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จังหวัดเลย 

ประวัติและความเปนมา 
ยุคกอนประวัติศาสตร 

 ดินแดนท่ีเปนท่ีตั้งจังหวัดเลยในปจจุบัน เปนชุมชนมาแตโบราณ โดยมีหลักฐานทางโบราณคดี 
อาทิเชน เครื่องมือหินซ่ึงเปนโบราณวัตถุสมัยกอนประวัติศาสตรและสมัยประวัติศาสตร นอกจากนี้ยังมี 
ขวานหินขัด กําไลหินขัดแถบอําเภอเชียงคาน ซ่ึงเชื่อกันวากลุมชนแถบนี้ดํารงชีวิตภายใตสังคมเกษตรกรรม 
มีการกําหนดอายุไวประมาณ 9,000 ป  และ 4,000 – 2,000 ป ยุคสัมฤทธิ์พบหลักฐานท่ีทําใหสันนิษฐาน
ไดวามีการขุดแรเหล็กและทองแดงในบริเวณอําเภอปากชมและอําเภอเมืองเลยข้ึนมาใช 

ยุคประวัติศาสตร   
พบหลักฐานใบเสมาในพ้ืนท่ีอําเภอวังสะพุง อายุประมาณ 1,000-1,200 ป ซ่ึงเปนยุคทวารวดี 

และแหลงโบราณคดีในพ้ืนท่ีอําเภอภูหลวง คาดวามีอายุใกลเคียงกัน และในพ้ืนท่ีนี้มีชุมชนซ่ึงมีความเจริญ 
จนมีสภาพเปนเมือง อาทิ เมืองดานซาย เมืองเชียงคาน เมืองทาลี่  สวนเมืองเลยไดยกฐานะจากชุมชน   
บานแฮท่ีตั้งอยูริมหวยน้ําหมานซ่ึงไหลจากภูเขา ชื่อภูผาหมานข้ึน เปนเมือง ใน ป พ.ศ.2396 ในรัชกาลของ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 4 พระองคทรงพิจารณาเห็นวา บริเวณลุมแมน้ําเลย    
และท่ีใกลเคียงมีผูคนพลเมืองหนาแนนเพ่ิมมากข้ึนกวาแตกอน  เพ่ือประโยชนสุขของอาณาประชาราษฎร 
และความปลอดภัยของบานเมือง  เห็นสมควรจัดตั้งเปนเมืองข้ึน จึงไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ           
ใหพระยาทายน้ําเปนขาหลวงในพระองค  ออกมาสํารวจทําบัญชีไพรสมและสํารวจบริเวณท่ีเห็นวา
เหมาะสมเพ่ือตั้งเปนเมือง  พระยาทายน้ําเห็นวาบริเวณท่ีตั้งจังหวัดเลยปจจุบันซ่ึงอยูริมแมน้ําหมาน     
และแมน้ําเลยไหลมาบรรจบกันซ่ึงไดแกหมูบานแฮและบริเวณใกลเคียง  เปนท่ีราบอุดมสมบูรณ            
ท้ังมีพลเมืองหนาแนนพอท่ีจะตั้งเปนเมืองได  พระยาทายน้ําจึงนําความข้ึนกราบบังคมทูล  พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงทราบ  จึงโปรดเกลาฯ ใหจัดตั้งเมืองข้ึนและใหชื่อวา “ เมืองเลย ” ตามชื่อ
แมน้ําเลยซ่ึงเปนแมน้ําท่ีใหญ ท่ีสุดของบริเวณท่ีจะตั้งเมืองให ข้ึนกับเมืองหลมสัก  พรอมท้ังแตงตั้ง        
หลวงศรีสงครามเปนเจาเมืองคนแรก (ทาวคําแสน)  และในป 2434 (รศ.110) พระบาทสมเด็จ           
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงสังเกตเห็นวาฝรั่งตั้งทาจะรุกราน พระราชอาณาเขต  จึงไดจัดการปกครอง
พระราชอาณาเขต และป 2435 กรมพระยาดํารงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยไดจัดระบบ    
การปกครองใหม  เมืองเลยจึงแยกจากเมืองหลมสัก  ยกฐานะข้ึนเปนเมือง 

 สวนชาวเมืองเลยพ้ืนเมืองแทเปนชาวไทยเผาหนึ่ง  ซ่ึงสืบเชื้อสายมาจากเผาไทยโบราณมีสําเนียง
พูดคลายประชาชนในอําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ อําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ และคลาย
ประชาชนในแขวงไชยบุรี  และหลวงพระบางประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สําเนียงพูด
บางพยางคออกเสียงสูงคลายสําเนียงพูดของชาวปกษใต  เสียงพูดไพเราะนุมนวล  สําเนียงพูดของชาวเมืองเลย  
จึงไมเหมือนของชาวจังหวัดใดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานดวยกัน 
 
 



 
 

 

 

 

 

 
วิสัยทัศนกระทรวงแรงงาน 

 

“แรงงานมีผลิตภาพสูง และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี” 
 

พันธกิจของกระทรวงแรงงาน 
 

1. การเพ่ิมศักยภาพแรงงาน และผูประกอบการ ใหพรอมรับกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลง และ
ใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ 

2. คุมครองและสงเสริมใหแรงงานมีความม่ันคงในการทํางาน มีหลักประกัน และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
3. พัฒนากระทรวง ใหเปนองคกรธรรมาภิบาล 
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางบูรณาการ เพ่ือการบริหารจัดการ และ

ใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ 
5. สงเสริมความรวมมือดานแรงงานระหวางประเทศ 

 

สํานักงานแรงงานจังหวัดเลย 
   อํานาจหนาท่ี 

1. ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะตัวแทนของกระทรวงในภูมิภาค รวมท้ังดําเนินการประสานและสนับสนุน
ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดและกลุมจังหวัด 

2. ศึกษา วิเคราะห จัดทํา และปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาแรงงานรวมท้ังกํากับดูแล 
ติดตาม และประเมินผลแผนการปฏิบัติราชการของสวนราชการสังกัดกระทรวงในเขตพ้ืนท่ี
จังหวัดและกลุมจังหวัด 

3. ดําเนินการเปนศูนยขอมูลสารสนเทศดานแรงงานและประชาสัมพันธเผยแพรงานดานแรงงาน
ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดและกลุมจังหวัด 

4. ประสานดําเนินงานกับอาสาสมัครแรงงานและเครือขายดานแรงงาน  เพ่ือนําบริการดาน
แรงงานไปสูประชาชนในพ้ืนท่ี 

5. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับ
มอบหมาย 

 
สํานักงานแรงงานจังหวัดเลย 

ท่ีตั้ง  ศาลากลางจังหวัดเลย (หลังเกา)  ช้ัน  2 ถ.มลิวรรณ  ต.กุดปอง  อ.เมือง  จ.เลย  42000  

 โทรศัพท/โทรสาร  042813-557-8/042-813-558,  เว็บไซด http:// loei.mol.go.th   

E-Mail: loei.mol@gmail.com 
 



คํานํา 

สํานักงานแรงงานจังหวัดเลย มีอํานาจหนาท่ีในการดําเนินการเก่ียวกับงานยุทธศาสตร 
งานนโยบายและแผน รวมท้ังงานพัฒนาเปนศูนยสารสนเทศดานแรงงาน ดังนั้น สํานักงานแรงงาน 
จังหวัดเลย  จึงไดจัดทํารายงานสถานการณแรงงานข้ึน  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพศูนยขอมูลแรงงานของจังหวัด 
ใหเปนศูนยกลางดานขอมูลแรงงาน  โดยการนําเสนอขอมูลเศรษฐกิจของจังหวัด  และขอมูลแรงงาน 
ในดานกําลังแรงงาน การมีงานทํา การวางงาน การสงเสริมการมีงานทํา การพัฒนาศักยภาพแรงงาน 
การคุมครองแรงงานและสวัสดิการ  และการประกันสังคม  รวมถึงตัวชี้วัดภาวะแรงงานของจังหวัด       
เพ่ือนําไปสูการพัฒนาแรงงานของจังหวัดใหมีประสิทธิภาพ 

รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดเลย ไตรมาส 1 ป 2565 ซ่ึงเปนการรายงานขอมูลในชวงเดือน
มกราคม – มีนาคม 2565 เพ่ือใหสถานการณแรงงานสามารถเผยแพรไดทัน และเปนปจจุบัน จึงไดใช
ขอมูลเบื้องตนหรือขอมูลการประมาณการจากหนวยงานตางๆ โดยไดรับความรวมมือจากหนวยงานใน
สังกัด ไดแก สํานักงานจัดหางานจังหวัดเลย สํานักงานพัฒนาฝมือแรงงานเลย สํานักงานสวัสดิการและ
คุมครองแรงงานจังหวัดเลย และสํานักงานประกันสังคมจังหวัดเลย และจากหนวยงานจากภายนอก  ไดแก 
สํานักงานสถิติจังหวัดเลย  สํานักงานพาณิชยจังหวัดเลย สํานักงานคลังจังหวัดเลย  และสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดเลย  สํานักงานแรงงานจังหวัดเลย ขอขอบคุณสวนราชการและผูเก่ียวของท่ีไดใหการ
สนับสนุนขอมูลทําใหการจัดทํารายงานสถานการณแรงงานมีความสมบูรณข้ึน 

สํานักงานแรงงานจังหวัดเลย หวังเปนอยางยิ่งวารายงานสถานการณแรงงานฉบับนี้จะเปน
ประโยชนตอหนวยงานท่ีเก่ียวของและผูสนใจท่ัวไป  เพ่ือพิจารณาใชประโยชนตอไป 

 
 
 

 
                 สํานักงานแรงงานจังหวัดเลย    

พฤษภาคม 2565 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร          1 
ตัวช้ีวัดภาวะแรงงาน                     5 
สภาพเศรษฐกิจจังหวัดเลย        12 
 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของจังหวัดเลย      12 
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สถานการณแรงงานจังหวัดเลย                     18 

1.  กําลังแรงงาน การมีงานทํา การวางงาน              18 
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4.  การคุมครองแรงงานและสวัสดิการ                33 
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 4.2 การตรวจความปลอดภัยในการทํางาน     34 
 4.3 การแรงงานสัมพันธ                 36 
 4.4 การสวัสดิการแรงงาน                 36   
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 4.6 การประสบอันตราย / เจ็บปวยจากการทํางาน              37 
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 6.  การดําเนินงานท่ีสําคัญตามนโยบายรัฐบาล/นโยบายกระทรวงแรงงาน  41 
 7.  ขอมูลความตองการและการขาดแคลนแรงงานจังหวัดเลย   42 
 8.  สถานการณโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเลย  44 
ตารางภาคผนวก                    45 

 
 
 
 

 
 



2.12 %

การเกษตรกรรม การปาไมและการประมง 

การขายสง การขายปลีก

ศิลปะ บันเทิง และนันทนาการ

ที่พักแรมและบริการดานอาหาร

การผลิต

ประเภทการไดร้บัอนุญาต
สญัชาติ (คน)

รวมเมียนมา ลาว กมัพูชา อืน่ๆ
ประเภทตลอดชีพ - - - - -
ประเภทส่งเสรมิการลงทุน - - - - -
ประเภททั่วไป (มาตรา 59) - - - 87 87
แรงงานตามขอ้ตกลงระหวา่งรฐัตอ่รฐั 
(MOU) 37 920 15 - 972
แรงงานประเภทชนกลุม่น้อย 
(มาตรา 63/1)  - - - 65 65
แรงงานตามมต ิครม. 20 ส.ค. 62  146 233 54 - 433
แรงงานตามมต ิครม. 4 ส.ค. 63 1 57 4 - 62
แรงงานตามมต ิครม. 29 ธ.ค. 63 46 823 27 - 896
แรงงานตามมต ิครม. 13 ก.ค. 64 - 8 - - 8
แรงงานตามมต ิครม. 28 ก.ย. 64 15 330 10 - 355

รวม 245 2,371 110 152 2,878

ประชากรท ัง้จงัหวดั
638,732 คน

ผู้มอีายุตากวา่ 15 ปี
192,757 คน

ผู้มอีายุ 15 ปี ข ึน้ไป
445,975 คน

ผู้อยูใ่นกาํลงั
แรงงาน

306,923 คน

ผู้มงีานทํา
306,012 คน

ผู้วา่งงาน
911 คน

ผู้รอฤดูกาล
0 คน

ผู้ไมอ่ยูใ่นกําลงั
แรงงาน

139,052 คน

ทํางานบา้น
27,056 คน

เรยีนหนงัสือ
31,131 คน

เดก็/ชรา/ป่วย/พิการจนไม่
สามารถทํางานได้

72,403 คน

อืน่ๆ
8,462 คน- ขอมูล ณ ไตรมาส 4 ป 2564

- ที่มา สํานักงานสถิติจังหวัดเลย

สถานประกอบการในจงัหวัด 
2,171 แหง | ลูกจาง 18,282 คน

การตรวจ
คุมครองแรงงาน

การตรวจความ
ปลอดภัย

สถานประกอบการท่ีผานการตรวจ 10 36

ลูกจางท่ีผานการตรวจ 279 727

ผลการ
ตรวจ

ปฏิบัติถูกตอง 8 29

ปฏิบัติไมถูกตอง 2 7

สถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคม (มาตรา 33)=1,729 แหง 
ผูประกันตนทั้งหมด = 74,229 ราย 

405

302

523

ลงทะเบียนสมัครงาน

ไดบรรจุงาน

ตําแหนงงานวาง

7

207

62

172

0

171

58

135

0

100

200

300 ผูเขารับการฝก

ผูผานการฝก

-ที่มา สํานักงานจัดหางานจังหวัดเลย

-ที่มา สํานักงานพัฒนาฝมือแรงงานเลย

-ที่มา สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจงัหวัดเลย

-ที่มา สํานักงานประกันสังคมจังหวัดเลย

ผูมีงานทําอยูในแรงงานนอกระบบจํานวน 267,980 คน 
ในภาคเกษตรกรรม 208,880คน (รอยละ 77.95) นอกภาคเกษตรกรรม59,100คน (รอยละ 22.05)

จังหวัดเลย

โครงสรางประชากร

การคุมครองแรงงาน

การประกันสังคม

การพัฒนาศักยภาพแรงงาน

ผูสมัครงาน/บรรจุงาน/ตำแหนงงานวาง

อตัราคา่จา้งข ัน้ตา
320 บาท/วนั

แรงงานนอกระบบ

จําแนกตามอาชีพสูงสุด 5 อันดับแรก

อุตสาหกรรมที่สําคัญ
3 อันดับแรก

*ขอมูล ณ ป 2563 

-สํานักงานสถิติจังหวัดเลย

ในภาคเกษตรกรรม 

200,443 คน 

(รอยละ 65.50)

นอกภาคเกษตรกรรม

105,569 คน 

(รอยละ 34.50) 

ชาย 319,949 คน
(รอ้ยละ 50.09) 

หญงิ 318,783 คน 
(รอ้ยละ 49.91)

มาตรา 33 มาตรา 40มาตรา 39
43,122 คน7,415 คน23,692 คน

ขอมลูทั่วไป

1. เกษตรกรรม การปาไม และการประมง
25.44 % ของ GPP

ผลิตภาพแรงงาน 
99,759 บาท/คน/ป

การจดทะเบียนนิติบุคคล
จํานวน 2,073 แหง

การจดทะเบียนโรงงาน
224 โรงงาน

แรงงานตางดาว

ประชากร
638,732 คน

GPP ปี 2563
51,809 ลา้นบาท

รายไดต้อ่หวั
95,989 บาท/คน/ปี

2. การขายสง ขายปลีกฯ
13.76 % ของ GPP

3. การศึกษา
13.51 % ของ GPP

77.95 %

9.22 %

4.59 %

3.17 %

208,880 คน 

24,699 คน

12,299 คน 

8,495 คน 

5,674 คน 
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สถานการณดานเศรษฐกิจและสถานการณดานแรงงานจังหวัดเลย ไตรมาส 1 ป 2565 (มกราคม – 
มีนาคม 2565) รายละเอียดสรุปได ดังนี้   

 

 สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ รายงานผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดเลย           
ป 2563p มีมูลคา 51,809 ลานบาท เปลี่ยนแปลงลดลงจากปท่ีแลวรอยละ 6.13  

สาขาการผลิตท่ีสําคัญ 5 อันดับแรก ไดแก สาขาเกษตรกรรม การปาไม และการประมง (รอยละ 
25.44) สาขาการขายสงและขายปลีก การซอมแซมยานยนต (รอยละ 13.76) สาขาการศึกษา (รอยละ 13.51) 
สาขาการผลิต (รอยละ 10.17) และสาขากิจกรรมทางการเงินและการประกันภยั (รอยละ 7.47) ตามลําดับ 

รายไดตอหัวประชากรของจังหวัดเลย (GPP per capita) ณ ป 2563 มีมูลคาเทากับ 95,989 บาท/คน/ป 
เปนลําดับท่ี 47 ของประเทศ เปนลําดับท่ี 3 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต่ํากวาคาเฉลี่ยของประเทศ       
(ไมรวม กทม.) ท่ีมีมูลคาเทากับ 154,487 บาท/คน/ป 

อัตราคาจางข้ันต่ํา 320 บาท/วัน (บังคับใช ณ 1 มกราคม 2563 เปนตนไป)  

ผลิตภาพแรงงานจังหวัดในป 2563 เทากับ 99,759 บาทตอคนตอป ลดลงจํานวน 11,115 บาท/คน/ป 
จากป 2562 ซ่ึงมีผลิตภาพแรงงานจังหวัดอยูท่ี 110,875 บาท/คน/ป 

ดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัดเลย รวมทุกรายการเดือนมีนาคม 2565 เทากับ 106.4 เม่ือเทียบกับ
เดือนกุมภาพันธ 2565 ลดลงรอยละ 0.9 ท่ีมีอัตรารอยละ 105.4 

ไตรมาส 1 ป 2565 จังหวัดเลย มีการจดทะเบียนธุรกิจท้ังหมดจํานวน 2,124 แหง (ขอมูลสะสม)    
โดยไตรมาสนี้  มีการจดทะเบียนนิติบุคคลตั้งใหมท้ังสิ้น 63 แหง แบงเปนหางหุนสวนจํากัด จํานวน 39 แหง 
และบริษัทจํากัด จํานวน 24 แหง อุตสาหกรรมท่ีมีการจดทะเบียนนิติบุคคลตั้งใหมมากท่ีสุดคือ การกอสราง
จํานวน 21 แหง รองลงมาคือการขายสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนตจักรยานยนต ของใชสวนบุคคล
และของใชในครัวเรือน 20 แหง การขนสง สถานท่ีเก็บสินคาและการคมนาคม 6 แหง การใหบริการชุมชน 
สังคม และบริการสวนบุคคลอ่ืนๆ 5 แหง บริการดานอสังหาริมทรัพย การใหเชาและบริการทางธุรกิจ 3 แหง 
การผลิต 3 แหง โรงแรมและภัตตาคาร 3 แหง เกษตรกรรม การลาสัตว และการปาไม 1 แหง และการบริการ
ดานสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห 1 แหง 

สําหรับการจดทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรมท่ีไดรับอนุญาตประกอบกิจการในจังหวัดเลย ในปจจุบันมี
ท้ังหมด 224 โรงงาน และในไตรมาสนี้พบวามีการจดทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรมท่ีประกอบกิจการใหม 
จํานวน 2 โรงงาน เงินทุนจดทะเบียน 84 ลานบาท และมีการจางแรงงานใหม 16 คน 

 

 

สภาพเศรษฐกิจ 

บทสรปุสําหรบัผูบ้ร �หาร 
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ประชากรและกําลังแรงงาน* จังหวัดเลย มีประชากร จํานวน 638,732 คน ผูมีอายุ 15 ป ข้ึนไป 
445,975 คน ผูอยูในกําลังแรงงาน 306,923 คน ผูมีงานทํา 306,012 คน ผูวางงาน 911 คน และไมมี             
ผูรอฤดูกาล 

 การมีงานทํา* ผูมีงานทําในจังหวัดเลย จํานวน 306,012 คน คิดเปนรอยละ 47.91 ของประชากร
ท้ังหมด และเปนรอยละ 99.70 ของผูอยูในกําลังแรงงาน โดยเปนผูมีงานทําในภาคเกษตรกรรม จํานวน 
200,443 คน หรือรอยละ 65.50 และนอกภาคเกษตรกรรม จํานวน 105,569 คน รอยละ 34.50 โดยสาขาท่ี
ทํางานมากท่ีสุด คือ การเกษตรกรรม การปาไมและการประมง จํานวน 200,443 คน หรือรอยละ 65.50 
รองลงมาคือ สาขาการขายสง การขายปลีก 27,493 คน คิดเปนรอยละ 8.98 ศิลปะ บันเทิง และนันทนาการ  
19,720 คน คิดเปนรอยละ 6.44 การบริหารราชการและการปองกันประเทศ 12,213 คน คิดเปนรอยละ 3.99 
สาขาการผลิต จํานวน 9,902 คน คิดเปนรอยละ 3.24 และการศึกษา 9,588 คน คิดเปนรอยละ 3.13        
ของผูมีงานทําท้ังหมด 

 การวางงาน* จังหวัดเลย มีผูวางงาน ในจังหวัด 911 คน หรือรอยละ 0.14 ตอประชากรรวม และ
รอยละ 0.30 ตอผูอยูในกําลังแรงงาน 
 

* ใชขอมูลจากไตรมาส 4 ป 2564 เนื่องจากไตรมาส 1 ป 2565 ยังไมมีการเผยแพรจากสํานักงานสถิติจังหวัดเลย 
 

แรงงานนอกระบบ จากขอมูลเบื้องตน ป 2564 มีผูทํางานอยูในแรงงานนอกระบบ จํานวน 267,980 คน 
โดยจะเปนผูท่ีทํางานในภาคเกษตร จํานวน 208,880 คน หรือรอยละ 77.95 นอกภาคเกษตร 59,100 คน 
หรือรอยละ 22.05 และอุตสาหกรรมนอกภาคเกษตรกรรมท่ีมีจํานวนแรงงานนอกระบบสูงสุด  คือ การขายสง 
ขายปลีก การซอมแซมยานยนต รถจักรยานยนต ของใชสวนบุคคลฯ มีจํานวน 24,699 คน  คิดเปนรอยละ 
9.22 ของแรงงานนอกระบบ รองลงมาคือ ศิลปะ และความบันเทิง 12,299 คน คิดเปนรอยละ 4.59         
สวนอาชีพท่ีมีการทํางานนอกระบบสูงสุด คือ ผูปฏิบัติงานท่ีมีฝมือในดานการเกษตรและการประมง จํานวน 
206,759 คน รอยละ 77.15 สําหรับดานการศึกษา แรงงานนอกระบบสวนใหญมีการศึกษาระดับประถมศึกษา 
จํานวน 95,405 คน คิดเปนรอยละ 29.72 และอายุท่ีมีการทํางานนอกระบบสูงสุด คือชวง 60 ปข้ึนไป จํานวน 
40,926 คน คิดเปนรอยละ 15.27 

 การบริการจัดหางานในประเทศ ในชวงไตรมาส 1 ป 2565 (มกราคม – มีนาคม 2565) นายจาง/
สถานประกอบการมีตําแหนงงานวาง ท่ีแจงผานสํานักงานจัดหางานจังหวัดเลย 523 อัตรา ผูลงทะเบียนสมัครงาน 
มีจํานวน 405 คน ขณะท่ีผูไดรับการบรรจุงาน มีจํานวน 302 คน ซ่ึงลดลงจากไตรมาสท่ีผานมา สําหรับตําแหนง
งานวางจําแนกตามระดับการศึกษาในไตรมาสนี้พบวา ตําแหนงงานวางท่ีมีความตองการมากท่ีสุด คือ ระดับ
ปริญญาตรี โดยมี รอยละ 48.18 (252 อัตรา) สวนอุตสาหกรรมท่ีมีการบรรจุงานสูงสุด คือ กิจการ            
ดานการขายสง ขายปลีก และการซอมแซมยานยนต ของใชสวนบุคคล และของใชในครัวเรือน รอยละ 89.74 
(271 คน) 

แรงงานตางดาว จํานวนแรงงานตางดาวท่ีเขามาทํางานอยางถูกตองตามกฎหมาย ในจังหวัดเลย     
ณ ไตรมาส 1 ป 2565  มีจํานวนท้ังสิ้น 2,878 คน เปนแรงงานประเภทท่ัวไป (มาตรา 59) เปนแรงงานท่ีไดรับ
อนุญาตใหเขามาอยูในราชอาณาจักรและไดรับอนุญาตใหทํางานเปนการชั่วคราว 87 คน (รอยละ 3.02) 
แรงงาน ท่ีนํ า เข ามา ทํ า งานตามข อตกล งระหว า ง รั ฐต อรั ฐ  (MOU) 972  คน  ( ร อยละ  33 . 77 )                      

สถานการณ์ด้านแรงงาน 
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แรงงานประเภทชนกลุมนอย (มาตรา 63/1) ท่ียังไมไดรับสัญชาติไทย หรือไมมีสถานะทางทะเบียน 65 คน 
(รอยละ 2.26) แรงงานตางดาวท่ีไดรับการผอนผันใหอยูในราชอาณาจักรไทย ตามมติ ครม. 20 ส.ค. 62  
จํานวน 433 คน (รอยละ 15.05) แรงงานตางดาวท่ีไดรับการผอนผันใหอยูในราชอาณาจักรไทย ตามมติ ครม. 
4 ส.ค. 63 จํานวน 62 คน (รอยละ 2.15) แรงงานตางดาวท่ีไดรับการผอนผันใหอยูในราชอาณาจักรไทย ตาม
มติ ครม.   29 ธ.ค. 63 จํานวน 896 คน (รอยละ 31.13) แรงงานตางดาวท่ีไดรับการผอนผันใหอยูใน
ราชอาณาจักรไทย ตามมติ ครม. 13 ก.ค. 64 จํานวน 8 คน (รอยละ 0.28) และแรงงานตางดาวท่ีไดรับการ
ผอนผันใหอยูในราชอาณาจักรไทย ตามมติ ครม. 28 ก.ย.64 จํานวน 355 คน (รอยละ 12.33) 

แรงงานไทยในตางประเทศ ในไตรมาส 1 ป 2565 จังหวัดเลย มีผูแจงความประสงคไปทํางาน
ตางประเทศ จํานวน 13 คน โดยแรงงานสวนใหญท่ีแจงความประสงคไปทํางานฯ เปนผูมีการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา และมีผูไดรับอนุมัติเดินทางไปทํางานตางประเทศมีจํานวน 9 คน โดยวิธีการเดินทางไปดวยวิธี   
Re-Entry 6 คน และเดินทางดวยตัวเอง 3 คน 

 การพัฒนาศักยภาพแรงงาน การฝกเตรียมเขาทํางานในปจจุบัน แรงงานใหมท่ีจะเขามาฝกมีจํานวน
ลดลงซ่ึงมีปจจัยตางๆ เชน แรงงานบางสวนเขาสูภาคเกษตรเพราะราคาพืชผลทางการเกษตรมีราคาสูง 
แรงงานบางสวนเขาสูภาคการศึกษาของภาครัฐท่ีขยายการศึกษาภาคบังคับและสามารถกูยืมเงินเพ่ือการศึกษา
ไดสูงข้ึน ปญหาทางดานเศรษฐกิจและสังคม กอใหเกิดปญหาครอบครัวและยาเสพติดกับกําลังแรงงานและ  
การแยงแรงงานในสถานประกอบการ สถานประกอบการขาดแคลนแรงงานท่ีมีทักษะฝมือ และความพรอม  
ในการทํางาน การแกไขปญหาดังกลาวคือ สํานักงานพัฒนาฝมือแรงงานเลย ไดเปดดําเนินการฝกอบรมใหแก
ประชาชนท่ีมีอายุตั้งแต 15 ปข้ึนไป 

 การฝกเตรียมเขาทํางาน ไตรมาสนี้มีผูเขารับการฝกเตรียมเขาทํางาน จํานวน 7 คน เปนกลุมอาชีพ
ชางเครื่องกลท้ัง 7 คน (รอยละ 100.00) และยังไมมีผูผานการฝกเตรียมเขาทํางานเนื่องจากยังอยูในระหวางการฝก 

 การฝกยกระดับฝมือแรงงาน มีผูเขารับการฝกท้ังสิ้น 207 คน จําแนกเปนกลุมอาชีพชางอุตสาหการ 
20 คน (รอยละ 9.66) ชางเครื่องกล 40 คน (รอยละ 19.32) และอาชีพธุรกิจและบริการ 147 คน (รอยละ 
71.01) และมีผูผานการฝกรวม 171 คน (รอยละ 82.61) ของผูเขารับการฝกยกระดับฝมือท้ังหมด 

 การฝกอาชีพเสริมในจังหวัดเลยผูเขารับการฝกท้ังสิ้น 62 คน เปนกลุมอาชีพชางกอสราง 20 คน (รอยละ 
32.26) ชางอุตสาหการ 22 คน (รอยละ 35.48) และอาชีพชางอุตสาหกรรมศิลป 20 คน (รอยละ 32.26)             
โดยมีผูผานการฝกรวม 58 คน (รอยละ 93.55 ของผูเขารับการฝกอาชีพเสริมท้ังหมด)  

 สวนการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานในจังหวัดเลย มีผูเขารับการทดสอบท้ังสิ้น 172 คน ซ่ึงเปน   
กลุมอาชีพชางอุตสาหการ 65 คน (รอยละ 37.79) ชางเครื่องกล 87 คน (รอยละ 50.58) และชางไฟฟา 
อิเล็คทรอนิกสและคอมพิวเตอร 20 คน (รอยละ 11.63) และมีผูผานการฝก จํานวน 135 คน (รอยละ 78.49 
ของผูเขารับการทดสอบท้ังหมด)  

 การคุมครองแรงงาน จังหวัดเลย มีสถานประกอบกิจการท่ีอยูในระบบสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 
ท้ังหมด 2,171 แหง ลูกจางจํานวน 18,282 คน การตรวจแรงงาน มีสถานประกอบการในจังหวัดท่ี           
ผานการตรวจ 10 แหง มีลูกจางท่ีผานการตรวจหรือไดรับการคุมครองรวม 279 คน ซ่ึงสถานประกอบการ     
ท่ีตรวจสวนใหญเปนสถานประกอบการขนาด 20 - 49 คน คิดเปนรอยละ 40.00 (4 แหง) สถานประกอบการ
ท่ีปฏิบัติถูกตองตามกฎหมายมี จํานวน 8 แหง (รอยละ 80.00) และปฏิบัติไมถูกตองตามกฎหมาย จํานวน 2 แหง     
(รอยละ 20.00) ซ่ึงในไตรมาสนี้การปฏิบัติไมถูกตองตามกฎหมายคุมครองแรงงานจะเปนเรื่องวันหยุด 
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 การตรวจความปลอดภัยในการทํางาน ในจังหวัดเลย ไตรมาส 1 ป 2565 นี้  มีการตรวจ            
ความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการท้ังสิ้นจํานวน 36 แหง  ลูกจางท่ีผานการตรวจ จํานวน 727 คน       
โดยสถานประกอบการท่ีผานการตรวจเปนขนาดตั้งแต 1-4 คน ถึง ขนาด 50 - 99 คน สถานประกอบการ  
สวนใหญท่ีปฏิบัติถูกตองตามกฎหมายความปลอดภัยมีจํานวน 29 แหง (รอยละ 80.56) และปฏิบัติไมถูกตอง
ตามกฎหมายความปลอดภัย จํานวน 7 แหง รอยละ (19.44) 

การประสบอันตราย/เจ็บปวยจากการทํางาน ไตรมาส 1 ป 2565 จังหวัดเลยมีการประสบอันตรายหรือ
เจ็บปวยเนื่องมาจากการทํางาน จํานวน 16 ราย โดยประเภทของความรายแรง พบวา ลูกจางหยุดงานเกิน     
3 วัน จํานวน 10 ราย (รอยละ 62.50) หยุดงานไมเกิน 3 วัน จํานวน 4 ราย (รอยละ 25.00) และตาย 2 ราย 
(รอยละ 12.50) 

การเกิดขอเรียกรอง/ขอพิพาทแรงงานและขอขัดแยงภายในจังหวัดเลย ในไตรมาส 1 ป 2565 ไมมี
การแจงขอเรียกรอง ขอพิพาทแรงงาน และความขัดแยงใดๆ ในการจางงานระหวางนายจางและลูกจาง  
เนื่องจากสถานประกอบกิจการในจังหวัดเปนสถานประกอบขนาดเล็ก การเกิดขอเรียกรองขอพิพาทในจังหวัด
จึงเกิดข้ึนไมมากและนายจางลูกจางสามารถท่ีจะพูดคุยตกลงกันได 

 การเลิกประกอบกิจการและเลิกจางแรงงาน  สถานประกอบการในจังหวัดเลยท่ีเลิกกิจการและ   
เลิกจาง มี 37 แหง ลูกจางถูกเลิกจาง 145 คน เม่ือพิจารณาประเภทกิจการท่ีมีการเลิกจาง พบวา กิจการ
ประเภทการคาเครื่องใชไฟฟา ยานพาหนะ จํานวน 8 แหง ลูกจางถูกเลิกจาง 17 คน รานสินคาเบ็ดเตล็ด 
การคาอ่ืนๆ จํานวน 12 แหง ลูกจางถูกเลิกจาง 29 คน กิจการประเภทรานขายอาหาร โรงแรม หองเชา 
จํานวน 6 แหง ลูกจางถูกเลิกจาง จํานวน 9 คน การกอสราง จํานวน 9 แหง ลูกจางถูกเลิกจาง 88 คน และ
กิจการประเภทอ่ืนๆ จํานวน 2 แหง ลูกจางถูกเลิกจาง 2 คน 

 การสงเสริมการจัดสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  กิจกรรมท่ีสงเสริมใหสถานประกอบการสงเสริม
ความรูเก่ียวกับสวัสดิการแรงงาน โดยการสงเสริมใหบริการดานสวัสดิการแรงงาน นอกเหนือจากท่ีกฎหมาย
กําหนด ในไตรมาส 1 ป 2565 มีการจัดกิจกรรม ท้ังสิ้น 27 แหง ผูเขารับบริการ 1,593 คน 

 การประกันสังคม ขอมูล ณ เดือนมีนาคม 2565 พบวา จังหวัดเลย มีสถานประกอบการท่ีข้ึนทะเบียน
ประกันสังคมมาตรา 33 จํานวน 1,729 แหง ผูประกันตนท้ังหมดจํานวน 74,229 ราย เปนผูประกันตนมาตรา 
33 จํานวน 23,692 ราย ผูประกันตนมาตรา 39 จํานวน 7,415 ราย และผูประกันตนมาตรา 40 จํานวน 
43,122 ราย และมีสถานพยาบาลในสังกัดประกันสังคม ท่ีเปนสถานพยาบาลของรัฐบาลจํานวน 1 แหง  

สวนจํานวนการใชบริการของกองทุนประกันสังคม มีผูใชบริการท้ังสิ้น 32,576 ราย ประเภท 
ประโยชนทดแทนท่ีผูประกันตนใชบริการสูงสุด ไดแก สงเคราะหบุตร ผูประกันตนใชบริการจํานวน 22,899 ราย               
คิดเปนรอยละ 70.29 ของผูใชบริการท้ังหมด สําหรับปริมาณการจายเงินประโยชนทดแทน พบวามีการจายเงิน
ท้ังสิ้น 68,334,065.08 บาท โดยกรณีชราภาพ มีการจายเงินสูงสุดเปนเงินจํานวน 22,770,049.67 บาท           
รอยละ 33.32 ของเงินประโยชนทดแทนท่ีจายท้ังหมด 

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัดเลย มียอด
สะสมท้ังสิ้น 16,102 ราย (3 มกราคม 2563 – 9 พฤษภาคม 2565) แบงเปน  ระลอกแรก (1 มกราคม – 30 
พฤศจิกายน 2563) มีผูติดเชื้อจํานวน 5 ราย ระลอกท่ี 2 (1 ธันวาคม – 31 มีนาคม 2564) มีผูติดเชื้อ จํานวน 
7 ราย และระลอกเมษายน 2564 (1 เมษายน 2564 – 9 พฤษภาคม 2565) มีผูติดเชื้อ จํานวน 16,090 ราย      
โดยปจจุบันอยูระหวางการรักษา 5,392 ราย หายปวยแลว 10,618 ราย และเสียชีวิตสะสม 80 ราย 
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ภาวะดานแรงงานมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สืบเนื่องจากปจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม 

และการเมือง เชน ปญหาเศรษฐกิจท่ีสงผลกระทบตอแรงงานท่ัวโลกและประเทศไทย ก็เชนเดียวกัน จะสงผล
ถึงความเชื่อม่ันของนักธุรกิจ นักลงทุนท้ังในและตางประเทศ เกิดการชะลอ การลงทุน ชะลอการขยายตัวของ
กิจการ รวมถึง การจางงาน ในขณะท่ีการผลิตคนเพ่ือเขาสูตลาดแรงงานของภาคการศึกษายังคงมี            
อยางตอเนื่อง มิอาจชะลอตามภาวการณทางดานเศรษฐกิจ จึงสงผลตอการวางงาน การทํางานตํ่ากวาระดับ
การศึกษา นอกจากนี้  การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การผลิต ตนทุนการผลิต ฤดูกาล ทัศนคติท้ังของ    
ฝายนายจางและผูใชแรงงาน สิ่งเหลานี้ลวนเปนปจจัยท่ีนําไปสูการเปลี่ยนแปลงของภาวะดานแรงงาน ไมวาจะ
เปนรูปแบบการจางงาน การเคลื่อนยายแรงงาน ฝมือแรงงาน มาตรฐานแรงงาน ฯลฯ ดังนั้น การจะทราบ
ความเคลื่อนไหวหรือการเปลี่ยนแปลงของภาวะแรงงาน จึงตองมีการพิจารณาศึกษาเพ่ือกําหนดตัวชี้วัด    
พรอมท้ังติดตามการเปลี่ยนแปลง เพ่ือศึกษาวิเคราะหถึงสาเหตุของปญหา รวมถึงทํานายหรือคาดการณ
อนาคต อันจะเอ้ือประโยชนตอการตัดสินใจในการกําหนดแผนงานท่ีจะตองทําใหตอบสนองตอความตองการ
ของทุกฝาย ท้ังนายจางและผูใชแรงงาน รวมท้ังองคกรตางๆ ท้ังภาครัฐ และเอกชน   

สถานการณแรงงานจังหวัดเลย ไตรมาส 1 ป 2565 ฉบับนี้ขอนําเสนอตัวชี้วัดภาวะแรงงาน ดังนี ้
 

 

ผลิตภาพแรงงานคือ การวัดคาประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต เปนตัวชี้วัดท่ีแสดงใหเห็นถึง
ความสามารถในการทํางานท่ีสามารถพัฒนาหรือเพ่ิมศักยภาพใหสูงข้ึน คํานวณจากผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด 
ณ ราคาคงท่ี (ตารางภาคผนวก 2) เทียบกับจํานวนผูมีงานทําในจังหวัด โดยในป 2563 มีผลิตภาพแรงงานอยูท่ี 
99,759 บาทตอคนตอป ลดลงจากปท่ีผานมาจํานวน 11,116 บาท โดยป 2562 มีผลิตภาพแรงงานอยูท่ี
110,875 บาทตอคนตอป  

ตาราง 1 ผลิตภาพแรงงานจังหวัด 

 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 

GPP ณ ราคาคงท่ีในจังหวัด (ลานบาท) 30,627 34,115 33,483 30,935 

จํานวนผูมีงานทําในจังหวัด (คน) 301,048 296,386 301,988 310,096 

ผลิตภาพแรงงานจังหวัด (บาท) 101,734 115,103 110,875 99,759 

ที่มา : สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ,สํานักงานสถิติจังหวัดเลย 

หมายเหตุ : 
  
 
 

 
อัตราการมีสวนรวมในกําลังแรงงานเปนตัวชี้วัดท่ีแสดงใหเห็นถึงสภาพกําลังแรงงานในตลาดแรงงาน

ของจังหวัดเลย  เม่ือเทียบกับประชากรวัยแรงงานท้ังหมด โดยคํานวณจากกําลังแรงงานในจังหวัดเลย       
เทียบกับประชากรท่ีมีอายุ 15 ปข้ึนไปในจังหวัดเลย จะพบวาในไตรมาส 4 ป 2564 อัตราการมีสวนรวม       
ในกําลังแรงงานจังหวัดเลย มีอัตรารอยละ 68.82 ลดลงจากไตรมาส 3 ป 2564 ท่ีมีอัตรา 68.88 

1) ผลิตภาพแรงงานจงัหวดัเลย 

ตัวชีว้ดัภาวะแรงงาน 

ผลิตภาพแรงงานจังหวัด    = GPP ณ ราคาคงที่ในจังหวัด  
                               จํานวนผูมีงานทาํในจังหวัด         

2) อตัราการมีส่วนรว่มในกําลังแรงงาน* 
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แผนภูมิ 1 อัตราการมีสวนรวมในกําลังแรงงานของจังหวัดเลย 

 
ท่ีมา : สํานักงานสถิติจังหวัดเลย  

หมายเหตุ :  
  
     
 * ใชขอมูลจากไตรมาส 4 ป 2564 เนื่องจากไตรมาส 1 ป 2565 ยังไมมีการเผยแพรจากสํานักงานสถิติจังหวัดเลย   
 

 

อัตราการจางงานเปนตัวชี้วัดท่ีแสดงใหเห็นภาวะการมีงานทําในตลาดแรงงานของจังหวัดเลย          
วามีสัดสวนมากนอยเพียงใด สําหรับอัตราการจางงานในภาคเกษตรของจังหวัดเลย ซ่ึงคํานวณจากผูมีงานทํา     
ในภาคเกษตรในจังหวัดเลย ตอกําลังแรงงานท่ีมีงานทําในจังหวัดเลย ไตรมาส 4 ป 2564 จะเห็นวา อัตรา   
การจางงานในภาคเกษตรจังหวัดเลย มีอัตรารอยละ 65.50 โดยเม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสท่ีผานมา จะพบวา
อัตราการจางงานในภาคเกษตรจังหวัดเลย มีสัดสวนลดลงจากไตรมาส 3 ป 2564 ท่ีมีรอยละ 68.59 เพราะ    
ในไตรมาสนี้แรงงานสวนใหญในจังหวัดจะเขามาทํางานในภาคเกษตรกรรมนอยลง (แผนภูมิ 2)  

อัตราการจางงานนอกภาคเกษตร ในไตรมาสนี้ มีอัตรารอยละ 34.50 ซ่ึงมีสัดสวนท่ีเพ่ิมข้ึนจาก      
ไตรมาสท่ีแลว ท่ีมีอัตรา 31.41 เนื่องจากผูใชแรงงานนอกภาคเกษตรกรรมเคลื่อนยายแรงงานไปอยู            
ในภาคเกษตรกรรมจํานวนนอยลง 

แผนภูมิ 2 อัตราการมีงานทําใน / นอกภาคเกษตรจังหวัดเลย 

 
ท่ีมา : สํานักงานสถิติจังหวัดเลย   

หมายเหตุ :  
  
 
 
 
 * ใชขอมูลจากไตรมาส 4 ป 2564 เนื่องจากไตรมาส 1 ป 2565 ยังไมมีการเผยแพรจากสํานักงานสถิติจังหวัดเลย   
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อัตราการจางงานในภาคเกษตรของจังหวัด อัตราการจางงานนอกภาคเกษตรของจังหวัด

3) อตัราการมีงานทาํ* 

อัตราการการมีงานทําใน/นอกภาคเกษตร    = ผูมีงานทําใน/นอกภาคเกษตรในจังหวัด X 100  
                          ผูมีงานทําในจังหวัด          

อัตราการมีสวนรวมในกําลังแรงงานจังหวัด    =       กําลังแรงงานในจังหวัด X 100          
                           ประชากรที่มอีาย ุ15 ปขึ้นไปในจังหวัด 
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อัตราการจางงานในอุตสาหกรรมการผลิต  = ผูมีงานทําในภาคอุตสาหกรรมการผลิต X 100 
                        ผูมีงานทําในจังหวัด 

เม่ือพิจารณาอัตราการจางงานเฉพาะในสวนภาคอุตสาหกรรมการผลิต โดยคํานวณจากจํานวนผูมีงานทํา
ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตเปรียบเทียบกับจํานวนผูมีงานทําท้ังหมดจะพบวา อัตราการจางงานในภาคการผลิต  
มีอัตรารอยละ 3.24 ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากไตรมาสท่ีแลว ท่ีมีอัตรารอยละ 2.75 (แผนภูมิ 3) 

แผนภูมิ 3 อัตราการมีงานทําในอุตสาหกรรมการผลิต จังหวัดเลย 

 
ท่ีมา : สํานักงานสถิติจังหวัดเลย  

หมายเหตุ : 

 

โดยสรุปในภาพรวมจะพบวาอัตราการจางงานหรือการมีสวนรวมในกําลังแรงงานของจังหวัดเลย จะมี
ลักษณะการเคลื่อนยายแรงงานแบบเปนวัฏจักรหรือวงจร ท้ังนี้ เพราะพ้ืนท่ีจังหวัดเลย เปนเขตเกษตรกรรมท่ี
สามารถทําการเพาะปลูกการเกษตรไดตลอดท้ังป ประชากรซ่ึงเปนกําลังแรงงานของจังหวัดจะอาศัยอยู       
ในภาคสวนของภาคเกษตรกรรมเพ่ือชวยครัวเรือน ในการทําการเกษตรเปนสวนใหญ เม่ือหมดฤดูเก็บเก่ียว
ผลผลิตก็จะเคลื่อนยายไปหางานทําในภาคอุตสาหกรรม ภายในจังหวัดและจังหวัดอ่ืนๆ และจะเคลื่อนยาย
กลับมาในภาคเกษตรกรรมอีกครั้งในฤดูเพาะปลูก วนเวียนในลักษณะเชนนี้อยางเปนวัฏจักรทุกป  จึงอาจสงผล
ตอการขาดแคลนแรงงานของจังหวัดไดในบางฤดูกาล ซ่ึงหากเปรียบเทียบอัตราการจางงานนอกภาคเกษตรกรรม  
กับปท่ีผานมาจะเห็นไดวาอัตราการจางงานนอกภาคเกษตรกรรมของจังหวัดมีอัตราลดลง และเพ่ิมข้ึนนั้น จะ
เก่ียวของกับปจจัยทางดานฤดูกาล และราคาของพืชผลทางการเกษตรมาเก่ียวของดวย 

 

สําหรับอัตราวางงานในจังหวัดเลย ไตรมาส 4 ป 2564 มีอัตรารอยละ 0.30 ซ่ึงมีอัตราลดลงจาก     
ไตรมาสท่ีผานมาซ่ึงมีอัตรารอยละ 0.66 (รายละเอียดในแผนภูมิ 4) 

แผนภูมิ 4  อัตราการวางงานจังหวัดเลย 

 
ท่ีมา : สํานักงานสถิติจังหวัดเลย  

หมายเหตุ : 
 
 
* ใชขอมูลจากไตรมาส 4 ป 2564 เนื่องจากไตรมาส 1 ป 2565 ยังไมมีการเผยแพรจากสํานักงานสถิติจังหวัดเลย   
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รอยละ

4) อตัราการวา่งงาน* 

อัตราการวางงาน = จํานวนผูไมมีงานทาํในจังหวัด X 100 
              กําลังแรงงานในจังหวัด 
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สํานักงานประกันสังคมจังหวัดเลย ไตรมาส 1 ป 2565 มีจํานวนผูประกันตนในระบบ (ม.33) จํานวน      
23,692 ราย อัตราการเปลี่ยนแปลงของจํานวนผูประกันตน (มาตรา 33) อยูท่ีรอยละ 0.69 ลดลงจากไตรมาสท่ีแลว 
จํานวนผูประกันตนท่ีขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน 2,387 ราย อัตราการเปลี่ยนแปลงของผูประกันตนท่ีขอรับ
ประโยชนทดแทนกรณีวางงานอยูท่ีรอยละ -39.58 ลดลงจากไตรมาส 4 ป 2564 สําหรับจํานวนผูประกันตนท่ีรับ
ประโยชนทดแทนกรณีวางงานจากสาเหตุเลิกจาง อัตราการเลิกจางลูกจางในระบบประกันสังคมมาตรา 33  มีจํานวน 
250 ราย อยูท่ีรอยละ -20.89 ลดลงจากไตรมาส 4 ป 2564 ท่ีมีอัตรารอยละ -20.20 (แผนภูมิ 5) 

แผนภูมิ 5 อัตราการเปลี่ยนแปลงของจํานวนผูประกันตนในระบบประกันสังคม (ม. 33) อัตราการเปลี่ยนแปลง
ของผูประกันตนท่ีขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน และอัตราการเลิกจางลูกจางในระบบประกันสังคม

 
ท่ีมา :   สํานักงานประกันสังคมจังหวัดเลย    

 

 

อัตราการบรรจุงานในแตละไตรมาส เปนตัวชี้วัดท่ีแสดงใหเห็นถึงการเคลื่อนไหวของภาวการณ     
ดานแรงงาน ซ่ึงสามารถศึกษาวิเคราะหกับจํานวนตําแหนงงานวาง และจํานวนผูสมัครงาน โดยเม่ือวิเคราะห
จํานวนการบรรจุงาน ท่ีสํานักงานจัดหางานจังหวัดเลยดําเนินการเทียบกับจํานวนตําแหนงงานวางท่ีแจงผาน
สํานักงานจัดหางานจังหวัดเลย จะพบวาในไตรมาสนี้ อัตราการบรรจุงานตอตําแหนงงานวางท่ีรอยละ 57.74 
ซ่ึงมีจํานวนเพ่ิมข้ึนจากไตรมาสท่ีแลวท่ีมีอัตราการบรรจุงานตอตําแหนงงานวางท่ีรอยละ 54.60 เม่ือ
เปรียบเทียบสัดสวนของผูบรรจุงาน ตอจํานวนผูสมัครงานท่ีมีอัตรารอยละ 74.57 จะพบวามีอัตราท่ีลดลงจาก 
ไตรมาส 4 ป 2564 ท่ีมีอัตรา 79.16 
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อัตราการเปล่ียนแปลงของจํานวน ผปต.ในระบบประกันสังคม(มาตรา 33)

อัตราการเปล่ียนแปลงของจํานวน ผปต.ที่ขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน(สปจ)

อัตราการเปล่ียนแปลงของจํานวน ผปต.ที่ขึ้นทะเบียนรับประโยชนทดแทนกรณีเลิกจาง(สปจ)

6) อตัราการบรรจุงาน 

5) อตัราการเปล่ียนแปลงของจาํนวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม (มาตรา 33) 
อตัราการเปล่ียนแปลงของผู้ประกันตนท่ีขอรบัประโยชน์ทดแทนกรณีวา่งงาน และ 
อตัราการเลิกจา้งในระบบประกันสังคม 
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1.  อัตราการจางแรงงานตางดาวตอผูมงีานทําทั้งหมดของจังหวัด  = จํานวนแรงงานตางดาวทั้งหมดในจังหวัด X 100 
    ผูมีงานทําในจังหวัด 

2. อัตราการจางแรงงานตางดาว 3 สัญชาติในจังหวัด     = จํานวนแรงงานตางดาว 3 สัญชาติในจังหวัด × 100 
     ผูมีงานทําในจังหวัด 

 

แผนภูมิ 6 อัตราการบรรจุงานตอผูสมัครงาน/ตําแหนงงานวางในจังหวัดเลย 

 
ท่ีมา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดเลย 
หมายเหตุ :  
     
 
 
 

 

จํานวนแรงงานตางดาวท้ังหมดท่ีสํานักงานจัดหางานจังหวัดเลยบริหารจัดการอยู โดยมีสัดสวนรอยละ 
0.94 ของอัตราการจางแรงงานตางดาวท้ังหมดในจังหวัด และอัตราการจางแรงงานตางดาว 3 สัญชาติ (พมา 
ลาว กัมพูชา)  รอยละ 0.57 ขอมูลการขออนุญาตทํางาน ณ เดือนมีนาคม 2565  (แผนภูมิ 7) 

แผนภูมิ 7 อัตราการจางแรงงานตางดาวในจังหวัดเลย 

 
ท่ีมา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดเลย 
หมายเหตุ : 
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ไตรมาส

อัตราการบรรจุงานตอผูสมัครงานจังหวัด อัตราการบรรจุงานตอตําแหนงงานวางจังหวัด
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อัตราการจางแรงงานตางดาวตอผูมีงานทําท้ังหมดในจังหวัด อัตราการจางแรงงานตางดาว3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา) ในจังหวัด

7) อตัราการจา้งแรงงานต่างด้าว 

1. อัตราการบรรจุงานตอผูสมัครงานจังหวัด       = ผูไดรับการบรรจุงานในจังหวัด X 100 
                          ผูสมัครงานในจังหวัด 
2. อัตราการบรรจุงานตอตําแหนงงานวางจังหวัด = ผูไดรับการบรรจุงานในจังหวัด X 100 
                             ตําแหนงงานวางในจังหวัด 
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อัตราการไมปฏิบัติตามขอกฎหมายของสถานประกอบการ เปนตัวบงบอกตัวหนึ่งท่ีแสดงใหเห็นถึง
ภาวการณดานแรงงาน หากนายจางไมปฏิบัติตามกฎหมายสูงยอมสงผลกระทบตอความเปนอยูของลูกจาง    
ผูใชแรงงาน และสงผลถึงคุณภาพชีวิตของผูใชแรงงานตามมา  

สําหรับการตรวจแรงงานในสถานประกอบการในจังหวัดเลย ในไตรมาส 1 ป 2565 จากการตรวจ
สถานประกอบการจํานวน 10 แหง พบวา ไมปฏิบัติตามขอกฎหมายของสถานประกอบการ จํานวน 2 แหง     
รอยละ 20.00 ซ่ึงการตรวจพบวาการไมปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองแรงงานในเรือ่งวันหยุด 

สวนอัตราการไมปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทํางาน พบวา ไตรมาส 1 ป 2565 นี้       
จากการตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบการ พบวา สถานประกอบการจํานวน 36 แหง ไมปฏิบัติ      
ตามกฎหมาย จํานวน 7 แหง หรือรอยละ 19.44 ของสถานประกอบการท่ีผานการตรวจท้ังหมด 

แผนภูมิ 8 อัตราการปฏิบัติไมถูกตองตามกฎหมายคุมครองแรงงานและกฎหมายความปลอดภัยในการทํางาน 
ของสถานประกอบการจังหวัดเลย 

 
ท่ีมา : สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเลย 
หมายเหตุ :  

 

 

การเกิดขอพิพาทแรงงานและขอขัดแยงในสถานประกอบการเปนตัวชี้วัดท่ีจะแสดงถึงความสัมพันธ
ระหวางนายจางและลูกจาง การเปลี่ยนแปลงของอัตราการเกิดขอพิพาทแรงงานจะแสดงใหเห็นถึงทิศทาง
ความสัมพันธระหวางนายจางและลูกจางวามีทิศทางหรือแนวโนมไปในทางใด  การเกิดขอพิพาทแรงงานนั้น    
มีผลมาจากการท่ีลูกจางไดแจงขอเรียกรองตอนายจาง และหากไมสามารถยุติ หรือตกลงกันไดก็จะเกิดเปน    
ขอพิพาทแรงงานข้ึน  

สําหรับการเกิดขอพิพาทแรงงานและขอขัดแยงในสถานประกอบการ ในไตรมาส 1 ป 2565 พบวา  
ในจังหวัดเลย ยังไมมีการแจงขอเรียกรองใดๆ ระหวางนายจางและลูกจาง 
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อัตราการปฏิบัติไมถูกตองตามกฏหมายคุมครองแรงงานของสถานประกอบกิจการ

อัตราการปฏิบัติไมถูกตองตามกฎหมายความปลอดภัย ของสถานประกอบกิจการ

8) อตัราการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานและกฎหมายความปลอดภัยใน
การทาํงานของสถานประกอบการ 

9) อตัราการเกิดข้อพิพาทแรงงาน /ข้อขัดแยง้ในสถานประกอบการ 

1.อัตราการไมปฏิบัติตามขอกฎหมายคุมครองแรงงานของ สปก.ในจังหวัด   = จํานวน สปก. ที่ทําผิดกฎหมายคุมครองแรงงานในจังหวัด x 100         

                            จํานวน สปก.ที่ผานการตรวจกฎหมายคุมครองแรงงานในจังหวัด 
2. อัตราการไมปฏิบัติตามขอกฎหมายความปลอดภัยของ สปก. ในจังหวัด   = จํานวน สปก.ที่ทําผิดกฎหมายความปลอดภัยในจังหวัด x 100 

   จาํนวน สปก.ที่ผานการตรวจกฎหมายความปลอดภัยในจังหวัด 
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อัตราแรงงานท่ีเปนผูประกันตนในจังหวัด =   จํานวนผูประกันตนมาตรา 33,39,40 ในจังหวัด X 100 
                   ผูมีงานทําในจังหวัด 

 

อัตราแรงงานท่ีเปนผูประกันตนคิดจากจํานวนผูประกันตนของกองทุนประกันสังคม มาตรา 33, 39 
และ 40 ตอจํานวนผูมีงานทําของสํานักงานสถิติแหงชาติ ไตรมาส 1 ป 2565 คิดเปนรอยละ 24.26 อัตรา      
การเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนจากไตรมาส 4 ป 2565 ท่ีมีรอยละ 23.84 (แผนภูมิ 9) 

แผนภูมิ 9 อัตราแรงงานท่ีเปนผูประกันตนจังหวัดเลย 

 
ท่ีมา : สํานักงานประกันสังคมจังหวัดเลย 
 
หมายเหตุ : 
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10) อตัราแรงงานท่ีเป�นผู้ประกันตน 



       สถานการณแรงงานจังหวัดเลย  ไตรมาส 1 ป 2565 (มกราคม - มีนาคม 2565)                   12   

 

 

 จังหวัดเลยมีพ้ืนท่ีประมาณ 11,424.612 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 7,140,382 ไร ตั้งอยูใน      
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน หางจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 520 กิโลเมตร (เสนทางกรุงเทพฯ - ชัยภูมิ - เลย)  

1.1 วิสัยทัศนและพันธกิจจังหวัดเลย : 
วิสัยทัศน 
"เมืองนาอยู เมืองแหงการทองเท่ียว การคาและการลงทุนภายใตการพัฒนาท่ีย่ังยืน" 
พันธกิจจังหวัดเลย : 
1. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก 
2. พัฒนามาตรฐานการทองเท่ียว 
3. สงเสริมการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
4. ยกระดับคุณภาพและผลิตผลทางการเกษตร 
5. สงเสริมการคาชายแดนและการลงทุน 
6. เสริมสรางสังคมใหนาอยูและยกระดับการใหบริการ 

1.2 อาณาเขตจังหวัดเลย  
ทิศเหนือ ติดตอกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีแมน้ําโขง และแมน้ําเหือง                   

เปนแนวพรมแดน 
ทิศใต  ติดตอกับอําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน อําเภอน้ําหนาว อําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ   
ทิศตะวันออก ติดตอกับอําเภอสังคม จังหวัดหนองคาย อําเภอน้ําโสม จังหวัดอุดรธานี อําเภอศรีบุญเรือง  

อําเภอสุวรรณคูหา อําเภอนากลาง และอําเภอนาวัง  จังหวัดหนองบัวลําภู  
ทิศตะวันตก ติดตอกับอําเภอชาติตระการ อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก      

1.3 สภาพภูมิประเทศ 
พ้ืนท่ีโดยท่ัวไปเปนภูเขาสูง พ้ืนท่ีลูกคลื่นลอนตื้นและลอนลึก รวมกันประมาณ 80% และมีพ้ืนท่ีราบ

เพียงเล็กนอยประมาณ 20% ของพ้ืนท่ีท้ังหมด โดยมีตัวเมืองอยูตรงกลางลักษณะคลายกนกระทะ สามารถ
แบงลักษณะภูมิประเทศออกเปน 3 เขตดวยกัน คือ 

1. เขตภูเขาสูง บริเวณทางดาน ทิศตะวันตก ไดแก บริเวณอําเภอทาลี่ อําเภอภูเรือ อําเภอนาแหว 
และอําเภอดานซาย การคมนาคมในบริเวณนี้ไมคอยสะดวก มีพ้ืนท่ีทําการเพาะปลูกนอยและมีประชากร      
อาศัยอยูเบาบาง 

2.เขตท่ีราบเชิงเขา อยูบริเวณทางดานทิศใต และทิศตะวันออก ไดแก อําเภอผาขาว อําเภอ             
ภูหลวง อําเภอภูกระดึง อําเภอนาดวง และอําเภอปากชม เปนเขตท่ีไมคอยมีภูเขาสูงมากนัก มีท่ีราบเชิงเขา
พอท่ีจะทําการเพาะปลูกไดบาง มีประชากรอาศัยอยูหนาแนนปานกลาง 

 3. เขตท่ีราบลุม อยูบริเวณแมน้ําเลยและลุมแมน้ําโขง ไดแก อําเภอเมืองเลย เชียงคาน วังสะพุง    
เปนเขตท่ีทําการเพาะปลูกไดดี มีประชากรอาศัยอยูหนาแนนมากกวาเขตอ่ืนๆ จังหวัดเลยอุดมไปดวยปาไม
และภูเขาท่ีสลับซับซอนเปนจํานวนมาก จึงเปนแหลงกําเนิดของตนน้ําลําธารหลายสาย แตเปนแมน้ําขนาดเล็ก

สภาพเศรษฐกิจจงัหวดัเลย 

ส่วนที ่1 ข้อมลูทัว่ไปของจงัหวดัเลย 
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และสั้นเปนสวนมาก เชน แมน้ําเลย ลําน้ําหมาน ลําน้ําฮวย ลําน้ําลาย ลําน้ําปวน ลําน้ําสวย ลําน้ําพุง ลําน้ําสัก    
(ตนกําเนิดของแมน้ําปาสัก) 

1.4 สภาพภูมิอากาศ 
1. ฤดูรอน เริ่มตั้งแตกลางเดือนกุมภาพันธถึงเมษายน ซ่ึงเปนชวงของฤดูมรสุม หลังจากสิ้นสุด         

ฤดูหนาวแลวอากาศจะเริ่มรอนและอากาศจะรอนจัดท่ีสุดในเดือนมีนาคมและเมษายน เนื่องจากสภาพพ้ืนท่ี
สวนใหญเปนภูเขาสูงทําใหอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงงาย คือ ฤดูรอนจะรอนมาก   

2. ฤดูฝน แบงเปน 2 ชวง ชวงแรกเริ่มตั้งแตปลายเดือนเมษายนถึงกรกฎาคม มีฝนเนื่องมาจาก
อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ชวงหลังเริ่มต้ังแตเดือนสิงหาคมถึงปลายเดือนตุลาคม จะเปนฝน
เนื่องมาจากพายุดีเปรสชั่นในทะเลจีนใต 

3. ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแตกลางเดือนตุลาคมจนถึงเดือนกุมภาพันธ ซ่ึงเปนฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 
ในระยะท่ีมีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจากประเทศจีนพัดปกคลุมประเทศไทย ทําใหอุณหภูมิลดลงท่ัวไป
และมีอากาศเย็น  และเนื่องจากสภาพพ้ืนท่ีจังหวัดเลยเปนภูเขาสูง ในฤดูหนาวจึงหนาวจัด  ซ่ึงบางปถึงกับ
น้ําคางเปนเกล็ดน้ําแข็ง กลาวไดวาจังหวัดเลยเปนจังหวัดท่ีหนาวเย็นท่ีสุดในประเทศไทย  

1.5 ทรัพยากรธรรมชาติ 
แหลงน้ําธรรมชาติ จังหวัดเลยมีแมน้ําและแหลงน้ําตามธรรมชาติท่ีสําคัญ  4 สาย คือ 
1. แมน้ําโขง เปนแมน้ําขนาดใหญท่ีเกิดจากเทือกเขาสูงในประเทศธิเบต และประเทศสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนจีน เปนแมน้ํานานาชาติ ท่ี ก้ันพรมแดนระหวางจังหวัดเลยและสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวตรงบริเวณอําเภอเชียงคาน และอําเภอปากชม ซ่ึงนํามาใชประโยชนในดานการ
เกษตรกรรม    ไดนอยมาก และเปนแหลงประมงน้ําจืดไดบางเล็กนอย 

2. แมน้ําเหือง เปนแมน้ํา ท่ีเกิดจากเทือกเขาในเขตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว            
เปนแนวเสนก้ันเขตแดนอําเภอนาแหว อําเภอดานซาย อําเภอภูเรือ และอําเภอทาลี่ จังหวัดเลยกับเมืองบอแตน 
และเมืองแกนทาวของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แลวไหลลงสูแมน้ําโขงท่ีบานทาดีหมี อําเภอ      
เชียงคาน มีความยาว 50 กิโลเมตร สวนใหญจะใชในการอุปโภคสําหรับชีวิตประจําวันของประชาชน         
ตามริมลําน้ําเทานั้น 

3. แมน้ําเลย เปนแหลงน้ําท่ีเกิดจากเทือกเขาภูหลวง ซ่ึงในตอนตนลําน้ํา ชาวบานเรียกวา เลยวังไสย 
เพราะน้ําใสสะอาดมากไหลจากทางทิศตะวันตกไปสูทิศตะวันออกเฉียงเหนือ โดยผานอําเภอภูหลวง อําเภอ
วังสะพุง และอําเภอเมืองเลย แลวไหลลงสูลําน้ําโขงท่ีอําเภอเชียงคาน มีความยาวประมาณ 120 กิโลเมตร     
ซ่ึงเปนเขตพ้ืนท่ีราบลุมใชเปนพ้ืนท่ีเพาะปลูกพืชสําคัญๆ ของจังหวัด 

4. แมน้ําหมาน เปนแมน้ําท่ีเกิดจากเทือกเขาภูหลวงดานตะวันตกไหลผานอําเภอเมืองเลย มีโครงการ
ชลประทานสําหรับกักเก็บน้ําไวใชในการเพาะปลูกในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเมืองและอําเภอวังสะพุง มีความยาว 
ประมาณ 35 กิโลเมตร 

1.6 ทรัพยากรดิน  
ดินในจังหวัดเลยมีศักยภาพสูงในการเพาะปลูกพืชไร ซ่ึงอยูในบริเวณพ้ืนท่ีลาดเชิงเขา แตเปนเขตท่ีมี

อัตราการชะลางของหนาดินคอนขางสูง และจังหวัดเลยเปนจังหวัดเดียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีไมมี
ปญหาดินเค็ม และสภาพของดินในเขตจังหวัดเลยแบงกลุมดิน เปน 4 กลุม คือ 

1. กลุมดินไร ครอบคลุมพ้ืนท่ีประมาณรอยละ 50 ของพ้ืนท่ีจังหวัด 
2. กลุมดินนา ครอบคลุมพ้ืนท่ีประมาณรอยละ 5 ของพ้ืนท่ีจังหวัด 
3. กลุมดินคละ ครอบคลุมพ้ืนท่ีประมาณรอยละ 5 ของพ้ืนท่ีจังหวัด 
4. พ้ืนท่ีภูเขาและท่ีสูง ครอบคลุมพ้ืนท่ีประมาณรอยละ 40 ของพ้ืนท่ีจังหวัด 
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1.7 ทรัพยากรธรณ ี  
จังหวัดเลย  เปนแหลงท่ีอุดมสมบูรณดวยแรธรรมชาติแหงหนึ่งซ่ึงกรมทรัพยากรธรณี กําหนดใหพ้ืนท่ี

บางสวนของจังหวัดเลย หนองคายและอุดรธานี มีเนื้อท่ีประมาณ 6,870 ตารางกิโลเมตร เปนพ้ืนท่ีท่ีมีแร    
อุดมสมบูรณ และมีมูลคาทางเศรษฐกิจสูง จากการสํารวจไดคนพบแรหลายชนิดในเขตจังหวัดเลย เชน         
แรแบไรต แมงกานีส ถานหิน หินปูน เหล็ก ทองคํา ทองแดง ยิปซ่ัม และแรหนิประดับชนดิหินแกรนิต 

1.8 สภาพเศรษฐกิจ 
 การประกอบอาชีพ ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ไดแก การทํานา ทําไร รอยละ 
80 รองลงมาไดแก การรับจาง การคาขาย  การอุตสาหกรรม การทําเหมืองแร และมีประชากรสวนหนึ่ง
ประมาณ 13,300  คน ใชเวลาวางเรขายสลากกินแบงรัฐบาล ท้ังในพ้ืนท่ีและตางจังหวัด 

1.9 พืชเศรษฐกิจจังหวัดเลย  
 1) ขาว  เปนพืชหลักท่ีเกษตรกรปลูกมากท่ีสุดในจังหวัดเลย ปริมาณผลผลิตประมาณ 493,162 ตัน/ป 
 2) ขาวโพด  เปนแหลงเพาะปลูกท่ีสําคัญแหงหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เกษตรกรใน
จังหวัดเลยนิยมใชพันธุขาวโพดลูกผสมและพันธุสุวรรณ 1 และ 2  
 3) ฝาย จังหวัดเลยเปนแหลงเพาะปลูกฝายท่ีสําคัญแหงหนึ่งของประเทศไทย  สําหรับพันธุท่ีใชปลูก
ในจังหวัดเลย ไดแก พันธุศรีสําโรง A เนื่องจากภาคเอกชนใหการสนับสนุนในดานของเมล็ดพันธุและใหผลผลิตสูง 
 4) ถั่วเหลือง  ถั่วเขียว  ถั่วแดง เปนพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญอีกชนิดหนึ่งของจังหวัดเลย  เพราะสามารถ
เพาะปลูกผลผลิตไดเปนจํานวนมาก ซ่ึงจะเพาะปลูกกันในฤดูแลง ซ่ึงมีพ้ืนท่ีท่ีมีแหลงน้ําพอเพียงจะปลูกหลัง
การเก็บเก่ียวขาวเสร็จ 
 5) มันสําปะหลัง  โดยมีพ้ืนท่ีเพาะปลูกมากถึง 129,375  ไร  และเปนพืชอีกชนิดหนึ่งท่ีจังหวัดเลย      
มีปริมาณผลผลิตสูงเชนเดียวกัน 
 6) ลูกเดือย  เปนพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญอีกชนิดหนึ่งของจังหวัด  เนื่องจากพ้ืนท่ีบางสวนจังหวัดเลยเปน
พ้ืนท่ีภูเขาสูงและสภาพพ้ืนดิน ไมเหมาะแกการปลูกพืชชนิดอ่ืนเกษตรกรจึงเพาะปลูกลูกเดือยเปนจํานวนมาก 
 7) ออย  การเพาะปลูกออยในจังหวัดเลย จะเปนการเพาะปลูกเพ่ือสงโรงงานน้ําตาล ท้ังนี้                
การเพาะปลูกออยในแตละป จะข้ึนอยูกับภาวะราคาผลผลิตและโควตาท่ีเกษตรกรไดรับการจัดสรรจากโรงงาน
น้ําตาล  โดยจะมีพอคาคนกลางเปนผูติดตอกับโรงงานมาจัดสรรใหแกเกษตรกร 
 8) พริก  เปนพืชเศรษฐกิจท่ีเกษตรกรนิยมปลูก  เนื่องจากการเพาะปลูกใชเงินลงทุนนอยกวาพืชชนิด
อ่ืนๆ และใหผลผลิตตอไรในปริมาณมาก ใชพ้ืนท่ีเพาะปลูกนอยประกอบกับราคาผลผลิตอยูในเกณฑคอนขางดี 
 9) มะขามหวาน  เปนพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญชนิดหนึ่งของจังหวัดเลย ท่ีไดรับความนิยมเพาะปลูก       
กันมาก  เนื่องจากจําหนายไดราคาดี ประกอบกับสภาพดิน น้ําและอากาศเอ้ืออํานวยตอการเจริญเติบโต      
ทําใหเกษตรกรหันมาเพาะปลูกมะขามหวานกันอยางจริงจังอีกอาชีพหนึ่ง 
 10) ยางพารา เปนพืชอีกชนิดหนึ่งท่ีหนวยงานราชการใหการสนับสนุนและสงเสริมใหเกษตรกร
เพาะปลูก ขณะนี้ปริมาณพ้ืนท่ีเพาะปลูกในจังหวัดมากเปนอันดับสองของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 11) การปลูกไมดอกไมประดับ จังหวัดเลยเปนพ้ืนท่ีหนึ่งท่ีสามารถปลูกไมดอกไมประดับไดเปนจํานวนมาก  
เพราะสภาพภูมิอากาศ  ภูมิประเทศของจังหวัดเลย  มีอากาศหนาวเย็นโดยเฉพาะอําเภอภูเรือและอําเภอ    
ดานซาย ซ่ึงเหมาะแกการเพาะปลูกไมดอกไมประดับ 
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1.10 การปกครอง  

 จังหวัดเลย  แบงการปกครองออกเปน  14 อําเภอ  89 ตําบล (ไมรวมตําบลกุดปองซ่ึงอยูในเขต
เทศบาล) 916 หมูบาน อําเภอในจังหวัดเลย ไดแก อําเภอเมืองเลย อําเภอวังสะพุง อําเภอทาลี่ อําเภอ        
เชียงคาน อําเภอปากชม อําเภอดานซาย อําเภอนาแหว อําเภอภูเรือ อําเภอภูกระดึง  อําเภอภูหลวง อําเภอ  
ผาขาว  อําเภอนาดวง อําเภอเอราวัณ  และอําเภอหนองหิน 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินท้ังหมด จํานวน  101  แหง  ประกอบดวยองคการบริหารสวนจังหวัดเลย  
1 แหง เทศบาลเมือง 2 แหง  เทศบาลตําบล 27 แหง และองคการบริหารสวนตําบล 71 แหง   

1.11 การเดินทาง 
 เสนทางท่ี 1 จากกรุงเทพฯ ใชเสนทางหลวงหมายเลข 1 ผานจังหวัดสระบุรีเขาทางเสนทางหลวง
หมายเลข 21 ผานจังหวัดเพชรบูรณ ตรงเขาทางหลวง หมายเลข 203 ผานอําเภอหลมสัก อําเภอหลมเกา     
เขาเขตจังหวัดเลยท่ีอําเภอดานซาย อําเภอภูเรือ ถึงตัวจังหวัดเลย  รวมระยะทาง 536 กิโลเมตร 
 เสนทางท่ี 2 จากกรุงเทพฯ ใชเสนทางหลวงหมายเลข 2 ถึงจังหวัดสระบุรีแลวเลี้ยวขวา ไปยังอําเภอ
ปากชอง แลวแยกเขาทางหลวงหมายเลข 201 ท่ีอําเภอสีค้ิว อําเภอดานขุนทด อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 
อําเภอภูเขียว แลวเลี้ยวซายเขาทางหลวงหมายเลข 12 ผานอําเภอชุมแพ และใชเสนทางหมายเลข 201       
เขาเขตอําเภอ ภูกระดึง อําเภอหนองหิน อําเภอวังสะพุง ก็จะถึงตัวจังหวัดเลย รวมระยะทาง 520  กิโลเมตร 

1.12 สถานท่ีทองเท่ียว 
จังหวัดเลยเปนจังหวัดหนึ่งท่ีมีสถานท่ีทองเท่ียวในทุกอําเภอ และสามารถเท่ียวไดตลอดท้ังป ทําให  

แตละปชาวจังหวัดเลยมีรายไดจากการทองเท่ียวเปนจํานวนมาก สถานท่ีทองเท่ียวสําคัญ เชน อุทยานแหงชาติ
ภูกระดึง  อุทยานแหงชาติภูเรือ เขตรักษาพันธุสัตวปาภูหลวง พระธาตุศรีสองรัก อุทยานแหงชาติภูสวนทราย 
สวนหินผางาม  ไรองุนภูเรือวโนทยาน  หมูบานวัฒนธรรมไทดํา  ถนนคนเดินชุมชนโบราณ  อําเภอเชียงคาน 
อางเก็บน้ําหวยน้ําหมานตอนบน ภูทอก วัดเนรมิต-วิปสสนา ลองแกงน้ําสาน ฯลฯ  และสถานท่ีทองเท่ียวอ่ืนๆ 
อีกมากมาย 

1.13 คําขวัญจังหวัดเลย 
 เมืองแหงทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม ดอกไมงามสามฤดู ถ่ินท่ีอยูอริยสงฆ ม่ันคงความสะอาด 
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2.1 ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP : Gross Provincial Product) 

จังหวัดเลยมีศักยภาพในดานภูมิประเทศ ภูมิอากาศท่ีเอ้ืออํานวยตอการสงเสริมการทองเท่ียว            
การเพาะปลูกไมผล ไมดอกไมประดับ และพืชสมุนไพร ท่ีสามารถปลูกทดแทนพืชท่ีเกิดปญหาความผันผวน       
ในเรื่องราคาได และการท่ีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีความตองการสินคาอุปโภคบริโภค  วัสดุ
กอสราง และสินคาเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ จึงเปนแรงหนุนใหการคาจังหวัดเลย  มีสภาพคลองและยังคงดําเนินตอไปได 
 โครงสรางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของจังหวัดเลยมีลักษณะผสมกลมกลืนระหวางอุตสาหกรรม
การเกษตร (Agro industries) และการทองเท่ียวทางธรรมชาติ (Eco-tourism) 
 ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดเลย (GPP : Gross provincial product) ในป 2563 มีมูลคา 51,809 ลาน
บาท เปลี่ยนแปลงลดลงจากปท่ีแลวรอยละ 6.13 มีรายไดตอหัว (GPP per capita) ป 2563 มีมูลคา 95,989 
บาท/คน/ป คิดเปนลําดับท่ี 47 ของประเทศ และเปนลําดับท่ี 3 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต่ํากวาคาเฉลี่ย
ของประเทศ (ไมรวม กทม.) ท่ีมีมูลคาเทากับ 154,487 บาท/คน/ป 

สาขาการผลิตท่ีสําคัญ 5 อันดับแรก ไดแก  สาขาเกษตรกรรม การปาไม  และการประมง 
(รอยละ 25.44) สาขาการขายสงและขายปลีก การซอมแซมยานยนต (รอยละ 13.76) สาขาการศึกษา     
(รอยละ 13.51) สาขาการผลิต (รอยละ 10.17) และสาขากิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย (รอยละ 
7.47) ตามลําดับ (ตารางภาคผนวก 1) 
 อัตราการเปลี่ยนแปลงมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมใน 5 สาขาดังกลาวมีอัตราเพ่ิมข้ึนและลดลงจาก        
ปท่ีแลว ไดแก สาขาเกษตรกรรม การปาไม และการประมง (ลดลงรอยละ 2.22) สาขากิจกรรมทางการเงิน
และประกันภัย (เพ่ิมข้ึนรอยละ 1.25) สาขาการขายสงขายปลีกฯ (เพ่ิมข้ึนรอยละ 0.51) สาขาการผลิต (ลดลง
รอยละ 4.06) และสาขาการศึกษา (เพ่ิมข้ึนรอยละ 1.46)  
 

แผนภูมิ 10 อัตราการเปลี่ยนแปลงมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดเลย ท่ีสําคัญ 5 อันดับแรก ป 2559r – 2563p 

 
ท่ีมา :  สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและสาํนักงานคลังจังหวัดเลย 
 

อัตราคาจางข้ันต่ําจังหวัดเลย เทากับ 320 บาท/วัน (ประกาศใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2563) 

ผลิตภาพแรงงานจังหวัดในป 2563 เทากับ 99,759 บาทตอคนตอป ลดลงจากป 2562 จํานวน 11,115 บาท
ตอคนตอป ท่ีมีผลิตภาพแรงงานจังหวัดอยูท่ี 110,875 บาทตอคนตอป 
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ส่วนที ่2 ภาวะเศรษฐกิจการคลังของจงัหวดั 
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2.2 ดัชนีราคาผูบริโภค 
ดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัดเลย รวมทุกรายการเดือนมีนาคม 2565 เทากับ 106.4 เม่ือเทียบกับ

เดือนกุมภาพันธ 2565 เพ่ิมข้ึนรอยละ 0.9 พบวาหมวดอาหารและเครื่องดื่มลดลงรอยละ 0.2 หมวดอ่ืนๆ         
ท่ีไมใชอาหารและเครื่องดื่ม เพ่ิมข้ึนรอยละ 1.7 (ตามตารางภาคผนวก 3) 

ตาราง 2 ดัชนีราคาผูบริโภคจังหวัดเลยจําแนกตามประเภทของดัชนีและหมวดสินคา เดือนมนีาคม 2565 
(ป 2558 = 100) 

หมวด 
มี.ค.
2565 

ก.พ.
2565 

ม.ค.–มี.ค. 
2565 

ดัชนีราคาผูบริโภค 106.4 105.4 105.6 
หมวดอาหารและเครื่องดืม่ 104.9 105.1 105.2 
หมวดอ่ืนๆ ท่ีไมใชอาหารและเครือ่งดื่ม 107.5 105.7 106.0 
ดัชนีราคาผูบริโภคพ้ืนฐาน 102.1 101.5 101.6 

 

 

ท่ีมา : สํานักงานพาณิชยจังหวัดเลย 
หมายเหตุ : ดัชนีราคาผูบริโภคพ้ืนฐาน คือ ดัชนีราคาผูบริโภคชุดท่ัวไปหักรายการสินคากลุมอาหารสดและสินคากลุมพลังงาน 
 

2.3 การจดทะเบียนนิติบุคคลตั้งใหม 
 ณ ไตรมาส 1 ป 2565 จังหวัดเลย มีการจดทะเบียนธุรกิจท้ังหมดจํานวน 2,124 แหง (ขอมูลสะสม) 
โดยไตรมาสนี้  มีการจดทะเบียนนิติบุคคลตั้งใหมท้ังสิ้น 63 แหง แบงเปนหางหุนสวนจํากัด จํานวน 39 แหง 
และบริษัทจํากัด จํานวน 24 แหง อุตสาหกรรมท่ีมีการจดทะเบียนนิติบุคคลตั้งใหมมากท่ีสุดคือ การกอสราง
จํานวน 21 แหง รองลงมาคือการขายสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนตจักรยานยนต ของใชสวนบุคคล
และของใชในครัวเรือน 20 แหง การขนสง สถานท่ีเก็บสินคาและการคมนาคม 6 แหง การใหบริการชุมชน 
สังคม และบริการสวนบุคคลอ่ืนๆ 5 แหง การผลิต 3 แหง บริการดานอสังหาริมทรัพย การใหเชาและบริการ
ทางธุรกิจ 3 แหง เกษตรกรรม การลาสัตว และการปาไม 1 แหง การบริการดานสุขภาพและงานสังคม
สงเคราะห 1 แหง ตามตารางแผนภูมิท่ี 11 

แผนภูมิ 11 จํานวนการจดทะเบียนของนิติบุคคลต้ังใหมจังหวัดเลย จําแนกตามหมวดธุรกจิ ไตรมาส 1 ป 2565 

 
ท่ีมา : สํานักงานพาณิชยจังหวัดเลย 
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เกษตรกรรม  การลาสัตว  และการปาไม

การผลิต

การกอสราง

การขายสง  การขายปลีก ฯ

โรงแรมและภัตตาคาร

การขนสง  สถานที่เก็บสินคาและการคมนาคม

บริการดานอสังหาริมทรัพยฯ 

การบริการดานสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห

การใหบริการชุมชน สังคม ฯ บริษัทจํากัด

หางหุนสวนจํากัด
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 เม่ือพิจารณาทุนจดทะเบียนของนิติบุคคลต้ังใหม พบวามีทุนจดทะเบียนรวม 92.2  ลานบาท         
โดยแบงเปนการจดทะเบียนแบบหางหุนสวนจํากัด มีทุนจดทะเบียน 56.2 ลานบาท และบริษัทจํากัด 36 ลาน
บาท โดยอุตสาหกรรมท่ีมีทุนจดทะเบียนมากท่ีสุด ไดแก การกอสราง จํานวน 36.7 ลานบาท รองลงมาคือ        
การขายสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนต จักรยานยนต ของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือน จํานวน 
26.5 ลานบาท โรงแรม และภัตตาคาร จํานวน 7 ลานบาท การใหบริการชุมชน สังคม และการบริการสวน
บุคคลอ่ืนๆ จํานวน 6.51 ลานบาท การผลิต จํานวน 6.5 ลานบาท (รายละเอียดตามตารางภาคผนวก 4) 

2.4 การจดทะเบียนโรงงาน 
 สําหรับการจดทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรมท่ีไดรับอนุญาตประกอบกิจการในจังหวัดเลย ในปจจุบัน   
มีท้ังหมด 224 โรงงาน และในไตรมาสนี้พบวามีการจดทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรมท่ีประกอบกิจการใหม 
จํานวน 2 โรงงาน เปนอุตสาหกรรมประเภทการผลิต 1 โรงงาน มีเงินทุนจดทะเบียน 47 ลานบาท จางแรงงานเพ่ิม 
จํานวน 7 คน และอุตสาหกรรมประเภทการขายสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนต จักรยานยนต          
1 โรงงาน มีเงินทุนจดทะเบียน 37 ลานบาท จางแรงงานเพ่ิม จํานวน 9 คน และไมมีโรงงานอุตสาหกรรม       
ท่ีเลิกกิจการ (รายละเอียดตามตารางภาคผนวก 5) 
 
 
 

 สถานการณแรงงานจังหวัดเลย ไตรมาส 1 ป 2565 (มกราคม – มีนาคม 2565) โดยนําเสนอขอมูลใน
ประเด็นตางๆ ตามลําดับ ดังนี้ 

1) กําลังแรงงาน การมีงานทํา การวางงาน 
2) การสงเสริมการมีงานทํา 
3) การพัฒนาศักยภาพแรงงาน 
4) การคุมครองแรงงานและสวัสดิการ 
5) การประกันสังคม 
6) ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญตามนโยบายรัฐบาล/นโยบายกระทรวงแรงงาน 
7) ขอมูลความตองการและการขาดแคลนแรงงานจังหวัดเลย 
8) สถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 

 

ขอมูลกําลังแรงงาน การมีงานทํา และการวางงาน  เปนขอมูลผลสํารวจภาวะการทํางานของประชากร
ในจังหวัดเลย สําหรับไตรมาส 1 ป 2565 สรุปรายละเอียดไดดังนี้ จังหวัดเลยมีสัดสวนของประชากร ท้ังหมด 
จํานวน 638,732 คน ซ่ึงเพศชายมีมากกวาเพศหญิงเล็กนอย กลาวคือ เพศชายมี 319,949 คน หรือรอยละ 
50.09 ขณะท่ีเพศหญิง มีจํานวน 318,783 คน คิดเปนรอยละ 49.91 (รายละเอียดตามตารางภาคผนวกท่ี 6 
และแผนภูมิ 12) 

 
 

ที่มา : ขอมูล ณ 7 มกราคม 2565 สํานักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง 

1. กําลังแรงงาน การมงีานทาํ การวา่งงาน* 

สถานการณ์แรงงานจงัหวดัเลย 
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แผนภูมิ 12 โครงสรางประชากรจังหวัดเลยไตรมาส 4 ป 2564* 

ท่ีมา : สํานักงานสถิติจังหวัดเลย 
 

* ใชขอมูลจากไตรมาส 4 ป 2565 เนื่องจากไตรมาส 1 ป 2565 ยังไมมีการเผยแพรจากสํานักงานสถิติจังหวัดเลย 

 

 ในกลุมผูมีอายุ 15 ปข้ึนไป จํานวน 445,975 คน พบวาเปนผูอยูในกําลังแรงงาน จํานวน 306,923 คน 

โดยจําแนกเปนผูมีงานทํา จํานวน 306,012 คน คิดเปนรอยละ 47.91 ของประชากรท้ังหมด เม่ือเปรียบเทียบ
การมีงานทําระหวางเพศในไตรมาสนี้จะพบวา เพศชายมีสัดสวนของการมีงานทํา หรืออัตราการจางงาน
มากกวาเพศหญิง (คํานวณจากผูมีงานทําจําแนกเพศตอผูอยูในกําลังแรงงานจําแนกเพศ) กลาวคือ เพศชาย    
มีอัตรารอยละ 100.00 และเพศหญิง รอยละ 99.35 และเม่ือพิจารณาในภาพรวมจะพบวา อัตราการมีงานทํา
ซ่ึงคํานวณจากสัดสวนผูมีงานทําตอผูอยูในกําลังแรงงาน มีอัตรารอยละ 99.70 นั่นหมายความวา ผูอยูในกําลัง
แรงงาน 100 คน จะมีงานทําประมาณ 99 คน ซ่ึงอัตราการจางงานในภาพรวมในไตรมาสนี้เพ่ิมข้ึนจาก       
ไตรมาส  ท่ีแลว ท่ีมีอัตรารอยละ 99.34 

สวนอัตราวางงานซ่ึงคํานวณจากผูวางงานตอผูอยูในกําลังแรงงานในไตรมาสนี้พบวามีแรงงานใน
จังหวัดท่ีวางงาน 0.30 ท้ังนี้ อัตราการวางงานภาพรวมไตรมาสนี้ลดลงจากไตรมาสท่ีแลว ซ่ึงมีอัตราการวางงาน
ภาพรวม รอยละ 0.66  สําหรับตัวเลขในกลุมของผูท่ีไมอยูในกําลังแรงงานซ่ึงมีจํานวน 139,052 คน พบวาเปน
ผูทํางานบาน เรียนหนังสือ เด็ก/ชรา/ปวย/พิการจนไมสามารถทํางานได และอ่ืนๆ โดยมีสัดสวนรอยละ 19.46 
รอยละ 22.39 รอยละ 52.07 และรอยละ 6.09 ของผูไมอยูในกําลังแรงงานท้ังหมด ตามลําดับ 

 

 

 

ประชากรท้ังจังหวัด

638,732 คน

ผูมีอายุต่ํากวา 15 ป
192,757 คน

ผูมีอายุ  15 ป ขึ้นไป
445,975 คน

ผูอยูในกําลังแรงงาน

306,923 คน

ผูมีงานทํา

306,012 คน

ผูวางงาน

911 คน

ผูรอฤดูกาล

0 คน

ผูไมอยูในกําลังแรงงาน

139,052 คน

ทํางานบาน

27,056 คน

เรียนหนังสือ

31,131 คน

เด็ก/ชรา/ปวย/พิการจนไม
สามารถทํางานได

72,403 คน

อ่ืนๆ

8,462 คน



       สถานการณแรงงานจังหวัดเลย  ไตรมาส 1 ป 2565 (มกราคม - มีนาคม 2565)                   20   

ตาราง 3 ประชากรจําแนกตามเพศและสถานภาพแรงงานจังหวัดเลย ไตรมาส 4 ป 2564* 

                                                       หนวย : คน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา : สํานักงานสถิติจังหวัดเลย  
 

หมายเหตุ  :  
                        
 
 
 
 

* ใชขอมูลจากไตรมาส 3 เนื่องจากไตรมาส 4 ป 2564 ยังไมมีการเผยแพรจากสํานักงานสถิติจังหวัดเลย  
 

 สําหรับผูมีงานทํา 306,012 คน พบวา ทํางานในภาคเกษตรกรรม 200,443 คน คิดเปนรอยละ 65.50 
ของผูมีงานทําท้ังหมด ซ่ึงมีจํานวนลดลงจาก ไตรมาส 3 ป 2564 ท่ีมีอัตรารอยละ 68.59 สวนผูทํางาน        
นอกภาคเกษตรกรรมมีจํานวน 105,569 คน รอยละ 34.50 ของผูมีงานทําท้ังหมด ซ่ึงมีจํานวนเพ่ิมข้ึนจาก   
ไตรมาสท่ีแลว ท่ีมีรอยละ 31.41 ซ่ึงกลุมผูทํางานนอกภาคเกษตรกรรมสวนใหญจะทํางานในสาขาการขายสง 
การขายปลีก มากท่ีสุด 27,493 คน คิดเปนรอยละ 8.98 รองลงมาคือ ศิลปะ บันเทิง และนันทนาการ 19,720 คน 
คิดเปนรอยละ 6.44 การบริหารราชการและการปองกันประเทศ 12,213 คน คิดเปนรอยละ 3.99 การผลิต 
9,902 คน คิดเปนรอยละ 3.24 และสาขาการศึกษา จํานวน 9,588 คน คิดเปนรอยละ 3.13 ของผูมีงานทํา
ท้ังหมดตามลําดับ (ตารางภาคผนวก 7 และแผนภูมิ 13) 

 

 

 

 

สถานภาพแรงงาน ชาย หญิง รวม 

ประชากรรวม 319,949 318,783 638,732 
ผูมีอาย ุ 15  ปข้ึนไป 219,948 226,027 445,975 
ผูอยูในกําลังแรงงาน 165,905 141,018 306,923 
     -  ผูมีงานทํา 165,905 140,107 306,012 
     -  ผูวางงาน - 911 911 
     -  ผูรอฤดูกาล - - - 
ผูไมอยูในกําลังแรงงาน 54,043 85,009 139,052 
      -  ทํางานบาน 458 26,598 27,056 
      -  เรียนหนังสือ 15,554 15,577 31,131 
      -  เด็ก/ชรา/ปวย/พิการจนไมสามารถทํางานได 31,368 41,035 72,403 
      -  อ่ืน ๆ 6,663 1,799 8,462 
ผูมีอายุต่าํกวา 15 ป 100,001 92,756 192,757 
อัตราการจางงานตอกําลังแรงงาน 100.00 99.35 99.70 
อัตราการวางงานตอกําลังแรงงาน 0.00 0.65 0.30 

1.อัตราการจางงานตอกําลังแรงงาน =  ผูมีงานทํา(เพศ) X 100 
                                                  ผูอยูในกําลังแรงงาน     
2.อัตราการวางงานตอกําลังแรงงาน =  ผูวางงาน(เพศ) X 100 
                                                  ผูอยูในกําลังแรงงาน     
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แผนภูมิ 13 ผูมีงานทําจังหวัดเลย จําแนกตามประเภทอุตสาหกรรมนอกภาคเกษตรกรรม 5 อันดับแรก 

ไตรมาส 4 ป 2564 

 
ท่ีมา : สํานักงานสถิติจังหวัดเลย  

 

 เม่ือพิจารณาผูมีงานทําตามอาชีพ ไตรมาส 4 ป 2564 พบวา อาชีพท่ีมีผูทํางานมากท่ีสุด 5 อันดับแรก
คือ  ผูปฏิบัติงานท่ีมีฝมือในดานการเกษตรและการประมง จํานวน 194,116 คน คิดเปนรอยละ 63.43 อาชีพ
ข้ันพ้ืนฐานตางๆ ในดานการขายและการใหบริการ จํานวน 36,208 คน คิดเปนรอยละ 11.83 พนักงานบริการ
และพนักงานในรานคาและตลาด จํานวน 35,107 คน คิดเปนรอยละ 11.47  ผูปฏิบัติงานดานความสามารถ
ทางฝมือและธุรกิจการคาท่ีเก่ียวของ จํานวน 12,019 คน คิดเปนรอยละ 3.93 และผูประกอบวิชาชีพ        
ดานตางๆ จํานวน 10,196 คน คิดเปนรอยละ 3.331 ของผูมีงานทําท้ังหมด (ตารางภาคผนวก 8 และแผนภูมิ 14) 

แผนภูมิ 14 ผูมีงานทําจังหวัดเลย จําแนกตามอาชีพ  ไตรมาส 4 ป 2564 

 
 ท่ีมา : สํานักงานสถิติจังหวัดเลย 

   
 หากศึกษาถึงระดับการศึกษาของผูมีงานทําพบวา ผูมีงานทําสวนใหญมีการศึกษาระดับประถมศึกษา 
จํานวน 98,209 คน (รอยละ 32.09) รองลงมาเปน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 62,908 คน (รอยละ 
20.56) ระดับต่ํากวาประถมศึกษา จํานวน 56,327 คน (รอยละ 18.41) ระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 
53,044 คน (รอยละ 17.33) ระดับมหาวิทยาลัย จํานวน 34,702 คน (รอยละ 11.34) และไมมีการศึกษา 
จํานวน 823 คน (รอยละ 0.27) (ตามตารางภาคผนวก 9 และแผนภูมิ 15) 
 
 
 

-  10,000  20,000  30,000

การขายสง การขายปลีก 

ศิลปะความบันเทิง  …

การบริหารราชการ และ…

การผลิต

การศึกษา

27,493 

19,720 

12,213 

9,902 

9,588 
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แผนภูมิ 15 ผูมีงานทําจังหวัดเลย จําแนกตามระดับการศึกษา  ไตรมาส 4 ป 2564 

 
 ท่ีมา : สํานักงานสถิติจังหวัดเลย  

 ในดานสถานภาพการทํางานของผูมีงานทํา พบวาสวนใหญ ทํางานสวนตัว จํานวน 126,865 คน    
รอยละ 41.46 รองลงมาคือ ชวยธุรกิจครัวเรือน จํานวน 123,958 คน รอยละ 40.51 ลูกจางเอกชน จํานวน 
27,421 คน รอยละ 8.96 ลูกจางรัฐบาล จํานวน 25,057 คน รอยละ 8.19 นายจาง 2,391 คน รอยละ 0.78 
และการรวมกลุม 320 คน รอยละ 0.10 

แผนภูมิ 16 ผูมีงานทําจังหวัดเลย จําแนกตามสถานภาพการทํางาน ไตรมาส 4 ป 2564 

 
ท่ีมา : สํานักงานสถิติจังหวัดเลย  

ในประเด็นของผูวางงาน พบวาจํานวนผูวางงานในจังหวัดเลย มีประมาณ 911 คน โดยมีอัตรา       
การวางงานตอประชากรรวม คิดเปนรอยละ 0.14 และอัตราการวางงานตอผูอยูในกําลังแรงงานรอยละ 0.30 

ตาราง 4 ผูวางงานและอัตราการวางงานจังหวัดเลย ไตรมาส 4 ป 2564 
                            หนวย : คน 

 
 

 
 
 

 
ท่ีมา : สํานักงานสถิติจังหวัดเลย  

ไมมีการศึกษา , 823, 
0.27% ต่ํากวาประถม, 56,327, 

18.41%

ประถมศึกษา, 98,209, 
32.09%

มัธยมศึกษาตอนตน , 
53,044, 17.33%

มัธยมศึกษาตอนปลาย , 
62,908, 20.56%

มหาวิทยาลัย, 34,702, 
11.34%

นายจาง , 2,391, 0.78%

ลูกจางรัฐบาล , 25,057, 8.19%

ลูกจางเอกชน , 27,421, 
8.96%

ทํางานสวนตัว , 
126,865, 41.46%

ธุรกิจครัวเรือน, 
123,958, 40.51%

การรวมกลุม , 320, 0.10%

ประเภท ชาย หญิง รวม 
ผูอยูในกําลังแรงงาน 165,905 141,018 306,923 
ผูวางงาน - 911 911 
อัตราการวางงานตอผูอยูในกําลังแรงงาน - 0.65 0.30 



       สถานการณแรงงานจังหวัดเลย  ไตรมาส 1 ป 2565 (มกราคม - มีนาคม 2565)                   23   

สําหรับแรงงานนอกระบบ ขอมูลเบื้องตน ป 2564 จากผลการศึกษาของสํานักงานสถิติจังหวัดเลย 
พบวาปจจุบันผูมีงานทําอยูในแรงงานนอกระบบมีจํานวน  267,980 คน แบงเปนเพศชายจํานวน 146,488 คน 
และเพศหญิง 121,492 คน ท้ังนี้ แรงงานนอกระบบเหลานี้จะทํางานในภาคเกษตรกรรมเปนสวนใหญ 
กลาวคือ มีจํานวน 208,880 คน คิดเปนรอยละ 77.95 ขณะท่ีนอกภาคเกษตรมีจํานวน 59,100 คน คิดเปน
รอยละ 22.05 ซ่ึงกลุมนอกภาคเกษตรนี้  เม่ือพิจารณาจําแนกตามประเภทอุตสาหกรรมท่ีมีจํานวนแรงงาน
นอกระบบสูงสุด 5 อันดับแรก คือ 1) การขายสง ขายปลีก การซอมแซมยานยนต รถจักรยานยนต ของใช   
สวนบุคคลฯ จํานวน 24,699 คน คิดเปนรอยละ 9.22 ของแรงงานนอกระบบ  2) ศิลปะความบันเทิง 
นันทนาการ มีจํานวน 12,299 คน คิดเปนรอยละ 4.59 3) ท่ีพักแรมและบริการดานอาหาร จํานวน 8,495 คน 
คิดเปนรอยละ 3.17 4) การผลิต จํานวน 5,674 คน คิดเปนรอยละ 2.12 และ 5)การกอสราง จํานวน 2,565 คน 
รอยละ 0.96  (ตามตารางภาคผนวก 10)   

แผนภูมิ 17 ผูมีงานทําท่ีอยูในแรงงานนอกระบบจําแนกตามประเภทอุตสาหกรรมนอกภาคเกษตร 
 (5 อันดับแรก) ป 2564* 

 
ท่ีมา : สํานักงานสถิติจังหวัดเลย 
 

* ใชขอมูลจาก ป 2564 เนื่องจาก ป 2565 ยังไมมีการเผยแพรจากสํานักงานสถิติจังหวัดเลย  
 

เม่ือพิจารณาแรงงานนอกระบบจําแนกตามอาชีพ  พบวามีงานทําในอาชีพตางๆ สูงสุด 5 อันดับแรก 
คือ  1) ดานการเกษตรและการประมง จํานวน 206,759 คน รอยละ 77.15  2) พนักงานบริการ จํานวน 
32,482 คน รอยละ 12.12 3) อาชีพพ้ืนฐานตางๆ จํานวน 16,412 คน รอยละ 6.12  4) อาชีพดาน
ความสามารถทางฝมือ 6,655 คน รอยละ 2.48 และ  5) ผูปฏิบัติงานโรงงานเครื่องจักร จํานวน 1,832 คน 
รอยละ 0.68 (ตามตารางภาคผนวก 11)   

แผนภูมิ 18 จํานวนผูมีงานทําท่ีอยูในแรงงานนอกระบบในจังหวัดเลย  จําแนกตามอาชีพ ป 2564 

 
ท่ีมา : สํานักงานสถิติจังหวัดเลย 
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เม่ือพิจารณาแรงงานนอกระบบจําแนกตามอายุ พบวา ผูมีงานทําท่ีอยูในแรงงานนอกระบบสวนใหญ
จะมีอายุในชวง 60 ปข้ึนไป จํานวน 40,926 คน คิดเปนรอยละ 15.27 รองลงมาคือ อายุ 55 – 59 ป จํานวน 
36,291 คน รอยละ 13.54 อายุ 45 - 49 ป จํานวน 35,954 คน รอยละ 13.42 อายุ 50 - 54 ป จํานวน 
33,220 คน รอยละ 12.40 และอายุ 20 - 24 ป จํานวน 29,592 คน รอยละ 11.04 ตามลําดับ สวนชวงอายุ 
15 – 19 ป มีจํานวนแรงงานนอกระบบนอยท่ีสุด คือ 9,773 คน รอยละ 3.65 (ตามตารางภาคผนวก 12)   

แผนภูมิ 19 จํานวนผูมีงานทําท่ีอยูในแรงงานนอกระบบในจังหวัดเลย  จําแนกตามอายุ  ป 2564 

 
ท่ีมา : สํานักงานสถิติจังหวัดเลย 
 

สําหรับดานการศึกษาพบวาแรงงานนอกระบบสวนใหญมีการศึกษาในระดับประถมศึกษา คือมีจํานวน 
95,405 คน คิดเปน รอยละ 35.60 รองลงมาคือระดับต่ํากวาประถมศึกษา จํานวน 58,969 คน รอยละ 22.01 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 53,891 คน รอยละ 20.11 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 41,754 คน 
รอยละ 15.58 ระดับอุดมศึกษา จํานวน 17,232 คน รอยละ 6.43 และไมมีการศึกษา จํานวน 730 คน รอยละ 
0.27 ตามลําดับ ( ตามตารางภาคผนวก 13 )   

แผนภูม ิ20 ผูมีงานทําท่ีอยูในแรงงานนอกระบบในจังหวัดเลย จําแนกตามระดับการศึกษา ป 2564 

 
 
 

ท่ีมา : สํานักงานสถิติจังหวัดเลย 
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ภารกิจการสงเสริมใหประชาชนมีงานทําเปนภารกิจหลักของกระทรวงแรงงาน ซ่ึงดําเนินการโดย
สํานักงานจัดหางานจังหวัดเลย  การสงเสริมการมีงานทําในรูปแบบการจัดหางาน มีท้ังการหางานในประเทศ
และตางประเทศ โดยการจัดหางานในจังหวัด ภารกิจการสงเสริมใหประชาชนมีงานทําเปนภารกิจหลักของ
กระทรวงแรงงาน ซ่ึงดําเนินการโดยสํานักงานจัดหางานจังหวัดเลย การสงเสริมการมีงานทําในรูปแบบ       
การจัดหางานมีท้ังการหางานในประเทศและตางประเทศ โดยการจัดหางานในจงัหวัดเลย ไตรมาส 1 ป 2565 
(มกราคม – มีนาคม 2565) มีตําแหนงงานวางท่ีแจงผานสํานักงานจัดหางานจังหวัดเลย 523 อัตรา                 
ผูลงทะเบียนสมัครงาน มีจํานวน 405 คน ขณะท่ีผูไดรับการบรรจุงาน มีจํานวน 302 คน  

แผนภูมิ 21 เปรียบเทียบตําแหนงงานวาง / ผูสมัครงาน / การบรรจุงาน ไตรมาส 1 ป 2565 

 
ท่ีมา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดเลย 

 
สําหรับตําแหนงงานวางในไตรมาสนี้ พบวาเปน เพศชาย 154 อัตรา รอยละ 29.45 ของตําแหนงงานวาง

ท้ังหมด เพศหญิงมีจํานวน 176 อัตรา รอยละ 33.65 และไมระบุเพศมีจํานวน 193 อัตรา รอยละ 36.90      
การท่ีตําแหนงงานวางไมไดระบุเพศมีจํานวนมากกวาแสดงใหเห็นวาสถานประกอบการหรือนายจาง พิจารณา
เห็นวางานโดยท่ัวไป ไมวาชายหรือหญิงก็สามารถทําไดเชนกัน หรือไมมีความแตกตางในเรื่องเพศ ในอีก
ประการหนึ่ง นายจางพิจารณาเห็นวาการไมระบุเพศจะมีผลดีในดานโอกาสการคัดเลือกแรงงานมากกวา      
การระบุเพศ 

แผนภูมิ 22 ตําแหนงงานวางในจังหวัดเลย จําแนกตามเพศ ไตรมาส 1 ป 2565 

 
ท่ีมา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดเลย 
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2. การส่งเสร�มการมงีานทาํ 
 

2.1 การจัดหางานในประเทศ 
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 เม่ือพิจารณาถึงจํานวนผูมาลงทะเบียนสมัครงานในไตรมาสนี้ มีจํานวนท้ังสิ้น 405 คน เปนเพศชาย 
163 คน คิดเปนรอยละ 40.25 เพศหญิง 242 คน คิดเปนรอยละ 59.75 สวนผูไดรับการบรรจุงานมีจํานวน
ท้ังสิ้น 302 คน โดยสัดสวนของเพศหญิงมากกวาเพศชายกลาวคือ ผูไดรับการบรรจุงานท่ีเปนเพศหญิง 200 คน     
รอยละ 66.23 เพศชายมีสัดสวน 102 คน รอยละ 33.77 

แผนภูมิ 23 ตําแหนงงานวาง / ผูสมัครงาน / การบรรจุงานในจงัหวัดเลย จําแนกตามเพศ ไตรมาส 1 ป 2565 

 
ท่ีมา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดเลย 

 สําหรับตําแหนงงานวางจําแนกตามระดับการศึกษาในไตรมาสนี้พบวา ตําแหนงงานวางในระดับ
ปริญญาตรีมีมากท่ีสุด รอยละ 48.18 (252 อัตรา) รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษา รอยละ 25.62 (134 อัตรา) 
ระดับปวช./ปวส./อนุปริญญา รอยละ 21.99 (115 อัตรา) และระดับประถมศึกษาและต่ํากวา รอยละ 4.21 
(22 อัตรา)  ขณะท่ีผูสมัครงานไตรมาสนี้ สวนใหญเปนผูมีการศึกษาระดับปริญญาตรีสูงท่ีสุด รอยละ 51.36 
(208 คน) รองลงมาเปนระดับมัธยมศึกษา รอยละ 24.94 (101 คน) ระดับปวช./ปวส./อนุปริญญา รอยละ 
21.48 (87 คน) ระดับประถมศึกษาและต่ํากวา รอยละ 2.22 (9 คน) และผูท่ีไดรับการบรรจุงานมากท่ีสุด คือ
ระดับปริญญาตรี รอยละ 47.35 (143 คน) รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษา รอยละ 28.15 (85 คน) ระดับปวช./
ปวส./อนุปริญญา รอยละ 23.18 (70 คน) และประถมศึกษาและต่ํากวา รอยละ 1.32 (4 คน) (ตามตาราง
ภาคผนวก 14) 

แผนภูมิ 24 ตําแหนงงานวาง / ผูสมัครงาน / บรรจุงานในจังหวัดเลย  จําแนกตามระดับการศึกษา  
ไตรมาส 1 ป 2565

 
ท่ีมา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดเลย 
 

  ดานอาชีพพบวาไตรมาส 1 ป 2565 นี้  อาชีพท่ีมีตําแหนงงานวางสูงสุด 5 อันดับแรก คือ  
พนักงานบริการ พนักงานขายในรานคาและตลาด รอยละ 24.09 (126 อัตรา) รองลงมาคือ ชางเทคนิคและ
ผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ รอยละ 21.80 (114 อัตรา) อาชีพงานพ้ืนฐาน รอยละ 16.63 (87 อัตรา) เสมียน 
เจาหนาท่ี รอยละ 14.53 (76 อัตรา)  ผูประกอบวิชาชีพดานตางๆ รอยละ 9.75 (51 คน) 
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 สําหรับอาชีพท่ีมีผูสมัครงานสูงสุด คือ อาชีพงานพ้ืนฐาน รอยละ 34.32 (139 คน) รองลงมาคือ      
ชางเทคนิคและผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ รอยละ 26.17 (106 คน) เสมียน เจาหนาท่ี รอยละ 17.78 (72 คน)          
ผูประกอบวิชาชีพ ดานตางๆ รอยละ 11.36 (46 คน) และผูปฏิบัติงานในโรงงาน ผูควบคุมเครื่องจักรและ
ผูปฏิบัติงาน รอยละ 5.43 (22 คน)   
 สวนการบรรจุงานมีการบรรจุงานในชางเทคนิคและผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของสูงสุด รอยละ 32.12     
(97 คน) รองลงมาคือ เสมียน เจาหนาท่ี รอยละ 22.85 (69 คน) อาชีพงานพ้ืนฐาน รอยละ 22.85 (69 คน)          
ผูประกอบวิชาชีพดานตางๆ รอยละ 13.58 (41 คน) และผูผูปฏิบัติงานในโรงงาน ผูควบคุมเครื่องจักรและ
ผูปฏิบัติงานดานการประกอบการ รอยละ 5.96 (18 คน) (ตามตารางภาคผนวก 15) 

แผนภูมิ 25  ตําแหนงงานวางในจังหวัดเลย จําแนกตามอาชีพ ไตรมาส 1 ป 2565 

 
 

ท่ีมา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดเลย 

 หากศึกษาในดานอุตสาหกรรมนอกภาคเกษตรพบวา อุตสาหกรรมท่ีมีตําแหนงงานวางสูงสุด             
ในไตรมาส 1 ป 2565 คือ อุตสาหกรรมดานการขายสง ขายปลีก การซอมแซมยานยนตของใชสวนบุคคล และ
ของใชในครัวเรือน รอยละ 71.13 (372 อัตรา ) รองลงมาคือ โรงแรม และภัตตาคาร รอยละ 10.71 (56 
อัตรา)การขนสง  สถานท่ีเก็บสินคา และการคมนาคม รอยละ 9.75 (51 อัตรา) การเปนสื่อกลางทางการเงิน 
รอยละ 4.40 (23 อัตรา) และกิจการดานอสังหาริมทรัพย การใหเชา และกิจกรรมทางธุรกิจ รอยละ 2.10     
(11 อัตรา)  
 สวนอุตสาหกรรมท่ีมีการบรรจุงานสูงสุด คือ กิจการดานการขายสง ขายปลีกและการซอมแซม      
ยานยนต ของใชสวนบุคคล และของใชในครัวเรือน รอยละ 89.74 (271 คน ) รองลงมาคือ โรงแรม และ
ภัตตาคาร รอยละ 6.95 (21 อัตรา) การขนสง สถานท่ีเก็บสินคา และการคมนาคม รอยละ 1.66 (5 อัตรา) 
การเปนสื่อกลางทางการเงิน รอยละ 0.66 (2 อัตรา) และการผลิต รอยละ 0.66 (2 อัตรา) (ตารางภาคผนวก 16) 
 ชวงอายุท่ีเปนท่ีตองการของตลาดแรงงานในไตรมาสนี้สวนใหญจะมีอายุระหวาง 15 – 60 ป โดยท่ี
อายุ 18 - 24 ป  มีความตองการสูงสุด จํานวน 213 อัตรา (รอยละ 40.73) รองลงมาคืออายุ 25 - 29 ป 
จํานวน 186 อัตรา (รอยละ 35.56) อายุ 30 – 39 ป จํานวน 86 อัตรา (รอยละ 16.44) อายุ 40 – 49 ป 
จํานวน 33 อัตรา (รอยละ 6.31) และอายุ 15 - 17 ป จํานวน 5 อัตรา (รอยละ 0.96)  

ขณะเดียวกันผูสมัครงานสวนใหญมีอายุ  18 – 24 ป จาํนวน 192 คน (รอยละ 47.41) รองลงมาเปน
ผูสมัครงานท่ีมีอายุ  25 - 29 ป จํานวน 154 คน (รอยละ 38.02) อายุ 30 – 39 ป  มีจํานวน 51 คน (รอยละ 
12.59) อายุ 40 – 49 ป จํานวน 6 คน (รอยละ 1.48)  และ อาย ุ15 – 17 ป จํานวน 2 คน (รอยละ 0.49)  
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ขณะท่ีผูมีอายุ 18 - 24 ป ไดรับการบรรจุงานสูงสุด จํานวน 176 คน (รอยละ 58.28) รองลงมาคือ
ชวง 25 - 29 ป จํานวน 108 คน (รอยละ 35.76) และอายุ 30 - 39 ป จํานวน 18 คน (รอยละ 5.96)  (ตาราง
ภาคผนวก 17) 

แผนภูมิ 26 ตําแหนงงานวาง ผูลงทะเบียนสมัครงาน และการบรรจุงานจังหวัดเลย จําแนกตามอายุ  ไตรมาส 1 ป 2565 

 
ท่ีมา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดเลย 

 
 

 จํานวนแรงงานตางดาวท่ีเขามาทํางานอยางถูกตองตามกฎหมาย ในจังหวัดเลย ไตรมาส 1 ป 2565    
มีจํานวนท้ังสิ้น 2,878 คน (ขอมูลสะสม) จําแนกเปนกลุมตางๆ ดังนี้  
 1.แรงงานประเภทตลอดชีพ จํานวน 0 คน 
 2.แรงงานประเภทสงเสริมการลงทุน จํานวน 0 คน 
 3.แรงงานประเภทท่ัวไป (มาตรา 59) เปนแรงงานท่ีไดรับอนุญาตใหเขามาอยูในราชอาณาจักรและ
ไดรับอนุญาตใหทํางานเปนการชั่วคราว 87 คน (รอยละ 3.02)  
 4.แรงงานท่ีนําเขามาทํางานตามขอตกลงระหวางรัฐตอรัฐ (MOU) 972 คน (รอยละ 33.77)      
เปนแรงงานสัญชาติเมียนมา 37 คน สัญชาติลาว 920 คน และสัญชาติกัมพูชา 15 คน 
 5.แรงงานประเภทชนกลุมนอย (มาตรา 63/1)  ท่ียังไมไดรับสัญชาติไทย หรือไมมีสถานะ            
ทางทะเบียน 65 คน (รอยละ 2.26) 
 6.แรงงานตางดาวท่ีไดรับการผอนผันใหอยูในราชอาณาจักรไทย ตามมติ ครม. 20 ส.ค. 62     
(กลุมบัตรสีชมพู)(ใบอนุญาตทํางานหมดอายุ 31 มีนาคม 2565) จํานวน 433 คน (รอยละ 15.05) เปนแรงงาน
สัญชาติเมียนมา 146 คน สัญชาติลาว 233 คน และสัญชาติกัมพูชา 54 คน 
 7.แรงงานตางดาวท่ีไดรับการผอนผันใหอยูในราชอาณาจักรไทย ตามมติ ครม. 4 ส.ค. 63     
(กลุมบัตรสีชมพู)(ใบอนุญาตทํางานหมดอายุ 31 มีนาคม 2565) จํานวน 62 คน (รอยละ 2.15) เปนแรงงาน
สญัชาติเมียนมา 1 คน สัญชาติลาว 57 คน และสัญชาติกัมพูชา 4 คน 
 8.แรงงานตางดาวท่ีไดรับการผอนผันใหอยูในราชอาณาจักรไทย ตามมติ ครม. 29 ธ.ค. 63     
(กลุมบัตรสีชมพู)(ใบอนุญาตทํางานหมดอายุ 13 กุมภาพันธ 2566) จํานวน 896 คน (รอยละ 31.13)           
เปนแรงงานสัญชาติเมียนมา 46 คน สัญชาติลาว 823 คน และสัญชาติกัมพูชา 27 คน  
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 2.2 แรงงานตางดาว  
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 9.แรงงานตางดาวท่ีไดรับการผอนผันใหอยูในราชอาณาจักรไทย ตามมติ ครม. 13 ก.ค. 64    
(กลุมบัตรสีชมพู)(ใบอนุญาตทํางานหมดอายุ 13 กุมภาพันธ 2566) จํานวน 8 คน (รอยละ 0.28) เปนแรงงาน 
สัญชาติลาว 8 คน  
 10.แรงงานตางดาวท่ีไดรับการผอนผันใหอยูในราชอาณาจักรไทย ตามมติ ครม. 28 ก.ย.64      
(กลุมบัตรสีชมพู)(ใบอนุญาตทํางานหมดอายุ 13 กุมภาพันธ 2566) จํานวน 355 คน (รอยละ 12.33) เปน
แรงงาน สัญชาตเมียนมา 15 คน สัญชาติลาว 330 คน และสัญชาติกัมพูชา 10 คน (ตารางภาคผนวก 18) 
 

แผนภูมิ 27 แรงงานตางดาวถูกกฎหมายจังหวัดเลยจําแนกตามประเภทการไดรับอนุญาต  ณ เดือนมีนาคม 2564 
 

 
ท่ีมา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดเลย 
 

  หากพิจารณาตามสัญชาติ พบวา สัญชาติลาว 2,371 คน (รอยละ 82.38) สัญชาติเมียนมา 245 คน       
(รอยละ 8.51) และกัมพูชา 110 คน (รอยละ 3.82) และสัญชาติอ่ืนๆ 152 คน (รอยละ 5.28) 

แผนภูมิ 29 แรงงานตางดาวในจังหวัดเลย จําแนกตามสัญชาติ ณ เดือนมีนาคม 2565 

 
ท่ีมา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดเลย 

 หากพิจารณาแรงงานตางดาวถูกกฎหมายจําแนกประเภทอาชีพและสัญชาติท่ีเขามาทํางานมากท่ีสุด 
โดยยกเวนประเภทตลอดชีพจะพบวา ในไตรมาส 1 ป 2565 นี้ เปนผูบัญญัติกฎหมาย ขาราชการระดับอาวุโส 
ผูจัดการ 2 คน (รอยละ 20.00) ผูประกอบวิชาชีพดานตางๆ 2 คน (รอยละ 20.00) และพนักงานบริการ 
พนักงานขายในรานคาและตลาด 6 คน (รอยละ 60.00) 
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แผนภูมิ  28  แรงงานตางดาวถูกกฎหมายจังหวัดเลย แยกตามประเภทอาชีพ (ยกเวนประเภทตลอดชีพ) 
ไตรมาส 1 ป 2564 

 
ท่ีมา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดเลย 
 

 ถาพิจารณาแยกตามสัญชาติจะพบวาแรงงานตางดาวถูกกฎหมาย (ยกเวนประเภทตลอดชีพ)          
ในจังหวัดเลยมีแรงงานตางดาวสัญชาติจีน 2 คน (รอยละ 20.00) ฟลิปปนส จํานวน 2 คน (รอยละ 20.00) 
และสัญชาติอ่ืนๆ จํานวน 6 คน (รอยละ 60.00) (ตารางภาคผนวก 19) 
 

 

 สําหรับแรงงานไทยในตางประเทศ ไตรมาส 1 ป 2565 (มกราคม – มีนาคม 2565) มีแรงงานไทยท่ี
ลงทะเบียนแจงความประสงคไปทํางานตางประเทศ ผานสํานักงานจัดหางานจังหวัดเลยจํานวน 13 คน เปน    
เพศชาย 10 คน คิดเปนรอยละ 76.92 เพศหญิงมี 3 คน คิดเปนรอยละ 23.08 ของผูแจงความประสงคท้ังหมด 
 แรงงานไทยท่ีลงทะเบียนแจงความประสงคไปทํางานตางประเทศ  ผูแจงความประสงคพบวา เพศชาย
มีสัดสวนท่ีมากกวา เพศหญิง เปนผูมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาท้ัง 6 คน รอยละ 46.15 ของผูแจง        
ความประสงคท้ังหมด ระดับประถมศึกษา 3 คน รอยละ 23.08 ระดับปริญญาตรี 3 คน รอยละ 23.08 และ
ระดับ ปวช. ปวส. ปวท. อนุปริญญา 1 คน รอยละ 7.69 ขอมูลดังกลาวสะทอนใหเห็นวาแรงงานสวนใหญ     
ท่ีลงทะเบียนนิยมไปทํางานตางประเทศจะไปประกอบอาชีพ เชน งานกอสราง กรรมกร หรือผูรับใชในบาน
นั่นเอง  

แผนภูม ิ30 แรงงานไทยในจังหวัดเลย ท่ีแจงความประสงคเดินทางไปทํางานตางประเทศ จําแนกตามระดับการศึกษา  
ไตรมาส 1 ป 2565 

 
 ท่ีมา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดเลย 

  

 

ผูบัญญัติกฎหมาย ฯ, 2, 20.00%

ผูประกอบวิชาชีพ
ดานตางๆ, 2, 

20.00%

พนักงานบริการ ฯ, 6, 60.00%

ประถมศึกษา, 3, 
23.08%

มัธยมศึกษา, 6, 
46.15%

ปวช./ปวส./
อนุปริญญา, 1, 

7.69%

ปริญญาตรี, 3, 
23.08%

2.3 แรงงานไทยในตางประเทศ 
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3.  การพัฒนาศักยภาพแรงงาน 

 ในสวนของการอนุมัติใหเดินทางไปทํางานตางประเทศ ไตรมาส 1 ป 2565 พบวามีจํานวนท้ังสิ้น 9 คน  
ซ่ึงผูไดรับการอนุมัติไปทํางานตางประเทศหากพิจารณาตามวิธีการเดินทางของผูท่ีเดินทางไปทํางานพบวา   
สวนใหญเปนประเภทไปโดยวิธี Re-Enty คือกลับไปทํางานอีกครั้งหนึ่งโดยการตออายุสัญญา มีจํานวน 6 คน 
รอยละ 66.67 และเดินทางดวยตัวเอง จํานวน 3 คน รอยละ 33.33 

แผนภูมิ 31 แรงงานไทยในจังหวัดเลย ท่ีไดรับอนุญาตไปทํางานตางประเทศ จําแนกตามวิธีเดินทาง 
ไตรมาส 1 ป 2564 

 

ท่ีมา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดเลย 
 

 ซึ่งหากจําแนกตามภูมิภาคท่ีไดรับการอนุมัติเดินทางไปทํางานตางประเทศในไตรมาส 1 ป 2565 นี้ 
พบวาไปทํางานในอเมริกา ท้ัง 9 คน (รอยละ 100) 

 
  
 

  
 ในไตรมาส 1 ป 2565 (เดือนมกราคม – มีนาคม 2565) สํานักงานพัฒนาฝมือแรงงานเลย              
ไดดําเนินการฝกอบรมพัฒนาผูใชแรงงานในรูปแบบตางๆ ไดแก การฝกเตรียมเขาทํางาน การฝกยกระดับฝมือ
แรงงาน การฝกอาชีพเสริม และการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพฝมือแรงงานไทยใหมี
มาตรฐานฝมือทัดเทียมกับประเทศตางๆ ขณะเดียวกันเปนการพัฒนาทักษะใหสอดคลองกับความตองการของ
ตลาดแรงงาน โดยภาพรวมของการฝกตางๆ มีดังนี ้

การฝกเตรียมเขาทํางาน ไตรมาสนี้ มีผู เขารับการฝกเตรียมเขาทํางาน 7 คน เปนกลุมอาชีพ           
ชางเครื่องกลท้ัง 7 คน (รอยละ 100.00) และยังไมมีผูผานการฝกเนื่องจากยังอยูในระหวางการฝก  

แผนภูมิ 32 การฝกเตรียมเขาทํางานในจังหวัดเลย จําแนกตามกลุมอาชีพ ไตรมาส 1 ป 2565 

 
ท่ีมา : สํานักงานพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดเลย 
 

Re-Entry, 6, 
66.67%

เดินทางดวยตนเอง, 3, 
33.33%
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 การฝกยกระดับฝมือแรงงาน ในไตรมาส 1 ป 2565 มีผูเขารับการฝกท้ังสิ้น 207 คน จําแนกเปน    
กลุมอาชีพชางอุตสาหการ 20 คน (รอยละ 9.66) ชางเครื่องกล 40 คน (รอยละ 19.32) และอาชีพธุรกิจและ
บริการ 147 คน (รอยละ 71.01) มีผูผานการฝกรวม 171 คน (รอยละ 82.61) ของผูเขารับการฝกยกระดับ
ฝมือแรงงานท้ังหมด 

แผนภูมิ 33 การฝกยกระดับฝมือแรงงานในจังหวัดเลย จําแนกตามกลุมอาชีพ ไตรมาส 1 ป 2565 

 
ท่ีมา : สํานักงานพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดเลย 

 การฝกอาชีพเสริมในจังหวัดเลยผูเขารับการฝกท้ังสิ้น 62 คน เปนกลุมอาชีพชาวกอสราง 20 คน 
(รอยละ 32.26) ชางอุตสาหการ 22 คน (รอยละ 35.48) และอาชีพชางอุตสาหกรรมศิลป 20 คน (รอยละ 
32.26) โดยมีผูผานการฝกรวม 58 คน (รอยละ 93.55 ของผูเขารับการฝกอาชีพเสริมท้ังหมด)  

แผนภูม ิ34 การฝกอาชีพเสริมในจังหวัดเลย จําแนกตามกลุมอาชีพ ไตรมาส 1 ป 2565 

 
ท่ีมา : สํานักงานพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดเลย 
 

 การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานในจังหวัดเลย ทดสอบมาตรฐานฝมือเฉพาะสาขาอาชีพท่ีตองการ
ในจังหวัดเทานั้น ซ่ึงไตรมาส 1 ป 2565 มีผูเขารับการทดสอบท้ังสิ้น 172 คน ซ่ึงเปนกลุมอาชีพชางอุตสาหการ 
65 คน (รอยละ 37.79) ชางเครื่องกล 87 คน (รอยละ 50.58) และชางไฟฟา อิเล็คทรอนิกสและคอมพิวเตอร 
20 คน (รอยละ 11.63) และมีผูผานการฝก จํานวน 135 คน (รอยละ 78.49 ของผูเขารับการทดสอบท้ังหมด) 

แผนภูมิ 35 การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานในจังหวัดเลย จําแนกตามกลุมอาชีพ ไตรมาส 1 ป 2565 

 
ท่ีมา : สํานักงานพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดเลย 
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 กระทรวงแรงงาน นอกจากจะมีภารกิจดานการสงเสริมการมีงานทํา การพัฒนาฝมือแรงงานเพ่ือ
ยกระดับฝมือใหเปนท่ียอมรับของตลาดแรงงาน และทัดเทียมมาตรฐานสากลแลว อีกภารกิจหนึ่งท่ีเกิดข้ึน
ตอเนื่องภายหลังการสงเสริมใหคนมีงานทําแลว คือ ภารกิจดานการคุมครองลูกจาง นายจาง ใหไดรับความเปนธรรม  
ในการจางงาน โดยสํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเลย หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน  
เปนหนวยงานท่ีมีบทบาทในการคุมครองผูใชแรงงานใหไดรับความเปนธรรมจากการจางงาน ภายใต
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  เพ่ือไมใหถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจางโดยมีจุดมุงหมายสูงสุด คือ ใหมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ขณะเดียวกันในอีกดานหนึ่งก็ตองผดุงไวซ่ึงความยุติธรรมกับ ฝายนายจาง กลาวคือ         
ไมโอนเอียงไปดานใดดานหนึ่ง  ท้ังนี้  มาตรการท่ีจะชวยใหผูใชแรงงานไดรับรายไดและสวัสดิการท่ีเปนธรรม
เพียงพอตอการดํารงชีวิต รวมถึงไดรับการคุมครองแรงงานใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนได คือ การตรวจแรงงาน
และสถานประกอบการเพ่ือใหแนใจวาผูใชแรงงานไดรับการปฏิบัติและดูแลตามกฎหมาย ขณะเดียวกันจะเปน
มาตรการในการกระตุนใหสถานประกอบการเอาใจใสดูแลลูกจางของตนใหมากข้ึนอีกดวย โดยจังหวัดเลยมี
สถานประกอบการท่ีอยูในระบบสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ท้ังหมด 2,171 แหง ลูกจางจํานวน 18,282 คน 
และสําหรับ ไตรมาส 1 ป 2565 (มกราคม – มีนาคม 2565) สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเลย 
ไดดําเนินการตรวจสถานประกอบการท้ังสิ้น 10 แหง มีลูกจางท่ีผานการตรวจหรือไดรับการคุมครองรวม 279 คน 
จําแนกเปนชาย 122 คน (รอยละ 43.73) และหญิง 157 คน (รอยละ 56.27) ของลูกจางท่ีผานการตรวจ
ท้ังหมด ซ่ึงสถานประกอบการท่ีผานการตรวจสวนใหญเปนสถานประกอบการขนาด 20 - 49  คน คิดเปน  
รอยละ 40.00 ( 4 แหง) (ตามตาราง 5 และตารางภาคผนวก 20) 
 

ตาราง 5 จํานวนสถานประกอบการและลูกจางท่ีผานการตรวจแรงงานในจังหวัดเลย ไตรมาส 1 ป 2565 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา :  สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน จ.เลย  
 

  

 

สถานประกอบการ/ลูกจางท่ีผานการตรวจ 

ขนาดสถาน
ประกอบการ 

ไตรมาส 1 ป 2565 
สถานประกอบการ

(แหง) 
ลูกจางท่ีผานการตรวจ  

(คน) 

1 – 4 คน 
5 – 9 คน 

10 – 19 คน 
20 – 49 คน 
50 – 99 คน 

100 – 199 คน 

1 
2 
2 
4 
- 
1 

4 
13 
32 
122 

- 
108 

รวม 10 279 

4. การคุม้ครองแรงงานและสวสัดิการ 

4.1 การตรวจแรงงาน 
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 ในสวนผลการตรวจพบวาสถานประกอบการสวนใหญท่ีปฏิบัติถูกตองตามกฎหมายมีจํานวน 8 แหง 
คิดเปนรอยละ 80.00 และปฏิบัติไมถูกตองตามกฎหมาย จํานวน 2 แหง รอยละ 20.00 ซ่ึงในไตรมาสนี้      
การปฏิบัติไมถูกตองตามกฎหมายคุมครองแรงงานจะเปนเรื่องวันหยุดท้ัง 2 แหง (รอยละ 100.00)  

 เม่ือพิจารณาตามประเภทอุตสาหกรรมพบวาอุตสาหกรรมท่ีปฏิบัติไมถูกตองตามกฎหมายคุมครอง
แรงงาน 2 แหง ไดแก การไฟฟา กาซ และการประปา 1 แหง (รอยละ 50.00) และการกอสราง 1 แหง       
(รอยละ 50.00) 

แผนภูมิ 36 สถานประกอบการปฏิบัติไมถูกตองตามกฎหมายคุมครองแรงงาน จําแนกประเภทอุตสาหกรรม  

 
ท่ีมา :  สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน จ.เลย  

 เม่ือสํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเลย ตรวจพบวา สถานประกอบการท่ีไมปฏิบัติ
ตามกฎหมายคุมครองแรงงานจะมีการดําเนินการใหสถานประกอบการนั้น ปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมาย
แรงงาน เพ่ือใหเกิดความเปนธรรมแกลูกจาง โดยการแนะนําใหปฏิบัติในสิ่งท่ีถูกตอง การออกหนังสือเชิญพบ    
การออกคําสั่งใหดําเนินการ การเปรียบเทียบปรับ หรือการสงเรื่องดําเนินคดี  ท้ังนี้ การจะดําเนินการใน
ลักษณะใดจะพิจารณาตามความรุนแรงของปญหา จากตัวเลขขางตนเรื่องท่ีปฏิบัติไมถูกตองตามกฎหมายท้ัง    
2 แหง การดําเนินการสวนใหญจึงออกคําสั่งใหดําเนินการแกเจาของสถานประกอบการเพ่ือปฏิบัติใหถูกตอง
ตามกฎหมายตอไป 

 

 สําหรับการตรวจความปลอดภัยในการทํางาน ซ่ึงเปนเครื่องมือในการคุมครองดูแลความปลอดภัย    
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานของลูกจาง นอกจากนี้การตรวจความปลอดภัยในการทํางาน  
ยังเปนอีกมาตรการหนึ่งท่ีจะดําเนินการเพ่ือกระตุนสงเสริมใหเจาของสถานประกอบการเห็นความสําคัญ และ
ตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัยในการทํางาน เพราะหากการทํางานมีความปลอดภัยยอมสงผลถึงคุณภาพชีวิต
ท่ีดีของผูใชแรงงานตามมาเม่ือคนงานมีคุณภาพชีวิตท่ีดีจะทํางานอยางมีความสุขและจะสงผลตอผลผลิตท่ี   
เพ่ิมสูงข้ึนของสถานประกอบการ อันนําไปสูผลกําไรตามมานั่นเอง ในไตรมาส 1 ป 2565 (มกราคม – มีนาคม 
2565) สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเลย มีการตรวจความปลอดภัยในจังหวัดเลย จํานวน   
36 แหง ลูกจางท่ีผานการตรวจ จํานวน 727 คน จําแนกเปนเพศชาย 451 คน (รอยละ 62.04) และเพศหญิง 
276 คน (รอยละ 37.96) โดยสถานประกอบการท่ีผานการตรวจเปนขนาดตั้งแต 1-4 คน ถึง ขนาด 50-99 คน 
(ตามตาราง 6 และตารางภาคผนวกท่ี 21) 
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4.2 การตรวจความปลอดภัยในการทาํงาน 
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ตาราง 6 การตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบการจังหวัดเลย จําแนกตามขนาดสถานประกอบการ 
ไตรมาส  1 ป 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ท่ีมา :สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน จ.เลย 

 ประเภทอุตสาหกรรมท่ีมีการตรวจความปลอดภัยใน ไตรมาส 1 ป 2565 มากท่ีสุดคือ การขายสง   
การขายปลีก การซอมแซมยานยนต รถจักรยานยนต ของใชสวนบุคคล และของใชในครัวเรือนจํานวน 14 แหง 
รอยละ 38.89 โรงแรมและภัตตาคาร 14 แหง รอยละ 38.89 รองลงมาคือการกอสราง 4 แหง รอยละ 11.11
การทําเหมืองแร และเหมืองหิน 2 แหง รอยละ 5.56 และการผลิต 1 แหง รอยละ 2.78  การไฟฟา กาซและ
การประปา 1 แหง รอยละ 2.78 ของสถานประกอบการท่ีผานตรวจท้ังหมด (ตารางภาคผนวก 22)  

แผนภูมิ 37 การตรวจความปลอดภัยในการทํางานในจังหวัดเลย จําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม ไตรมาส 1 ป 2565 

 
ท่ีมา : สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน จ.เลย 

 สําหรับประเภทอุตสาหกรรมท่ีมีอัตราการปฏิบัติไมถูกตองตามกฎหมายความปลอดภัย (คํานวณจาก
จํานวนสถานประกอบการท่ีปฏิบัติไมถูกตองตามกฎหมาย เปรียบเทียบกับจํานวนสถานประกอบการท่ีตรวจใน
แตละประเภทอุตสาหกรรม) ในไตรมาสนี้ จากการตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบการท้ังหมดตั้งแต
ขนาด 1 - 4 คน ถึง 100 – 299 คน พบวาเปนสถานประกอบการท่ีปฏิบัติถูกตองตามกฎหมาย จํานวน       
29 แหง (รอยละ 80.56) และปฏิบัติไมถูกตองตามกฎหมายความปลอดภัยจํานวน 7 แหง (รอยละ 19.44)  
 การดําเนินงานของเจาหนาท่ีในสวนของสถานประกอบการท่ีปฏิบัติไม ถูกตองตามกฎหมาย            
ความปลอดภัยในการทํางาน ประกอบไปดวยการใหคําแนะนําในวิธีการปฏิบัติท่ีถูกตอง การออกคําสั่งใหสง
เอกสาร เรียกพบ ปรับปรุง หรือหยุดการใชเครื่องจักร รวมท้ังการสงเรื่องดําเนินคดี ท้ังนี้ ในบางแหงอาจมี       
การดําเนินการมากกวา 1 กรณี สําหรับในไตรมาส 1 ป 2565 ซ่ึงพบวา มีสถานประกอบการปฎิบัติไมถูกตอง
ตามกฎหมายความปลอดภัยจํานวน 7 แหง โดยท้ัง 7 แหงจะดําเนินการโดยออกคําสั่งใหปรับปรุงท้ังหมด       
(รอยละ 100) 
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ขนาดสถาน
ประกอบการ 

ไตรมาส 1 ป 2565 
สถานประกอบการท่ี
ผานการตรวจ(แหง) 

ลูกจางท่ีผานการตรวจ
(คน) 

1 – 4 คน 
5 – 9 คน 

10 – 19 คน 
20 – 49 คน 
50 – 99 คน 

100 – 299 คน 
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        นอกเหนือจากภารกิจดานการคุมครองแรงงานและดูแลดานความปลอดภัย ท้ังแกลูกจางและนายจางแลว 
กระทรวงแรงงานโดยสํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเลย ยังมีภารกิจในการสงเสริมและ
พัฒนาระบบแรงงานสัมพันธ ใหเหมาะสมและสอดคลองกับเศรษฐกิจ สังคม เพ่ือปองกันความขัดแยง และ
เสริมสรางความรวมมือท่ีดีตอกันระหวางนายจาง ลูกจาง และผูมีสวนเก่ียวของโดยมีเปาหมายหลัก เพ่ือสราง
สันติสุขในวงการแรงงาน ใหนายจางและลูกจางมีทัศนคติท่ีดีตอกันในการทํางาน เพราะหากนายจาง ลูกจาง              
มีความเขาใจกันเปนอยางดียอมไมเกิดปญหาขัดแยงข้ึน เม่ือปญหาขอขัดแยงไมมี พลังในการขับเคลื่อนงาน
หรือทีมงานก็จะดีนําไปสูการเพ่ิมผลผลิตหรือเพ่ิมผลิตภาพในการปฏิบัติงาน ลูกจางหรือผูใชแรงงานก็จะมี
ความสุขในการทํางาน คุณภาพชีวิตยอมดีข้ึน ขณะเดียวกันนายจางก็มีความสุขเนื่องจากมีผลผลิตเพ่ิมข้ึนเปน
ผลกําไรตามมา  

ท้ังนี้ ในกลุมของนายจาง จะมีการจัดตั้งองคการเพ่ือทําหนาท่ีเปนตัวแทนตนเอง องคการนายจางใน
จังหวัดเลย  มีจํานวน 5 แหง พบวาเปนสมาคมนายจางท้ังหมด  สวนองคการลูกจางในจังหวัดเลย พบวา      
ยังไมมีการจัดตั้งองคการลูกจางข้ึน 

 สําหรับการเกิดขอเรียกรอง / ขอพิพาท / ขอขัดแยง ไมมีการแจงขอเรียกรอง ขอพิพาทแรงงาน และ
ความขัดแยงใดๆ ในการจางงานระหวางนายจางและลูกจางในสถานประกอบการ 

 

 กิจกรรมท่ีชวยสนับสนุนสงเสริมใหผูใชแรงงานมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน นอกเหนือจากการตรวจ       
สถานประกอบการเพ่ือใหการคุมครองใหผูใชแรงงานตามท่ีไดกลาวมาแลว  สํานักงานสวัสดิการและคุมครอง
แรงงานจังหวัดเลย ยังมีการสงเสริมการจัดสวัสดิการแรงงานในสถานประกอบการใน ไตรมาส 1 ป 2565 
(เดือนมกราคม – มีนาคม 2565) สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเลย ไดมีกิจกรรมท่ีสงเสริม
และใหบริการดานสวัสดิการแรงงาน นอกเหนือจากท่ีกฎหมายกําหนด โดยกิจกรรมท่ีจัดข้ึนในไตรมาสนี้        
มีจํานวน จํานวน 27 แหง ผูไดรับการสงเสริมท้ังสิ้น จํานวน 1,593 คน 

 

 สํ านั กงานประกันสั งคมจั งหวัด เลย รายงานสถานการณ เลิ กจ า ง  ไตรมาส 1  ป  2565                            
มีสถานประกอบการท่ีแจงเลิกกิจการ จํานวน 37 แหง ลูกจางถูกเลิกจาง 145 คน 
 เม่ือพิจารณาประเภทกิจการท่ีมีการเลิกจาง พบวา เปนกิจการประเภทการคาเครื่องใชไฟฟา 
ยานพาหนะ จํานวน 8 แหง (รอยละ 21.62) ลูกจางถูกเลิกจาง 17 คน (รอยละ 11.72) รานสินคาเบ็ดเตล็ด 
การคาอ่ืนๆ จํานวน 12 แหง (รอยละ 32.43) ลูกจางถูกเลิกจาง จํานวน 29 คน (รอยละ 20.00) กิจการ
ประเภทรานขายอาหาร โรงแรม หองเชา จํานวน 6 แหง (รอยละ 16.22) ลูกจางถูกเลิกจาง จํานวน 9 คน 
(รอยละ 6.21) กิจการประเภทการกอสราง จํานวน 9 แหง (รอยละ 24.32) ลูกจางถูกเลิกจาง 88 คน (รอยละ 
60.69) และกิจการประเภทอ่ืนๆ จํานวน 2 แหง (รอยละ 5.41) ลูกจางถูกเลิกจาง 2 คน (รอยละ 1.38)  

 

 

4.3 การแรงงานสัมพันธ ์

4.4 การสวสัดิการแรงงาน 

4.5 การเลิกจา้งแรงงาน 
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แผนภูม ิ 38  สถานประกอบการท่ีเลิกกิจการและลกูจางท่ีถกูเลิกจางในจังหวัดเลย จําแนกตามประเภทกิจการ 
ไตรมาส 1 ป 2565 

 
ท่ีมา : สํานักงานประกันสังคมจังหวัดเลย 
 

 
 

  สําหรับการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางานในไตรมาส 1 ป 2565 (เดือนมกราคม – 
มีนาคม 2565) พบวาการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องมาจากการทํางาน มีจํานวน 16 ราย  
  เม่ือพิจารณาตามประเภทความรายแรงนั้นพบวา ลูกจางหยุดงานเกิน 3 วัน จํานวน 10 ราย (รอยละ 
62.50) หยุดงานไมเกิน 3 วัน จํานวน 4 ราย (รอยละ 25.00) และตาย 2 ราย (รอยละ 12.50)  
 

แผนภูมิ 39 ผูประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางานในจังหวัดเลย จําแนกตามประเภทผลการประสบอันตราย 
ไตรมาส 1 ป 2565 

 
ท่ีมา : สํานักงานประกันสังคมจังหวัดเลย 

 สําหรับการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางานจํานวน 16 รายนั้น จําแนกตาม       
ความรายแรงและขนาดสถานประกอบกิจการ โดยเปนสถานประกอบการท่ีมีลูกจางตั้งแต 1–10 คน จนถึง
ขนาด 1,000 คนข้ึนไป โดยสถานประกอบการขนาด 1-10 คน มีลูกจางประสบอันตราย จํานวน 2 ราย        
(รอยละ 12.50) ขนาด 11-20 คน มีลูกจางประสบอันตราย จํานวน 1 ราย (รอยละ 6.25) ขนาด 21-50 คน      
มีลูกจางประสบอันตราย จํานวน 6 ราย (รอยละ 37.50) ขนาด 51-100 คน มีลูกจางประสบอันตราย จํานวน  
2 ราย (รอยละ 12.50) 101-200 คน  มีลูกจางประสบอันตราย จํานวน 1 ราย (รอยละ 6.25) ขนาด 201-500 
คน มีลูกจางประสบอันตราย 3 ราย รอยละ 18.75 และขนาด 1,000 คนข้ึนไป มีลูกจางประสบอันตราย 
จํานวน 1 ราย (รอยละ 6.25) ของสถานประกอบการท่ีผานการตรวจท้ังหมด  (ตารางภาคผนวก 23) 
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แผนภูม ิ40 ผูประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางานในจังหวัดเลย จําแนกตามขนาดสถานประกอบการ 

ไตรมาส 1 ป 2565 

 
ท่ีมา : สํานักงานประกันสังคมจังหวัดเลย 
 

 สําหรับสาเหตุการประสบอันตรายเนื่องจากการทํางาน จําแนกไดดังนี้ ตกจากท่ีสูง 1 ราย (รอยละ 
6.25) วัตถุหรือสิ่งของพังทลายหลนทับ 3 ราย (รอยละ 18.75) วัตถุหรือสิ่งของกระแทก/ชน 2 ราย (รอยละ 
12.50) วัตถุหรือสิ่งของหนีบ/ดึง 1 ราย (รอยละ 6.25) วัตถุหรือสิ่งของหรือสารเคมีกระเด็นเขาตา 1 ราย   
(รอยละ 6.25) อุบัติเหตุจากยานพาหนะ 6 ราย (รอยละ 37.50) วัตถุหรือสิ่งของระเบิด 1 ราย (รอยละ 6.25) 
และสาเหตุอ่ืนๆ 1 ราย (รอยละ 6.25) (ตารางภาคผนวก 24) 

แผนภูม ิ41 สาเหตุการประสบอันตรายเนื่องจากการทํางานไตรมาส 1 ป 2565 

 

ท่ีมา : สํานักงานประกันสังคมจังหวัดเลย 
 

 

 ภารกิจดานการประกันสังคมเปนอีกภารกิจหนึ่งของกระทรวงแรงงาน โดยสํานักงานประกันสังคม
จังหวัดเลย มีหนาท่ีตองดูแลผูใชแรงงาน เพ่ือใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนและมีหลักประกันชีวิตท่ีมั่นคงเม่ือเกิด
กรณีบาดเจ็บและยามแกชราอีกดวย ซ่ึงจากขอมูล ณ เดือนมีนาคม 2565 พบวา มีสถานประกอบการท่ีขึ้น
ทะเบียนประกันสังคม (มาตรา 33) จํานวน 1,729 แหง ผูประกันตนท้ังหมด 74,229 ราย เปนผูประกันตน
มาตรา 33 จํานวน 23,692 ราย ผูประกันตนมาตรา 39 จํานวน 7,415 ราย และผูประกันตนมาตรา 40 
จํานวน 43,122 ราย 
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แผนภูม ิ42 ผูประกันตนในจังหวัดเลย จําแนกตามมาตรา ณ เดือนมีนาคม 2565 

 

 สําหรับสถานประกอบการและลูกจาง ท่ีอยู ในขายกองทุนเ งินทดแทน จําแนกตามขนาด               
สถานประกอบการ โดยสถานประกอบการขนาด 1-4 คน มีจํานวน 27 แหง (รอยละ 72.97) ลูกจาง จํานวน 
53 คน (รอยละ 36.55) สถานประกอบการขนาด 5-9 คน จํานวน 6 แหง (รอยละ 16.22) ลูกจาง จํานวน     
41 คน   (รอยละ 28.28) และสถานประกอบการขนาด 10-19 คน จํานวน 4 แหง (รอยละ 10.81) ลูกจาง 
จํานวน 51 คน (รอยละ 35.17)  

แผนภูมิ  43  จํานวนสถานประกอบการและลกูจางท่ีอยูในขายกองทุนเงินทดแทนจงัหวัดเลย   
จําแนกตามขนาดสถานประกอบการ ไตรมาส 1 ป 2565 

 
ท่ีมา : สํานักงานประกันสังคมจังหวัดเลย 

ปจจุบันจังหวัดเลย มีสถานพยาบาลในจังหวัดสังกัดประกันสังคม คือ สถานพยาบาลของรัฐบาล 
จํานวน 1 แหง   

ในดานสถานะเงินกองทุนพบวา สถานะของเงินกองทุนประกันสังคมในปจจุบัน ณ สิ้นเดือนมีนาคม 
2565 กรณีรับเงินสมทบจํานวน 78,051,199.97 บาท กรณีจายประโยชนทดแทน จํานวน 68,334,065.08 
บาท  

สวนจํานวนการใชบริการของกองทุนประกันสังคม โดยพิจารณาตามประเภทของประโยชนทดแทน  
ซ่ึงมี 7 กรณี ไดแก เจ็บปวย คลอดบุตร ทุพพลภาพ  ตาย สงเคราะหบุตร ชราภาพ  และวางงาน พบวา 
จํานวนผูใชบริการมีท้ังสิ้น 32,576 ราย เปนเงินท้ังสิ้น 68,334,065.08 บาท (ตารางภาคผนวก 25) 
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สําหรับประเภทประโยชนทดแทนท่ีผูประกันตนใชบริการสูงสุด ไดแก สงเคราะหบุตร ผูประกันตนใช
บริการจํานวน 22,899 ราย คิดเปนรอยละ 70.29 ของผูใชบริการท้ังหมด รองลงมาไดแกกรณีชราภาพ จํานวน 
4,884 ราย คิดเปนรอยละ 14.99 กรณีวางงาน จํานวน 2,943 ราย คิดเปนรอยละ 9.03 เจ็บปวย จํานวน 
1,002 ราย คิดเปนรอยละ 3.08 คลอดบุตร จํานวน 384 ราย คิดเปนรอยละ 1.18 ทุพพลภาพ จํานวน        
340 ราย คิดเปนรอยละ 1.04 และตาย จํานวน 124 ราย คิดเปนรอยละ 0.38 ตามลําดับ  

แผนภูมิ 44 ผูประกันตนในจังหวัดเลย ท่ีใชบริการกองทุนประกันสังคม จําแนกตามประเภทประโยชนทดแทน   
ไตรมาส 1 ป 2565 

 
ท่ีมา : สํานักงานประกันสังคมจังหวัดเลย 

หากพิจารณาตามปริมาณการจายเ งินประโยชนทดแทน ซ่ึงจะพบวามีการจายเงินท้ังสิ้น 
68,334,065.08 บาท โดยกรณีชราภาพมีการจายเงินสูงสุดเปนเงินจํานวน 22,770,049.67 บาท รอยละ 
33.32 ของเงินประโยชนทดแทนท่ีจายท้ังหมด รองลงมาคือ สงเคราะหบุตร จํานวน 18,899,400.00 บาท    
คิดเปนรอยละ 27.66 วางงาน 10,373,778.75 บาท รอยละ 15.18 คลอดบุตร จํานวน 8,327,801.50 บาท 
คิดเปนรอยละ 13.19 ตาย จํานวน 3,987,133.60 บาท รอยละ 5.83 เจ็บปวย จํานวน 3,028,482.56 บาท 
รอยละ 4.43และทุพพลภาพ จํานวน 947,419.00 บาท รอยละ 1.39 ตามลําดับ 

แผนภูมิ 45 การจายเงินประโยชนทดแทนจังหวัดเลย จําแนกตามประเภทประโยชนทดแทน ไตรมาส 1 ป 2565 

 
  ท่ีมา : สํานักงานประกันสังคมจังหวัดเลย 
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โครงการขับเคล่ือนกลไกเชิงนโยบายในการป�องกันและแก้ไขป�ญหาการค้ามนุษยด้์านแรงงาน
ไปสู่การปฏิบัติ จงัหวดัเลย ป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 

กระทรวงแรงงานมีนโยบายสําคัญ ในเรื่องของมาตรการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยดาน
แรงงาน เพ่ือมุงสู Tier 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีวัตถุประสงคเพ่ือสรางกลไกในการขับเคลื่อน   
การปองกันปญหาการบังคับใชแรงงานหรือบริการ และการคามนุษยดานแรงงาน เพ่ือกํากับและติดตามผล   
การดําเนินงานปองกันปญหาการบังคับใชแรงงานหรือบริการ และการคามนุษยดานแรงงานใหบรรลุผลสําเร็จ
ตามนโยบายรัฐบาล โดยมีศูนยปฏิบัติการปองกันปญหาการคามนุษยดานแรงงานระดับจังหวัด เพ่ือขับเคลื่อน
การปองกันการใชแรงงานบังคับและการคามนุษยดานแรงงาน 

สถานการณปญหาการคามนุษยจังหวัดเลย จากขอมูลของศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปราม
การคามนุษย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดเลย มี 3 สถานะคือ ตนทาง ทางผาน และปลายทาง กลุมเสี่ยง 
สวนใหญเปนประชาชนจากประเทศลาว เนื่องจากมี หลายอําเภอท่ีอยูติดชายแดน เชน อําเภอนาแหว ทาลี่ 
เชียงคาน ปากชม ดานซาย สวนใหญผูชายจะเปนแรงงานรับจางตัดออยและลูกจางรานคาตาง ๆ สวนผูหญิง
จะทํางานในสถานประกอบการและสถานบริการประเภทตาง ๆ เชน พนักงานบริการรานอาหาร คาราโอเกะ 
และลูกจางทํางานบาน ซ่ึงถือวามีความเสี่ยงดานการคาบริการทางเพศ การหลอกลวงในการทํางาน และ     
การหลอกลวงแรงงานไปทํางานตางประเทศ เปนตน 

จังหวัดเลยเปนจังหวัดท่ีมีชายแดนติดตอกับประเทศเพ่ือนบาน และเปนจังหวัดท่ีมีภูมิประเทศ
เหมาะสม กับการทองเท่ียว มีสถานบันเทิง ท่ีพัก รองรับนักทองเท่ียว มีนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและตางชาติ
เขามาเท่ียวเปนจํานวนมาก ประกอบกับภูมิประเทศสามารถขามผานแดนเขามาไดงาย ไดแก ดานศุลกากร
เชียงคาน ดานศุลกากรทาลี่ จุดผานแดนถาวรบานคกไผ อําเภอปากชม จุดผอนปรนบานเหมืองแพร ตําบล  
นาแหว อําเภอนาแหว จุดผอนปรนบานนากระเซ็ง ตําบลอาฮี อําเภอทาลี่ จุดผอนปรนบานนาขา ตําบล     
ปากหมัน อําเภอดานซาย และ ทางแมน้ําเหือง แมน้ําโขงตลอดแนวพรหมแดน ทําใหเพ่ือนบานสามารถ
ลักลอบเขามาทํางานตามแหลงทองเท่ียว หรือตัวเมืองได ไมยาก รวมท้ังสถานบันเทิง เอ้ืออํานวยแกการฝกงาน
และไปทํางานตอท่ีจังหวัดอ่ืนๆ ได จึงทําใหมีความเสี่ยงในการเกิดปญหาการคามนุษย ซ่ึงการลักลอบเขาเมือง 
โดยผิดกฎหมายของแรงงานขามชาติ ยังคงมีอยู 

อาจสงผลใหประเทศไทยถูกกีดกันทางการคาจากนานาชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศในกลุม
สหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา 

เพ่ือใหการดําเนินงานเชิงรุกในการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยดานแรงงานในระดับพ้ืนท่ี
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยงขอมูลและสงตอการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และ       
ใหความชวยเหลือผูตกเปนผูเสียหายจากการคามนุษยไดอยางถูกตองตามกระบวนการใหความชวยเหลือ
ตลอดจน การดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดฐานคามนุษย  

ดังนั้น สํานักงานแรงงานจังหวัดเลย จึงไดจัดทําโครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการปองกัน
และแกไขปญหาการคามนุษยดานแรงงานไปสูการปฏิบัติ จังหวัดเลย ปงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยบูรณาการ
รวมกับหนวยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดเลย เพ่ือดําเนินการปองกันปญหาการใชแรงงานบังคับหรือ
บริการ และการคามนุษยดานแรงงานในพ้ืนท่ีใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนตอไป   

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางกลไกในการขับเคลื่อนการปองกันปญหาการบังคับใชแรงงานหรือบริการ 
และการคามนุษยดานแรงงานในจังหวัดเลย และเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานปองกันปญหาการบังคับใช
แรงงานหรือบริการ และการคามนุษยดานแรงงานในจังหวัดเลยใหบรรลุผลสําเร็จตามนโยบายรัฐบาล 

6. ผลการดําเนนิงานทีสํ่าคัญตามนโยบายรฐับาล/นโยบายกระทรวงแรงงาน 
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กลุมเปาหมาย เปนสถานประกอบกิจการในพ้ืนท่ีจังหวัดเลย โดยเฉพาะกลุมเสี่ยง ไดแก                 
สถานประกอบกิจการท่ัวไป/โรงงาน กิจการออยและน้ําตาล (โรงน้ําตาล และไรออย) และกิจการสิ่งทอ     
(กลุมตัดเย็บผาโหล และกลุมรับงานไปทําท่ีบาน) และสถานประกอบกิจการกลุมเสี่ยงอ่ืน ๆ ท่ีจังหวัดเลย
ประเมินวาอาจเกิดการใชแรงงานผิดกฎหมาย แรงงานบังคับ แรงงานเด็ก และการคามนุษยดานแรงงาน อาทิ           
สถานบริการ รานคาราโอเกะ/สนุกเกอร ปศุสัตว (เลี้ยงหมู ไก ปลา) และโรงแรม/รีสอรท/ท่ีพัก 

ผลการดําเนินงาน จังหวัดเลยโดยหนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และหนวยงานท่ีเก่ียวของได
ดําเนินการตรวจสถานประกอบการกลุมเปาหมาย (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) จํานวน 21 แหง 
ลูกจางจํานวน 123 คน 

 

ดวยจังหวัดเลยไดรับหนังสือจากสมาคมชาวไรออยท่ีราบสูงจังหวัดเลย และสมาคมเกษตรกร      
ชาวไรออยจังหวัดเลย ขอใหจังหวัดชวยแกไขปญหาการขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตร โดยท้ัง 2 สมาคม
ดังกลาว ไดสํารวจความตองการแรงงานตางดาวในภาคการเกษตร (ออย) ในฤดูกาลผลิตประจําป 2564/2565 
มีความตองการแรงงานตางดาวเปนจํานวนมาก แตเนื่องจากลักษณะงานมีความยากลําบากเครื่องจักรท่ีใช
ทดแทนมีจํานวนไมเพียงพอ มีราคาสูง ไมเหมาะสมกับการใชงานในสภาพพ้ืนท่ีความลาดเอียงเปนแปลงเล็กท่ี
มีจํานวนมาก และแรงงานไทยไมนิยมทํางานประเภทนี้ โดยสํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลไดกําหนด
วันเปดหีบออยประจําป 2564/2565 ประมาณตนเดือนธันวาคม 2564 ประกอบกับสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพ้ืนท่ีมีมาอยางตอเนื่อง ทําใหชาวไรออยไมสามารถ
นําแรงงานตางดาวสัญชาติลาวเขามาทํางานได  

 จังหวัดเลย ไดมอบหมายใหสํานักงานแรงงานจังหวัดเลย และสํานักงานจัดหางานจังหวัดเลย จัดประชุม
โดยเชิญหนวยงานท่ีเก่ียวของหารือรวมกับสมาคมชาวไรออยท่ีราบสูงจังหวัดเลย และสมาคมเกษตรกรชาวไรออย      
จังหวัดเลย เพ่ือรับทราบความเดือดรอนของชาวไรออยและปรึกษาหารือ พรอมท้ังชี้แจงมาตรการของภาครัฐเพ่ือ      
หาแนวทางชวยเหลือแกไขปญหาขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตร โดยไดประชุมเม่ือวันท่ี 25 มกราคม 2565        
เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมพรหมเลิศ ชั้น 2 สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย จึงขอรายงาน
ปญหาการขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตรและขอเสนอแนะเพ่ือชวยเหลือชาวไรออยจังหวัดเลยสรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 

 1. สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทําใหแรงงาน      
ตางดาวเดินทางกลับประเทศ ภาครัฐมีการปดดาน  แรงงานตางดาวไมสามารถเดินทางกลับเขามาทํางานใน
ประเทศได ทําใหขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตรสงผลกระทบโดยตรงตอชาวไรออยท่ีตองการแรงงานตาม
ฤดูกาล โดยในปการผลิต 2564/2565 จังหวัดเลยมีครัวเรือนท่ีประกอบอาชีพชาวไรออย 18,741 ครัวเรือน 
สมาคมชาวไรออยท่ีราบสูงจังหวัดเลย สมาชิกท่ีมีพ้ืนท่ีปลูกออย 190,000 ไร ปริมาณออยเขาหีบประมาณ 
1,546,317 ตัน   มีความตองการแรงงานตางดาว 5,000 คน สวนสมาคมเกษตรกรชาวไรออยจังหวัดเลย 
สมาชิกมีพ้ืนท่ีปลูกออย 144,576 ไร ปริมาณออยเขาหีบประมาณ 1,500,000 ตัน มีความตองการแรงงาน     
ตางดาว 5,231 คน 

2. ประเด็นปญหาการขาดแคลนแรงงานตางดาวดังกลาวขางตน  ทําใหชาวไรออยไดรับผลกระทบ รวมไป
ถึงอาจไมสามารถสงออยเขาหีบในโรงงานไดทันตามปริมาณท่ีวางแผนไว ซ่ึงจะปดหีบออยภายในเดือนเมษายน 
2565 เนื่องจากแรงงานไทยในพ้ืนท่ีหายากและไมนิยมตัดออย บางสวนขายสลากกินแบงรัฐบาลเปนอาชีพเสริม 
และตองจายสูงกวาแรงงานตางดาว สวนการใชรถตัดออยเขามาชวยตัดออยนั้นชาวไรออยมีคาใชจายสูงไมคุมทุน 
อีกท้ังยังมีจํานวนไมเพียงพอ และใชงานไดดีในพ้ืนท่ีราบแตจะไมเหมาะสมกับบางสภาพพ้ืนท่ีท่ีเปนภูเขา           

7. ข้อมลูความต้องการและการขาดแคลนแรงงานจงัหวดัเลย 
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พ้ืนท่ีลาดเอียงและเปนแปลงเล็กจํานวนมาก จึงทําใหชาวไรออยมีคาใชจายเพ่ิมสูงข้ึน กระทบตอตนทุนการปลูก
และเก็บเก่ียวออยสูงข้ึนตามไปดวย 

3. สวนแนวทางของภาครัฐในการบริหารจัดการแรงงานตางดาวตาม MOU 3 สัญชาติ (ลาว กัมพูชา และ
เมียนมา) นั้น ผูประกอบการชาวไรออยเห็นวามีคาใชจายในการดําเนินการตอแรงงานตางดาว 1 คนคอนขางสูง 
โดยเฉพาะคาใชจายในการกักตัวซ่ึงจะตองกักตัวตามสถานท่ีท่ีภาครัฐประกาศกําหนด  สวนการนําเขาแรงงาน
ชั่วคราวตามฤดูกาลหรือตามชวงระยะเวลาจากประเทศเพ่ือนบานตามมาตรา 64 แหงพระราชกําหนดการบริหาร
จัดการการทํางานของคนตางดาว พ.ศ.2560 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2561   เห็นวาเปนอีกชองทางหนึ่ง
ในการแกไขปญหาการขาดแคลนแรงงานตางดาวตามฤดูกาลได 

4. ขอเสนอของสมาคมชาวไรออยท่ีราบสูงจังหวัดเลย และสมาคมเกษตรกรชาวไรออยจังหวัดเลยท่ีขอให
จังหวัดเลยพิจารณาชวยเหลือผลักดันเพ่ือใหเกิดการแกไขปญหามี 2 ขอ ดังนี้ 

 4.1 แนวทางของภาครัฐในการบริหารจัดการแรงงานตางดาว MOU 3 สัญชาติ (ลาว กัมพูชา เมียนมา)  
8 ข้ันตอน ในข้ันตอนการกักตัวของแรงงานตางดาว เพ่ือใหเปนการลดภาระคาใชจายของชาวไรออยในการนํา
แรงงานตางดาวเขามาทํางานในประเทศ เห็นควรอนุญาตใหกักตัวแรงงานตางดาวในสถานท่ีท่ีเปนของนายจางหรือ
นายจางเปนผูกําหนดสถานท่ีกักตัว ท้ังนี้ นายจางผูนําเขาแรงงาน พรอมและยินดีท่ีปฏิบัติตามกฎเกณฑและ
มาตรการปองกันโรคตามท่ีภาครัฐกําหนด 

 4.2 เห็นควรใหจังหวัดเลยผลักดันใหเกิดการเจรจาตกลงกันระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลลาว เพ่ือนําเขา
แรงงานชั่วคราวตามชวงระยะเวลาหรือตามฤดูกาล ตามมาตรา 64 แหงพระราชกําหนดการบริหารจัดการการ
ทํางานของคนตางดาว พ.ศ.2560 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2561 เพ่ือเปนอีกชองทางหนึ่ง ในการแกไข
ปญหาการขาดแคลนแรงงานตางดาว 

 ในการนี้ จังหวัดเลยไดพิจารณาแลวขอเสนอดังกลาวเกินกวาขอบเขตอํานาจการแกไขปญหาของจังหวัด
เลย และเปนเรื่องดําเนินการในระดับนโยบายของรัฐบาล จึงขอสงเรื่องไปยังปลัดกระทรวงแรงงาน เพ่ือพิจารณา
แนวชวยเหลือและบรรเทาความเดือดรอนแกเกษตรกรชาวไรออยจังหวัดเลยซ่ึงกอผลดีในทางเศรษฐกิจและสังคม
ตอไป 

กรมการจัดหางาน ไดรับเรื่องดังกลาวไปพิจารณาแลว ไดมีหนังสือเรียนผูวาราชการจังหวัดเลย ตาม
หนังสือกรมจัดหางานท่ี รง 0316.4/4404 ลงวันท่ี 21 มีนาคม 2565 ดังนี้ 

1. กรมการจัดหางานไดเชิญหนวยงานท่ีเก่ียวของประชุมรวมกันพิจารณาแนวทางการปรับลดมาตรการ
การนําเขาแรงงานตางดาวมาทํางานกับนายจางตาม MOU ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 เพ่ือเปนการบรรเทาปญหาการขาดแคลนแรงงานของนายจาง/สถานประกอบการโดยกรมการจัดหา
งานเสนอใหใชสถานประกอบการของนายจางเปนสถานท่ีกักตัวแรงงานตางดาวได ซ่ึงท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใน
หลักการใหดําเนินการไดในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดน 5 จังหวัด เทานั้นไดแก จังหวัดตาก สระแกว หนองคาย มุกดาหาร 
และจังหวัดระนอง ซ่ึงสถานประกอบการตองไดรับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติดานสาธารณสุขของสถาน
ประกอบกิจการหรือโรงงานและมาตรการปองกันควบคุมโรคในพ้ืนท่ีเฉพาะ (Bubble and seal) และตองไดรับ
อนุญาตจากหนวยงานสาธารณสุขเปนสถานท่ีกักตัว ขณะนี้อยูระหวางการนําเสนอศูนยบริหารสถานการณโควิด – 
19 พิจารณา 

2. การเจรจาตกลงกันในประเด็นการสงเสริมการขามแดนระหวางประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบานใน
สวนของความตกลงวาดวยการเดินทางขามแดนระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกันสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว กระทรวงการตางประเทศแจงวา การประชุมกรรมาธิการรวมวาดวยความรวมมือไทย – ลาว (Joint 
Commission : JC) ครั้งท่ี 21 เม่ือเดือนกุมภาพันธ 2561 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศท้ังสองฝาย
รับทราบวา ฝายลาวอยูระหวางการพิจารณาปรับปรุงความตกลงดังกลาวใหทันสมัยข้ึน และไดผลักดันประเด็นการ
สงเสริมการขามแดนระหวางกัน ท้ังในการประชุมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของของไทยและการหารือทวิภาคีระหวาง
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ผูบริหารระดับสูงของไทยกับประเทศเพ่ือนบานเปนระยะแตจากการแพรระบาดของโรคโควิด – 19 ทําใหไมไดรับ
การตอบสนองเทาท่ีควร  

ผูวาราชการจังหวัดเลยไดรับทราบคําตอบของกรมการจัดหางาน  และเห็นชอบใหสํานักงานแรงงาน
จังหวัดเลย มีหนังสือแจงคําตอบของกรมการจัดหางานแกสมาคมเกษตรกรชาวไรออยจังหวดัเลย สมาคมชาวไรออย
ท่ีราบสูงจังหวัดเลย และศูนยดํารงธรรมจังหวัดเลยทราบตอไป 

 

 

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัดเลย มียอด
สะสมท้ังสิ้น 16,102 ราย (3 มกราคม 2563 – 9 พฤษภาคม 2565) แบงเปน 

ระลอกแรก (1 มกราคม – 30 พฤศจิกายน 2563) มีผูติดเชื้อจํานวน 5 ราย   
ระลอกท่ี 2 (1 ธันวาคม – 31 มีนาคม 2564) มีผูติดเชื้อ จํานวน 7 ราย  
ระลอกเมษายน 2564 (1 เมษายน 2564 – 9 พฤษภาคม 2565) มีผูติดเชื้อ จํานวน 16,090 ราย โดย

ปจจุบันอยูระหวางการรักษา 5,392 ราย หายปวยแลว 10,618 ราย และเสียชีวิตสะสม 80 ราย 

 

8. สถานการณโ์รคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 
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ตาราง 1 ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดเลย ป 2563p  (ณ ราคาประจําป) 
GROSS PROVINCIAL PRODUCT AT CURRENT MARKET PRICES 

 
ท่ีมา :  สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ,สํานักงานคลังจังหวัดเลย 
หมายเหตุ : p เปนคาประมาณขอมูลอาจเปลี่ยนแปลง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาขาการผลิต 
มูลคา 

ลานบาท 
รอยละ 

ของ GPP 
เกษตรกรรม การปาไม และการประมง 13,182 25.44 
การเหมืองแรและเหมืองหิน 1,282 2.47 
การผลิต 5,271 10.17 
การไฟฟา กาซ ไอน้ํา และระบบปรับอากาศ 910 1.76 
การจัดหาน้ํา การจัดการ และการบําบัดน้ําเสีย 189 0.36 
การกอสราง 2,003 3.87 
ขายสงและขายปลีก การซอมแซมยานยนต 7,130 13.76 
การขนสงสถานท่ีเก็บสินคา 1,370 2.64 
กิจกรรมท่ีพักแรมและบริการดานอาหาร 603 1.16 
ขอมูลขาวสารและการสื่อสาร 455 0.88 
กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย 3,869 7.47 
กิจกรรมดานอสังหาริมทรัพย 2,360 4.56 
กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร และเทคนิค 32 0.06 
กิจกรรมการบริหารและการสนับสนุน 88 0.17 
การบริหารและการปองกันภาครัฐ ประกันสังคมภาคบังคับ  3,098 5.98 
การศึกษา 7,000 13.51 
การบริการดานสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห 2,154 4.16 
ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ 350 0.68 
กิจกรรมบริการดานอ่ืน ๆ 465 0.90 
ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดเลย (GPP) 51,809 100.00 
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ตาราง 2 ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดเลย ป 2563p  (ณ ราคาคงท่ี) 
GROSS PROVINCIAL PRODUCT CHAIN VOLUME MEASURES (REFERENCE YEAR = 2002) 

 
ท่ีมา :  สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ,สํานักงานคลังจังหวัดเลย 
หมายเหตุ : p เปนคาประมาณขอมูลอาจเปลี่ยนแปลง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาขาการผลิต 
มูลคา 

ลานบาท 
รอยละ 

ของ GPP 
เกษตรกรรม การปาไม และการประมง 7,985 25.81 
การเหมืองแรและเหมืองหิน 269 0.87 
การผลิต 2,939 9.50 
การไฟฟา กาซ ไอน้ํา และระบบปรับอากาศ 866 2.80 
การจัดหาน้ํา การจัดการ และการบําบัดน้ําเสีย 115 0.37 
การกอสราง 1,392 4.50 
ขายสงและขายปลีก การซอมแซมยานยนต 3,761 12.16 
การขนสงสถานท่ีเก็บสินคา 881 2.85 
กิจกรรมท่ีพักแรมและบริการดานอาหาร 420 1.36 
ขอมูลขาวสารและการสื่อสาร 575 1.86 
กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย 2,562 8.28 
กิจกรรมดานอสังหาริมทรัพย 2,472 7.99 
กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร และเทคนิค 24 0.08 
กิจกรรมการบริหารและการสนับสนุน 54 0.17 
การบริหารและการปองกันภาครัฐ ประกันสังคมภาคบังคับ  1,619 5.23 
การศึกษา 3,230 10.44 
การบริการดานสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห 1,292 4.17 
ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ 273 0.88 
กิจกรรมบริการดานอ่ืน ๆ 321 1.04 
ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดเลย (GPP) 30,935 100.00 
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ตาราง 3 ดัชนีราคาผูบริโภคจังหวัดเลยจําแนกตามประเภทของดัชนีและหมวดสินคา เดือนมีนาคม 2565 
(ป 2558 = 100) 

  

หมวด 
สัดสวน
น้ําหนกั 
มี.ค.65 

ดัชน ี อัตราการเปลี่ยนแปลง 

มี.ค.
65 

ก.พ.
65 

มี.ค.
64 

ม.ค. ถึง  
มี.ค.65 

มี.ค.65/ 
ก.พ.65 

มี.ค.65/
มี.ค.64 

ม.ค.-มี.ค.65 
เทียบกับ  

ม.ค.-มี.ค.64 

ดัชนีราคาผูบริโภค 100.00 106.4 105.4 100.9 105.6 0.9 5.5 4.9 
หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืม 40.00 104.9 105.1 101.4 105.2 -0.2 3.5 3.2 

ขาว แปง และผลิตภณัฑจากแปง 7.00 92.4 92.3 101.6 92.1 0.1 -9.1 -8.5 
เน้ือสัตว เปด ไก และสัตวนํ้า 13.95 110.4 112.9 103.9 113.0 -2.2 6.3 9.0 
ไข  และผลิตภัณฑนม 2.70 111.7 110.7 100.0 110.0 0.9 11.7 10.3 

ผักและผลไม 5.18 94.7 95.3 95.4 96.0 -0.6 0.7 -4.9 
เครื่องประกอบอาหาร 3.18 113.8 111.6 105.7 111.8 2.0 7.7 6.3 

เครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล 1.82 106.9 106.2 103.4 106.4 0.7 3.4 2.8 
อาหารบรโิภค - ในบาน 5.55 113.5 110.8 100.1 110.8 2.4 13.4 10.7 
อาหารบรโิภค - นอกบาน 0.72 102.4 101.7 100.1 101.9 0.7 2.3 1.8 

หมวดอ่ืน ๆ ท่ีไมใชอาหารและ
เคร่ืองด่ืม 

59.92 107.5 105.7 100.7 106.0 1.7 6.8 5.9 

หมวดเครื่องนุงหมและรองเทา 1.76 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 

หมวดเคหะสถาน 19.83 999.4 99.1 97.2 99.2 0.3 2.3 1.5 
หมวดการตรวจรักษาและบริการสวน
บุคคล 

3.73 100.6 100.5 100.5 100.5 0.1 0.1 0.0 

หมวดพาหนะ การขนสง และการ
สื่อสาร 

31.76 11.5 111.9 103.1 112.3 3.0 11.8 10.6 

หมวดการบันเทิง  การอาน  และ
การศึกษา 

2.33 99.9 99.9 99.9 99.9 0.0 0.0 0.0 

หมวดยาสูบ  และเครื่องดื่มท่ีมี
แอลกอฮอล 

0.50 102.8 102.8 100.1 102.4 0.0 2.7 2.3 

ดัชนีราคาผูบริโภคพ้ืนฐาน 52.82 102.1 101.5 100.0 101.6 0.6 2.1 1.6 

กลุมอาหารสด  และพลังงาน 47.18 111.7 110.3 102.1 110.6 1.3 9.4 8.8 
       -  อาหารสด 28.80 102.6 103.7 101.3 103.8 -1.1 1.3 1.8 
       -  พลังงาน 18.40 130.0 123.6 103.9 124.3 5.2 25.1 22.7 

 

 

ท่ีมา : สํานักงานพาณิชยจังหวัดเลย 
หมายเหตุ : ดัชนีราคาผูบริโภคพ้ืนฐาน คือ ดัชนีราคาผูบริโภคชุดท่ัวไปหักรายการสินคากลุมอาหารสดและสินคากลุมพลังงาน 
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ตาราง 4 การจดทะเบียนของนิติบุคคลตั้งใหมตามหมวดธุรกิจจังหวัดเลย ไตรมาส 1 ป 2565 
 

อุตสาหกรรม 
บริษัทจํากัด หางหุนสวนจํากัด รวม 

แหง บาท ราย บาท แหง บาท 
เกษตรกรรม  การลาสัตว  และการปาไม - - 1 500,000 1 500,000 
การประมง - - - - - - 
การทําเหมืองแรและเหมืองหิน - - - - - - 
การผลิต 1 5,000,000 2 1,500,000 3 6,500,000 
การไฟฟา  แกสและการประปา - - - - - - 
การกอสราง 6 15,200,000 15 21,500,000 21 36,700,000 
การขายสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนต จักรยานยนต ของใชสวนบุคคลและของใชในครวัเรือน 10 10,800,000 10 15,792,820 20 26,592,820 
โรงแรมและภัตตาคาร 2 2,000,000 1 5,000,000 3 7,000,000 
การขนสง  สถานท่ีเก็บสินคาและการคมนาคม - - 6 3,000,000 6 3,000,000 
ตัวกลางทางการเงิน - - - - - - 
บริการดานอสังหารมิทรัพย  การใหเชาและบริการฯ 2 2,000,000 1 1,000,000 3 3,000,000 
การบริหารราชการและการปองกันประเทศ รวมท้ังการประกันสังคมภาคบังคับ - - - - - - 
การศึกษา - - - - - - 
การบริการดานสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห - - 1 2,400,000 1 2,400,000 
การใหบริการชุมชน  สังคม  และบริการสวนบุคคลอ่ืน ๆ 3 1,010,000 2 5,500,000 5 6,510,000 
ลูกจางในครัวเรือนสวนบุคคล - - - - - - 
องคการระหวางประเทศและองคการตางประเทศอ่ืน ๆ   

 
- - - - - - 

ไมทราบ - - - - - - 
รวม 24 36,010,000 39 56,192,820 63 92,202,820 

 
ท่ีมา : สํานักงานพาณิชยจังหวัดเลย 
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ตาราง 5 การจดทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรมท่ีประกอบกิจการใหมของจังหวัดเลย จําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม ไตรมาส 1 ป 2565 
 

ประเภทอุตสาหกรรม 
จดทะเบียน 

เลิกกิจการ
จํานวน (โรง) 

จํานวน 
(โรง) 

เงินทุน 
(บาท) 

คนงาน 
(คน) 

เกษตรกรรม  การลาสัตว  และการปาไม     
การประมง     
การทําเหมืองแรและเหมืองหิน     
การผลิต 1 47,000,000 7  
การไฟฟา  แกสและการประปา     
การกอสราง     
การขายสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนต จักรยานยนต ของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือน 1 37,000,000 9  
โรงแรมและภัตตาคาร     
การขนสง  สถานท่ีเก็บสินคาและการคมนาคม     
ตัวกลางทางการเงิน     
บริการดานอสังหารมิทรัพย  การใหเชาและบริการฯ     
การบริหารราชการและการปองกันประเทศ รวมท้ังการประกันสังคมภาคบังคับ     
การศึกษา     
การบริการดานสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห     
การใหบริการชุมชน  สังคม  และบริการสวนบุคคลอ่ืน ๆ     
ลูกจางในครัวเรือนสวนบุคคล     
องคการระหวางประเทศและองคการตางประเทศอ่ืน ๆ  และสมาชิก 

 
    

ไมทราบ     
รวม 2 84,000,000 16 - 

 
ท่ีมา : สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย 
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ตาราง 6 จํานวนผูมีงานทําจังหวัดเลย  จําแนกตามสถานภาพแรงงาน ไตรมาส 4 ป 2564 

 
ท่ีมา : สํานักงานสถิติจังหวัดเลย    

 
         *ใชขอมูลไตรมาส 4 ป 2564 เน่ืองจากขอมูล ไตรมาส 1 ป 2565 ยังไมมีการเผยแพรจากสํานักงานสถิติจังหวัดเลย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานภาพแรงงาน 
ไตรมาส 
1/2564 

ไตรมาส 
2/2564 

ไตรมาส 
3/2564 

ไตรมาส 4/2564* 

ชาย หญิง รวม 

ประชากรรวม 638,736 638,736 638,736 319,949 318,783 638,732 

ผูมีอายุ 15  ปข้ึนไป 446,154 446,169 446,139 219,948 226,027 445,975 

ผูอยูในกําลังแรงงาน 305,637 300,369 307,302 165,905 141,018 306,923 

   -  ผูมีงานทํา 303,699 299,035 305,262 165,905 140,107 306,012 

   -  ผูวางงาน 1,938 1,334 2,040 - 911 911 

   -  ผูรอฤดูกาล - - - - - - 

ผูไมอยูในกําลังแรงงาน 140,517 145,800 138,837 54,043 85,009 139,052 

   -  ทํางานบาน 25,519 27,880 27,203 458 26,598 27,056 

   -  เรียนหนังสือ 33,875 36,334 32,012 15,554 15,577 31,131 

   -  เด็ก/ชรา/ปวย/พิการจนไม
สามารถทํางานได 

- - - 31,368 41,035 72,403 

   -  อ่ืน ๆ 81,123 81,585 79,622 6,663 1,799 8,462 

ผูมีอายุต่ํากวา 15  ป 192,582 192,567 192,597 100,001 92,756 192,757 



                สถานการณแรงงานจังหวัดเลย ไตรมาส 1 ป 2565 (มกราคม – มีนาคม 2565)                     52 

 
 

ตาราง 7 ผูมีงานทําจังหวัดเลย จําแนกตามประเภทอุตสาหกรรมและเพศ ไตรมาส 4 ป 2564 

 
ท่ีมา : สํานักงานสถิติจังหวัดเลย    
 
         *ใชขอมูลไตรมาส 4 ป 2564 เน่ืองจากขอมูล ไตรมาส 1 ป 2565 ยังไมมีการเผยแพรจากสํานักงานสถิติจังหวัดเลย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทอุตสาหกรรม 
ไตรมาส 
1/2564 

ไตรมาส 
2/2564 

ไตรมาส 
3/2564 

ไตรมาส 4/2564* 
ชาย หญิง รวม 

รวมภาคเกษตรกรรม 175,049 178,282 209,365 115,310 85,132 200,443 
1. เกษตรกรรม  การปาไมและการประมง 175,049 178,282 209,365 115,310 85,132 200,443 
รวมนอกภาคเกษตรกรรม 128,650 120,753 95,897 50,595 54,974 105,569 
2. การทําเหมืองแร  และเหมืองหนิ 421 756 897 - 328 328 
3. การผลติ 7,799 6,733 8,380 5,117 4,785 9,902 
4. การไฟฟา  กาซ  และไอนํ้า 632 810 - - - - 
5. การจัดหานํ้า  การบําบัดนํ้าเสีย 424 252 - - 409 409 
6. การกอสราง 9,729 10,382 4,589 5,557 1,323 6,880 
7. การขายสง  การขายปลีก 34,537 36,655 34,099 11,552 15,940 27,493 
8. การขนสงและท่ีเก็บสินคา 1,404 1,602 2,925 184 983 1,167 
9. กิจกรรมโรงแรม  และภตัตาคาร 10,438 10,970 8,941 3,180 5,567 8,747 
10. ขอมูลขาวสารและการสื่อสาร 229 227 461 327 - 327 
11.  กิจการทางการเงินและประกันภัย 805 1,761 647 804 387 1,191 
12.  กิจกรรมอสังหารมิทรัพย - - - - - - 
13.  กิจกรรมทางวิชาชีพและเทคนิค 234 907 470 190 299 489 
14.  การบริหารและการสนับสนุน - 281 221 - - - 
15.  การบริหารราชการและปองกันประเทศ 
รวมท้ังการประกันสังคมภาคบังคับ 

14,397 14,230 11,612 7,952 4,262 12,213 

16.  การศึกษา 9,585 7,083 5,709 4,204 5,384 9,588 
17.สุขภาพและสังคมสงเคราะห 4,848 3,778 1,947 276 3,461 3,736 
18.  ศิลปะความบันเทิง นันทนาการ 29,355 20,544 12,299 9,451 10,270 19,720 
19. กิจกรรมลูกจางในบริการดานอ่ืนๆ 3,735 3,483 2,411 1,803 1,363 3,166 
20. ลูกจางในครัวเรือนสวนบุคคล 77 299 286 - 215 215 
21.  ไมทราบ - - - - - - 

รวม 303,699 299,035 305,262 165,905 140,107 306,012 



                สถานการณแรงงานจังหวัดเลย ไตรมาส 1 ป 2565 (มกราคม – มีนาคม 2565)                     53 

ตาราง 8 ผูมีงานทําจังหวัดเลย จําแนกตามอาชีพและเพศ ไตรมาส 4 ป 2564 

 
ท่ีมา : สํานักงานสถิติจังหวัดเลย    

 
         *ใชขอมูลไตรมาส 4 ป 2564 เน่ืองจากขอมูล ไตรมาส 1 ป 2565 ยังไมมีการเผยแพรจากสํานักงานสถิติจังหวัดเลย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทอาชีพ ไตรมาส 
2/2564 

ไตรมาส 
3/2564 

ไตรมาส 4/2564 

ชาย หญิง รวม 

1.  ผูบัญญัติกฎหมาย  ขาราชการระดับอาวุโส  และผูจดัการ 6,080 2,585 3,735 1,399 5,133 

2.  ผูประกอบวิชาชีพดานตาง ๆ  11,046 9,802 4,187 6,009 10,196 

3.  ผูประกอบวิชาชีพดานเทคนิคสาขาตาง ๆ  และอาชีพท่ีเก่ียวของ 4,093 952 2,475 2,817 5,293 

4.  เสมียน 6,338 6,268 552 3,790 4,342 

5.  พนักงานบริการและพนักงานในรานคาและตลาด 44,249 40,693 13,550 21,557 35,107 

6.  ผูปฏิบัติงานท่ีมฝีมือในดานการเกษตรและการประมง 176,029 207,320 110,925 83,191 194,116 

7.  ผูปฏิบัติงานดานความสามารถทางฝมือและธุรกิจการคาท่ีเก่ียวของ 11,984 9,484 7,054 4,965 12,019 

8.  ผูปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักรและผูปฏิบัติงานดานการประกอบ      5,592 6,209 3,539 60 3,599 

9.  อาชีพข้ันพ้ืนฐานตาง ๆ  ในดานการขายและการใหบริการ 33,623 21,949 19,888 16,320 36,208 

10.  คนงานซึ่งมไิดจําแนกไวในหมวดอ่ืน - - - - - 

รวม 299,035 305,262 165,905 140,107 306,012 
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ตาราง  9  ผูมีงานทําจังหวัดเลย จําแนกตามระดับการศึกษาและเพศ ไตรมาส 4 ป 2564 

 
ท่ีมา : สํานักงานสถิติจังหวัดเลย    

 
   *ใชขอมูลไตรมาส 4 ป 2564 เน่ืองจากขอมูล ไตรมาส 1 ป 2565 ยังไมมีการเผยแพรจากสาํนักงานสถิติจังหวัดเลย 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับการศึกษา  
ไตรมาส 
2/2564 

ไตรมาส 
3/2564 

ไตรมาส 4/2564* 
ชาย ชาย รวม 

 1.  ไมมีการศึกษา  2,698 730 - 823 823 
 2.  ต่ํากวาประถมศึกษา  66,753 60,706 32,861 23,465 56,327 
 3.  ประถมศึกษา  91,986 98,289 53,159 45,050 98,209 
 4.  มัธยมศึกษาตอนตน  52,877 58,538 32,744 20,299 53,044 
 5.  มัธยมศึกษาตอนปลาย  46,144 50,399 31,264 31,644 62,908 
      -  สายสามัญ  38,162 43,490 25,414 28,558 53,972 
      -  สายอาชีวศึกษา  7,983 6,909 5,850 3,086 8,936 
      -  สายวิชาการศึกษา  - - - - - 
 6.  อุดมศึกษา  38,092 36,599 15,876 18,826 34,702 
      -  สายวิชาการ  24,573 20,455 7,060 11,468 18,528 
      -  สายวิชาชีพ  7,330 10,649 5,814 3,583 9,398 
      -  สายวิชาการศึกษา  6,188 5,495 3,002 3,774 6,776 
 7.  การศึกษาอ่ืน ๆ  - - - - - 
 8.  ไมทราบ  485 - - - - 

 รวม  299,035 305,262 165,905 140,107 306,012 
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ตาราง 10 จํานวนผูมีงานทําท่ีอยูในแรงงานนอกระบบจังหวัดเลย จําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 

 
               
ท่ีมา : สํานักงานสถิติจังหวัดเลย 
 
 
 
 
 
 

ประเภทอุตสาหกรรม 
ป 2564 

ชาย หญิง รวม 

รวมภาคเกษตรกรรม 120,157 88,723 208,880 

1. เกษตรกรรม  การปาไมและการประมง 120,157 88,723 208,880 

รวมนอกภาคเกษตรกรรม 26,331 32,769 59,100 

2.  การทําเหมืองแร  และเหมืองหิน - - - 

3.  การผลิต 2,164 3,510 5,674 

4.  การไฟฟา  กาซ  และการประปา - - - 

5.การจัดหาการบําบัดน้ําเสีย - - - 

6.  การกอสราง 2,168 397 2,565 

7. การขายสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนต รถจักรยานยนต 11,035 13,663 24,699 

8. การขนสง 1,599 - 1,599 

9.  ท่ีพักแรม และบริการดานอาหาร 1,855 6,641 8,495 

10. ขอมูลขาวสาร การสื่อสาร - - - 

11. กิจกรรมดานการเงิน 106 99 206 

12. อสังหาริมทรัพย - - - 

13. กิจกรรมทางวิชาชีพ 470 - 470 

14. กิจกรรมการบริหาร 98 123 221 

15. การบริหารราชการการปองกันประเทศ 99 - 99 

16. การศึกษา - 106 106 

17. ดานสุขภาพและสังคมสงเคราะห - 256 256 

18. ศิลปะ บันเทิง 6,019 6,280 12,299 

19. กิจกรรมบริการอ่ืนๆ 717 1,694 2,411 

20. การจางงานในครัวเรือนสวนบุคคล - - - 

21. องคการระหวางประเทศ - - - 

22. ไมทราบ - - - 

รวม 146,488 121,492 267,980 
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ตารางท่ี 11  ผูท่ีอยูในแรงงานนอกระบบจังหวัดเลย  จําแนกตามอาชีพ ป 2564 

ประเภทอาชีพ ชาย หญิง รวม 

ผูบัญญัติกฎหมายและผูจัดการ 1,133 - 1,133 

วิชาชีพดานตาง ๆ 364 208 572 

วิชาชีพดานเทคนิค - 355 355 

เสมียน 1,113 668 1,781 

พนักงานบริการ 11,727 20,755 32,482 

ดานการเกษตรและประมง 119,085 87,674 206,759 

ดานความสามารถทางฝมือ 3,745 2,910 6,655 

ผูปฏิบัติงานโรงงานเครื่องจักร 1,372 459 1,832 

อาชีพพ้ืนฐานตาง ๆ 7,948 8,463 16,412 

คนงานซ่ึงมิไดจําแนกไวในหมวดอ่ืน - - - 

รวม 146,488 121,492 267,980 

ท่ีมา : สํานักงานสถิติจังหวัดเลย 

 
ตารางท่ี  12  ผูมีงานทําท่ีอยูในแรงงานนอกระบบจังหวัดเลยจําแนกตามอายุและเพศ ป 2564 

 

ชวงอายุ ชาย หญิง รวม 

15 - 19 ป 5,776 3,997 9,773 

20 - 24 ป 16,740 12,852 29,592 

25 - 29 ป 15,779 10,272 26,051 

30 - 34 ป 10,999 8,002 19,001 

35 - 39 ป 8,777 7,216 15,993 

40 - 44 ป 9,772 11,407 21,179 

45 - 49 ป 18,206 17,748 35,954 

50 - 54 ป 16,803 16,417 33,220 

55 - 59 ป 18,990 17,301 36,291 

60 ป ข้ึนไป 24,646 16,280 40,926 

รวม 146,488 121,492 267,980 

 
ท่ีมา : สํานักงานสถิติจังหวัดเลย 
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ตารางท่ี  13  ผูมีงานทําท่ีอยูในแรงงานนอกระบบจังหวัดเลย จําแนกตามระดับการศึกษา ป 2564 

                                                                                       หนวย : คน 

ระดับการศึกษา ชาย หญิง รวม 

ไมมีการศึกษา 274 456 730 

ต่ํากวาประถมศึกษา 32,338 26,632 58,969 

ประถมศึกษา 52,919 42,486 95,405 

มัธยมศึกษาตอนตน 32,606 21,285 53,891 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 19,893 21,861 41,754 

     -  สายสามัญ 18,294 18,132 36,426 

     -  สายอาชีวศึกษา 1,599 3,729 5,328 

     -  สายวิชาการศึกษา - - - 

อุดมศึกษา 8,458 8,774 17,232 

     -  สายวิชาการ 4,157 5,326 9,483 

     -  สายวิชาชีพ 3,694 3,044 6,738 

     -  สายวิชาการศึกษา 607 404 1,011 

การศึกษาอ่ืน ๆ - - - 

ไมทราบ - - - 

รวม 146,488 121,492 267,980 

 
ท่ีมา : สํานักงานสถิติจังหวัดเลย 
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ตาราง  14 จํานวนตําแหนงงานวาง ผูสมัครงาน และการบรรจุงานจังหวัดเลย จําแนกตามการศึกษา   
ไตรมาส 1 ป 2565 

 
 

ท่ีมา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดเลย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วุฒิการศึกษา 

ไตรมาส 4/2564 

  

  

ไตรมาส 1/2565 

ตําแหนง 

งานวาง 

(อัตรา) 

ผู

ลงทะเบียน 

สมัครงาน 

(คน) 

บรรจุงาน 

 (คน) 

ตําแหนง 

งานวาง 

(อัตรา) 

ผู

ลงทะเบียน 

สมัครงาน 

(คน) 

บรรจุงาน 

 (คน) 

ประถมศึกษาและต่ํากวา  12 7 5 22 9 4 
มัธยมศึกษา 148 196 147 134 101 85 
ปวช. 39 5 3 30 22 17 

- พาณิชย - - - - - - 
- ชาง 8 5 3 6 3 2 
- อ่ืนๆ 31 - - 24 19 15 

ปวส. 72 40 34 60 47 38 
- พาณิชย 18 18 16 16 13 11 
- ชาง 11 15 13 8 5 3 
- อ่ืนๆ 43 7 5 36 29 24 

อนุปริญญา 31 4 3 25 18 15 
ปริญญาตรี 317 175 146 252 208 143 
ปริญญาโท - - - - - - 
ปริญญาเอก - - - - - - 
อ่ืน ๆ - - - - - - 

รวม 619 427 338 523 405 302 
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ตาราง 15 จํานวนตําแหนงงานวาง ผูสมัครงาน และการบรรจุงานจังหวัดเลย จําแนกตามอาชีพ  

ไตรมาส 1 ป 2565 

 

ท่ีมา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดเลย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทอาชีพ 

ไตรมาส 4/2564 ไตรมาส 1/2565 

ตําแหนง 

งานวาง 

(อัตรา) 

ผู

ลงทะเบียน 

สมัครงาน 

(คน) 

บรรจุ

งาน 

 (คน) 

ตําแหนง 

งานวาง 

(อัตรา) 

ผู

ลงทะเบียน 

สมัครงาน 

(คน) 

บรรจุงาน 

 (คน) 

1. ผูบัญญัติกฎหมาย ขาราชการระดับ

อาวุโส ผูจัดการ 
4 6 2 6 4 2 

2. ผูประกอบวิชาชีพดานตางๆ 49 54 47 51 46 41 

3. ชางเทคนิคและผูปฏิบัติงานท่ี

เก่ียวของ 
122 149 119 114 106 97 

4. เสมียน เจาหนาท่ี 87 97 89 76 72 69 

5. พนักงานบริการ พนักงานขายใน

รานคาและตลาด 
116 16 5 126 11 4 

6. ผูปฏิบัติงานฝมือดานการเกษตร

และประมง (แปรรูปข้ันพ้ืนฐาน) 
8 3 - 5 2 1 

7. ผูปฏิบัติงานโดยใชฝมือในธุรกิจ

ตางๆ 
39 6 - 31 3 1 

8. ผูปฏิบัติงานในโรงงาน  ผูควบคุม

เครื่องจักรและผูปฏิบัติงาน ดานการ

ประกอบการ 

32 29 - 27 22 18 

9. อาชีพงานพ้ืนฐาน 162 67 76 87 139 69 

T ผูฝกงาน - - - - - - 

รวม 619 427 338 523 405 302 
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ตาราง  16 จํานวนตําแหนงงานวางและการบรรจุงานจังหวัดเลย จําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 

 ไตรมาส 1 ป 2565 

 

ท่ีมา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดเลย 

 
 
 
 
 
 

 

ประเภทอุตสาหกรรม 

ไตรมาส 4/2564 ไตรมาส 1/2565 
ตําแหนง

งานวาง 

(อัตรา) 

บรรจุ

งาน  

(คน) 

ตําแหนง

งานวาง 

(อัตรา) 

บรรจุ

งาน  

(คน) 

     รวมภาคเกษตรกรรม - 

 

- 

 

- - 
1.  เกษตรกรรม  การลาสัตว  และการปาไม - - - - 
2.  การประมง - - - - 
     รวมนอกภาคเกษตรกรรม 619 338 523 302 
3.  การทําเหมืองแร  และเหมืองหิน    - - 
4.  การผลิต 10 6 6 2 
5.  การไฟฟา  กาซ  และการประปา - - - - 
6.  การกอสราง - - - - 
7.  การขายสง  การขายปลีก  การซอมแซมยานยนต  รถจักรยานยนต  

ของใชสวนบุคคล  และของใชในครวัเรือน  
402 205 372 271 

8.  โรงแรม  และภัตตาคาร 73 63 56 21 
9.   การขนสง  สถานท่ีเก็บสินคา  และการคมนาคม 76 50 51 5 
10.  การเปนสื่อกลางทางการเงิน 31 12 23 2 
11.  กิจการดานอสังหารมิทรัพย  การใหเชา  และกิจกรรมทาง

ธุรกิจ 
15 - 11 - 

12.  การบริหารราชการ  และการปองกันประเทศ รวมท้ังการ

ประกันสังคมภาคบังคับ 
- - - - 

13.  การศึกษา - - - - 
14.  งานดานสุขภาพ  และงานสังคมสงเคราะห 7 1 4 1 
15.  กิจกรรมดานบริการชุมชน  สังคม  และการบริการสวน

บุคคลอ่ืน ๆ 
- - - - 

16.  ลูกจางในครัวเรือนสวนบุคคล - - - - 
17.  องคการระหวางประเทศและองคการตางประเทศอ่ืน ๆ และ

สมาชิก 
5 1 - - 

18.  ไมทราบ - - - - 
รวม 619 338 523 302 
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ตาราง  17  จํานวนตําแหนงงานวาง ผูสมัครงาน และการบรรจุงานจังหวัดเลย จําแนกตามอายุ ไตรมาส 1 ป 2565 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ท่ีมา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดเลย 

 
 

ชวงอายุ (ป) 

ไตรมาส 4/2564 ไตรมาส 1/2565 

ตําแหนงงานวาง ผูลงทะเบียนสมัครงาน บรรจุงาน ตําแหนงงานวาง ผูลงทะเบียนสมัครงาน บรรจุงาน 

อัตรา รอยละ คน รอยละ คน รอยละ อัตรา รอยละ คน รอยละ คน รอยละ 

15-19 3 0.48 5 1.20 1 0.30 5 0.96 2 0.49 - - 
18-24 232 37.48 231 55.40 182 53.85 213 40.73 192 47.41 176 58.28 
25-29 203 32.79 121 29.02 126 37.28 186 35.56 154 38.02 108 35.76 
30-39 142 22.94 49 11.75 27 7.99 86 16.44 51 12.59 18 5.96 
40-49 39 6.30 11 2.64 2 0.59 33 6.31 6 1.48 - - 
50-59 - - - - - - - - - - - - 

60 ปข้ึนไป - - - - - - - - - - - - 

รวม 619 100.00 417 100.00 338 100.00 523 100.00 405 100.00 302 100.00 



                สถานการณแรงงานจังหวัดเลย ไตรมาส 1 ป 2565 (มกราคม – มีนาคม 2565)                     62 

ตารางท่ี  18 จํานวนแรงงานตางดาวท่ีเขามาทํางานอยางถูกตองตามกฎหมาย ในจังหวัดเลย ไตรมาส 1 ป 2565    

ประเภทการไดรับอนุญาต 
สัญชาติ (คน) 

รวม 
เมียนมา ลาว กัมพูชา อ่ืนๆ 

1.ประเภทตลอดชีพ - - - - - 

2.ประเภทสงเสริมการลงทุน - - - - - 

3.ประเภทท่ัวไป (มาตรา 59) - - - 87 87 
4.แรงงานท่ีนําเขามาทํางานตามขอตกลงระหวางรัฐตอรัฐ (MOU) 37 920 15 - 972 
5.แรงงานประเภทชนกลุมนอย (มาตรา 63/1)   - - - 65 65 
6.แรงงานตางดาวท่ีไดรับการผอนผันใหอยูในราชอาณาจักรไทย ตามมติ ครม. 20 ส.ค. 62   146 233 54  433 
7.แรงงานตางดาวท่ีไดรับการผอนผันใหอยูในราชอาณาจักรไทย ตามมติ ครม. 4 ส.ค. 63 1 57 4  62 
8.แรงงานตางดาวท่ีไดรับการผอนผันใหอยูในราชอาณาจักรไทย ตามมติ ครม. 29 ธ.ค. 63 46 823 27  896 
9.แรงงานตางดาวท่ีไดรับการผอนผันใหอยูในราชอาณาจักรไทย ตามมติ ครม. 13 ก.ค. 64 - 8 -  8 
10.แรงงานตางดาวท่ีไดรับการผอนผันใหอยูในราชอาณาจักรไทย ตามมติ ครม. 28 ก.ย. 64 15 330 10  355 

รวม 245 2,371 110 152 2,878 
 

ท่ีมา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดเลย 
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ตารางท่ี  19 เปรียบเทียบจํานวนแรงงานตางดาวจังหวัดเลย จําแนกตามประเภทอาชีพและสัญชาติท่ีเขามาทํางานมากท่ีสุด 
(ยกเวนประเภทตลอดชีพ) ไตรมาส 1 ป 2565 

ประเภทอาชีพ 

 
สัญชาติ (คน) 

รวม 

ญี่
ปุน

 

ไท
ยใ

หญ
 

จีน
 

เย
อร

มัน
 

อัง
กฤ

ษ 

พ
มา

 

อเ
มร

ิกนั
 

จีน
ไต

หวั
น 

ฟ
ลิป

ปน
 

ออ
สเ

ตร
เล

ีย 

สัญ
ชา

ติอื่
นๆ

 

1. ผูบัญญตัิกฎหมาย ขาราชการระดับอาวุโส ผูจัดการ - - 2 - - - - - - - - 2 

2. ผูประกอบวิชาชีพดานตางๆ - - - - - - - - 2 - - 2 

3. ชางเทคนิคและผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ - - - - - - - - - - - - 

4. เสมียน เจาหนาท่ี - - - - - - - - - - - - 

5. พนักงานบริการ พนักงานขายในรานคาและตลาด - - - - - - - - - - 6 6 

6. ผูปฏิบัติงานฝมือดานการเกษตรและประมง (แปรรูปข้ันพ้ืนฐาน) - - - - - - - - - - - - 

7. ผูปฏิบัติงานโดยใชฝมือในธุรกิจตางๆ - - - - - - - - - - - - 

8. ผูปฏิบัติงานในโรงงาน ผูควบคมุเครื่องจักรและผูปฏิบัติงานดานการประกอบการ - - - - - - - - - - - - 

9. อาชีพงานพ้ืนฐาน - - - - - - - - - - - - 

T ผูฝกงาน - - - - - - - - - - - - 

 X ผูปฎิบัติงานซึ่งมิอาจสามารถจดัประเภทอาชีพได - - - - - - - - - - - - 

รวม - - 2 - - - - - 2 - 6 10 

 

ท่ีมา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดเลย 
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ตาราง 20 การตรวจแรงงานในจังหวัดเลย จําแนกตามขนาดสถานประกอบการ ไตรมาส 1 ป 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา  :  สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเลย  

 
 
 

ขนาดสถาน   
ประกอบการ 

สถาน ลูกจางท่ีผานการตรวจ (คน) ผลการตรวจ (แหง) การดําเนินการของเจาหนาท่ี (แหง) 

ประกอบการท่ี 

ชาย หญิง เด็ก รวม 
ปฏิบัติ
ถูกตอง 

ปฏิบัติไม
ถูกตอง 

แนะนํา 

ออก ออกคําสั่ง 
เปรียบเทียบ

ปรับ 
สงเรื่อง

ดําเนินคดี 
ผานการตรวจ หนังสือ ให 

(แหง) เชิญพบ ดําเนินการ 

1 - 4  คน 1 1 3 - 4 - 1 - - 1 - - 

5 - 9  คน 2 7 6 - 13 1 1 - - 1 - - 

10 - 19  คน 2 9 23 - 32 2 - - - - - - 

20 - 49  คน 4 60 62 - 122 4 - - - - - - 

50 - 99  คน - - - - - - - - - - - - 

100 - 299  คน 1 45 63 - 108 1 - - - - - - 

300 - 499  คน - - - - - - - - - - - - 

500 - 999  คน - - - - - - - - - - - - 

1,000  คน+ - - - - - - - - - - - - 

รวม 10 122 157 - 279 8 2 - - 2 - - 
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ตาราง 21 การตรวจความปลอดภัยในการทํางานในจังหวัดเลย จําแนกตามขนาดสถานประกอบการ ไตรมาส 1 ป 2565 
 

ขนาดสถาน
ประกอบการ 

สถาน
ประกอบการท่ี
ผานการตรวจ

(แหง) 

ลูกจางท่ีผานการตรวจ (คน) ผลการตรวจ (แหง) การดําเนินการของเจาหนาท่ี (แหง) 

ชาย หญิง เด็ก รวม 
ปฏิบัติ
ถูกตอง 

ปฏิบัติไม
ถูกตอง 

แนะนํา 

ออกคําสั่ง 
สงเรื่อง

ดําเนินคดี สงเอก 
สาร 

พบ ปรับปรุง 
หยุดการใช
เครื่องจักร 

1 - 4  คน 4 3 12 - 15 3 1 - - - 1 - - 
5 - 9  คน 14 46 53 - 99 10 4 - - - 4 - - 

10 - 19  คน 5 25 43 - 68 5 - - - - - - - 
20 - 49  คน 10 170 134 - 304 8 2 - - - 2 - - 
50 - 99  คน 3 207 34 - 241 3 - - - - - - - 

100 - 299  คน - - - - - - - - - - - - - 
300 - 499  คน - - - - - - - - - - - - - 
500 - 999  คน - - - - - - - - - - - - - 
1,000  คน+ - - - - - - - - - - - - - 

รวม 36 451 276 - 727 29 7 - - - 7 - - 
 
ท่ีมา  :  สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเลย 
       หมายเหตุ : สถานประกอบกิจการแตละแหงท่ีปฏิบัติไมถูกตอง อาจมีการดําเนินการของเจาหนาท่ีมากกวา 1 กรณี 
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ตาราง  22  การตรวจความปลอดภัยในการทํางาน ในจังหวัดเลย จําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม  ไตรมาส 1 ป 2565 
 

ประเภทอุตสาหกรรม 

สปก.
ท่ีผาน
การ
ตรวจ
(แหง) 

ลูกจาง
ท่ีผาน
การ
ตรวจ
(คน) 

ผลการตรวจ การดําเนินการของเจาหนาท่ี  (แหง) 

ปฏิบัติ
ถูกตอง 

ไม
ถูกตอง 

แนะ
นํา 

ออกคําสั่ง 

สงเรื่อง
ดําเนิน

คด ี

สง
เอก
สาร 

พบ 
ปรับ
ปรุง 

หยุด
การใช
เครื่อง
จักร 

1.เกษตรกรรม การลาสัตวและการปาไม - - - - - - - - - - 
2.การประมง - - - - - - - - - - 
3.การทําเหมืองแร  และเหมืองหิน  2 106 1 1 - - - 1 - - 
4.การผลติ 1 92 1 - - - - - - - 
5.การไฟฟา  กาซและการประปา 1 91 1 - - - - - - - 
6.การกอสราง 4 45 3 1 - - - 1 - - 
7.การขายสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนต  รถจักรยานยนต ของใชสวนบุคคล  และของใชในครัวเรือน   14 222 11 3 - - - 3 - - 
8.โรงแรม  และภัตตาคาร 14 171 12 2 - - - 2 - - 
9.การขนสง   สถานท่ีเก็บสินคาและการคมนาคม - - - - - - - - - - 
10.การเปนสื่อกลางทางการเงิน - - - - - - - - - - 
11.กิจการดานอสังหาริมทรัพย  การใหเชา และกิจกรรมทางธุรกิจ - - - - - - - - - - 
12.การบริหารราชการ  และการปองกันประเทศ รวมท้ังการประกันสังคมภาคบังคับ - - - - - - - - - - 
13.การศึกษา - - - - - - - - - - 
14.งานดานสุขภาพ  และงานสังคมสงเคราะห - - - - - - - - - - 
15.กิจกรรมดานบริการชุมชน สังคม และการบริการสวนบุคคลอ่ืน ๆ - - - -             
16.ลูกจางในครัวเรือนสวนบุคคล - - - - - - - - - - 
17.องคการระหวางประเทศ และองคการ-ตางประเทศอ่ืน ๆและสมาชิก - - - - - - - - - - 
18.ไมทราบ - - - - - - - - - - 

รวม 36 727 29 7 - - - 7 - - 
ท่ีมา  :  สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเลย
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ตาราง 23 การประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางาน จําแนกตามความรายแรง 
และขนาดสถานประกอบกิจการ (ในกองทุน) ไตรมาส 1 ป 2565 

ขนาดสถานประกอบ
กิจการ 

ความรายแรง 

ตาย ทุพพลภาพ 
สูญเสีย
อวัยวะ
บางสวน 

หยุดงาน
เกิน 3 วัน 

หยุดงานไม
เกิน 3 วัน 

รวม 

1-10 คน - - - 1 1 2 

11-20 คน - - - 1 - 1 

21-50 คน 1 - - 4 1 6 

51-100 คน 1 - - 1 - 2 

101-200 คน - - - 1 - 1 

201-500 คน - - - 2 1 3 

501-1,000 คน - - - - - - 

1,001 คน+ - - - - 1 1 

รวม 2 - - 10 4 16 

 
ท่ีมา  :  สํานักงานประกันสังคมจังหวัดเลย 
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ตาราง 24 การประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางานจังหวัดเลย จําแนกตามความรายแรงและ
สาเหตุการประสบอันตราย (ในกองทุน) ไตรมาส 1 ป 2565 

สาเหตุการประสบอันตราย 

ความรายแรง 

ตาย 
ทุพพล
ภาพ 

สูญเสีย
อวัยวะ
บางสวน 

หยุด
งานเกิน 
3 วัน 

หยุดงาน
ไมเกิน 3

วัน 
รวม 

1.  ตกจากท่ีสูง - - - 1 - 1 

2.  หกลม  ลื่นลม - - - - - - 

3.  อาคารหรือสิ่งกอสรางพังทับ - - - - - - 

4.  วัตถุหรือสิ่งของพังทลายหลนทับ - - - 2 1 3 

5.  วัตถุหรือสิ่งของกระแทก/ชน - - - 2 - 2 

6.  วัตถุหรือสิ่งของหนีบ/ดึง - - - - 1 1 

7.  วัตถุหรือสิ่งของตัด/บาด/ท่ิมแทง - - - - - - 

8.  วัตถุหรือสิ่งของหรือสารเคมีกระเด็นเขาตา - - - - 1 1 

9.  ยกหรือเคลื่อนยายของหนัก - - - - - - 

10.  ประสบอันตรายจากทาทางการทํางาน - - - - - - 

11.  อุบัติเหตจุากยานพาหนะ 1 - - 4 1 6 

12.  วัตถุหรือสิ่งของระเบิด - - - 1 - 1 

13.  ไฟฟาช็อต - - - - - - 

14.  ผลจากความรอนสูง/สัมผัสของรอน - - - - - - 

15.  ผลจากความเย็นจัด/สมัผสัของเย็น - - - - - - 

16.  สัมผัสสิ่งมีพิษ-สารเคม ี - - - - - - 

17.  อันตรายจากรังส ี - - - - - - 

18.  อันตรายจากแสง - - - - - - 

19.  ถูกทํารายรางกาย - - - - - - 

20.  ถูกสัตวทําราย - - - - - - 

21.  โรคเน่ืองจากการทํางาน - - - - - - 

22 . อ่ืน ๆ 1 - - - - 1 

รวม 2 - - 10 4 16 

 
ท่ีมา  :  สํานักงานประกันสังคมจังหวัดเลย 
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ตาราง 25  การใชบริการของกองทุนประกันสังคมจังหวัดเลย  จําแนกตามประเภทประโยชนทดแทน 
(ไมเนื่องจากการทํางาน) ไตรมาส 1 ป 2565 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา  :  สํานักงานประกันสังคมจังหวัดเลย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทประโยชนทดแทน  ราย บาท 

1. เจ็บปวย 1,002 3,028,482.56 

2.  คลอดบุตร 384 8,327,801.50 

3. ทุพพลภาพ 340 947,419.00 

4. ตาย 124 3,987,133.60 

5.  สงเคราะหบุตร 22,899 18,899,400.00 

6. ชราภาพ 4,884 22,770,049.67 

7. วางงาน 2,943 10,373,778.75 

รวม 32,576 68,334,065.08 



                สถานการณแรงงานจังหวัดเลย ไตรมาส 1 ป 2565 (มกราคม – มีนาคม 2565)                     70 

ตาราง 26 ตัวช้ีวัดภาวะแรงงานเลย 
 

 
 

ตัวชี้วัด 4/2563 1/2564 2/2564 3/2564   4/2564   1/2565 

 อัตราการมสีวนรวมในกําลังแรงงานของจังหวัด 71.09 
 
 
 
 

68.50 
 
 
 
 

67.32 
 
 
 
 

68.88 68.82 NA 
 
 
 
 

 อัตราการจางงานในภาคเกษตรของจังหวัด  65.04 57.64 59.62 68.59 65.50 NA 

 อัตราการจางงานนอกภาคเกษตรของจังหวัด  34.96 42.36 40.38 31.41 34.50 NA 

 อัตราการจางงานในอุตสาหกรรมการผลิตของจังหวัด 2.02 2.57 2.25 2.75 3.24 NA 

 อัตราการวางงานในจังหวัด 0.17 0.63 0.44 0.66 0.30 NA 

 อัตราการเปลี่ยนแปลงของจํานวนผูประกันตนในระบบประกันสังคม 1.71 1.16 0.73 0.92 2.52 0.69 

 อัตราการเปลี่ยนแปลงของผูประกันตนท่ีขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน 137.17 -79.91 256.84 -32.60 40.41 -39.58 

 อัตราการเปลี่ยนแปลงของผูประกันตนท่ีข้ึนขอรับประโยชนทดแทนกรณเีลิก
 

331.24 -60.67 -51.05 -19.02 -20.20 -20.89 

 อัตราการบรรจุงานตอผูสมัครงานจังหวัด 89.32 89.03 76.09 76.42 79.16 74.57 

 อัตราการบรรจุงานตอตําแหนงงานวางจังหวัด 81.30 56.14 58.82 55.79 54.60 57.74 

 อัตราการไมปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองแรงงานของสถานประกอบกิจการ 23.81 20.00 5.26 60.00 42.86 20.00 

 อัตราการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ความปลอดภัย ของสถานประกอบกิจการ 10.00 26.92 40.00 11.54 11.54 19.44 

 อัตราการเกิดขอพิพาทแรงงานตอสถานประกอบกิจการ  100,000 แหงใน
 

- - - - - - 
 อัตราการเกิดขอขัดแยงตอสถานประกอบกิจการ  100,000  แหงในจังหวัด - - - - - - 
 อัตราแรงงานท่ีเปนผูประกันตนในจังหวัด 21.29 21.33 22.48 23.85 23.84 24.26 

   

ตัวชี้วัด 2561 2562 2563 2564 2565  

 ผลิตภาพแรงงานจังหวัด 115,103 110,875 99,759 NA NA  

 อัตราการจางแรงงานตางดาวตอจํานวนผูมีงานทําท้ังหมดในจังหวัด 0.02 0.07 0.17 1.08 0.94 
 
 

 

 อัตราการจางแรงงานตางดาว 3 สัญชาติ (เมยีนมา ลาว กัมพูชา) ในจังหวัด 0.01 0.06 0.16 
 
 

0.59 0.57  
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