานต่างประเทศ 186 คน ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โดยแรงงาน
ไทยในจังหวัดอุตรดิตถ์ที่ได้รับอนุญาตเดินทางไปทางานต่างประเทศ 361 คน ส่วนใหญ่ประเภท Re-Entry (อนุญาตให้
เดินทางกลับไปทางานต่างประเทศ) 313 คน คิดเป็นร้อยละ 86.70 และการเดินทางด้วยตนเอง 48 คน ร้อยละ 13.30
ของแรงงานไทยที่ได้รับอนุญาตเดินทางไปทางานต่างประเทศ ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
การพัฒนาศักยภาพแรงงาน ประจาปี 2562 (มกราคม-ธันวาคม 2562) สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน
อุตรดิตถ์ มีการฝึกเตรียมเข้าทางานทั้งสิ้น 233 คน ได้แก่ ธุรกิจและบริการ 217 คน คิดเป็นร้อยละ 93.13 ของผู้เข้ารับ
การฝึก มีผู้ผ่านการฝึก 71 คน รองลงมา ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ 13 คน ร้อยละ 5.58 และช่างเครื่องกล
3 คน ร้อยละ 1.29 การฝึกยกระดับฝีมือแรงงานมีผู้เข้ารับการฝึก 1,404 คน อาชีพที่มีการฝึกมากที่สุดคือ ธุรกิจและบริการ
848 คน คิดเป็นร้อยละ 60.40 ของผู้เข้ารับการฝึก มีผู้ผ่านการฝึก 844 คน รองลงมา ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์ 315 คน ร้อยละ 22.44 มีผู้ผ่านการฝึก 314 คน และ ช่างเครื่องกล 196 คน ร้อยละ 13.96 มีผู้ผ่าน
การฝึก 196 คน ส่วนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มีผู้เข้ารับการทดสอบ 781 คน อาชีพที่มีผู้เข้ารับการทดสอบ
มากที่สุดคือ ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ 619 คน คิดเป็นร้อยละ 74.26 ของผู้เข้ารับการฝึก มีผู้ผ่านการฝึก
302 คน รองลงมา ช่างเครื่องกล 148 คน ร้อยละ 18.95 มีผู้ผ่านการฝึก 82 คน และธุรกิจและบริการ 14 คน ร้อยละ
1.79 มีผู้ผ่านการฝึก 14 คน ตามลาดับ
รายงานสถานการณ์แรงงานและดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจาปี 2562

หน้า 3

การตรวจคุ้มครองแรงงาน ประจาปี 2562 (มกราคม-ธันวาคม 2562) จากการตรวจสถาน
ประกอบการทั้งสิ้น 186 แห่ง มีลูกจ้างที่ผ่านการตรวจ 2,886 คน ส่วนใหญ่สถานประกอบการที่ตรวจเป็นสถาน
ประกอบการขนาด 1-4 คน ขนาด 5-9 คน 53 แห่ง เท่ากัน ลูกจ้าง 508 คน รองลงมา ขนาด 10-19 คน 41 แห่ ง
ลูกจ้าง 559 คน และ ขนาด 20-49 คน 30 แห่ง ลูกจ้าง 868 คน ตามลาดับ พบว่า สถานประกอบการปฏิบัติถูกต้อง
ตามกฎหมาย 175 แห่ง และปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 11 แห่ง เจ้าหน้าที่ได้ออกคาสั่งให้ดาเนินการถูกต้อง
ตามกฎหมาย
การตรวจความปลอดภัยในการทางาน มีการตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบการทั้งสิ้น 63 แห่ง
ลูกจ้างที่ผ่านการตรวจ 3,389 คน ส่วนใหญ่ สถานประกอบการที่ตรวจเป็นสถานประกอบการขนาด 5-9 คน 23 แห่ ง ลู กจ้าง
149 คน รองลงมา ขนาด 20-49 คน 14 แห่ง ลูกจ้าง 429 คน และ ขนาด 10-19 คน 10 แห่ง ลูกจ้าง 137 คน ตามลาดับ
พบว่า สถานประกอบการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย 58 แห่ง และปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 5 แห่ง เจ้าหน้าที่ได้ออก
คาสั่งส่งเอกสารปรับปรุงให้ถูกต้องตามกฎหมาย
การประสบอันตราย/เจ็บป่วยจากการทางาน ประจาปี 2562 (มกราคม-ธันวาคม 2562) จังหวัดอุตรดิตถ์
มีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทางานทั้งสิ้น 155 คน โดยประเภทของความร้ายแรง พบว่า ส่วนใหญ่จะหยุดงาน
ตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป มากที่สุด 153 คน คิดเป็นร้อยละ 98.71 และ ตาย 2 คน ร้อยละ 1.29 ตามลาดับ
การเกิดข้อเรียกร้อง/พิพาทแรงงานและข้อขัดแย้งภายในจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจาปี 2562 พบว่า
ไม่มีการแจ้งข้อเรียกร้อง/ข้อพิพาทและข้อขัดแย้ง
การเลิกจ้างแรงงาน สถานประกอบกิจการในจังหวัดอุตรดิตถ์ที่เลิกกิจการ ประจาปี 2562 พบว่า สถาน
ประกอบกิจการที่เลิกกิจการ จานวน 98 แห่ง ลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง 672 คน ส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบกิจการขนาด
1-9 คน 85 แห่ง ลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง 132 คน และ ขนาด 10 คนขึ้นไป 13 แห่ง ลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง 540 คน
ตามลาดับ
การส่งเสริมการจัดสวัสดิการแรงงาน ประจาปี 2562 มีการส่งเสริมให้บริการด้านสวัสดิการแรงงาน
นอกเหนือจากที่กฎหมายกาหนด 122 แห่ง ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง 5,826 คน และส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการแรงงาน
1 แห่ง ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง 135 คน ตามลาดับ
การประกันสังคม ข้อมูล ณ ธันวาคม 2562 พบว่า จังหวัดอุตรดิตถ์มีสถานประกอบการที่ ขึ้น
ทะเบียนประกันสังคม 1,572 แห่ง ผู้ประกันตนทั้งสิ้น 58,343 ราย แยกเป็น มาตรา 33 จานวน 18,831 ราย
มาตรา 39 จ านวน 6,022 ราย และมาตรา 40 จานวน 33,490 ราย มีสถานพยาบาลในสั งกัดประกันสังคมที่เป็น
สถานพยาบาลของรัฐบาล 1 แห่ง
กองทุนประกันสังคม ประจาปี 2562 (มกราคม-ธันวาคม 2562) มีเงินกองทุน 210,338,948.68 บาท
จานวนผู้ใช้บริการ 41,831 ราย คิดเป็นร้อยละ 71.70 ของผู้ประกันตนทั้งหมด ประเภทประโยชน์ทดแทนที่ผู้ประกันตน
ใช้บริการสูงสุด ได้แก่ กรณีชราภาพ 13,988 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.44 ของผู้ใช้บริการทั้งหมด สาหรับปริมาณ
การจ่ายเงินประโยชน์ทดแทน พบว่า การจ่ายเงิน กรณีชราภาพมีการจ่ายเงินสูงสุด ถึง 83,940,608.31 บาท ร้อยละ 39.91
ของเงินประโยชน์ทดแทนที่จ่าย
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ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดอุตรดิตถ์

คาขวัญจังหวัด :
“ เหล็กน้าพี้ลือเลื่อง เมืองลางสาดหวาน บ้านพระยาพิชัยดาบหัก ถิ่นสักใหญ่ของโลก ”
วิสัยทัศน์ :
“ เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ผลผลิตปลอดภัย สืบสานวัฒนธรรมไทย ก้าวไกลสัมพันธ์เพื่อนบ้านยั่งยืน ”
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ :
อุตรดิตถ์เป็ นจั งหวัดหนึ่ งในภาคเหนื อตอนล่ างในแดนล้ านนาตะวันออกอยู่ห่ างจากกรุงเทพมหานคร
โดยทางรถยนต์ 491 กิโลเมตร และโดยทางรถไฟ 485 กิโลเมตร มีเนื้อที่กว้างประมาณ 7,838.592 ตารางกิโลเมตร หรือ
4,899,120 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงดังนี้
ทิศเหนือ
ติดกับ จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน
ทิศใต้
ติดกับ จังหวัดพิษณุโลก
ทิศตะวันออก ติดกับ จังหวัดพิษณุโลกและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
โดยเขตชายแดนยาวประมาณ 135 กิโลเมตร
ทิศตะวันตก
ติดกับ จังหวัดสุโขทัย
ลักษณะภูมิประเทศ :
แบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ คือ
(1) ที่ราบลุ่มแม่น้าน่าน บริเวณสองฝั่งของแม่น้าน่าน และลาน้าสาขาที่ไหลมาบรรจบกับแม่น้า
น่าน สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่มในเขต อาเภอตรอน พิชัย และบางส่วนของอาเภอเมืออุตรดิตถ์ ลับแล
และทองแสนขัน (ประมาณร้อยละ 20 ของพื้นที่ทั้งหมด)
(2) ที่ ร าบระหว่ า งหุ บ เขาและเชิ งเขา บริเวณที่ อยู่ ต่ อ เนื่ อ งจากบริเวณที่ ร าบลุ่ ม แม่ น้ าทาง
ด้านเหนือ และด้านตะวันออกของจังหวัด ประกอบด้วยที่ราบแคบ ๆ ระหว่างหุบเขาตามแนวคลองตรอน แม่น้าปาด
คลองแม่พร่อง ห้วยน้าไคร้ และลาธารสายต่าง ๆ สลับกับภูมิประเทศเป็นเขาในเขตอาเภอเมืองอุตรดิตถ์ ลับแล
ท่าปลาน้าปาด ฟากท่า และบ้านโคก (ประมาณร้อยละ 20 ของพื้นที่ทั้งหมด)
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(3) เขตภูเขาและที่สูง อยู่ในบริเวณทางด้านเหนือ และทางตะวันออกของจังหวัด โดยเฉพาะเขต
อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ ลับแล ท่าปลา น้าปาด ฟากท่า และอาเภอบ้านโคก (ประมาณร้อยละ 60 ของพื้นที่ทั้งหมด)
สภาพทางเศรษฐกิจ :
จั งหวั ดอุ ตรดิ ตถ์ มี ผลผลิ ตสาขาที่ ส่ งผลต่ อเศรษฐกิ จของจั งหวั ดคื อ สาขาการเกษตร รองลงมา คื อ
การอุตสาหกรรม การประมง และการพาณิชย์
 พืชเศรษฐกิจของจังหวัดที่สาคัญคือ ลางสาดมีการปลูกมากที่สุดในประเทศ นอกจากนี้ก็มี ทุเรียน
เงาะ มังคุด สับปะรด ลาไย ส่วนพืชไร่ที่เป็นพืชเศรษฐกิจคือ ข้าว อ้อย ข้าวโพด กระเทียม ถั่วต่างๆ และยาสูบ เป็นต้น
 มีพื้นที่ปลูกอ้อยมากเพราะมีโรงงานน้าตาล และมีโรงงานผลิตภัณฑ์ลูกตาวกระป๋อง
 มีการทาอุตสาหกรรมในครัวเรือนหลายอย่างเช่น การทาไม้กวาดตองกง การทอผ้า การจักสานเครื่องใช้ไม้ไผ่
การทาเครื่องปั้นดินเผา การตีเหล็กทาเครื่องใช้เกษตรกรรมและทามีด เป็นต้น
 สภาพความคล่องตัวของเศรษฐกิจ ส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตเมืองอุตรดิตถ์ อาเภอลับแล อาเภอพิชัย
มีธนาคารพาณิชย์ให้บริการอยู่หลายแห่ง จากสภาพทั่วไปแล้วจังหวัดอุตรดิตถ์มีค่าครองชีพของประชากรอยู่ในระดับ
ปานกลาง
ทรัพยากรธรรมชาติ :
จั งหวัดอุ ตรดิ ตถ์ มี ทรั พยากรป่ าไม้ ที่ สมบู รณ์ มี ทรัพยากรแร่ธาตุ หลายชนิ ด เช่ น แร่พลวง เหล็ ก
ทองแดง ยิปซั่ม ใยหิน ดินขาวทัลค์ แต่ยังไม่ได้นาไปใช้ในทางเศรษฐกิจ และมีแหล่งน้าธรรมชาติที่สาคัญ ได้แก่ แม่น้าน่าน
ไหลผ่านเขตจังหวัดเป็นระยะความยาวถึง 160 กิโลเมตร แม่น้าปาด ห้ วยพูล คลองแม่พร่อง ห้วยน้าพี้ คลองตรอน
ห้วยน้าลอก นอกจากนั้นมีเขื่อนและฝายกักเก็บน้าเพื่อการชลประทาน คือ เขื่อนสิริกิติ์ ฝายหลวงลับแล ซึ่งเป็นฝายกั้นน้า
แห่งแรกของประเทศไทย
ลักษณะภูมิอากาศ :
จังหวัดอุตรดิตถ์ได้รับอิทธิพลจากกระแสลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และตะวันออกเฉียงใต้มีความชื้น
และความร้อนสูง ในฤดูร้อนอากาศจะร้อนจัด อุณภูมิเฉลี่ย 35 องศาเซลเซียส อากาศเย็นสบายในฤดูหนาวและมีฝนตก
ซุกในฤดูฝน ส่วนในฤดูหนาวอุณภูมิเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 25.3 องศาเซลเซียส
การปกครอง :
จังหวัดอุตรดิตถ์แบ่งพื้นที่เพื่อการบริหารราชการส่วนภูมิภาค เป็น 9 อาเภอ 67 ตาบล 613 หมู่บ้าน
โดยมีอาเภอดังนี้ อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ ลับแล พิชัย ตรอน อาเภอทองแสนขัน ท่าปลา น้าปาด ฟากท่า และ บ้านโคก
มีการแบ่งเขตการบริหารราชการ 3 ระดับ คือ
1. ส่วนราชการบริหารส่วนกลาง ที่มีสานักงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค จานวน 60 หน่วยงาน
2. ส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค จานวน 32 หน่วยงาน
3. ส่วนราชการบริหารส่วนท้องถิ่น จานวน 80 แห่ง ประกอบด้วย
องค์การบริหารส่วนจังหวัด จานวน
1 แห่ง
เทศบาลเมือง
จานวน
1 แห่ง
เทศบาลตาบล
จานวน 25 แห่ง
องค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 53 แห่ง
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ประชากร :
จานวนประชากรของจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ เดือนธันวาคม 2562 มีทั้งสิ้น 453,103 คน (ข้อมูลจากที่ทาการ
ปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์) แยกเป็นชาย 221,583 คน หญิง 231,520 คน ความหนาแน่นเฉลี่ย 54 คน ต่อตาราง
กิโลเมตร อาเภอที่มีความหนาแน่นของประชากรมากที่สุด คือ อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ โดยมีความหนาแน่น 196 คน ต่อตาราง
กิโลเมตร และอาเภอที่มีความหนาแน่ นของประชากรน้อยที่สุ ด คือ อาเภอบ้านโคก 14 คน ต่อตารางกิโลเมตร (รายละเอียด
ตารางที่ 1)
ตาราง 1 จานวนประชากรจังหวัดอุตรดิตถ์ จาแนกตามเขตพื้นที่ ณ เดือนธันวาคม 2562
ลาดับ

เขตพื้นที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9

อาเภอเมืองอุตรดิตถ์
อาเภอตรอน
อาเภอลับแล
อาเภอพิชัย
อาเภอทองแสนขัน
อาเภอท่าปลา
อาเภอน้าปาด
อาเภอฟากท่า
อาเภอบ้านโคก
รวม

จานวนประชากร (คน)
หลังคา
เรือน
ชาย
หญิง
รวม
71,464 76,377 147,841 59,418
16,456 17,515 33,971 11,606
26,819 28,174 54,993 22,120
36,786 38,944 75,730 26,893
15,720 15,964 31,684 11,122
21,714 21,861 43,575 14,470
18,228 18,272 36,500 13,368
7,011
7,244 14,255
5,442
7,385
7,169 14,554
6,252
221,583 231,520 453,103 170,691

ที่มา : ที่ทาการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์

ลักษณะทางสังคม :
สภาพพื้นที่ของจังหวัดอุตรดิตถ์ อยู่ในเขตรอยต่อแห่งวัฒนธรรมล้านนา ล้านช้าง และภาคกลาง
เป็นผลให้ลักษณะวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ภาษาถิ่นและงานประเพณีพื้นบ้านต่างๆ มีลักษณะผสมผสาน ประชากร
บางส่วนพูดภาษาไทยภาคกลาง บางส่วนพูดภาษาไทยภาคเหนือ และบางส่วนพูดภาษาลาว เป็นต้น
แหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ :
❖ อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ : อนุสาวรีย์พระยาพิ ชัยดาบหั ก พิพิ ธภัณฑ์พระยาพิชัยดาบหั ก และพิพิธภัณฑ์
ดาบเหล็กน้าพี้ (ใหญ่ที่สุดในโลก) หลวงพ่อเพชรวัดท่าถนน วัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ วัดกลางธรรมสาคร วัดใหญ่ท่าเสา
หอวัฒนธรรมจังหวัด วัดดอยแก้ว วัดธรรมาธิปไตย น้าตกตาดคอม้า น้าตกแม่เฉย น้าตกขุดริด น้าตกจายาง และจุดชมวิวเขาพลึง
❖ อาเภอลั บแล : วัดพระแท่ นศิลาอาสน์ วัดพระยืนพุ ทธบาทยุ คล วัดพระนอนพุ ทธไสยาสน์ วัดเจดี ย์
คีรีวิหาร วัดดอนสัก วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง เมืองทุ่งยั้งและเวียงเจ้าเงาะ อนุสาวรีย์เจ้าฟ้าฮ่ามกุมาร อนุสาวรีย์พระศรีพนมมาศ
น้าตกแม่พูล วัดดงสระแก้ว และวัดห้องสูง
❖ อาเภอพิชัย : เมืองพิชัย วัดหน้าพระธาตุ บ้านเกิดพระยาพิชัยดาบหัก และศาลพระยาพิชัยดาบหัก
❖ อาเภอตรอน : บึงทับกระดาน สวนนกเขาเหล็ก และประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติ
❖ อาเภอทองแสนขัน : บ่อเหล็กน้าพี้ และพิพิธภัณฑ์บ่อเหล็กน้าพี้
รายงานสถานการณ์แรงงานและดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจาปี 2562
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❖ อาเภอท่าปลา : เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนดินช่องเขาขาด ดอยพระธาตุ (เจดีย์กลางน้า) อุทยานแห่งชาติ
ลาน้าน่าน บ้านท่าเรือ และภูพญาพ่อ
❖ อาเภอน้าปาด : วนอุทยานต้นสักใหญ่ อุทยานแห่งชาติคลองตรอน น้าตกคลองตรอน ยอดดอยภูเมี่ยง
ถ้าวัวแดงและถ้าเสือดาว ถ้าจัน ถ้าเต่า อ่างเก็บน้าห้วยแมง อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว น้าตกภูสอยดาว และน้าตกสายทิพย์
❖ อาเภอฟากท่า : สุสานหอย มะค่าโมงยักษ์ และบ้านมนุษย์แมงป่อง
❖ อาเภอบ้านโคก : จุดผ่านแดนถาวรภูดู่
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม :
จังหวัดอุตรดิตถ์มีขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ที่สาคัญ 3 ลักษณะ คือ 1) ล้านช้าง 2) ล้านนา 3)
สุโขทัย หรือรัตนโกสินทร์ และมีงานประเพณีที่สาคัญ ดังนี้
งานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นงานราลึกถึงวีรกรรมของพระยาพิชัย
ดาบหักและงานฤดูหนาวประจาปี เริ่มงานวันที่ 7-16 เดือนมกราคมของทุกปี บริเวณสนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก
ภายในงานจะมีการออกร้านและกิจกรรมรื่นเริงมากมาย
งานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ พระยืนพุทธบาทยุคล และพระนอนพุทธไสยาสน์ จัดในวันขึ้น
8-15 ค่าเดือน 3 หรือวันมาฆบู ชาของทุ กปี จะมีชาวบ้ านทั้งในจังหวัด และจังหวัดใกล้ เคียงเดินทางมาทาบุ ญและ
ไหว้พระแท่นศิลาอาสน์เป็นจานวนมาก
งานประเพณี อัฐมีบูชา จัดในช่วงระหว่างวันขึ้น 15 ค่า เดือน 6 ถึง วันแรม 8 ค่า เดือน 6 บริเวณวัดบรมธาตุ
ทุ่งยั้ ง ในงานมีการจาลองพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้า เป็นการน้อมจิตราลึ กองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ตลอดจนพระธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธองค์ เรียกวันนี้ว่า “วันอัฐมีบูชา”
งานเทศกาลวันลางสาด ลองกองหวาน และมหกรรมของดีเมืองอุตรดิตถ์ จัดประมาณเดือน
กันยายนของทุกปี ที่บริเวณสนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหั ก หน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ภายในงานมีนิทรรศการ
ทางวิชาการเกี่ยวกับลางสาด การประกวดลางสาด การประกวดธิดาลางสาด การประกวดรถผลไม้ การออกร้านสินค้า
พื้นเมืองและกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย
ประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติ จัดในช่วงวันที่ ๓-๕ ธันวาคมทุกปี ซึ่งเป็นการแสดงออกถึง
ความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ประชาชนชาวอาเภอตรอน สานึกในพระมหา
กรุ ณาธิคุ ณอันยิ่ งใหญ่ ของพระองค์ กอปรกั บอ าเภอตรอนมี แม่ น้ าน่ านไหลผ่ าน ซึ่งเปรียบเสมื อนเส้ นเลื อดใหญ่ ที่ หล่ อเลี้ ยง
ประชาชนชาวเมืองตรอนมาโดยตลอด จึ งพร้อมใจกั นจัดงานประเพณี ไหลแพไฟเฉลิ มพระเกี ยรติ และพิ ธีข อบคุ ณ
พืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้าขึ้นเป็นประจาทุกปี
รายงานเศรษฐกิจของจังหวัดอุตรดิตถ์ : เดือนพฤศจิกายน 2562
“เศรษฐกิจจังหวัดโดยรวมหดตัวจากภาคเกษตรตามการหดตัวของผลผลิตข้าวและจากภาคบริการ
ตามการหดตัวของภาคการค้า ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวได้จากผลผลิตสุรากลั่น ส่วนภาคการใช้จ่ายขยายตัวจาก
ภาคการค้าชายแดน”

รายงานสถานการณ์แรงงานและดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจาปี 2562
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เศรษฐกิจด้านอุปทาน (การผลิต) เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันในปีก่อน ภาคเกษตร หดตัวร้อยละ -11.3
จากเดือนก่อนที่ขยายตัว จากการหดตัวของผลผลิตข้าวนาปีร้อยละ -2.8 เนื่องจากมีการเก็บเกี่ยวเร็วขึ้นส่งผลให้ผลผลิต
กระจุกตัวมากในเดือนก่อน ส่วนปริมาณสับปะรดขยายตัวร้อยละ 444.9 เนื่องจากเป็นเดือนที่ผลผลิตออกมาก อย่างไร
ก็ตาม ปริ มาณผลผลิ ตสะสมทั้ งปี ยั งคงหดตั ว ส าหรับข้าวโพดเลี้ ยงสั ตว์ขยายตั วตามเนื้ อที่เพาะปลู กที่ เพิ่ มขึ้น และ
มันสาปะหลังขยายตัวจากผลผลิ ตต่อไร่ที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากช่วงเพาะปลูกมีน้าเพียงพอต่อการเจริญเติบโต ส่ วนด้าน
ปศุสัตว์ยังสามารถขยายตัวได้จากทั้งผลผลิตสุกรและกระบือที่ขยายตัวร้อยละ 102.4 และร้อยละ 172.7 ตามลาดับ จาก
ความต้องการตลาดที่ยังคงขยายตัวต่อเนื่อง ภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวร้อยละ 1.9 ชะลอตัวลงจากเดือนก่อน โดยเป็นผล
จากการชะลอตัวของผลผลิตสุรากลั่น ซึ่งสะท้อนจากภาษีสรรพสามิตการผลิตอุตสาหกรรมที่ขยายตัวร้อยละ 5.6 รวมถึง
การใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมที่ยังคงหดตัวต่อเนื่องที่ร้อยละ -26.6 จากการหดตัวในหมวดอาหารและเครื่องดื่ม ภาคบริการ
หดตัวร้อยละ -0.3 แต่ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนจากการกลับมาขยายตัวของจานวนนักท่องเที่ยวที่ร้อยละ 0.5
อย่างไรก็ตาม เครื่องชี้อื่น ๆ ยังคงหดตัว อาทิ รายได้ผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกหดตัวร้อยละ -14.5 ผลการจัดเก็บ
ภาษีมูลค่าเพิ่มหมวดโรงแรมและภัตตาคารที่หดตัวร้อยละ -39.5 และพื้นที่อนุญาตก่อสร้างที่หดตัวร้อยละ -52.4
เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ (การใช้จ่าย) การบริโภค หดตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อนที่ร้อยละ -20.7 สะท้อนจาก
ผลจั ดเก็ บภาษี มู ลค่ าเพิ่ มหมวดค้าส่ งค้ าปลี กที่ หดตั วร้อยละ -14.5 ประกอบกับจ านวนรถยนต์นั่ งและรถจักรยานยนต์
จดทะเบียนใหม่หดตัวร้อยละ -28.9 และ -22.0 ตามลาดับ อย่างไรก็ตาม ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของครัวเรือนยังคงขยายตัว
ต่อเนื่องที่ร้อยละ 6.5 การลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวร้อยละ 2.6 เร่งขึ้นจากเดือนก่อนจากจานวนรถบรรทุกจดทะเบียน
ใหม่ที่ขยายตัวร้อยละ 35.3 อย่างไรก็ตาม เครื่องชี้ด้านการลงทุนอื่น ๆ ยังคงหดตัว อาทิ จานวนและทุนจดทะเบียนธุรกิจ
จดทะเบี ยนใหม่ และรถยนต์เพื่อการพาณิ ชย์จดทะเบี ยนใหม่ การใช้จ่ายภาครั ฐ หดตัวตัวร้อยละ -8.4 จากการเบิ กจ่าย
งบลงทุน ที่ห ดตัวร้อยละ -41.3 จากฐานสูงในปีก่อน จากการเบิกจ่ายเงินโครงการเขื่อนทดน้าผาจุกซึ่งเป็นก่อสร้าง
ขนาดใหญ่ของจังหวัดและโครงการก่อสร้างอาคารเรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สาหรับการเบิกจ่ายรายจ่าย
ประจาขยายตัวเล็กน้อยร้อยละ 0.7 จากการเบิกจ่ายเงินโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย ประกอบกับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 ไม่สามารถประกาศใช้ได้ทันในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 การค้าชายแดน ขยายตัวร้อยละ 163.3 ชะลอตัวลง
จากเดือนก่อน โดยการส่งออกมีมูลค่า 104.1 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 172.2 จากการขยายตัวของการส่งออก
น้ามันเชื้อเพลิง ปุ๋ย ยาฆ่าหญ้า และอาหารสัตว์ ส่วนมูลค่าการนาเข้า 0.7 ล้านบาท หดตัวร้อยละ -52.8 จากการ
ลดลงของการนาเข้าถั่วลิสง ซังข้าวโพดและของเก่า เป็นสาคัญ
รายได้เกษตรกร เดือนพฤศจิกายน 2562 หดตัวร้อยละ -7.9 จากการหดตัวของปริมาณผลผลิตข้าว
เป็นสาคัญ ด้านการเงิน ปริมาณเงินฝากสะสมสูงกว่าปีก่อนร้อยละ 4.1 ส่วนปริมาณสินเชื่อสะสมสูงกว่าปีก่อนร้อยละ 6.4
ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ เสถียรภาพภายในจังหวัด อัตราเงินเฟ้อ ในเดือนพฤศจิกายน 2562 เท่ากับ
ร้อยละ 0.2 จากการทรงตัวของราคาพลังงาน ด้านการจ้างงาน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 ดุลการค้า เกินดุล 103.4 ล้านบาท
ด้านการคลัง เดือนพฤศจิกายน 2562 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 988.0 ล้านบาท หดตัวร้อยละ -10.0 เป็น
การเบิกจ่ายรายจ่ายงบลงทุน 164.1 ล้ านบาท หดตัวร้อยละ -41.3 จากฐานสูงในปีก่อน จากการเบิกจ่ายเงินโครงการเขื่อน
ทดน้ าผาจุ กและอาคารเรี ยนของมหาวิทยาลั ยราชภั ฏอุ ตรดิ ตถ์ ส าหรั บการเบิ กจ่ ายงบประจ า 823.9 ล้ านบาท ขยายตั ว
ร้อยละ 0.7 จากการเบิกจ่ายเงินโครงการแก้ไขและบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้ง และ
รายงานสถานการณ์แรงงานและดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจาปี 2562
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อุทกภัย ประกอบกับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไม่สามารถประกาศใช้ได้ทันภายในวันที่ 1
ตุลาคม 2562 ผลจัดเก็บรายได้ เดือนพฤศจิกายน 2562 รวมทั้งสิ้น 142.5 ล้านบาท หดตัวร้อยละ -2.9 จากฐานสูงในปีก่อน
เป็นผลจากการจัดเก็บรายได้ส่วนราชการอื่นในจังหวัด โดยเฉพาะรายได้จากแสตมป์ฤชากรของสานักงานศาลยุติธรรม และรายได้
จากเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน สาหรับผลการจัดเก็บ
รายได้ของหน่วยงานจัดเก็บมีการขยายตัวโดยเฉพาะสานักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ ซึ่งจัดเก็บรายได้จานวน 84.4 ล้านบาท
ขยายตัวร้อยละ 4.5 จากการขยายตัวของผลผลิตสุรากลั่นที่มีฐานต่าในปีก่อน และสานักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์ จานวน
50.8 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 1.1 เนื่องจากการจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะจากการประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์และไฟแนนช์
สาหรับดุลเงินงบประมาณเดือนพฤศจิกายน 2562 ขาดดุล -859.9 ล้านบาท
ดัชนีราคาผู้บริโภค :
ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดอุตรดิตถ์ เดือนธันวาคม 2562 ในปี 2558 ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัด
อุตรดิตถ์ เท่ากับ 100 และเดือนธันวาคม 2562 เท่ากับ 103.9 สาหรับเดือนพฤศจิกายน 2562 เท่ากับ 103.9 การ
เปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดอุตรดิตถ์ เดือนธันวาคม 2562 เมื่อเทียบกับ เดือนพฤศจิกายน 2562
ร้อยละ 0.0 เดือนธันวาคม 2561 สูงขึ้นร้อยละ 1.5 เทียบเฉลี่ย 12 เดือน ของปี 2562 สูงขึ้นร้อยละ 1.0 (กับระยะเดียวกัน
ของปี 2561) (รายละเอียดตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดอุตรดิตถ์ เดือนธันวาคม 2562 ปีฐาน (2558=100)
หมวด
ดั ชนี ร าคาผู้ บ ริ โ ภค
หมวดอาหารและเครื่ อ งดื่ ม
หมวดอื่ น ๆ ที่ ไ ม่ ใ ช่ อ าหารและเครื่ อ งดื่ ม
ดั ชนี ร าคาผู้ บ ริ โ ภคพื้ น ฐาน
ที่ ม า : สานั ก งานพาณิ ชย์ จั งหวั ด อุ ต รดิ ต ถ์

ธ.ค.62
103.9
105.9
102.4
104.0

ม.ค. – ธ.ค.2562
104.0
105.7
102.7
104.0

การจดทะเบียนนิติบุคคลตั้งใหม่ :
การจดทะเบียนนิติบุคคลตั้งใหม่ สานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ รายงานการจด
ทะเบียนนิติบุคคลประจาปี 2562 มีการจดทะเบียนนิติบุคคลตั้งใหม่ทั้งสิ้น 81 แห่ง ทุนจดทะเบียน 158.24
ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 มีอัตราลดลงที่มีจานวน 124 แห่ง ทุนจดทะเบียน 223.91 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น
บริษัทจากัด 35 แห่ง ทุนจดทะเบียน 81.50 ล้านบาท และห้างหุ้นส่วนจากัด 46 แห่ง ทุนจดทะเบียน 76.74 ล้านบาท
แยกเป็นประเภทอุตสาหกรรมที่มีการจดทะเบียนนิติบุคคลมากที่สุด คือ การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์
รถจักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 40 แห่ง ทุนจดทะเบียน 77.70 ล้านบาท รองลงมา
การก่อสร้าง 23 แห่ง ทุนจดทะเบียน 33.65 ล้านบาท และบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการ
ทางธุรกิจ 6 แห่ง ทุนจดทะเบียน 19.0 ล้านบาท (แผนภูมิ 1 และภาคผนวก : ตารางที่ 26)

รายงานสถานการณ์แรงงานและดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจาปี 2562
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แผนภูมิ 1 การจดทะเบียนของนิติบุคคลตั้งใหม่ 5 อันดับแรก จาแนกตามหมวดธุรกิจ ประจาปี 2562
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0

ห้างหุ้นส่วนจากัด

ที่มา : สานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์

สาหรับการจดทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการใหม่ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจาปี
2562 (มกราคม-ธันวาคม 2562) พบว่า มีโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการใหม่ จานวน 14 โรง จานวน
เงินลงทุน 47,707.37 ล้านบาท และก่อให้เกิดการจ้างงาน 66 คน สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์รายงาน
ความเคลื่อนไหวการลงทุนอุตสาหกรรมของจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจาเดือนธันวาคม 2562 สาหรับในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
มีโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ (สะสม) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จานวนทั้งสิ้น 458 โรงงาน
เงินลงทุนรวม 12,269.184 ล้านบาท จานวนคนงาน 6,337 คน (ตารางภาคผนวก 25)

รายงานสถานการณ์แรงงานและดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจาปี 2562
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ดัชนีชี้วัดภำวะแรงงำน
ภาวะด้านแรงงานมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สืบเนื่องจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง สิ่งเหล่านี้จะส่งผลถึงความเชื่อมั่นของนักธุรกิจ นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศเกิดการชะลอการลงทุน
ชะลอการขยายกิ จการ รวมถึ งการชะลอการจ้ างงาน ในขณะที่ การศึ กษามี การผลิ ตคนเพื่ อเข้ าสู่ ตลาดแรงงานของ
ภาคการศึกษายังคงมีอย่างต่อเนื่อง มิอาจชะลอตามภาวการณ์ด้านเศรษฐกิจ จึงส่งผลต่อการว่างงานการทางาน
ต่าระดับ นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการผลิต ต้นทุนการผลิต ฤดูกาล ทัศนคติทั้งของฝ่ายนายจ้างและผู้ใช้
แรงงาน เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงของภาวะด้านแรงงานไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการจ้างงาน การ
เคลื่อนย้ายแรงงาน ฝีมือแรงงาน มาตรฐานแรงงาน ฯลฯ ดังนั้น การจะทราบความเคลื่อนไหวหรือการเปลี่ยนแปลงของ
ภาวะแรงงาน จะต้องมีการพิจารณาศึกษาเพื่อกาหนดตัวชี้วัด ศึกษา วิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหา รวมถึงทานาย
หรือคาดการณ์อนาคตอันจะเอื้อประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการกาหนดแผนงานที่จะต้องทาให้ ตอบสนองต่อความ
ต้องการของทุกกลุ่ม ทั้งนายจ้าง ผู้ใช้แรงงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน รายงานสถานการณ์แรงงานและดัชนีชี้วัดภาวะ
แรงงานจังหวัด ประจาปี 2562 (มกราคม - ธันวาคม 2562) ฉบับนี้จะขอเสนอดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน ดังนี้
1) อัตราการมีส่วนร่วมในกาลังแรงงาน
อัตราการมีส่วนร่วมในกาลังแรงงาน เป็นตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงสภาพกาลังแรงงานในตลาดแรงงานของ
จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อเทียบประชากรวัยแรงงานทั้งหมด โดยคานวณจากกาลังแรงงานในจังหวัดอุตรดิตถ์ เทียบกับ
ประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปในจังหวัดอุตรดิตถ์ จะพบว่า ประจาปี 2562 อัตราการมีส่วนร่วมในกาลังแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์
มีอัตราร้อยละ 59.31 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมามีสัดส่วนลดลงที่มีอัตราการมีส่วนร่วม ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 61.37 (ตาราง 1
และ แผนภูมิ 1)
ตาราง 1 อัตราการมีส่วนร่วมในกาลังแรงงานของจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจาปี 2562
กาลังแรงงานในจังหวัด
ประชากรที่มีอายุ 15 ปี
ขึ้นไปในจังหวัด
อัตราการมีส่วนร่วมใน
กาลังแรงงานของจังหวัด

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
230,351 228,550 225,984 220,821 222,433 215,549
359,526 360,440 361,273 361,952 362,475 363,411
64.07

63.41

62.55

61.01

61.37

59.31

ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์

รายงานสถานการณ์แรงงานและดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจาปี 2562
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แผนภูมิ 1 อัตราการมีส่วนร่วมในกาลังแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจาปี 2562
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ปี 2557

63.41

ปี 2558

62.55

ปี 2559

61.01

ปี 2560

ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์
หมายเหตุ : อัตราการมีส่วนร่วมในกาลังแรงงานในจังหวัด =

61.37

ปี 2561

59.31

ปี 2562

กาลังแรงงานในจังหวัด x 100
ประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปในจังหวัด

2) อัตราการมีงานทา
อัตราการมีงานทาต่อกาลังแรงงานเป็นตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นภาวะการมีงานทาในตลาดแรงงานของจังหวัด
อุตรดิตถ์ว่ามีสัดส่วนมากน้อยเพียงใด สาหรับอัตราการมีงานทาในภาคเกษตรของจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งคานวณจากผู้มีงานทาใน
ภาคเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ต่อกาลังแรงงานที่มีงานทาในจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจาปี 2562 พบว่า อัตราการมีงานทาในภาค
เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ มีอัตราร้อยละ 46.0 โดยเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา จะพบว่า อัตราการมีงานทาในภาค
เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ มีสัดส่วนลดลงจากปี 2561 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 47.72
ส่วนอัตราการมีงานทานอกภาคเกษตรประจาปี 2562 มีอัตราการทางานนอกภาคเกษตรร้อยละ 54.0
โดยเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา จะพบว่า อัตราการมีงานทานอกภาคเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น ซึ่งอยู่
ทีร่ ้อยละ 52.28 ซึ่งนับว่าเป็นปัญหาที่น่าเป็นห่วงเนื่องจากอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักของจังหวัด ประชาชนส่วนใหญ่
ในจังหวัดจะประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมทานา ทาสวน ทาไร่ และสินค้าเกษตรกรรมหลายๆ อย่างก็สร้างรายได้ให้กับ
ประชาชนในจังหวัดมาช้านาน (ตาราง 2 และ แผนภูมิ 2)

รายงานสถานการณ์แรงงานและดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจาปี 2562
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ตาราง 2 อัตราการจ้างงานจังหวัดใน/นอกภาคเกษตรในจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจาปี 2562
จานวนผู้ทางานในภาค
เกษตรของจังหวัด
จานวนผู้ทางานนอก
ภาคเกษตรของจังหวัด
จานวนผู้มีงานทาใน
จังหวัด
อัตราการมีงานทาใน
ภาคเกษตรของจังหวัด
อัตราการมีงานทานอก
ภาคเกษตรของจังหวัด

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
98,932 99,306 95,099 103,371 104,021 97,692
127,638 125,613 125,449 113,758 113,945 114,701
226,570 224,919 220,548 217,129 217,966 212,393
43.67

44.15

43.12

47.61

47.72

46.0

56.33

55.85

56.88

52.39

52.28

54.0

ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์

แผนภูมิ 2 อัตราการมีงานทาใน/นอกภาคเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจาปี 2562
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อัตราการจ้างงานในภาค
เกษตรต่อกาลังแรงงานผู้มี
งานทา
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อัตราการจ้างงานนอกภาค
เกษตรต่อกาลังแรงงานผู้มี
งานทา

46.0

35
30

ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์
หมายเหตุ : อัตราการมีงานทาใน/นอกภาคเกษตรในจังหวัด = ผู้มีงานทาใน/นอกภาคเกษตรในจังหวัด x 100
ผู้มีงานทาในจังหวัด

เมื่อพิจารณาอัตราการมีงานทาเฉพาะในส่วนภาคอุตสาหกรรมการผลิต โดยคานวณจากจานวน
ผู้มีงานทาในภาคอุตสาหกรรมการผลิต เปรียบเทียบกับจานวนผู้มีงานทาทั้งหมด จะพบว่า อัตราการจ้างงานในภาค
การผลิ ต มีอัตราร้อยละ 8.06 มีสั ดส่ วนลดลงจาก ปี 2561 ซึ่งอยู่ที่ ร้อยละ 8.65 อันเนื่องมาจากปัจจัยฤดูกาลผนวกกับ
สถานการณ์ เศรษฐกิจ การเมือง ทาให้การจ้างงานในภาคการผลิตลดลง จึงแสดงให้เห็นชัดว่าการเพิ่มขึ้นหรือลดลงเป็นผลจาก
ปัจจัยฤดูกาล (ตาราง 3 และ แผนภูมิ 3)
รายงานสถานการณ์แรงงานและดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจาปี 2562
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ตาราง 3 อัตราการจ้างงานในอุตสาหกรรมการผลิตของจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจาปี 2562
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561
17,102 17,302 20,015 16,928 18,858

ผู้มีงานทาใน
ภาคอุตสาหกรรมการผลิต
ของจังหวัด
จานวนผู้มีงานทาในจังหวัด 226,570 224,919 220,548 217,129 217,966
อัตราการมีงานทาใน
7.55
7.69
9.08
7.80
8.65
อุตสาหกรรม
การผลิตของจังหวัด
ที่มา : สานักงานสถิติจงั หวัดอุตรดิตถ์

ปี 2562
17,125
212,393
8.06

แผนภูมิ 3 อัตราการมีงานทาในอุตสาหกรรมการผลิตจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจาปี 2562
10
9.08

8

7.55

7.80

7.69

8.65

8.06

6
4
2
0
ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์
หมายเหตุ : อัตราการมีงานทาในอุตสาหกรรมการผลิตของจังหวัด = ผู้มีงานทาในภาคอุตสาหกรรมการผลิตของจังหวัด X 100
ผู้มีงานทาในจังหวัด

โดยสรุปในภาพรวมจะพบว่า อัตราการมีงานทาหรือการมีส่วนร่วมในกาลั งแรงงานของจังหวัดอุตรดิตถ์
จะมี ลั กษณะการเคลื่ อ นย้ ายแรงงานแบบเป็ น วัฏ จัก รหรือวงจร ทั้ งนี้ เพราะพื้ น ที่ จั งหวัด เป็ น เขตเกษตรกรรม
ประชากร ซึ่ งเป็ น ก าลั งแรงงานของจั งหวั ดจะอาศั ยอยู่ ในภาคส่ วนของเกษตรกรรม เพื่ อช่ วยครั วเรื อนในการท า
การเกษตรเป็นส่วนใหญ่ เมื่อหมดฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตก็จะเคลื่อนย้ายไปหางานทาในภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดอื่นๆ
และจะเคลื่อนย้ายกลับมาภาคเกษตรกรรมอีกครั้งในฤดูเพาะปลูก วนเวียนในลักษณะเช่นนี้อย่างเป็นวัฏจักรทุกปี
จึงอาจส่งผลต่อการขาดแคลนแรงงานในบางฤดูกาล

รายงานสถานการณ์แรงงานและดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจาปี 2562
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3) อัตราการว่างงาน
การศึกษาอัตราการว่างงานในปีที่ผ่านมา จะพบว่า อัตราการว่างงานของจังหวัดอุตรดิตถ์แต่ละปี
จะปรับตัวสูงขึ้นและลดลงตามปัจจัยกาลังแรงงานใหม่สาเร็จการศึกษาที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน และการเคลื่อนย้ายของ
แรงงานภาคเกษตร จึงเป็นปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการว่างงานที่ลดลง ดังนั้นอัตราการว่างงานจึงเป็นเครื่องชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับ
ปั จจั ยเหล่ านี้ นอกจากนี้ อั ตราการว่างงานจะเกี่ ยวข้ องกั บภาวะเศรษฐกิ จและพื้ นที่ กล่ าวคื อ แรงงานจะมี การเคลื่ อนย้ ายสู่
ภาคเกษตรที่เป็น ฤดูเพาะปลูก จังหวัดที่เป็ นพื้นที่การเกษตรจะมีอัตราว่างงานต่า สาหรับอัตราการว่างงานในจังหวัด
อุตรดิตถ์ ประจาปี 2562 อัตราร้อยละ 0.61 มีสัดส่วนลดลงจากประจาปี 2561 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 1.53 (ตาราง 4 และ
แผนภูมิ 4)
ตาราง 4 อัตราการว่างงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจาปี 2562
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
ผู้ว่างงานในจังหวัด
1,916
2,561
3,169
3,036
3,395
1,328
กาลังแรงงาน
228,486 227,480 223,717 220,165 221,361 217,895
ปัจจุบันในจังหวัด
อัตราการว่างงาน
0.84
1.13
1.42
1.38
1.53
0.61
ในจังหวัด
ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์

แผนภูมิ 4 อัตราการว่างงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจาปี 2562
2.00
1.50

1.42

1.38

1.53

1.13

1.00
0.84

0.61

0.50
0.00
ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ที่มา : สานักงานสถิติจงั หวัดอุตรดิตถ์
หมายเหตุ : อัตราการว่างงานของจังหวัด = ผู้ว่างงานในจังหวัด X 100
กาลังแรงงานปัจจุบันในจังหวัด

รายงานสถานการณ์แรงงานและดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจาปี 2562
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4) อัตราการเปลี่ยนแปลงของจานวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม (มาตรา 33) ผู้ประกันตนที่ขอรับ
ประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน และการขึ้นทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีเลิกจ้าง
จานวนผู้ประกันตนมาตรา 33 ของสานักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ 31 ธันวาคม 2562
มีจานวน 18,831 คน (ข้อมูลสานักงานประกันสังคมจังหวัด) อัตราการเปลี่ยนแปลงของจานวนผู้ประกันตน (มาตรา 33) อยู่ที่
ร้อยละ -1.62 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วลดลง ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 4.31 จานวนผู้ประกันตนที่ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน
3,034 คน (ข้อมูลสานักงานจัดหางานจังหวัด) อัตราการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกันตนที่ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน
ร้ อยละ -6.62 เมื่ อเปรี ยบเที ยบกั บปี ที่ แล้ วลดลง ซึ่ งอยู่ที่ ร้อยละ 2.14 (ข้อมู ลส านั กงานจั ดหางานจั งหวัด) จ านวน
ผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีเลิกจ้างในไตรมาสนี้มีจานวน 98 คน (ข้อมูลสานักงานจัดหางาน
จังหวัด) อัตราการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีเลิกจ้าง ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ
40.0 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วเพิ่มขึ้น ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ -59.54 (ตาราง 5 และ แผนภูมิ 5)
ตาราง 5 อัตราการเปลี่ยนแปลงของจานวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม (มาตรา 33) ผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียน
ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน และกรณีเลิกจ้างจังหวัดอุตรดิตถ์
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
16,946 18,226 17,917 18,351 19,142 18,831
1.21
7.55
-1.70
2.42
4.31
-1.62

จานวนผูป้ ระกันตนมาตรา 33
อัตราการเปลี่ยนแปลงของ
จานวน ผปต.ในระบบ
ประกันสังคมมาตรา 33
จานวน ผปต.ที่ขอรับ
1,155 1,130 2,243 3,181 3,249
ประโยชน์ทดแทนกรณี
ว่างงาน
อัตราการเปลี่ยนแปลงของ
16.0
-2.16 98.50 41.81
2.14
ผปต.ที่ขอรับประโยชน์
ทดแทนกรณีว่างงาน
จานวน ผปต.ที่ขึ้นทะเบียน
118
223
156
173
70
ขอรับประโยชน์ทดแทน
กรณีเลิกจ้าง
อัตราการเปลี่ยนแปลงของ
34.46 88.98 -30.04 10.90 -59.54
ผปต.ที่ขึ้นทะเบียนขอรับ
ประโยชน์ทดแทนกรณี
เลิกจ้าง
ที่มา : สานักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์, สานักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์

รายงานสถานการณ์แรงงานและดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจาปี 2562

3,034
-6.62
98
40.0
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แผนภูมิ 5 อัตราการเปลี่ยนแปลงของจานวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม (มาตรา 33) ผู้ประกันตนที่ขึ้น
ทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน และกรณีเลิกจ้างจังหวัดอุตรดิตถ์
110
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-70

88.98

98.50

อัตราการเปลี่ยนแปลงของจานวน
ผปต.ในระบบประกันสังคมมาตรา 33

41.81
40.0
34.46
16.0
10.90 2.14
7.55
4.31
2.42
1.21
-1.62
-1.70
-2.16
-6.62
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
-30.04
-59.54

อัตราการเปลี่ยนแปลงของ ผปต.ที่
ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน
อัตราการเปลี่ยนแปลงของ ผปต.ที่ขึ้น
ทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทนกรณี
เลิกจ้าง

ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์
หมายเหตุ : 1) อัตราการเปลี่ยนแปลงของจานวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม (มาตรา 33) =
(จานวนผู้ประกันตนมาตรา 33 ปีปัจจุบัน-จานวนผู้ประกันตนมาตรา 33 ปีก่อน) X 100
จานวนผู้ประกันตนมาตรา 33 ปีก่อน
2) อัตราการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกันตนที่ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน =
จานวน ผปต.ที่ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานปีปัจจุบันจานวน ผปต.ที่ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานปีก่อน X 100
จานวน ผปต.ที่ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานปีก่อน
3) อัตราการเปลี่ยนแปลงของจานวนผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีเลิกจ้าง =
จานวน ผปต.ที่ขึ้นทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีเลิกจ้างปีปจั จุบันจานวน ผปต.ที่ขึ้นทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีเลิกจ้างปีกอ่ น X 100
จานวน ผปต.ที่ขึ้นทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีเลิกจ้างปีก่อน

5) อัตราการบรรจุงาน
อัตราการบรรจุงานในแต่ละปี เป็นตัวชี้วัดที่แสดงให้ เห็ นถึงการเคลื่ อนไหวของภาวการณ์ ด้านแรงงาน
ซึ่งสามารถศึกษาวิเคราะห์กับจานวนตาแหน่งงานว่าง และจานวนผู้สมัครงาน โดยเมื่อวิเคราะห์จานวนการบรรจุงานที่สานักงาน
จัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์ ดาเนินการเปรียบเทียบกับจานวนตาแหน่งงานว่างที่แจ้งผ่านสานักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์
พบว่า สัดส่วนของผู้บรรจุงานต่อตาแหน่งงานว่างในปีนี้มีอัตราร้อยละ 72.47 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาที่มีอัตราการบรรจุงาน
เพิ่มขึ้น ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 63.38 และการบรรจุงานต่อผู้ลงทะเบียนสมัครงานในปีนี้มีอัตราร้อยละ 159.01 เมื่อ
เทียบกับปีที่ผ่านมามีอัตราเพิ่มขึ้น ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 117.63 จะเห็นได้ว่ามีอัตราการบรรจุงานต่อตาแหน่งงานว่ าง
รวมทั้งการบรรจุงานต่อผู้ลงทะเบียนสมัครงานเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งอาจเป็นเพราะในปีนี้สัดส่วนของผู้ได้รับการ
บรรจุงานกับตาแหน่งงานว่างที่สถานประกอบการแจ้งผ่านสานักงานจัดหางานจังหวัดมี จานวนมากขึ้น (ตาราง 6
และ แผนภูมิ 6)
รายงานสถานการณ์แรงงานและดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจาปี 2562
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ตาราง 6 อัตราการบรรจุงานของจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจาปี 2562
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
จานวนผู้ได้รับการบรรจุงาน
2,022 3,550 2,751 1,247 1,388 1,377
จานวนตาแหน่งงานว่าง
1,403 2,697 2,664 1,508 2,190 1,900
จานวนผู้ลงทะเบียนสมัครงาน 2,279 2,024 1,407
668 1,180
866
อัตราการบรรจุงานต่อ
144.12 131.63 103.27 82.69 63.38 72.47
ตาแหน่งงานว่าง
อัตราการบรรจุงานต่อ
88.72 175.40 195.52 186.68 117.63 159.01
ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน
ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์

แผนภูมิ 6 อัตราการบรรจุงานต่อผู้สมัครงาน/ตาแหน่งงานว่างในจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจาปี 2562
250
200

195.52
175.4

150
100

144.12

186.68
159.01

131.63

88.72

บรรจุงาน/ตาแหน่งงานว่าง

117.63

103.27
82.69

63.38

50

บรรจุงาน/ผู้สมัครงาน
72.47

0
ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์
หมายเหตุ : 1) อัตราการบรรจุงานต่อผู้สมัครงานจังหวัด =
ผู้ได้รับการบรรจุงานในจังหวัด X 100
ผู้สมัครงานในจังหวัด
2) อัตราการบรรจุงานต่อตาแหน่งงานว่างจังหวัด =
ผู้ได้รับการบรรจุงานในจังหวัด X 100
ตาแหน่งงานว่างในจังหวัด

รายงานสถานการณ์แรงงานและดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจาปี 2562
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6) อัตราการจ้างแรงงานต่างด้าว
อัตราการจ้างแรงงานต่างด้าวต่อจานวนผู้มีงานทาทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 0.51 หมายถึงผู้มีงานทาทุก ๆ
100 คน จะมีการจ้างแรงงานต่างด้าวประมาณ 0-1 คน และอัตราการจ้างแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว และกัมพูชา)
ต่อจานวนผู้มีงานทาทั้งหมดอยู่ที่ร้อยละ 0.47p แสดงว่าผู้มีงานทาทุก ๆ 100 คน จะเป็นการจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติ
เมียนมา ลาว กัมพูชา 0-1 คน (ตาราง 7 และแผนภูมิ 7)
ตาราง 7 อัตราการจ้างแรงงานต่างด้าวในจังหวัดอุตรดิตถ์
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561
226,570 224,919 220,548 217,129 217,866
1,428
986
948
1,005
1,362

ปี 2562
216,568
1,108

1,110

1,028

0.63

0.51

0.51

0.47

ผู้มีงานทาในจังหวัด
จานวนแรงงานต่าง
ด้าวทั้งหมดในจังหวัด
จานวนแรงงาน
1,308
899
863
914
ต่างด้าว 3 สัญชาติ
(เมียนมา ลาว กัมพูชา)
ในจังหวัด
อัตราการจ้างแรงงาน
0.63
0.44
0.43
0.46
ต่างด้าวต่อจานวน
ผู้มีงานทาทั้งหมด
ในจังหวัด
อัตราการจ้างแรงงาน
0.58
0.40
0.39
0.42
ต่างด้าว 3 สัญชาติ
(เมียนมา ลาว
กัมพูชา) ต่อจานวน
ผู้มีงานทาทั้งหมดใน
จังหวัด
ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ และสานักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์

0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

แผนภูมิ 7 อัตราการจ้างแรงงานต่างด้าวในจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจาปี 2562
0.63
0.58

0.63
0.44
0.40

0.43
0.39

0.46
0.42

0.51

0.51
0.47

อัตราการจ้างแรงงานต่างด้าวต่อ
จานวนผู้มีงานทาทั้งหมดในจังหวัด
อัตราการจ้างแรงงานต่างด้าว 3
สัญชาติ (เมียนม่าร์ ลาว กัมพูชา) ใน
จังหวัด

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์, สานักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์

รายงานสถานการณ์แรงงานและดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจาปี 2562
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หมายเหตุ : 1) อัตราการจ้างแรงงานต่างด้าวต่อจานวนผุ้มีงานทาทั้งหมดของจังหวัด =
จานวนแรงงานต่างด้าวทั้งหมดในจังหวัด X 100
ผู้มีงานทาในจังหวัด
2) อัตราการจ้างแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนม่าร์ ลาว กัมพูชา) ในจังหวัด =
จานวนแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติในจังหวัด X 100
ผู้มีงานทาในจังหวัด

7) อัตราการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานและกฎหมายความปลอดภัยในการทางาน
ของสถานประกอบการ
อัตราการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานของสถานประกอบการ เป็นตัวบ่งบอกตัวหนึ่งที่แสดง
ของสถานประกอบการ
ให้เห็นถึงภาวการณ์ ด้านแรงงาน หากนายจ้างไม่ปฏิบัติตามกฎหมายสูงย่อมส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของลูกจ้าง ผู้ใช้
แรงงาน และส่งผลถึงคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานตามมา ซึ่งพบว่า อัตราการไม่ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานของ
สถานประกอบการในจังหวัดต่อจานวนสถานประกอบการที่ผ่านการตรวจทั้งหมดของจังหวัด พบว่า ประจาปี 2562 มีอัตราร้อยละ
5.24 เมื่ อเปรี ยบเที ยบกั บ ปี ที่ ผ่ านมามี อั ต ราเพิ่ ม ขึ้ น ร้อ ยละ 3.62 ที่ มี อั ต ราร้อ ยละ 1.62 เจ้าหน้ า ที่ ได้ ด าเนิ น
การออกคาสั่งให้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย สาหรับอัตราการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายความปลอดภัยในการทางาน
ประจ าปี 2561 พบว่า มีอัต ราการไม่ป ฏิ บัติ ถูกต้ องตามกฎหมายความปลอดภั ยในการท างานร้อยละ 12.05
เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาที่มีร้อยละ 8.89 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.16 เจ้าหน้าที่ได้ดาเนินการออกคาสั่งให้ปรับปรุง
ถูกต้องตามกฎหมาย (ตาราง 8 และแผนภูมิ 8)
ตาราง 8 อัตราการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานและกฎหมายความปลอดภัยในการทางาน
ของสถานประกอบการในจังหวัดอุตรดิตถ์
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561
5
7
7
4
11

จานวนสถานประกอบ
กิจการที่ปฏิบัตไิ ม่ถูกต้อง
ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
จานวนสถานประกอบการ
180
226
223
ทีผ่ ่านการตรวจคุ้มครองฯ
จานวนสถานประกอบ
3
5
1
กิจการที่ปฏิบัตไิ ม่ถูกต้องฯ
ความปลอดภัยในการทางาน
จานวน สปก.ทีผ่ ่านการตรวจ
78
93
88
ความปลอดภัยในการทางาน
อัตราการปฏิบัตไิ ม่ถูกต้องฯ
2.78
3.10
3.14
ตามกฎหมายคุ้มครองฯ
อัตราการปฏิบัตไิ ม่ถูกต้องฯ
3.85
5.38
1.14
ความปลอดภัยฯ สปก.
ที่มา : สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์

ปี 2562
11

247

210

186

8

10

5

90

83

63

1.62

5.24

5.91

8.89

12.05

7.94

รายงานสถานการณ์แรงงานและดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจาปี 2562
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แผนภูมิ 8 อัตราการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานและกฎหมายความปลอดภัยในการทางาน
ของสถานประกอบการในจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจาปี 2562
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

12.05
8.89
3.85
2.78

5.38
3.10

3.14
1.14

5.24

7.94
5.91

คุ้มครองแรงงาน
ความปลอดภัย

1.62

ที่มา : สานักงานสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์
หมายเหตุ :

1. อัตราการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานของสถานประกอบกิจการในจังหวัด =
จานวนสถานประกอบการที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานในจังหวัด x 100
จานวนสถานประกอบการที่ผ่านการตรวจคุ้มครองแรงงานในจังหวัด
2. อัตราการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายความปลอดภัยในการทางานของสถานประกอบการในจังหวัด =
จานวนสถานประกอบการที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายความปลอดภัยในการทางานในจังหวัด x 100
จานวนสถานประกอบการที่ผ่านการตรวจความปลอดภัยในการทางานในจังหวัด

8) อัตราการเกิดข้อพิพาทแรงงาน/ข้อขัดแย้งในสถานประกอบการ
การเกิดข้อพิพาทแรงงานและข้อขัดแย้งในสถานประกอบการ เป็นตัวชี้วัดที่แสดงถึงความสัมพันธ์
ระหว่างนายจ้ างและลู ก จ้ าง การเปลี่ ย นแปลงของอั ตราการเกิด ข้ อพิ พ าทแรงงาน จะแสดงให้ เห็ น ถึงทิ ศ ทาง
ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างว่ามีทิศทางหรือแนวโน้มไปในทางใด การเกิดข้อพิพาทแรงงานนั้นมีผลมาจาก
การที่ลูกจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องต่อนายจ้าง และหากไม่สามารถยุติหรือตกลงกันได้ก็จะเกิดเป็นข้อพิพาทแรงงานขึ้น สาหรับ
อัตราสถานประกอบการที่เกิดข้อพิพาทแรงงานในจังหวัดต่อสถานประกอบการ ประจาปี 2562 ไม่มีกรณีข้อพิพาทแรงงาน
สาหรับข้อขัดแย้งในสถานประกอบการ ซึ่งเกิดจากความขัดแย้งระหว่างนายจ้าง ลูกจ้างที่มิใช่ข้อพิพาทแรงงานตามกฎหมาย
แรงงานเป็ น ตั วชี้ วั ด อี กตั วหนึ่ งที่ บ่ งบอกถึ งความสั ม พั นธ์ ระหว่ างนายจ้ างและลู ก จ้ างในสถานประกอบการ
ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดได้ดาเนินการตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ
พร้อมทั้งส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้างอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ

รายงานสถานการณ์แรงงานและดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจาปี 2562
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9) อัตราแรงงานที่เป็นผู้ประกันตน
อัตราแรงงานที่เป็นผู้ประกันตนคิดจากจานวนผู้ประกันตนของกองทุนประกันสังคมตามมาตรา
33,39 และ 40 ต่อจานวนผู้มีงานทาในจังหวัดอุตรดิตถ์ในปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 27.47 มีอัตราเปลี่ยนแปลง
ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่มีร้อยละ 24.79 ทั้งนี้ สานักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์ได้ขยายความคุ้มครอง
ไปสู่กลุ่มผู้ใช้แรงงานนอกระบบเพื่อจูงใจให้ผู้ใช้แรงงานเข้ามาอยู่ในระบบประกันสังคมเพื่อนาไปสู่การมีหลักประกัน
ความมั่นคงในชีวิตเพิ่มมากขึ้น จึงทาให้อัตราแรงงานที่เป็นผู้ประกันตนมีแนวโน้ม จะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ (ตาราง 9 และ
แผนภูมิ 9)
ตาราง 9 อัตราแรงงานที่เป็นผู้ประกันตนในจังหวัดอุตรดิตถ์
ปี 2557
43,794

ปี 2558
44,535

ปี 2559
45,665

ปี 2560
48,196

ปี 2561
54,044

ปี 2562
58,343

จานวนผู้ประกันตน
มาตรา 33,39,40
ในจังหวัด
จานวนผู้มีงานทา 226,570 224,919 220,548 217,129 217,966 212,393
ในจังหวัด
อัตราแรงงานที่
19.33
19.80
20.71
22.20
24.79
27.47
เป็นผู้ประกันตน
ในจังหวัด

แผนภูมิ 9 อัตราแรงงานที่เป็นผู้ประกันสังคมในจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจาปี 2562
30
25
20

19.33

19.80

20.71

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

22.20

24.79

27.47

15
10
5
0
ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ที่มา : สานักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์, สานักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์
หมายเหตุ : อัตราแรงงานที่เป็นผูป้ ระกันตนในจังหวัด = จานวนผูป้ ระกันตนมาตรา 33,39,40 ในจังหวัด x 100
จานวนผู้มีงานทาในจังหวัด
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สถานการณ์แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์
สถานการณ์แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจาปี 2562 (มกราคม -ธันวาคม 2562) ขอนาเสนอ
ข้อมูลในประเด็นต่างๆ ดังนี้
1) กาลังแรงงาน การมีงานทา การว่างงาน
2) การส่งเสริมการมีงานทา
3) การพัฒนาศักยภาพแรงงาน
4) การคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการ
5) การประกันสังคม
1) กาลังแรงงาน การมีงานทา การว่างงาน
สานั กงานสถิติจั งหวัดอุตรดิตถ์ ได้ดาเนินการสารวจภาวะการทางานของประชากร ประจาปี 2562
(มกราคม-ธันวาคม 2562) จังหวัดอุตรดิตถ์มีประชากรรวมทั้งสิ้น 429,296 คน โดยสัดส่วนของประชากรเพศชาย
มีน้อยกว่าเพศหญิง กล่าวคือ เพศชายมี 205,507 คน ร้อยละ 47.87 ขณะที่เพศหญิงมี 223,789 คน ร้อยละ 52.13
ซึ่งมีสัดส่วนใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา โดยประชากรทั้งหมด พบว่า เป็นผู้อยู่ในวัยทางานหรืออายุ 15 ปีขึ้นไป มีจานวน
363,411 คน ร้อยละ 84.65 ผู้มีอายุต่ากว่า 15 ปี 65,885 คน ร้อยละ 15.35 (แผนภูมิ 1)
แผนภูมิ 1 โครงสร้างประชากรจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจาปี 2562
ประชากรรวม
429,296 คน
ผู้อยู่ในวัยทางาน
(อายุ 15 ปีขึ้นไป)
363,411 คน
ผู้อยู่ในกาลังแรงงาน
215,549 คน

ผู้ไม่อยู่ในวัยทางาน
(อายุต่ากว่า 15 ปี)
65,885 คน
ผู้ไม่อยู่ในกาลังแรงงาน
147,862 คน

ผู้มีงานทา
212,393 คน

ทางานบ้าน
50,912 คน

ผู้รอฤดูกาล
1,298 คน

เรียนหนังสือ
31,981 คน

ผู้ว่างงาน
1,858 คน

อื่น ๆ
64,969 คน

รายงานสถานการณ์แรงงานและดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจาปี 2562
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ในกลุ่ มผู้ อยู่ ในวั ยท างาน (ผู้ มี อายุ 15 ปี ขึ้นไป) 363,411 คน พบว่ า เป็ นผู้อยู่ในกาลั งแรงงานรวม
215,549 คน โดยจาแนกเป็นผู้มีงานทา 212,393 คน คิดเป็นร้อยละ 99.13 ของผู้อยู่ในกาลังแรงงานปัจจุบัน ขณะที่
ผู้ว่างงาน 1,858 คน ร้อยละ 0.87 ของผู้อยู่ในกาลังแรงงานปัจจุบัน และผู้รอฤดูกาล 1,298 คน ร้อยละ 0.60 ของผู้อยู่ใน
กาลังแรงงานรวม เมื่อเปรียบเทียบการมีงานทาระหว่างเพศ พบว่า เพศชายมีอัตราส่วนของการมีงานทาหรืออัตราการจ้างงาน
สูงกว่าเพศหญิง (คานวณจากผู้มีงานทาจาแนกเพศต่อผู้อยู่ในกาลังแรงงานจาแนกเพศ) กล่าวคือเพศชายมีอัตราร้อยละ
99.18 ขณะที่เพศหญิงมีร้อยละ 99.08 และเมื่อพิจารณาในภาพรวมจะพบว่า อัตราการมีงานทาซึ่งคานวณจาก
สัดส่วนผู้มีงานทาต่อผู้อยู่ในกาลังแรงงานมีอัตราร้อยละ 99.13 นั่นหมายความว่าผู้อยู่ในกาลังแรงงาน 100 คน จะมีงานทา
ประมาณ 99 - 100 คน ซึ่งอัตราการจ้างงานในภาพรวมปีนี้มีสัดส่วนทีล่ ดลงจากปีที่แล้วที่มีร้อยละ 98.47
ส่วนอัตราการว่างงาน ซึ่งคานวณจากผู้ว่างงานต่อผู้อยู่ในกาลั งแรงงานมีอัตราการว่างงานร้อยละ 0.87
โดยชายจะมีอัตราการว่างงานมากกว่าเพศหญิงเล็กน้อย กล่าวคือ เพศชายร้อยละ 0.82 ขณะที่เพศหญิงร้อยละ 0.92 ทั้งนี้
อัตราการว่างงานลดลงจากปีที่แล้วที่มีอัตราการว่างงานร้อยละ 1.53 สาหรับตัวเลขในกลุ่มของผู้ที่ไม่อยู่ ในกาลังแรงงาน
ซึ่งมีจานวน 147,862 คน พบว่า เป็นผู้ทางานบ้าน เรียนหนังสือ และเด็ก คนชราที่ไม่สามารถทางานได้ โดยมีสัดส่วนคือ
50,912, 31,981 และ 64,969 ตามลาดับ (รายละเอียดตามตาราง 1)
ตาราง 1 ประชากรจาแนกตามสถานภาพแรงงาน ประจาปี 2562 (มกราคม-ธันวาคม 2562)
สถานภาพแรงงาน
ประชากรรวม
ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป
ผู้อยู่ในกาลังแรงงานรวม
กาลังแรงงานปัจจุบัน
- ผู้มีงานทา
- ผูว้ ่างงาน
กาลังแรงงานที่รอฤดูกาล
ผู้ไม่อยู่ในกาลังแรงงาน
- ทางานบ้าน
- เรียนหนังสือ
- อื่น ๆ
ประชากรอายุต่ากว่า 15 ปี

ชาย
205,507
172,217
119,673
118,603
117,627
976
1,070
52,544
4,371
15,654
32,519
33,290

หญิง
223,789
191,194
95,876
95,648
94,766
882
228
95,318
46,541
16,327
32,450
32,595

รวม
429,296
363,411
215,549
214,251
212,393
1,858
1,298
147,862
50,912
31,981
64,969
65,885

ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์

สาหรับจานวนผู้มีงานทาที่มี 212,393 คน พบว่าทางานในภาคเกษตร 97,692 คน คิดเป็น
ร้อยละ 46.0 ของผู้ มีงานท าทั้ งหมด ซึ่งมีสั ดส่ วนลดลงจากปีที่ แล้ วที่มีอัตราร้อยละ 47.72 มีจานวน 104,021 คน
ส่วนแรงงานนอกภาคเกษตร 114,701 คน คิดเป็นร้อยละ 54.0 ของผู้มีงานทาทั้งหมด มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจาก
ปีที่แล้วที่มีอัตราร้อยละ 52.28 มีจานวน 113,945 คน โดยกลุ่มผู้ทางานนอกภาคเกษตรกรรมส่วนใหญ่จะทางานในสาขา
การขายส่ง การขายปลีกมากที่สุด 29,827 คน คิดเป็นร้อยละ 26.0 ของผู้ทางานนอกภาคเกษตรทั้งหมด รองลงมา การผลิต
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17,125 คน ร้อยละ 14.93 การก่อสร้าง 15,760 คน ร้อยละ 13.74 การบริหารราชการและป้องกันประเทศ 13,699 คน
ร้อยละ 11.94 กิจกรรมโรงแรมและอาหาร 13,170 คน ร้อยละ 11.48 การศึกษา 5,812 คน ร้อยละ 5.07 สุขภาพ
และสังคมสงเคราะห์ 4,358 คน ร้อยละ 3.80 กิจกรรมบริการด้านอื่น ๆ 4,297 คน ร้อยละ 3.75 กิจการทางการเงินและ
การประกันภัย 2,975 คน ร้อยละ 2.59 การขนส่งที่เก็บสินค้า 1,804 คน ร้อยละ 1.57 ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล
1,288 คน ร้อยละ 1.12 กิจกรรมทางวิชาชีพ และเทคนิค 1,272 คน ร้อยละ 0.60 ศิลปะความบันเทิงนันทนาการ
1,020 คน ร้อยละ 0.89 การบริหารและการสนับสนุน 659 คน ร้อยละ 0.31 การทาเหมืองแร่เหมืองหิน 621 คน ร้อยละ
0.54 กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ 288 คน ร้อยละ 0.14 การจัดหาน้า บาบัดน้าเสีย 267 คน ร้อยละ 0.13 การไฟฟ้า
ก๊าซ และไอน้ า 243 คน ร้ อยละ 0.21 และ ข้ อมู ลข่าวสารและการสื่ อสาร 216 คน ร้อยละ 0.19 (แผนภู มิ 2 และ
ภาคผนวก : ตารางที่ 3)
แผนภูมิ 2 ผู้มีงานทาจังหวัดอุตรดิตถ์ จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรมนอกภาคเกษตรกรรม 5 อันดับแรก
ประจาปี 2562 (มกราคม-ธันวาคม 2562)
29,827
13,170

15,760

13,699

17,125

ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์

เมื่ อพิ จารณาผู้ มี งานท าจ าแนกตามอาชี พ ประจ าปี 2562 พบว่ า อาชี พที่ มี งานท ามากที่ สุ ดคื อ
ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตรและการประมง 80,937 คน คิดเป็นร้อยละ 38.11 รองลงมา พนักงานบริการและ
พ
นั
ก
ง
า
น
ในร้านค้าและตลาด 36,140 คน ร้ อยละ 17.02 ผู้ ปฏิบั ติงานด้านความสามารถทางฝี มือและธุรกิจการค้าที่เกี่ยวข้อง
28,795 คน ร้อยละ 13.56 อาชีพขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ในด้านการขายและการให้ บริการ 26,801 คน ร้อยละ 12.62
ผู้ ประกอบวิ ชาชี พ ด้ านต่ าง ๆ 10,448 คน ร้ อยละ 4.92 ผู้ ปฏิ บั ติ การโรงงานและเครื่ องจั กรและผู้ ปฏิ บั ติ งาน
ด้านการประกอบ 8,974 คน ร้อยละ 4.23 เสมียน 8,767 คน ร้อยละ 4.13 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคนิคสาขาต่าง ๆ และ
อาชีพที่เกี่ยวข้อง 5,921 คน ร้อยละ 2.79 และผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโสและผู้จัดการ 5,610 คน ร้อยละ
2.64 (แผนภูมิ 3 และภาคผนวก : ตารางที่ 2)
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แผนภูมิ 3 ผู้มีงานทาจังหวัดอุตรดิตถ์ จาแนกตามอาชีพ ประจาปี 2562 (มกราคม-ธันวาคม 2562)
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ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์

หากพิ จ ารณาถึ งระดับ การศึกษาของผู้ มี งานท าพบว่า ผู้ มีงานท าส่ ว นใหญ่ มีก ารศึก ษาต่ ากว่า
ประถมศึกษา 55,293 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.03 รองลงมา ระดับประถมศึกษา 49,542 คน ร้อยละ 23.33 ระดับ
มหาวิทยาลัย 39,443 คน ร้อยละ 18.57 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 37,369 คน ร้อยละ 17.59 ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น 28,918 คน ร้อยละ 13.62 และ ไม่มีการศึกษา 1,828 คน ร้อยละ 0.86 (แผนภูมิ 4 และภาคผนวก :
ตารางที่ 4)
แผนภูมิ 4 ผู้มีงานทาจังหวัดอุตรดิตถ์ จาแนกตามระดับการศึกษาประจาปี 2562 (มกราคม-ธันวาคม 2562)
65000
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45000
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5000

55,293

49,542
28,918

37,369

39,443

1,828

ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์
ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์
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ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์

ส่วนด้านสถานภาพการทางานของผู้ที่มีงานทา พบว่า ส่วนใหญ่ทางานส่วนตัวมากที่สุด 86,044 คน คิดเป็น
ร้อยละ 40.51 รองลงมา ลูกจ้างเอกชน 58,553 คน ร้อยละ 27.57 ช่วยธุรกิจครัวเรือน 38,118 คน ร้อยละ 17.95
ลูกจ้างรัฐบาล 26,046 คน ร้อยละ 12.26 นายจ้าง 3,348 คน ร้อยละ 1.58 ส่วนผู้มีงานทาที่มีสถานภาพเป็นการรวมกลุ่ม
มีเพียง 284 คน ร้อยละ 0.13 (แผนภูมิ 5 และภาคผนวก : ตารางที่ 5)
แผนภูมิ 5 ผู้มีงานทาจังหวัดอุตรดิตถ์ จาแนกตามสถานภาพการทางาน ประจาปี 2562 (มกราคม-ธันวาคม 2562)
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ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์

ส่วนจานวนผู้ที่มีงานทาจาแนกตามชั่วโมงทางานต่อสัปดาห์ที่มีงานทามากที่สุดคือ 40-49 ชั่วโมง 99,528 คน
(คิดเป็นร้อยละ 46.86) รองลงมา 35-39 ชั่วโมง 33,377 คน (ร้อยละ 15.71) 30-34 ชั่วโมง 25,255 คน (ร้อยละ
11.89) 20-29 ชั่วโมง 23,864 คน (ร้อยละ 11.24) 50 ชั่วโมงขึ้นไป 23,433 คน (ร้อยละ 11.03) 10-19 ชั่วโมง
4,461 คน (ร้อยละ 2.10) 0 ชั่วโมง (ไม่ได้ทางาน) 1,665 คน (ร้อยละ 0.78) และ 1-9 ชั่วโมง 810 คน (ร้อยละ
0.38) (แผนภูมิ 6 และภาคผนวก : ตารางที่ 6)
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แผนภูมิ 6 ผู้มีงานทาจังหวัดอุตรดิตถ์ จาแนกตามชั่วโมงทางานต่อสัปดาห์ ประจาปี 2562 (มกราคม-ธันวาคม 2562)
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ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์

สาหรับแรงงานนอกระบบของจังหวัดอุตรดิตถ์ ข้อมูล ณ ประจาปี 2562 พบว่า ผู้มีงานทาที่อยู่ใน
แรงงานนอกระบบ 152,566 คน คิดเป็นร้อยละ 72.18 ของผู้มีงานทาทั้งหมด โดยจาแนกเป็นชาย 86,708 คน
ร้อยละ 56.83 เป็นหญิง 65,857 คน ร้อยละ 43.17 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมามีอัตราลดลงที่มี 165,906 คน
คิดเป็ นร้อยละ -8.04 ทั้งนี้ แรงงานนอกระบบจะทางานในภาคเกษตรเป็นส่วนใหญ่ จานวน 96,778 คน ร้อยละ 63.43
ขณะที่ นอกภาคเกษตรมี 55,788 คน ร้ อยละ 36.57 ซึ่ งกลุ่ มนอกภาคเกษตรนี้ เมื่ อพิ จารณาจ าแนกตามประเภท
อุตสาหกรรม พบว่า อุตสาหกรรมที่มีจานวนแรงงานนอกระบบสูงสุด 5 อันดับแรก คือ 1) การขายส่ง การขายปลีก 19,137
คน (คิดเป็นร้อยละ 34.30) 2) การก่อสร้าง 11,932 คน (ร้อยละ 21.39) 3) ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 9,626
คน (ร้อยละ 17.25) 4) การผลิต 8,777 คน (ร้อยละ 15.73) 5) กิจกรรมบริการอื่น ๆ 3,554 คน (ร้อยละ 6.37)
(แผนภูมิ 7 และภาคผนวก : ตารางที่ 7) ส่วนการจาแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ พบว่า ส่วนใหญ่ทางานด้านเกษตรกรรม
96,778 คน (คิดเป็นร้อยละ 63.43) รองลงมา ทางานด้านค้าและบริการ 35,079 คน ร้อยละ 22.99 และทางาน
ด้านการผลิต 20,709 คน ร้อยละ 13.57 ตามลาดับ (แผนภูมิ 7 และภาคผนวก : ตารางที่ 8)
แผนภูมิ 7 จานวนผู้มีงานทาที่อยู่ในแรงงานนอกระบบ จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม (5 อันดับแรก) ประจาปี 2562

รายงานสถานการณ์แรงงานและดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจาปี 2562
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เมื่อพิจารณาแรงงานนอกระบบจาแนกตามอาชีพ พบว่าผู้มีงานทามากที่สุดคือ ด้านการเกษตรและการ
ประมง 86,396 คน คิดเป็นร้อยละ 56.63 รองลงมา พนักงานบริการ 24,622 คน ร้อยละ 16.14 อาชีพขั้นพื้นฐานต่าง ๆ
20,137 คน ร้อยละ 13.20 ด้านความสามารถทางฝีมือ 16,077 คน ร้อยละ 10.54 ผู้ปฏิบัติงานในโรงงานเครื่องจักร
2,641 คน ร้อยละ 1.73 ผู้บัญญัติกฎหมายและผู้จัดการ 1,422 คน ร้อยละ 0.93 เสมียน 615 คน ร้อยละ 0.40
วิชาชีพด้านต่าง ๆ 489 คน ร้อยละ 0.32 และวิชาชีพด้านเทคนิค 167 คน ร้อยละ 0.11 (แผนภูมิ 8 และภาคผนวก
: ตารางที่ 7)
แผนภูมิ 8 จานวนผู้มีงานทาที่อยู่ในแรงงานนอกระบบ จาแนกตามอาชีพ ประจาปี 2562
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ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์

ส าหรั บด้ านการศึ กษา พบว่ าแรงงานนอกระบบส่ วนใหญ่ มี การศึ กษาในระดั บต่ ากว่ าประถมศึ กษา
51,779 คน คิดเป็นร้อยละ 33.94 รองลงมา ระดับประถมศึกษา 45,308 คน ร้อยละ 29.70 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
20,857 คน ร้อยละ 13.67 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 19,202 คน ร้อยละ 12.59 ระดับอุดมศึกษา 13,603 คน ร้อยละ
8.92 ขณะที่ผู้ไม่มีการศึกษามีเพียง 1,817 คน ร้อยละ 1.19 (แผนภูมิ 9 และภาคผนวก : ตารางที่ 10)
รายงานสถานการณ์แรงงานและดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจาปี 2562
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แผนภูมิ 9 จานวนผู้มีงานทาที่อยู่ในแรงงานนอกระบบ จาแนกตามระดับการศึกษา ประจาปี 2562
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สถานภาพการทางานของผู้ที่ทางานที่อยู่ในแรงงานนอกระบบ ส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจส่วนตัว
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 56.31 (85,915 คน) รองลงมา ช่วยธุรกิจครัวเรือน ร้อยละ 26.98 (41,166 คน) ลูกจ้างเอกชน
ร้อยละ 14.50 (22,128 คน) นายจ้าง ร้อยละ 1.44 (2,197 คน) ลูกจ้างรัฐบาล ร้อยละ 0.38 (580 คน) และ การรวมกลุ่ม
ร้อยละ 0.38 (579 คน) (แผนภูมิ 10 และภาคผนวก : ตารางที่ 11)
แผนภูมิ 10 จานวนผู้มีงานทาที่อยู่ในแรงงานนอกระบบ จาแนกตามสถานภาพการทางาน ประจาปี 2562
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ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์

ส่วนกลุ่มอายุแรงงานนอกระบบ พบว่าผู้ที่มีงานทาส่วนใหญ่กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป 39,275 คน
คิดเป็นร้อยละ 25.74 รองลงมา อายุ 50-54 ปี 26,313 คน ร้อยละ 17.25 อายุ 45-49 ปี 18,949 คน ร้อยละ 12.42
อายุ 55-59 ปี 18,462 คน ร้อยละ 12.10 อายุ 40-44 ปี 15,811 คน ร้อยละ 10.36 อายุ 35-39 ปี 10,797
คน ร้อยละ 7.08 อายุ 30-34 ปี 10,669 คน ร้อยละ 6.99 อายุ 25-29 ปี 6,111 คน ร้อยละ 4.01 อายุ 20-24 ปี
5,549 คน ร้อยละ 3.64 และอายุ 15-19 ปี 629 คน ร้อยละ 0.41 (แผนภูมิ 11 และภาคผนวก : ตารางที่ 12)
แผนภูมิ 11 จานวนผู้มีงานทาที่อยู่ในแรงงานนอกระบบ จาแนกตามกลุ่มอายุ ประจาปี 2562
รายงานสถานการณ์แรงงานและดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจาปี 2562
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ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์

สาหรับแรงงานนอกระบบจาแนกจานวนชั่วโมงการทางาน ส่วนใหญ่ชั่วโมงการทางาน 40-49 ชั่วโมง
77,854 คน (คิดเป็นร้อยละ 51.03) รองลงมา 30-39 ชั่วโมง 33,780 คน (ร้อยละ 22.14) 50 ชั่วโมงขึ้นไป 22,016 คน
(ร้อยละ 14.43) 20-29 ชั่วโมง 15,726 คน (ร้อยละ 10.31) 10-19 ชั่วโมง 2,541 คน (ร้อยละ 1.67) 0 ชั่วโมง 474 คน
(ร้อยละ 0.31) และ 1-9 ชั่วโมง 175 คน (ร้อยละ 0.11) (แผนภูมิ 12 และภาคผนวก : ตารางที่ 13)
แผนภูมิ 12 จานวนผู้มีงานทาที่อยู่ในแรงงานนอกระบบ จาแนกตามจานวนชั่วโมงการทางาน ประจาปี 2562
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ที่มา : สานักงานสถิตจิ งั หวัดอุตรดิตถ์

2) การส่งเสริมการมีงานทา
การจัดหางานในประเทศ
รายงานสถานการณ์แรงงานและดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจาปี 2562
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ภารกิจการส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทาเป็นภารกิจหลักของกระทรวงแรงงาน ซึ่งดาเนินการ
โดยสานักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์ การส่งเสริมการมีงานทาในรูปแบบการจัดหางานมีทั้งการหางานในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยการจัดหางานในจังหวัดอุตรดิตถ์ในช่วงประจาปี 2562 (มกราคม-ธันวาคม 2562) มีตาแหน่งงานว่าง
ที่แจ้งผ่านสานักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์ 1,900 อัตรา ซึ่งมีสัดส่วนที่ลดลงจากปีที่แล้วที่มีจานวนตาแหน่งงานว่าง
2,190 อัตรา ในส่วนของผู้ลงทะเบียนสมัครงาน 866 คน ซึ่งมีสัดส่วนลดลงจากปีที่แล้วที่มีจานวน 1,180 คน
ขณะที่ผู้ได้รับการบรรจุงาน 1,377 คน ซึ่งมีสัดส่วนลดลงจากปีทแี่ ล้วมีจานวน 1,388 คน การที่จานวนตาแหน่งงานว่าง
ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน และการบรรจุงานในปีนี้มีสัดส่วนที่ลดลงน่าจะมีสาเหตุมาจากสถานประกอบการต้องการ
กาลังแรงงานน้อยลง (แผนภูมิ 13 และภาคผนวก : ตารางที่ 14)

แผนภูมิ 13 เปรียบเทียบตาแหน่งงานว่าง/ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน/การบรรจุงาน ประจาปี 2562
(มกราคม-ธันวาคม 2562)
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ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์

สาหรับ ตาแหน่ งงานว่างประจาปี 2562 พบว่า เป็นชาย 350 อัตรา คิดเป็น ร้อยละ 18.42
ของตาแหน่งงานว่างทั้งหมด ขณะที่เพศหญิงมี 422 อัตรา ร้อยละ 22.21 และไม่ระบุเพศ 1,128 อัตรา ร้อยละ 59.37
การที่ตาแหน่งงานว่างไม่ได้ระบุเพศแสดงให้เห็นว่าสถานประกอบการหรือนายจ้าง พิจารณาเห็นว่างานโดยทั่วไป
ไม่ว่าชายหรือหญิงก็สามารถทาได้เช่นกัน หรือไม่มีความแตกต่างในเรื่องเพศ ในอีกประการหนึ่งนายจ้างพิจารณา
เห็นว่าการไม่ระบุจะมีผลดีในด้านโอกาสการคัดเลือกมากกว่าการระบุเพศ (แผนภูมิ 14 และภาคผนวก : ตารางที่ 14)
แผนภูมิ 14 ตาแหน่งงานว่าง/ผู้สมัครงาน/การบรรจุงานในจังหวัดอุตรดิตถ์ จาแนกตามเพศ ประจาปี 2562
(มกราคม-ธันวาคม 2562)

รายงานสถานการณ์แรงงานและดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจาปี 2562
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ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์

ด้านอาชีพ พบว่า อาชีพที่มีตาแหน่งงานว่างสูงสุด 5 อันดับแรกคือ 1) เสมียน เจ้าหน้าที่ คิดเป็น
ร้อยละ 31.95 (607 อัตรา) 2) ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 16.0 (304 อัตรา) 3) พนักงานบริการ
พนั กงานขายในร้ านค้ าและตลาด ร้ อยละ 15.26 (290 อั ตรา) 4) อาชี พงานพื้ นฐาน ร้ อยละ 14.95 (284 อั ตรา)
5) ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผู้ควบคุมเครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบการ ร้อยละ 8.47 (161 อัตรา) ตามลาดับ
สาหรับอาชีพที่มีผู้ลงทะเบียนสมัครงานสูงสุดคือ เสมียน เจ้าหน้าที่ 356 คน คิดเป็นร้อยละ 41.11 รองลงมา ช่างเทคนิคและ
ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 139 คน ร้อยละ 16.05 พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด 116 คน ร้อยละ 13.39
อาชี พงานพื้ น ฐาน 113 คน ร้ อยละ 13.05 ผู้ ปฏิ บั ติ งานในโรงงาน ผู้ ควบคุ มเครื่ องจั กรและผู้ ปฏิ บั ติ งานด้ าน
การประกอบการ 68 คน ร้อยละ 7.85 ผู้ ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจต่าง ๆ 47 คน ร้อยละ 5.43 ผู้ประกอบวิชาชีพ
ด้านต่าง ๆ 18 คน ร้อยละ 2.08 ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโส ผู้จัดการ 5 คน ร้อยละ 0.58 และผู้ปฏิบัติงาน
ฝีมือด้านการเกษตรและประมง 4 คน ร้อยละ 0.46 ตามลาดับ
ส่วนการบรรจุงานมีการบรรจุงานสูงสุด คือ เสมียน เจ้าหน้าที่ 521 คน คิดเป็น ร้อยละ 37.84
รองลงมา ช่ างเทคนิ คและผู้ ปฏิ บั ติงานที่ เกี่ ยวข้ อง 217 คน ร้อยละ 15.76 พนั กงานบริการ พนั กงานขายในร้านค้ า
และตลาด 186 คน ร้อยละ 13.51 อาชีพงานพื้นฐาน 184 คน ร้อยละ 13.36 ผู้ปฏิบัติงานในโรงงานผู้ควบคุมเครื่องจักร
และผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบการ 121 คน ร้อยละ 8.79 ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจต่าง ๆ 87 คน ร้อยละ 6.32
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่าง ๆ 45 คน ร้อยละ 3.27 ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโส ผู้จัดการ 11 คน ร้อยละ 0.80
และผู้ปฏิบัติงานฝีมือด้านการเกษตรและประมง 5 คน ร้อยละ 0.36 (แผนภูมิ 15 และภาคผนวก : ตารางที่ 15)
แผนภูมิ 15 ตาแหน่งงานว่าง จาแนกตามประเภทอาชีพ ประจาปี 2562 (มกราคม-ธันวาคม 2562)

รายงานสถานการณ์แรงงานและดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจาปี 2562
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ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์

สาหรับตาแหน่งงานว่างตามระดับการศึกษา พบว่า ตาแหน่งงานว่างตามระดับการศึกษาที่ต้องการสูงสุด
คือ ระดับมัธยมศึกษา 705 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 37.11 รองลงมา ระดับ ปวส. 320 อัตรา ร้อยละ 16.84 ระดับ ปวช. 309
อัตรา ร้อยละ 16.26 ระดับปริญญาตรี 237 อัตรา ร้อยละ 12.47 ระดับอนุปริญญา 189 อัตรา ร้อยละ 9.95 และ
ระดับประถมศึกษาและต่ากว่า 140 อัตรา ร้อยละ 7.37 แสดงให้เห็นว่าขณะนี้ตลาดแรงงานในจังหวัดอุตรดิตถ์มีความ
ต้องการคนในระดับประถมศึกษาและต่ากว่าน้อยมาก ขณะที่ผู้สมัครงานประจาปี 2562 ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาสูงสุด คือ 493 คน คิดเป็นร้อยละ 56.93 รองลงมา ระดับปริญญาตรี 152 คน ร้อยละ 17.55 ระดับ ปวส. 90
คน ร้อยละ 10.39 ระดับ ปวช. 71 คน ร้อยละ 8.20 และระดับประถมศึกษาและต่ากว่า 60 คน ร้อยละ 6.93 สาหรับผู้
บรรจุงานระดับมัธยมศึกษามีการบรรจุงานมากที่สุด 692 คน คิดเป็นร้อยละ 50.25 รองลงมา ระดับปริญญาตรี 288 คน ร้อย
ละ 20.92 ระดับ ปวส. 167 คน ร้อยละ 12.13 ระดับ ปวช. 143 คน ร้อยละ 10.38 ระดับประถมศึกษาและต่ากว่า 87
คน ร้อยละ 6.32 (แผนภูมิ 16 และภาคผนวก : ตารางที่ 16)
แผนภูมิ 16 ตาแหน่งงานว่าง/ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน/การบรรจุงาน จาแนกตามวุฒิการศึกษา
ประจาปี 2562 (มกราคม-ธันวาคม 2562)

รายงานสถานการณ์แรงงานและดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจาปี 2562
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ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์

ด้านอุตสาหกรรม พบว่า อุตสาหกรรมที่มีตาแหน่งงานว่างสู งสุ ดประจาปี 2562 คือ การขายส่ ง
การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ รถจักรยานยนต์ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 440 อัตรา คิดเป็นร้อยละ
23.16 รองลงมา การผลิ ต 403 อั ตรา ร้ อยละ 21.21 การบริหารราชการ การป้ องกั นประเทศ และการประกั นสั งคม
ภาคบั งคั บ 336 อั ตรา ร้ อยละ 17.68 กิ จกรรมการบริ หารและบริการสนั บสนุ นอื่ น ๆ 162 อั ตรา ร้อยละ 8.53
การก่อสร้าง 110 อัตรา ร้อยละ 5.79 ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 72 อัตรา ร้อยละ 3.79 การศึกษา 60 อัตรา ร้อยละ
3.16 เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง 56 อัตรา ร้อยละ 2.95 ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 54 อัตรา ร้อยละ
2.84 กิจกรรมด้านสุ ขภาพ และงานสังคมสงเคราะห์ 48 อัตรา ร้อยละ 2.53 การขนส่ งและสถานที่เก็บสินค้า กิจกรรม
วิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ 46 อัตรา เท่ากัน ร้อยละ 2.42 กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย 36 อัตรา
ร้อยละ 1.89 กิจกรรมบริการด้านอื่น ๆ 10 อัตรา ร้อยละ 0.53 การทาเหมืองแร่และเหมืองหิน 6 อัตรา ร้อยละ 0.32 ไฟฟ้า
ก๊าซ ไอน้าและระบบการปรับอากาศ การจัดหาน้า การจัดการน้าเสียและของเสียรวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 5 อัตรา เท่ากัน
ร้อยละ 0.26 กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ 3 อัตรา ร้อยละ 0.16 และศิลปะความบันเทิงและนันทนาการ 2 อัตรา ร้อยละ
0.11 ส่วนการบรรจุงาน พบว่า อุตสาหกรรมที่มีการบรรจุงานสูงสุด คือ การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการ
ประกันสังคมภาคบังคับ 316 คน คิดเป็นร้อยละ 22.95 รองลงมา การผลิต 306 คน ร้อยละ 22.22 การขายส่ง การขายปลีก
การซ่ อ มแซมยานยนต์ รถจั กรยานยนต์ ของใช้ ส่ วนบุ คคล และของใช้ ในครั วเรื อน 304 คน ร้ อยละ 22.08
กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุนอื่น ๆ 119 คน ร้อยละ 8.64 การก่อสร้าง 62 คน ร้อยละ 4.50 ที่พักแรมและบริการ
ด้านอาหาร 47 คน ร้อยละ 3.41 กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ 39 คน ร้อยละ 2.83 การขนส่ง
สถานที่เก็บสินค้า 32 คน ร้อยละ 2.32 เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง 31 คน ร้อยละ 2.25 ข้อมูลข่าวสารและ
การสื่อสาร 29 คน ร้อยละ 2.11 กิจกรรมด้านสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห์ 26 คน ร้อยละ 1.89 การศึกษา 25 คน
ร้อยละ 1.82 กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย 23 คน ร้อยละ 1.67 ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้าและระบบการปรับอากาศ
รายงานสถานการณ์แรงงานและดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจาปี 2562
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5 คน ร้ อยละ 0.36 กิ จกรรมบริ การด้ านอื่ น ๆ 4 คน ร้อยละ 0.29 การท าเหมื องแร่และเหมื องหิ น กิ จกรรมเกี่ ยวกั บ
อสังหาริมทรัพย์ 3 คน เท่ากัน ร้อยละ 0.22 การจัดหาน้า การจัดการน้าเสียและของเสียรวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 2 คน
ร้อยละ 0.15 และ ศิลปะความบันเทิงและนันทนาการ 1 คน ร้อยละ 0.07 (แผนภูมิ 17 และภาคผนวก : ตารางที่ 17)
แผนภูมิ 17 ตาแหน่งงานว่างและการบรรจุงาน จาแนกตามอุตสาหกรรม (5 อันดับแรก)
ประจาปี 2562 (มกราคม-ธันวาคม 2562)
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ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์

ช่วงอายุที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน ส่วนใหญ่จะมีอายุระหว่าง 25-29 ปี ต้องการสูงสุด
667 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 35.11 รองลงมา อายุ 18-24 ปี 573 อัตรา ร้อยละ 30.16 อายุ 30-39 ปี 355 อัตรา
ร้อยละ 18.68 อายุ 40-49 ปี 143 อัตรา ร้อยละ 7.53 อายุ 15-17 ปี 117 อัตรา ร้อยละ 6.26 และ อายุ 50-59 ปี
45 อัตรา ร้อยละ 2.37 ขณะเดียวกันผู้ลงทะเบียนสมัครงานส่วนใหญ่จะมีอายุ 18-24 ปี 283 คน คิดเป็นร้อยละ 32.68
รองลงมา อายุ 30-39 ปี 236 คน ร้อยละ 27.25 อายุ 25-29 ปี 136 คน ร้อยละ 15.70 อายุ 15-17 ปี 109 คน ร้อยละ
12.59 อายุ 40-49 ปี 77 คน ร้อยละ 8.89 อายุ 50-59 ปี 24 คน ร้อยละ 2.77 และ อายุ 60 ปีขึ้นไป 1 คน ร้อยละ 0.12
สาหรับผู้มีอายุ 25-29 ปี ได้รับการบรรจุงานสูงสุด จานวน 387 คน คิดเป็นร้อยละ 28.10 รองลงมา ช่วงอายุ 18-24 ปี
363 คน ร้อยละ 26.36 อายุ 30-39 ปี 293 คน ร้อยละ 21.28 อายุ 40-49 ปี 161 คน ร้อยละ 11.69 อายุ 15-17 ปี
130 คน ร้อยละ 9.44 อายุ 50-59 ปี 42 คน ร้อยละ 3.05 และอายุ 60 ปีขึ้นไป 1 คน ร้อยละ 0.07 (รายละเอียดตาม
ตาราง 2)
ตาราง 2 ตาแหน่งงานว่าง/ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน/การบรรจุงาน
จาแนกตามอายุปี 2562 (มกราคม-ธันวาคม 2562)
รายงานสถานการณ์แรงงานและดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจาปี 2562
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ตาแหน่งงานว่าง ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน การบรรจุงาน
ช่วงอายุ
(คน) (คน)
กิจกรรมที่ดาเนินการเพื(อั่อตรา)
จานวนครั(คน)
้ง
ผู้ได้รับประโยชน์
15-17
109 ชาย
130
ส่งเสริมการมีงานทา 117
ที่จัดกิจกรรม
หญิ
ง
รวม
18-24พ
573
363
1. แนะแนวอาชี
45 283 4,993
4,594
9,587
25-29พ
667
387
2. มหกรรมอาชี
- 136
293
3. ส่งเสริม30-39
การประกอบอาชีพอิส355
ระ
7 236 30
110
140
161
4. ส่งเสริม40-49
การประกอบอาชีพฯ 143
3 77 26
34
60
45
42
5. อบรมผู50-59
้รับงาน/ผู้นากลุ่มรับงานฯ
1 24
4
12
16
60 ปีขึ้นรวม
ไป
1
56 1 5,053 4,750
9,803
รวม
1,900
866
1,377
ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์

ภารกิจส่งเสริมการมีงานทานอกจากภารกิจที่ได้กล่าวมาแล้ว สานักงานจัดหางานจังหวัด อุตรดิตถ์
ยั งมี การจั ดกิ จกรรมต่างๆ เพื่ อส่ งเสริ มให้ ประชาชนกลุ่ มต่างๆ มี งานท าไม่ ว่าจะเป็ นนั กศึกษาหรือผู้ จบการศึ กษาใหม่
ผู้ว่างงาน ผู้ใช้แรงงานที่มีงานทาอยู่แล้วและมีความประสงค์จะเปลี่ยนงาน ผู้สูงอายุ แม่บ้านหรือผู้ต้องการรับงาน
ไปทาที่บ้าน โดยกิจกรรมต่างๆ ที่จัดให้กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวข้างต้นตลอดประจาปี 2562 (มกราคม-ธันวาคม 2562) กิจกรรม
ที่ดาเนิ นการเพื่อส่งเสริ มการมีงานทา จ านวน 56 ครั้ง มีผู้ ได้รับประโยชน์ ทั้งสิ้ น 9,803 คน ได้แก่ แนะแนวอาชีพ
45 ครั้ง ผู้ได้รับประโยชน์ 9,587 คน ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ 7 ครั้ง 140 คน ส่งเสริมการประกอบ
อาชีพฯ 3 ครั้ง 60 คน และอบรมผู้รับงาน/ผู้นากลุ่มรับงานไปทาที่บ้าน 1 ครั้ง 16 คน (รายละเอียดตามตาราง 3)

ตาราง 3 การส่งเสริมการมีงานทา จาแนกตามกิจกรรมที่ดาเนินการ ประจาปี 2562 (มกราคม-ธันวาคม 2562)

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์

การจ้างคนพิการ
รายงานสถานการณ์แรงงานและดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจาปี 2562
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ข้อมูลการรับคนพิการเข้าทางานในสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐตามกฎหมาย การจ้างงาน
คนพิการ ของสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ ประจาปี 2562 พบว่า มีการรับ
คนพิการเข้าทางานในสถานประกอบการ รวมทั้งสิ้น 11 แห่ง 25 ราย สรุปได้ดังนี้
1) หจก.โรงเลื่อยจักรท่าเสา
จานวน 4 ราย
2) บจก.น้าตาลไทยเอกลักษณ์
จานวน 13 ราย
3) บจก.สีหลักษณ์
จานวน 1 ราย
4) บจก.นอร์ทเทิร์นกลาส
จานวน 1 ราย
5) บจก.อุตรดิตถ์ เอส ที เทรดดิ้ง
จานวน 3 ราย การให้สัมปทานฯ ตามมาตรา 35
6) บจก.โตโยต้าอุตรดิตถ์ ผู้จาหน่ายโตโยต้า
จานวน 2 ราย การให้สัมปทานฯ 1 ราย ตามมาตรา 35
7) บจก.ศักดิ์สยามลิสชิ่ง (มหาชน)
จ่ายเงินแทนการรับคนพิการตามมาตรา 34
จานวน 1,349,040 บาท
8) บจก.หรรษนันท์ พร็อบเพอร์ตี้
จานวน 1 ราย
9) หจก.พิชัยเฟอร์นิเทค
จานวน 4 ราย
10) สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จากัด
จ่ายเงินแทนการรับคนพิการตามมาตรา 34
จานวน 112,420 บาท
11) บจก.ส.อรุณคอนกรีต
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 1 ราย
จังหวัดอุตรดิตถ์จดทะเบียนคนพิการ (ทาบัตรประจาตัวคนพิการ) ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งสิ้น 21,026 คน
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) แยกตามประเภทความพิการ (รายละเอียดตามตาราง 4) ดังนี้

ตาราง 4 ข้อมูลคนพิการที่มีบัตรประจาตัวคนพิการ จาแนกประเภทความพิการ
อาเภอ

ประเภท
ความพิการ
อาเภอเมืองอุตรดิตถ์
อาเภอลับแล
อาเภอตรอน
อาเภอพิชยั
อาเภอทองแสนขัน
อาเภอท่าปลา
อาเภอน้าปาด
อาเภอฟากท่า
อาเภอบ้านโคก
รวม

เห็น
437
172
170
309
145
654
205
104
78
2,274

ได้ยินหรือ เคลื่อนไหว
สื่อฯ
หรือร่างกาย
874
3,671
425
1,747
229
1,015
464
1,693
210
902
580
1,015
386
991
157
479
100
187
3,425
11,700

จิตใจหรือ
พฤติกรรม
295
92
75
153
147
81
86
33
22
984

สติปัญญา

เรียนรู้

ออทิสติก

380
103
99
178
98
109
84
29
35
1,115

91
17
20
21
9
20
11
7
2
198

43
17
10
14
12
6
6
4
1
113

มากกว่า 1
ประเภท
348
133
84
191
94
222
97
21
27
1,217

รวม
6,139
2,706
1,702
3,023
1,617
2,687
1,866
834
452
21,026
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แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายจังหวัดอุตรดิตถ์ ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2562 มีจานวนทั้งสิ้น
1,108 คน โดยแบ่งเป็นประเภทการได้รับอนุญาต 80 คน ได้แก่ ประเภทชั่วคราว 62 คน คิดเป็นร้อยละ 77.50
รองลงมา ประเภทมาตรา 63 ยกเว้นมติ ครม.(กลุ่มบุคคลบนพื้นที่สูง) 17 คน ร้อยละ 21.25 และประเภทตลอด
ชีพ 1 คน ร้อยละ 1.25 หากพิจารณาตามสัญชาติ พบว่า สัญชาติที่แรงงานต่างด้าวได้รับอนุญาตให้ เข้ามาทางาน
มากที่สุด ได้แก่ สัญชาติอื่น ๆ มากที่สุด 969 คน คิดเป็นร้อยละ 94.26 รองลงมา สัญชาติฟิลิปปินส์ 18 คน ร้อยละ
1.75 บุคคลบนพื้นที่สูง 17 คน ร้อยละ 1.65 สัญชาติจีน 13 คน ร้อยละ 1.26 สัญชาติจีนไต้หวัน 4 คน ร้อยละ
0.39 สั ญชาติ อั งกฤษ สั ญชาติ อเมริ กั น 3 คน เท่ ากั น ร้อยละ 0.29 และสั ญ ชาติ ญี่ ปุ่ น 1 คน ร้อ ยละ 0.10
ตามลาดับ
หากพิจารณาตามประเภทอาชีพที่ได้รับอนุญาตให้ทางานมากที่สุด ได้แก่ อาชีพงานพื้นฐาน 965 คน
คิดเป็นร้อยละ 93.87 รองลงมา ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่าง ๆ 58 คน ร้อยละ 5.64 ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับ
อาวุโส ผู้จัดการ 4 คน ร้อยละ 0.39 และ ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 1 คน ร้อยละ 0.10 (แผนภูมิ 18 และ
ภาคผนวก : ตารางที่ 18)
แผนภูมิ 18 แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายที่ได้รับอนุญาต จาแนกตามประเภทอาชีพ (ยกเว้นประเภทตลอดชีพ)
ณ 31 ธันวาคม 2562
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1

เมื่อพิจารณาตามกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ได้รับการพิจารณาอนุญาตทางานถูกกฎหมาย แบ่งเป็น 7 กลุ่ม ได้แก่
(1) แรงงานต่างด้าวระดับฝีมือชานาญการ ทางานอาชีพนักธุรกิจ ครูสอนภาษา 62 คน นายจ้าง 21 ราย ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติฟิลิปปินส์ จีน ภูฏาน อเมริกัน ฯลฯ
(2) แรงงานต่ างด้ าวมี ถิ่ นที่ อยู่ ในราชอาณาจั กรไทย ท างานในต าแหน่ งกรรมการผู้ จั ดการ ต่ างด้ าว 1 คน
นายจ้าง 1 ราย ซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติไต้หวัน
(3) แรงงานต่างด้าวผ่านการพิสูจน์สัญชาติ (สั ญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา) ทางานในตาแหน่งกรรมกร
และรับใช้ในบ้าน ต่างด้าว 64 คน นายจ้าง 28 ราย ซึ่งเป็นแรงงานสัญชาติเมียนมา 54 คน สัญชาติลาว 8 คน และกัมพูชา 2 คน
(4) แรงงานต่างด้าวตามบันทึกข้อตกลงระหว่างประเทศ (MOU) ทางานในตาแหน่งกรรมกร และรับใช้ในบ้าน
ต่างด้าว 397 คน นายจ้าง 131 ราย ซึ่งเป็นแรงงานสัญชาติเมียนมา 187 คน สัญชาติลาว 181 คน และสัญชาติกัมพูชา 29 คน
(5) แรงงานต่างด้าวตามบันทึกข้อตกลงระหว่างประเทศ (MOU) ปี 2562 – 2563 ทางานในตาแหน่งกรรมกร
และรับใช้ในบ้าน ต่างด้าว 342 คน นายจ้าง 156 ราย ซึ่งเป็นแรงงานสัญชาติเมียนมา 281 คน สัญชาติลาว 34 คน และสัญชาติ
กัมพูชา 27 คน
รายงานสถานการณ์แรงงานและดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจาปี 2562
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(6) แรงงานต่างด้าวตามประกาศมติคณะรัฐมนตรี 16 มกราคม 2561 (บัตรชมพู มาตรา 63 (2) เดิม ทางานใน
ตาแหน่งกรรมกร และรับใช้ในบ้าน ต่างด้าว 145 คน นายจ้าง 61 ราย ซึ่งเป็นแรงงานสัญชาติเมียนมา 72 คน สัญชาติลาว 35 คน
และสัญชาติกัมพูชา 38 คน
(7) แรงงานต่างด้าวมาตรา 63 พื้นมาตรา 63/1 พื้นที่สูง 17 คน นายจ้าง 11 ราย
(รายละเอียดตามภาคผนวก : ตารางที่ 19)
แรงงำนไทยในต่ำงประเทศ
สาหรับแรงงานไทยที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เดินทางไปทางานต่างประเทศ จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจา ปี
2562 (มกราคม-ธันวาคม 2562) จานวน 186 คน ผู้ที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เดินทางไปทางานต่างประเทศ ส่วนใหญ่
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 104 คน คิดเป็นร้อยละ 55.91 รองลงมา ระดับ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา 46 คน
ร้อยละ 24.73 ระดับปริญญาตรี 25 คน ร้อยละ 13.44 และ ระดับประถมศึกษา 11 คน ร้อยละ 5.91 (แผนภูมิ 19)

แผนภูมิ 19 แรงงานไทยที่ได้รับอนุญาตเดินทางไปทางานต่างประเทศ จาแนกตามวุฒิการศึกษา
ประจาปี 2562 (มกราคม-ธันวาคม 2562)
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มัธยมศึกษา

ปวช.ปวส.ปวท.ฯ
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ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์

ในส่วนของการที่ได้รับอนุญาตเดินทางไปทางานต่างประเทศ ประจาปี 2562 พบว่า แรงงานไทยที่ได้รับ
อนุญาตเดินทางไปทางานต่างประเทศ มีจานวนทั้งสิ้น 361 คน เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมามีอัตราเพิ่มขึ้นที่มีจานวน 272 คน
จ าแนกตามวิ ธี การเดิ นทางส่ วนใหญ่ เป็ นประเภท Re-Entry คื อกลั บไปท างานอี กครั้ งหนึ่ งโดยการต่ ออายุ สั ญ ญา
313 คน ร้อยละ 86.70 และการเดินทางด้วยตนเอง 48 คน ร้อยละ 13.30 โดยจาแนกตามวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
มากที่สุด 163 คน คิดเป็นร้อยละ 45.15 รองลงมา ระดับประถมศึกษา 130 คน ร้อยละ 36.01 ระดับ ปวช.,ปวท.,ปวส.,
อนุปริญญา 48 คน ร้อยละ 13.30 และระดับปริญญาตรี 20 คน ร้อยละ 5.54 (รายละเอียดตามตาราง 5)
ตาราง 5 แรงงานไทยที่ได้รับอนุญาตเดินทางไปทางานต่างประเทศ จาแนกตามวิธีการเดินทาง
ประจาปี 2562 (มกราคม-ธันวาคม 2562)
วิธีการเดินทาง

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา

การเดินทางด้วยตนเอง
17
กรมการจัดหางานจัดส่ง
นายจ้างพาลูกจ้างไปทางาน
นายจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกงาน
บริษัทจัดหางานจัดส่ง
Re-Entry
113
รวม
130
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26
137
163

วุฒิการศึกษา
ปวช.ปวท.ปวส.
ปริญญาตรี
อนุปริญญา
3
2
45
18
48
20

รวม
48
313
361

การพัฒนาศักยภาพแรงงาน
ในรอบประจาปี 2562 (มกราคม-ธันวาคม 2562) สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ ได้ดาเนินการ
ฝึกอบรมพัฒ นาผู้ใช้แรงงานในรูป แบบต่าง ๆ ได้แก่การฝึกเตรียมเข้าทางาน การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน การ
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือแรงงานไทยให้มีมาตรฐานฝีมือทัดเทียมประเทศต่าง ๆ ขณะเดียวกันเป็น
การพัฒนาทักษะให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยภาพรวมของการฝึกต่าง ๆ
การฝึกเตรียมเข้าทางาน ในจังหวัดอุตรดิตถ์ มีการฝึกเตรียมเข้าทางาน ประจาปี 2562 จานวน 233 คน
เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาที่มีอัตราเพิ่มขึ้น ที่มีจานวน 26 คน อาชีพที่มีการฝึก เตรียมเข้าทางานคือ ธุรกิจและ
บริ การ 217 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 93.13 รองลงมา ช่ างไฟฟ้ า อิ เล็ กทรอนิ กส์ คอมพิ วเตอร์ 13 คน ร้อยละ 5.58 และ
ช่ างเครื่ องกล 3 คน ร้ อยละ 1.29 โดยในปี นี้ มี ผู้ ผ่ านการฝึ ก 71 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 30.47 ของผู้ เข้ ารับการฝึ กทั้ งหมด
(ภาคผนวก : ตารางที่ 20)
การฝึกยกระดับฝีมือแรงงานในจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจาปี 2562 มีการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน 1,404 คน
เมื่อเปรียบเทียบกับปี ที่ผ่ านมามีอัตราเพิ่มขึ้นที่มีจานวน 1,238 คน พบว่า กลุ่ มอาชีพที่มีการฝึ กยกระดับฝี มือแรงงาน
รายงานสถานการณ์แรงงานและดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจาปี 2562
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มากที่สุด คือ ธุรกิจและบริการ 848 คน คิดเป็นร้อยละ 60.40 รองลงมา ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ 315 คน
ร้อยละ 22.44 ช่างเครื่องกล 196 คน ร้อยละ 13.96 ช่างก่อสร้าง 25 คน ร้อยละ 1.78 และช่างอุตสาหกรรมศิลป์ 20 คน
ร้อยละ 1.42 โดยในปี นี้มีผู้ผ่ านการฝึก 1,399 คน คิดเป็นร้อยละ 99.64 ของผู้เข้ารับการฝึกทั้งหมด (แผนภูมิ 20 และ
ภาคผนวก : ตารางที่ 21)
แผนภูมิ 20 การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน จาแนกตามกลุ่มอาชีพ ปี 2562 (มกราคม-ธันวาคม 2562)

ที่มา : สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์

การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจาปี 2562 มีการทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงานจ านวน 781 คน เมื่อเปรี ยบเที ยบกับ ปี ที่ ผ่ านมามีอั ตราเพิ่ มขึ้นที่มี จานวน 741 คน พบว่า กลุ่ มอาชีพที่ มี
การทดสอบมาตรฐานฝี มื อแรงงานมากที่ สุ ด คื อ ช่ างไฟฟ้ า อิ เล็ กทรอนิ กส์ คอมพิ วเตอร์ 619 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 79.26
รองลงมา ช่างเครื่องกล 148 คน ร้อยละ 18.95 และ ธุรกิจและบริการ 14 คน ร้อยละ 1.79 โดยในปี นี้มีผู้ ผ่ านการฝึ ก
398 คน คิดเป็นร้อยละ 50.96 ของผู้เข้ารับการฝึกทั้งหมด (แผนภูมิ 21 และภาคผนวก : ตารางที่ 22)
แผนภูมิ 21 การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จาแนกตามกลุ่มอาชีพ ปี 2562 (มกราคม-ธันวาคม 2562)
ธุรกิจและบริการ
เกษตรอุตสาหกรรม
ช่างอุตสากรรมศิลป์
ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ฯ
ช่างเครื่องกล
ช่างอุตสาหการ
ช่างก่อสร้าง
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4) การคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการ
กำรตรวจแรงงำน
การตรวจแรงงานคือการตรวจสถานประกอบกิจการ ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งในการส่งเสริมและยกระดับ
คุณภาพชีวิตการทางาน โดยกากับ ดูแล ให้สถานประกอบกิจการมีการจ้างงานและปฏิบัติต่อแรงงาน โดยถูกต้อง
ตามกฎหมายอย่างเป็นธรรม พัฒนาการตรวจแรงงานให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนส่งเสริมให้แรงงาน
ดาเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง อย่างไรก็ตามการตรวจสถานประกอบกิจการมิใช่เป็นการไปจับผิดนายจ้าง
หากแต่เป็นการตรวจเพื่อแนะนาให้ความรู้ในการปฏิบัติที่ถูกต้องแก่นายจ้าง รวมทั้งสร้างความเข้าใจแก่ลูกจ้าง/ผู้ใช้
แรงงานในการปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมายอีกด้วย
สาหรับในประจาปี 2562 (มกราคม - ธันวาคม 2562) สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ดาเนินการตรวจสถานประกอบกิจการทั้งสิ้น 186 แห่ง มีลูกจ้างที่ผ่านการตรวจหรือได้รับ
การคุ้มครอง 2,886 คน ซึ่งสถานประกอบกิจการที่ตรวจส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบกิจการขนาด 1 - 4 คน ขนาด 5 – 9 คน
มากที่สุด 53 แห่ง เท่ากัน ลูกจ้างที่ผ่านการตรวจ 508 คน รองลงมา ขนาด 10 - 19 คน 41 แห่ง ลูกจ้าง 559 คน
ขนาด 20 - 49 คน 30 แห่ง ลูกจ้าง 868 คน ขนาด 50 – 99 คน 7 แห่ง ลูกจ้าง 517 คน ขนาด 100 – 299 คน
ขนาด 300 – 499 คน 1 แห่ง เท่ากัน ลูกจ้าง 434 คน ตามลาดับ ผลการตรวจแรงงาน พบว่า ปฏิบัติถูกต้อง
ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 175 แห่ง ปฏิบัติไม่ถูกต้อง 11 แห่ง เจ้าหน้าที่ได้ดาเนินการออกคาสั่งให้ปฏิบัติ
ถูกต้องตามกฎหมาย (ภาคผนวก : ตารางที่ 23)
สาหรับการตรวจความปลอดภัยในการทางาน ในประจาปี 2562 (มกราคม - ธันวาคม 2562)
สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ดาเนิ นการตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ
ทั้งสิ้น 63 แห่ง ลูกจ้างที่ผ่านการตรวจทั้งสิ้น 3,389 คน สถานประกอบกิจการที่ตรวจความปลอดภัยในการทางานส่วน
ใหญ่ พบว่า สถานประกอบกิจการขนาด 5 - 9 คน 23 แห่ง ลูกจ้างที่ผ่านการตรวจ 149 คน รองลงมา ขนาด 20 – 49
ค
น
14 แห่ ง ลูกจ้าง 429 คน ขนาด 10 - 19 คน 10 แห่ง ลูกจ้าง 137 คน ขนาด 100 - 299 คน 6 แห่ ง ลูกจ้าง
1,099 คน ขนาด 50 – 99 คน 4 แห่ง ลูกจ้าง 258 คน ขนาด 1 – 4 คน 5 แห่ง ลูกจ้าง 17 คน และ ขนาด
1,000 คนขึ้นไป 1 แห่ง ลูกจ้าง 1,300 คน ตามลาดับ ผลการตรวจความปลอดภัยในการทางาน พบว่า ปฏิบัติ
ถูกต้องตามกฎหมายความปลอดภัยในการทางาน 58 แห่ง ปฏิบัติไม่ถูกต้อง 5 แห่ง เจ้าหน้าที่ได้ดาเนินการออก
คาสั่งส่งเอกสารและปรับปรุงให้ถูกต้องตามกฎหมาย (ภาคผนวก : ตารางที่ 24)
ประเภทอุตสาหกรรมการตรวจความปลอดภัยในการทางานในประจาปี 2562 มากที่สุด ได้แก่ ประเภท
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ฯ 32 แห่ง ลูกจ้างที่ผ่านการตรวจ 583 คน รองลงมา การผลิต 18 แห่ง
รายงานสถานการณ์แรงงานและดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจาปี 2562
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ลูกจ้าง 1,911 คน การก่อสร้าง 7 แห่ง ลูกจ้าง 459 คน การไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา โรงแรมและภัตตาคาร 2 แห่ง
เท่ากัน ลูกจ้าง 418 คน และ การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม การเป็นสื่อกลางทางการเงิน 1 แห่ง เท่ากัน
ลู กจ้ าง 18 คน ตามล าดับ ผลการตรวจความปลอดภั ยในการท างาน พบว่า ปฏิบั ติถูกต้องตามกฎหมายความ
ปลอดภัยในการทางาน 58 แห่ง ปฏิบัติไม่ถูกต้อง 5 แห่ง เจ้าหน้าที่ได้ดาเนินการออกคาสั่งส่งเอกสารและปรับปรุง
ให้ถูกต้องตามกฎหมาย (ภาคผนวก : ตารางที่ 25)
การประสบอันตราย/เจ็บป่วยจากการทางาน
สาหรับการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทางาน ประจาปี 2562 (มกราคม-ธันวาคม
2562) พบว่า การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทางาน จาแนกตามความร้ายแรงมีทั้งสิ้น 155 คน
ส่วนใหญ่หยุดงานตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป 153 คน คิดเป็นร้อยละ 98.71 และ ตาย 2 คน ร้อยละ 1.29 ตามลาดับ (แผนภูมิ 22)
แผนภูมิ 22 ผู้ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทางานในจังหวัดอุตรดิตถ์ จาแนกตามประเภท
ความร้ายแรงการประสบอันตราย ประจาปี 2562 (มกราคม-ธันวาคม 2562)
หยุดงานตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป

153
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สาหรับสาเหตุการประสบอันตรายเนื่องจากการทางาน ส่วนใหญ่สาเหตุจากวัตถุหรือสิ่งของตัด/
บาด/ทิ่มแทง มากที่สุด 57 คน คิดเป็นร้อยละ 36.77 รองลงมา ตกจากที่สูง วัตถุหรือสิ่งของพังทลายหล่นทับ 17 คน
เท่ากัน ร้อยละ 10.97 วัตถุหรือสิ่งของกระแทก/ชน 13 คน ร้อยละ 8.39 วัตถุหรือสิ่งของหนีบ/ดึง 12 คน ร้อยละ 7.74
วัตถุหรือสิ่งของหรือสารเคมีกระเด็นเข้าตา 11 คน ร้อยละ 7.10 หกล้ม ลื่นล้ม ประสบอันตรายจากท่าทางการทางาน 9 คน
ร้อยละ 5.81 อุบัติเหตุจากยานพาหนะ 4 คน ร้อยละ 2.58 ผลจากความร้อนสูง/สัมผัสของร้อน 3 คน ร้อยละ 1.94
และ ยกหรื อ เคลื่ อ นย้ ายของหนั ก ไฟฟ้ าซ๊ อต ผลจากความเย็ นจั ด/สั มผั สของเย็ น 1 คน เท่ ากั น ร้อ ยละ 0.65
ตามลาดับ (รายละเอียดตามตาราง 6)
ตาราง 6 การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทางาน จาแนกตามความรุนแรง
และสาเหตุการประสบอันตราย ประจาปี 2562 (มกราคม-ธันวาคม 2562)
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การแรงงานสัมพันธ์
นอกเหนือจากภารกิจด้านการคุ้มครองแรงงานและดูแลด้านความปลอดภัย ทั้งแก่นายจ้างและลูกจ้าง
กระทรวงแรงงานโดยสานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ยังมีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาระบบ
แรงงานสัมพันธ์ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับเศรษฐกิจ สังคม เพื่อป้องกันความขัดแย้ง และเสริมสร้างความร่วมมือที่ดีต่อ
กันระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยมีเป้าหมายหลักเพื่อสร้างสันติสุขในวงการแรงงาน ให้นายจ้างและ
ลูกจ้างมีทัศนคติที่ดีต่อกันในการทางาน เพราะหากนายจ้าง ลูกจ้างมีความเข้าใจกันเป็นอย่างดีย่อมไม่เกิดปัญหาขัดแย้งขึ้น
เมื่อปัญหาข้อขัดแย้งไม่มี พลังในการขับเคลื่อนงานหรือทีมงานก็จะดีนาไปสู่การเพิ่มผลผลิตหรือเพิ่มผลิตภาพ ในการ
ปฏิบัติงานลูกจ้างหรือผู้ใช้แรงงานมีความสุขในการทางานคุณภาพชีวิตย่อมดีขึ้น ขณะเดียวกันนายจ้างก็มีความสุขเนื่องจาก
มีผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็นผลกาไรตามมา ทั้งนี้ ในกลุ่มของนายจ้างและลูกจ้างจะมีการตั้งองค์การเพื่อทาหน้าที่เป็นตัวแทนตนเอง
โดยเมื่อพิจารณาในส่วนองค์การนายจ้าง ประจาปี 2562 พบว่า ไม่มีจานวนองค์กรนายจ้าง และลูกจ้างแต่อย่างใด
สาหรับการเกิดข้อเรียกร้อง/ข้อพิพาทแรงงานและข้อขัดแย้งในรอบประจาปี 2562 (มกราคม - ธันวาคม
2562) พบว่า ไม่มีจานวนการเกิดข้อเรียกร้อง/ข้อพิพาทแรงงานและข้อขัดแย้งในไตรมาสนี้
กำรเลิกจ้ำงแรงงำน
ส านั กงานประกั นสั งคมจั งหวั ดอุ ตรดิ ตถ์ รายงานสถานประกอบการที่ เลิ กกิ จการและลู กจ้ างในจั งหวั ด
ประจาปี 2562 พบว่า สถานประกอบกิจการที่เลิกกิจการ จานวน 98 แห่ง ลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง 672 คน ส่วนใหญ่เป็น
สถานประกอบกิจการ ขนาด 1-9 คน 85 แห่ง ลูกจ้าง 132 คน และ ขนาด 10 คนขึ้นไป 13 แห่ง ลูกจ้าง
540 คน ตามลาดับ
เมื่อพิจารณาประเภทกิจการที่มีการเลิกจ้าง/ลูกจ้างถูกเลิกจ้างในจังหวัดอุตรดิตถ์ สูงสุดได้แก่ ประเภท
กิจการอื่นๆ 78 แห่ง ลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง 357 คน รองลงมา ร้านค้าเบ็ดเตล็ด การค้าอื่น ๆ ร้านขายอาหาร โรงแรม ห้องเช่า
8 แห่ง เท่ากัน เลิกจ้าง 167 คน การก่อสร้าง 6 แห่ง ลูกจ้าง 139 คน สถาบันการเงิน บริการด้านธุรกิจ 5 แห่ง ลูกจ้าง 5 คน
และการค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า ยานพาหนะ 2 แห่ง ลูกจ้าง 2 คน ตามลาดับ (แผนภูมิ 23)
แผนภูมิ 23 สถานประกอบการที่เลิกกิจการจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจาปี 2562 (มกราคม-ธันวาคม 2562)
400
รายงานสถานการณ์
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กำรส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรแรงงำน
กิจกรรมที่ช่วยสนับสนุ นส่งเสริมให้ ผู้ใช้แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกเหนือจาการตรวจสถานประกอบ
กิจการเพื่อให้การคุ้มครองให้ผู้ใช้แรงงานตามที่ได้กล่าวมาแล้ว สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์
ยั งมี การส่ งเสริ มการจั ดสวัสดิ การแรงงานในสถานประกอบกิ จการ โดยในประจ าปี 2562 (มกราคม-ธันวาคม 2562)
ได้ดาเนิ นการส่ งเสริมให้ สถานประกอบกิจการจัดสวัสดิการในรูปแบบต่าง ๆ แก่ลู กจ้างหรือผู้ ใช้แรงงาน ได้แก่ ส่ งเสริมการ
ให้บริการด้านสวัสดิการแรงงานนอกเหนือจากที่กฎหมายกาหนด 122 แห่ง ลูกจ้างที่ได้รับการส่งเสริมและการให้สวัสดิการ
5,826 คน และส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการแรงงาน 1 แห่ง ลูกจ้างที่ได้รับความรู้ 135 คน (รายละเอียดตามตาราง 7)
ตาราง 7 การส่งเสริมการจัดสวัสดิการแรงงาน จาแนกกิจกรรมที่ส่งเสริม ประจาปี 2562 (มกราคม-ธันวาคม 2562)
กิจกรรมที่ส่งเสริม

สถานประกอบการ
(แห่ง)
122

1. ส่งเสริมและให้บริการด้าน
สวัสดิการแรงงานนอกเหนือจากที่
กฎหมายกาหนด
2. ส่งเสริมความรูเ้ กี่ยวกับสวัสดิการ
1
แรงงาน
3. จัดออกหน่วยบริการด้านแรงงาน
รวม
123
ที่มา : สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์

จานวนลูกจ้าง
(คน)
5,826
135
5,961

5) การประกันสังคม
ภารกิ จด้ านการประกั นสั งคมเป็ นอี กภารกิ จของกระทรวงแรงงาน โดยส านั กงานประกันสั งคมจังหวั ด
อุตรดิตถ์ มีหน้าที่ต้องดูแลผู้ใช้แรงงานเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีหลักประกันชีวิตที่มั่นคง ทั้งในยามปกติกรณี
รายงานสถานการณ์แรงงานและดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจาปี 2562
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เกิ ดการว่างงานรวมถึง เมื่อยามแก่ชราอีกด้ วย (ข้อมูล ณ เดื อนธันวาคม 2562) พบว่า มีสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบี ยน
ประกันสังคมทั้งสิ้น 1,572 แห่ง ผู้ประกันตนทั้งสิ้น 58,343 คน แยกเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 จานวน 18,831 ราย
มาตรา 39 จานวน 6,022 ราย และมาตรา 40 จานวน 33,490 ราย
ปัจจุบันจังหวัดอุตรดิตถ์มีสถานพยาบาลในสังกัดประกันสังคมที่เป็นสถานพยาบาลของรัฐบาล จานวน
1 แห่ง โดยเป็นของรัฐบาล
สาหรับการใช้บริการจากกองทุนประกันสังคม ประจาปี 2562 (มกราคม-ธันวาคม 2562) เมื่อพิจารณา
ตามประเภทของประโยชน์ทดแทน (ไม่เนื่องจากการทางาน) ซึ่งมี 7 กรณี ได้แก่ เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ
ตาย สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน พบว่า จานวนผู้ใช้บริการทั้งสิ้น 41,831 ราย โดยประเภทประโยชน์
ทดแทนที่ผู้ประกันตนใช้บริการสูงสุดได้แก่ กรณี ชราภาพมีผู้ประกันตนใช้บริการ 13,988 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.44
ของผู้ใช้บริการทั้งหมด รองลงมา กรณีเจ็บป่วย 11,989 ราย ร้อยละ 28.66 กรณีสงเคราะห์บุตร 10,955 ราย
ร้อยละ 26.19 กรณีว่างงาน 3,034 ราย ร้อยละ 7.25 กรณีคลอดบุตร 1,405 ราย ร้อยละ 3.36 กรณีทุพพลภาพ
254 ราย ร้อยละ 0.61 และกรณีตาย 206 ราย ร้อยละ 0.49 ตามลาดับ (รายละเอียดตามตาราง 8)

ตาราง 8 การให้บริการของกองทุนประกันสังคม จาแนกตามประเภทประโยชน์ทดแทน
ประจาปี 2562 (มกราคม-ธันวาคม 2562)
ประเภทประโยชน์
ทดแทน
เจ็บป่วย
คลอดบุตร
ทุพพลภาพ
ตาย
สงเคราะห์บุตร
ชราภาพ
ว่างงาน
รวม

ผู้ประกันตน
(ราย)

จานวนเงินที่จ่าย
(บาท)

11,989 15,944,521.72
1,405 24,696,418.00
254
7,210,332.50
206 12,289,556.60
10,955 40,511,750.00
13,988 83,940,608.31
3,034 25,745,761.55
41,831 210,338,948.68

ที่มา : สานักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์

รายงานสถานการณ์แรงงานและดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจาปี 2562
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หากพิจารณาตามปริมาณการจ่ายเงินประโยชน์ทดแทน พบว่ามีการจ่ายเงินทั้งสิ้น 210,338,948.68 บาท
โดยกรณีชราภาพมีการจ่ายเงินสูงสุดถึง 83,940,608.31 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.91 ของเงินประโยชน์ทดแทนที่จ่าย
ทั้งหมด รองลงมา กรณีสงเคราะห์บุตรจ่ายเงินประโยชน์ทดแทน 40,511,750 บาท ร้อยละ 19.26 กรณีว่างงาน
จ่ ายเงิ น ประโยชน์ ทดแทน 25,745,761.55 บาท ร้อยละ 12.24 กรณี คลอดบุ ตรจ่ ายเงินประโยชน์ ทดแทน
24,696,418 บาท ร้อยละ 11.74 กรณี เจ็บป่วยจ่ายเงินประโยชน์ทดแทน 15,944,521.72 บาท ร้อยละ
7.58 กรณีตายจ่ายเงินประโยชน์ทดแทน 12,289,556.60 บาท ร้อยละ 5.84 และกรณีทุพพลภาพจ่ายเงิน
ประโยชน์ทดแทน 7,210,332.50 บาท ร้อยละ 3.43 ตามลาดับ (รายละเอียดตามตาราง 8)
กองทุ น เงิน ทดแทนมี น ายจ้ างที่ ขึ้ น ทะเบี ย นและจ่ า ยเงิน สมทบ 1,572 แห่ ง ลู ก จ้ างในข่ า ย
ความคุ้มครอง 18,831 ราย สาหรับการใช้บริการจากกองทุนเงินทดแทน (เนื่องจากการทางาน) มีผู้ใช้บริการ
ทั้งสิ้น 337 ราย เมื่อพิจารณาตามประเภทความร้ายแรง ซึ่งมี 8 ประเภทความร้ายแรง ได้แก่ ตาย ทุพพลภาพ
สูญเสียอวัยวะบางส่วน หยุดงานเกิน 3 วัน หยุดงานไม่เกิน 3 วัน ค่าฟื้นฟู ค่าทาศพ และค่าตอบแทนแพทย์ พบว่า
ประเภทความร้ายแรงที่ ลูกจ้ างในข่ายความคุ้มครองใช้บริการสู งสุ ดได้แก่ หยุดงานเกิน 3 วัน มีผู้ ใช้บริการ 145 ราย
รองลงมา หยุดงานไม่เกิน 3 วัน 108 ราย ตาย 56 ราย สูญเสียอวัยวะบางส่วน 21 ราย ทุพพลภาพ 4 ราย ค่าทาศพ
2 ราย และ ค่าฟื้นฟู 1 ราย ตามลาดับ
หากพิจารณาตามปริมาณการจ่ายเงินกองทุนเงินทดแทนประเภทความร้ายแรง พบว่า มีการจ่ายเงิน
ทั้งสิ้น 6,267,359.35 บาท โดยประเภทสูญเสียอวัยวะบางส่วนมีการจ่ายเงินสูงสุด 2,307,384 บาท คิดเป็นร้อยละ
36.82 รองลงมา หยุดงานไม่เกิน 3 วัน 1,979,047 บาท ร้อยละ 31.58 ตาย 1,106,080.75 บาท ร้อยละ
17.65 หยุดงานเกิน 3 วัน 550,782.25 บาท ร้อยละ 8.76 ทุพพลภาพ 257,475 บาท ร้อยละ 4.11 ค่าทาศพ
66,000 บาท ร้อยละ 1.05 และค่าฟื้นฟู 590 บาท ร้อยละ 0.01 ตามลาดับ (รายละเอียดตามตาราง 9)
ตาราง 9 การใช้บริการของกองทุนเงินทดแทน จาแนกตามประเภทความร้ายแรง
ประจาปี 2562 (มกราคม-ธันวาคม 2562)
ประเภทความร้ายแรง

ผู้ใช้บริการ (ราย)

ตาย
ทุพพลภาพ
สูญเสียอวัยวะบางส่วน
หยุดงานเกิน 3 วัน
หยุดงานไม่เกิน 3 วัน
ค่าทาศพ
ค่าฟื้นฟู
รวม

56
4
21
145
108
2
1
337

จานวนเงินที่จ่าย
(บาท)
1,106,080.75
257,475.00
2,307,384.00
550,782.25
1,979,047.00
66,000.00
590.00
6,267,359.35

ที่มา : สานักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์
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