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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  พระยาทายน้ําเห็นวาบริเวณท่ีต้ังจังหวัดเลยปจจุบันซ่ึงอยูริมแมน้ําหมาน     

และแมน้ําเลยไหลมาบรรจบกันซ่ึงไดแกหมูบานแฮและบริเวณใกลเคียง  เปนท่ีราบอุดมสมบูรณ            

ท้ังมีพลเมืองหนาแนนพอท่ีจะตั้งเปนเมืองได  พระยาทายน้ําจึงนําความข้ึนกราบบังคมทูล  พระบาทสมเด็จ

พระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงทราบ  จึงโปรดเกลาฯ ใหจัดตั้งเมืองข้ึนและใหชื่อวา “ เมืองเลย ” ตามชื่อ

แมน้ําเลยซ่ึงเปนแมน้ําท่ีใหญท่ีสุดของบริเวณท่ีจะต้ังเมืองให 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 2 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    

  สิงหาคม 2565 
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การเกษตรกรรม การป� าไม้และการประมง  

 208,880 คน 

การขายสง่ การขายปลกี 

 24,699 คน 

ศิลปะ บนัเทิง และนันทนาการ 

 12,299 คน  

ที�พักแรมและบริการด้านอาหาร 

 8,495 คน  

การผลิต 

 5,674 คน  2.12 % 

ประเภทการไดร้บัอนญุาต 
สัญชาติ (คน) 

รวม 
เมียนมา ลาว กัมพูชา อื่นๆ 

ประเภทตลอดชีพ - - - - - 

ประเภทส่งเสริมการลงทุน - - - - - 

ประเภทท่ัวไป (มาตรา 59) - - - 84 84 

แรงงานตามข้อตกลงระหว่างรัฐต่อรัฐ (MOU) 39 916 15 - 970 

แรงงานประเภทชนกลุ่มน้อย (มาตรา 63/1)   - - - 65 65 

แรงงานตามมติ ครม. 20 ส.ค. 62   133 217 29 - 379 

แรงงานตามมติ ครม. 4 ส.ค. 63 1 51 - - 52 

แรงงานตามมติ ครม. 29 ธ.ค. 63 43 793 27 - 863 

แรงงานตามมติ ครม. 13 ก.ค. 64 - 7 - - 7 

แรงงานตามมติ ครม. 28 ก.ย. 64 14 248 10 - 272 

รวม 230 2,232 81 149 2,692 

 
ประชากรทั �งจังหวัด 

638,732 คน 
 

ผู้มีอายุต่ํากว่า 15 ปี 
199,014 คน 

ผู้มีอายุ 15 ปี ขึ�นไป 
439,718 คน 

ผู้อยู่ในกําลังแรงงาน 
305,424 คน 

ผู้มีงานทํา 
304,722 คน 

ผู้ว่างงาน 
526 คน 

ผู้รอฤดูกาล 
176 คน 

ผู้ไม่อยู่ในกําลัง
แรงงาน 

134,294 คน 

ทํางานบ้าน 
14,894 คน 

เรียนหนังสือ 
43,897 คน 

อ่ืนๆ 
75,503 คน - ขอมูล ณ ไตรมาส 1 ป 2565   

- ที่มา สํานักงานสถิติจังหวัดเลย 

สถานประกอบการในจังหวัด  
2,176 แห่ง | ลูกจ้าง 18,486 คน 

การตรวจคุ้มครอง
แรงงาน 

การตรวจความ
ปลอดภัย 

สถานประกอบการท่ีผ่านการตรวจ  16 30 

ลูกจ้างท่ีผ่านการตรวจ  466 877 

ผลการตรวจ 
       ปฏิบัติถูกต้อง 13 29 

ปฏิบัติไม่ถูกต้อง 3 1 

สถานประกอบการที�ขึ�น
ทะเบียนประกันสังคม 

(มาตรา 33) = 1,727 แหง่  
 

ผู้ประกันตนทั�งหมด 
 = 74,810 ราย  
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200 ผูเขารับการฝก 

ผูผานการฝก 

-ที่มา สํานักงานจัดหางานจังหวัดเลย 

-ที่มา สํานักงานพัฒนาฝมือแรงงานเลย 

-ที่มา สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเลย 

-ที่มา สํานักงานประกันสังคมจังหวัดเลย 

ผู้มีงานทําอยู่ในแรงงานนอกระบบจาํนวน 267,980 คน  
ในภาคเกษตรกรรม 208,880 คน (ร้อยละ 77.95)  
นอกภาคเกษตรกรรม 59,100 คน (ร้อยละ 22.05) 

จังหวัดเลย 

อัตราค่าจา้งขั�นต�า 
320 บาท/วัน 

จําแนกตามอาชีพสูงสุด 5 อันดับแรก 

อุตสาหกรรมท่ีสําคัญ 
3 อันดับแรก 

* ขอมูล ณ ป 2564  

ในภาคเกษตรกรรม 

207,627 คน  

  (รอยละ 68.14) 

นอกภาคเกษตรกรรม  

97,095 คน  

(รอยละ 31.86)  

ชาย 319,949 คน 
(ร้อยละ 50.09)  

หญิง 318,783 คน  
(ร้อยละ 49.91) 

มาตรา 33 มาตรา 40 มาตรา 39 

44,100 คน 7,430 คน 23,280 คน 

ข้อมูลทั�วไป 

1. เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง 
25.44 % ผลิตภาพแรงงาน  

99,759 บาท/คน/ป�  
 

การจดทะเบียนนิติบุคคล 
จํานวน 2,180 แห่ง 

 
การจดทะเบียนโรงงาน 

246 โรงงาน 

ประชากร 
638,732 คน 

GPP ป�  2563 
51,809 ล้านบาท 

รายได้ต่อหัว 
95,989 บาท/คน/ป�  

2. การขายส่ง ขายปลีกฯ 
13.76 % 

3. การศึกษา 
13.51 % 

77.95 % 

9.22 % 

4.59 % 

3.17 % 

โครงสร้างประชากร 

แรงงานนอกระบบ 

การคุ้มครองแรงงาน 

-สํานักงานสถิติจังหวัดเลย 

การพัฒนาศักยภาพแรงงาน 

แรงงานต่างด้าว 

ผู้สมัครงาน/บรรจุงาน/ตําแหน่งว่าง 

การประกันสังคม 
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สถานการณดานเศรษฐกิจและสถานการณดานแรงงานจังหวัดเลย ไตรมาส 2 ป 2565 (เมษายน - 

มิถุนายน 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) และสาขากิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย (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 รวมทุกรายการเดือนมิถุนายน 2565 เทากับ 109.8 เม่ือเทียบกับ

เดือนพฤษภาคม 2565 สูงข้ึนรอยละ1.4 ท่ีมีอัตรารอยละ 108.3 

ไตรมาส 2 ป 2565 จังหวัดเลย มีการจดทะเบียนธุรกิจท้ังหมดจํานวน 2,180 แหง (ขอมูลสะสม)    

โดยไตรมาสนี้  มีการจดทะเบียนนิติบุคคลตั้งใหมท้ังสิ้น 65 แหง แบงเปนหางหุนสวนจํากัด จํานวน 33 แหง 

และบริษัทจํากัด จํานวน 32 แหง อุตสาหกรรมท่ีมีการจดทะเบียนนิติบุคคลตั้งใหมมากท่ีสุดคือ การขายสง 

การขายปลีก การซอมแซมยานยนตจักรยานยนต ของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือน 25 แหง รองลงมา

คือ การใหบริการชุมชน สังคม และบริการสวนบุคคลอ่ืนๆ 12 แหง การกอสราง 11 แหง บริการดาน

อสังหาริมทรัพย การใหเชาและบริการทางธุรกิจ 6 แหง การขนสง สถานท่ีเก็บสินคาและการคมนาคม 3 แหง 

การผลิต 3 แหง การบริการดานสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห 2 แหง โรงแรมและภัตตาคาร 1 แหง 

เกษตรกรรม การลาสัตว และการปาไม 1 แหง และการทําเหมืองแรและเหมืองหิน 1 แหง 

สําหรับการจดทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรมท่ีไดรับอนุญาตประกอบกิจการในจังหวัดเลย ในปจจุบันมี

ท้ังหมด 246 โรงงาน และในไตรมาสนี้พบวามีการจดทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรมท่ีประกอบกิจการใหม 

จํานวน 6 โรงงาน เงินทุนจดทะเบียน 186 ลานบาท มีการจางแรงงานใหม 107 คน และมีโรงงานท่ีเลิกกิจการ 

จํานวน 2 โรงงาน 
 

สภาพเศรษฐกิจ 

บทสรปุสําหรบัผูบ้ร �หาร 



       สถานการณแรงงานจังหวัดเลย  ไตรมาส 2 ป 2565 (เมษายน – มิถุนายน 2565)                   2   

 

ประชากรและกําลังแรงงาน* จังหวัดเลย มีประชากร จํานวน 638,732 คน ผูมีอายุ 15 ป ข้ึนไป 

439,718 คน ผูอยูในกําลังแรงงาน 305,424 คน ผูมีงานทํา 304,722 คน ผูวางงาน 526 คน และ              

ผูท่ีรอฤดูกาล 176 คน 

 การมีงานทํา* ผูมีงานทําในจังหวัดเลย จํานวน 304,722 คน คิดเปนรอยละ 47.71 ของประชากร

ท้ังหมด และเปนรอยละ 99.77 ของผูอยูในกําลังแรงงาน โดยเปนผูมีงานทําในภาคเกษตรกรรม จํานวน 

207,627 คน หรือรอยละ 68.14 และนอกภาคเกษตรกรรม จํานวน 97,095 คน รอยละ 31.86 โดยสาขา     

ท่ีทํางานมากท่ีสุด คือ การเกษตรกรรม การปาไมและการประมง จํานวน 207,627 คน หรือรอยละ 68.14 

รองลงมาคือ สาขาการขายสง การขายปลีก มากท่ีสุด 32,711 คน คิดเปนรอยละ 10.73 ศิลปะ บันเทิง และ

นันทนาการ 11,740 คน คิดเปนรอยละ 3.85 กิจกรรมโรงแรม และอาหาร 10,351 คน คิดเปนรอยละ 3.40 

การบริหารราชการและการปองกันประเทศ 9,900 คน คิดเปนรอยละ 3.25 และการผลิต 9,473 คน คิดเปน

รอยละ 3.11 ของผูมีงานทําท้ังหมด 

 การวางงาน* จังหวัดเลย มีผูวางงาน ในจังหวัด 526 คน หรือรอยละ 0.08 ตอประชากรรวม และ

รอยละ 0.17 ตอผูอยูในกําลังแรงงาน 

* ใชขอมูลจากไตรมาส 1 เนื่องจากไตรมาส 2 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 2 ป 2565 (เมษายน – มิถุนายน 2565) นายจาง/

สถานประกอบการมีตําแหนงงานวาง ท่ีแจงผานสํานักงานจัดหางานจังหวัดเลย 701 อัตรา ผูลงทะเบียนสมัครงาน 

มีจํานวน 672 คน ขณะท่ีผูไดรับการบรรจุงาน มีจํานวน 586 คน สําหรับตําแหนงงานวางจําแนกตาม       

ระดับการศึกษาในไตรมาสนี้พบวา ตําแหนงงานวางท่ีมีความตองการมากท่ีสุด คือ ระดับมัธยมศึกษา โดยมี 

รอยละ 60.63 (425 อัตรา) สวนอุตสาหกรรมท่ีมีการบรรจุงานสูงสุด คือ กิจการดานการขายสง ขายปลีก และ

การซอมแซมยานยนต ของใชสวนบุคคล และของใชในครัวเรือน รอยละ 68.77 (403 คน) 

 

สถานการณ์ด้านแรงงาน 
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แรงงานตางดาว จํานวนแรงงานตางดาวท่ีเขามาทํางานอยางถูกตองตามกฎหมาย ในจังหวัดเลย     

ณ ไตรมาส 2 ป 2565  มีจํานวนท้ังสิ้น 2,692 คน เปนแรงงานประเภทท่ัวไป (มาตรา 59) เปนแรงงานท่ีไดรับ

อนุญาตใหเขามาอยูในราชอาณาจักรและไดรับอนุญาตใหทํางานเปนการชั่วคราว 84 คน (รอยละ 3.12) 

แรงงานท่ีนําเขามาทํางานตามขอตกลงระหวางรัฐตอรัฐ (MOU) 970 คน (รอยละ 36.03)  แรงงานประเภท  

ชนกลุมนอย (มาตรา 63/1) ท่ียังไมไดรับสัญชาติไทย หรือไมมีสถานะทางทะเบียน 65 คน (รอยละ 2.41) 

แรงงานตางดาวท่ีไดรับการผอนผันใหอยูในราชอาณาจักรไทย ตามมติ ครม. 20 ส.ค. 62  จํานวน 379 คน 

(รอยละ 14.08) แรงงานตางดาวท่ีไดรับการผอนผันใหอยูในราชอาณาจักรไทย ตามมติ ครม. 4 ส.ค. 63 

จํานวน 52 คน (รอยละ 1.93) แรงงานตางดาวท่ีไดรับการผอนผันใหอยูในราชอาณาจักรไทย ตามมติ ครม.   

29 ธ.ค. 63 จํานวน 863 คน (รอยละ 32.06) แรงงานตางดาวท่ีไดรับการผอนผันใหอยูในราชอาณาจักรไทย 

ตามมติ ครม. 13 ก.ค. 64 จํานวน 7 คน (รอยละ 0.26) และแรงงานตางดาวท่ีไดรับการผอนผันใหอยูใน

ราชอาณาจักรไทย ตามมติ ครม. 28 ก.ย.64 จํานวน 272 คน (รอยละ 10.10) 

แรงงานไทยในตางประเทศ ในไตรมาส 2 ป 2565 จังหวัดเลย มีผูแจงความประสงคไปทํางาน

ตางประเทศ จํานวน 14 คน โดยแรงงานสวนใหญท่ีแจงความประสงคไปทํางานฯ เปนผูมีการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษา และมีผูไดรับอนุมัติเดินทางไปทํางานตางประเทศมีจํานวน 26 คน โดยวิธีการเดินทางไปดวยวิธี   

Re-Entry 10 คน และเดินทางดวยตัวเอง 16 คน 

 การพัฒนาศักยภาพแรงงาน การฝกเตรียมเขาทํางานในปจจุบัน แรงงานใหมท่ีจะเขามาฝกมีจํานวน

ลดลงซ่ึงมีปจจัยตางๆ เชน แรงงานบางสวนเขาสูภาคเกษตรเพราะราคาพืชผลทางการเกษตรมีราคาสูง 

แรงงานบางสวนเขาสูภาคการศึกษาของภาครัฐท่ีขยายการศึกษาภาคบังคับและสามารถกูยืมเงินเพ่ือการศึกษา

ไดสูงข้ึน ปญหาทางดานเศรษฐกิจและสังคม กอใหเกิดปญหาครอบครัวและยาเสพติดกับกําลังแรงงานและ  

การแยงแรงงานในสถานประกอบการ สถานประกอบการขาดแคลนแรงงานท่ีมีทักษะฝมือ และความพรอม  

ในการทํางาน การแกไขปญหาดังกลาวคือ สํานักงานพัฒนาฝมือแรงงานเลย ไดเปดดําเนินการฝกอบรมใหแก

ประชาชนท่ีมีอายุตั้งแต 15 ปข้ึนไป 

 การฝกเตรียมเขาทํางาน ไตรมาสนี้มีผูเขารับการฝกเตรียมเขาทํางาน จํานวน 12 คน เปนกลุมอาชีพ

ชางเครื่องกลท้ัง 11 คน (รอยละ 91.67) และชางอุตสาหกรรมศิลป 1 คน (รอยละ 8.33) และยังไมมีผูผาน       

การฝกเตรียมเขาทํางานเนื่องจากยังอยูในระหวางการฝก 

 การฝกยกระดับฝมือแรงงาน มีผูเขารับการฝกท้ังสิ้น 173 คน จําแนกเปนกลุมอาชีพชางอุตสาหการ 

24 คน (รอยละ 13.87) ชางเครื่องกล 53 คน (รอยละ 30.64) ชางไฟฟา อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร     

20 คน (รอยละ 11.56) ชางอุตสาหกรรมศิลป 16 คน (รอยละ 9.25) เกษตรอุตสาหกรรม 20 คน (รอยละ

11.56) และอาชีพธุรกิจและบริการ 40 คน (รอยละ 23.12) และมีผูผานการฝกรวม 161 คน (รอยละ 93.06) 

ของผูเขารับการฝกยกระดับฝมือท้ังหมด 

 การฝกอาชีพเสริมในจังหวัดเลยผูเขารับการฝกท้ังสิ้น 83 คน เปนกลุมอาชีพชางกอสราง 41 คน (รอยละ 

49.40) อาชีพชางอุตสาหกรรมศิลป 22 คน (รอยละ 26.51) และธุรกิจและบริการ 20 คน (รอยละ 24.10)           

โดยมีผูผานการฝกรวม 83 คน (รอยละ 100.00 ของผูเขารับการฝกอาชีพเสริมท้ังหมด)  
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 สวนการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานในจังหวัดเลย มีผูเขารับการทดสอบท้ังสิ้น 137 คน ซ่ึงเปน   

กลุมอาชีพชางอุตสาหการ 77 คน (รอยละ 56.20) ชางเครื่องกล 45 คน (รอยละ 32.85) และชางไฟฟา 

อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร 15 คน (รอยละ 10.95) และมีผูผานการฝก จํานวน 114 คน (รอยละ 83.21 

ของผูเขารับการทดสอบท้ังหมด)  

 การคุมครองแรงงาน จังหวัดเลย มีสถานประกอบกิจการท่ีอยูในระบบสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 

ท้ังหมด 2,176 แหง ลูกจางจํานวน 18,486 คน การตรวจแรงงาน มีสถานประกอบการในจังหวัดท่ี           

ผานการตรวจ 16 แหง มีลูกจางท่ีผานการตรวจหรือไดรับการคุมครองรวม 466 คน ซ่ึงสถานประกอบการ     

ท่ีตรวจส วนใหญ เปนสถานประกอบการขนาด 20 - 49 คน คิดเปนร อยละ 87.50 (14 แห ง )                 

สถานประกอบการท่ีปฏิบัติถูกตองตามกฎหมายมี จํานวน 13 แหง (รอยละ 81.25) และปฏิบัติไมถูกตอง       

ตามกฎหมาย จํานวน 3 แหง (รอยละ 18.75) ซ่ึงในไตรมาสนี้การปฏิบัติไมถูกตองตามกฎหมายคุมครองแรงงาน

จะเปนเรื่องวันหยุด 

 การตรวจความปลอดภัยในการทํางาน ในจังหวัดเลย ไตรมาส 2 ป 2565 นี้  มีการตรวจ            

ความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการท้ังสิ้นจํานวน 30 แหง ลูกจางท่ีผานการตรวจ จํานวน 877 คน       

โดยสถานประกอบการท่ีผานการตรวจเปนขนาดต้ังแต 10-19 คน ถึง ขนาด 20-49 คน สถานประกอบการ  

สวนใหญท่ีปฏิบัติถูกตองตามกฎหมายความปลอดภัยมีจํานวน 29 แหง (รอยละ 96.67) และปฏิบัติไมถูกตอง

ตามกฎหมายความปลอดภัย จํานวน 1 แหง รอยละ (3.33) 

 การประสบอันตราย/เจ็บปวยจากการทํางาน ไตรมาส 2 ป 2565 จังหวัดเลยมีการประสบอันตราย

หรือเจ็บปวยเนื่องมาจากการทํางาน จํานวน 10 ราย โดยประเภทของความรายแรง พบวา ลูกจางหยุดงาน

เกิน 3 วัน จํานวน 6 ราย (รอยละ 60.00) และหยุดงานไมเกิน 3 วัน จํานวน 4 ราย (รอยละ 40.00)  

การเกิดขอเรียกรอง/ขอพิพาทแรงงานและขอขัดแยงภายในจังหวัดเลย ในไตรมาส 2 ป 2565 ไมมี

การแจงขอเรียกรอง ขอพิพาทแรงงาน และความขัดแยงใดๆ ในการจางงานระหวางนายจางและลูกจาง  

เนื่องจากสถานประกอบกิจการในจังหวัดเปนสถานประกอบขนาดเล็ก การเกิดขอเรียกรองขอพิพาทในจังหวัด

จึงเกิดข้ึนไมมากและนายจางลูกจางสามารถท่ีจะพูดคุยตกลงกันได 

 การเลิกประกอบกิจการและเลิกจางแรงงาน  สถานประกอบการในจังหวัดเลยท่ีเลิกกิจการและ   

เลิกจาง มี 24 แหง ลูกจางถูกเลิกจาง 34 คน เม่ือพิจารณาประเภทกิจการท่ีมีการเลิกจาง พบวา กิจการ

ประเภทการคาเครื่องใชไฟฟา ยานพาหนะ จํานวน 1 แหง ลูกจางถูกเลิกจาง 1 คน รานสินคาเบ็ดเตล็ด 

การคาอ่ืนๆ จํานวน 11 แหง ลูกจางถูกเลิกจาง 18 คน กิจการประเภทรานขายอาหาร โรงแรม หองเชา 

จํานวน 3 แหง ลูกจางถูกเลิกจาง จํานวน 3 คน การกอสราง จํานวน 6 แหง ลูกจางถูกเลิกจาง 9 คน สถาบัน

การเงิน บริการดานธุรกิจ จํานวน 1 แหง ลูกจางถูกเลิกจาง จํานวน 1 คน และกิจการประเภทอ่ืนๆ จํานวน    

2 แหง ลูกจางถูกเลิกจาง 2 คน 

 การสงเสริมการจัดสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  กิจกรรมท่ีสงเสริมใหสถานประกอบการสงเสริม

ความรูเก่ียวกับสวัสดิการแรงงาน โดยการสงเสริมใหบริการดานสวัสดิการแรงงาน นอกเหนือจากท่ีกฎหมาย

กําหนด ในไตรมาส 1 ป 2565 มีการจัดกิจกรรม ท้ังสิ้น 28 แหง ผูเขารับบริการ 1,488 คน 
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 การประกันสังคม ขอมูล ณ เดือนมิถุนายน 2565 พบวา จังหวัดเลย มีสถานประกอบการท่ีข้ึน

ทะเบียนประกันสังคมมาตรา 33 จํานวน 1,727  แหง ผูประกันตนท้ังหมดจํานวน 74 ,810 ราย                

เปนผูประกันตนมาตรา 33 จํานวน 23,280 ราย ผูประกันตนมาตรา 39 จํานวน 7,430 ราย และผูประกันตน

มาตรา 40 จํานวน 44,100 ราย และมีสถานพยาบาลในสังกัดประกันสังคม ท่ีเปนสถานพยาบาลของรัฐบาล

จํานวน 1 แหง  

สวนจํานวนการใชบริการของกองทุนประกันสังคม มีผูใชบริการท้ังสิ้น 33,117 ราย ประเภท 

ประโยชนทดแทนท่ีผูประกันตนใชบริการสูงสุด ไดแก สงเคราะหบุตร ผูประกันตนใชบริการจํานวน 22,464 ราย               

คิดเปนรอยละ 67.83 ของผูใชบริการท้ังหมด สําหรับปริมาณการจายเงินประโยชนทดแทน พบวามี          

การจายเงินท้ังสิ้น 62,606,562.78 บาท โดยกรณีชราภาพ มีการจายเงินสูงสุดเปนเงินจํานวน 22,543,615.75 บาท           

รอยละ 36.01 ของเงินประโยชนทดแทนท่ีจายท้ังหมด 
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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 ไมวา  

จะเปนรูปแบบการจางงาน การเคลื่อนยายแรงงาน ฝมือแรงงาน มาตรฐานแรงงาน ฯลฯ ดังนั้น การจะทราบ

ความเคลื่อนไหวหรือการเปลี่ยนแปลงของภาวะแรงงาน จึงตองมีการพิจารณาศึกษาเพ่ือกําหนดตัวชี้วัด    

พรอมท้ังติดตามการเปลี่ยนแปลง เพ่ือศึกษาวิเคราะหถึงสาเหตุของปญหา รวมถึงทํานายหรือคาดการณ

อนาคต อันจะเอ้ือประโยชนตอการตัดสินใจในการกําหนดแผนงานท่ีจะตองทําใหตอบสนองตอความตองการ

ของทุกฝาย ท้ังนายจางและผูใชแรงงาน รวมท้ังองคกรตางๆ ท้ังภาครัฐ และเอกชน   

สถานการณแรงงานจังหวัดเลย ไตรมาส 2 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 : 

  

 

 

ตัวชีว้ดัภาวะแรงงาน 

1) ผลิตภาพแรงงานจงัหวดัเลย 

ผลิตภาพแรงงานจังหวัด    = GPP ณ ราคาคงที่ในจังหวัด  

                               จํานวนผูมีงานทาํในจังหวัด         
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อัตราการมีสวนรวมในกําลังแรงงานเปนตัวชี้วัดท่ีแสดงใหเห็นถึงสภาพกําลังแรงงานในตลาดแรงงาน

ของจังหวัดเลย  เม่ือเทียบกับประชากรวัยแรงงานท้ังหมด โดยคํานวณจากกําลังแรงงานในจังหวัดเลย       

เทียบกับประชากรท่ีมีอายุ 15 ปข้ึนไปในจังหวัดเลย จะพบวาในไตรมาส 1 ป 2565 อัตราการมีสวนรวม       

ในกําลังแรงงานจังหวัดเลย มีอัตรารอยละ 69.46 เพ่ิมข้ึนจากไตรมาส 4 ป 2564 ท่ีมีอัตรา 68.82 

แผนภูมิ 1 อัตราการมีสวนรวมในกําลังแรงงานของจังหวัดเลย 

 
ท่ีมา : สํานักงานสถิติจังหวัดเลย  

หมายเหตุ :  

  

     

 * ใชขอมูลจากไตรมาส 1 เนื่องจากไตรมาส 2 ป 2565 ยังไมมีการเผยแพรจากสํานักงานสถิติจังหวัดเลย   

 

 

อัตราการจางงานเปนตัวชี้วัดท่ีแสดงใหเห็นภาวะการมีงานทําในตลาดแรงงานของจังหวัดเลย          

วามีสัดสวนมากนอยเพียงใด สําหรับอัตราการจางงานในภาคเกษตรของจังหวัดเลย ซ่ึงคํานวณจากผูมีงานทํา     

ในภาคเกษตรในจังหวัดเลย ตอกําลังแรงงานท่ีมีงานทําในจังหวัดเลย ไตรมาส 1 ป 2564 จะเห็นวา อัตรา   

การจางงานในภาคเกษตรจังหวัดเลย มีอัตรารอยละ 68.14 โดยเม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสท่ีผานมา จะพบวา

อัตราการจางงานในภาคเกษตรจังหวัดเลย มีสัดสวนเพ่ิมข้ึนจากไตรมาส 4 ป 2564 ท่ีมีรอยละ 65.50 เพราะ   

ในไตรมาสนี้แรงงานสวนใหญในจังหวัดจะเขามาทํางานในภาคเกษตรกรรมมากข้ึน (แผนภูมิ 2)  

อัตราการจางงานนอกภาคเกษตร ในไตรมาสนี้ มีอัตรารอยละ 31.86 ซ่ึงมีสัดสวนท่ีลดลงจากไตรมาส

ท่ีแลว ท่ีมีอัตรา 34.50 เนื่องจากผูใชแรงงานนอกภาคเกษตรกรรมเคลื่อนยายแรงงานไปอยูในภาคเกษตรกรรม

จํานวนมากข้ึน 
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ไตรมาส 

2) อตัราการมีส่วนรว่มในกําลังแรงงาน* 

3) อตัราการมีงานทาํ* 
 

อัตราการมีสวนรวมในกําลังแรงงานจังหวัด    =       กําลังแรงงานในจังหวัด X 100          

                           ประชากรที่มอีาย ุ15 ปขึ้นไปในจังหวัด 
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อัตราการการมีงานทําใน/นอกภาคเกษตร    = ผูมีงานทําใน/นอกภาคเกษตรในจังหวัด X 100  

                          ผูมีงานทําในจังหวัด          

อัตราการจางงานในอุตสาหกรรมการผลิต  = ผูมีงานทําในภาคอุตสาหกรรมการผลิต X 100 

                        ผูมีงานทําในจังหวัด 

แผนภูมิ 2 อัตราการมีงานทําใน / นอกภาคเกษตรจังหวัดเลย 

 
ท่ีมา : สํานักงานสถิติจังหวัดเลย   

หมายเหตุ :  
  
 
 
 
 
 * ใชขอมูลจากไตรมาส 1  เนื่องจากไตรมาส 2 ป 2565 ยังไมมีการเผยแพรจากสํานักงานสถิติจังหวัดเลย   

เม่ือพิจารณาอัตราการจางงานเฉพาะในสวนภาคอุตสาหกรรมการผลิต โดยคํานวณจากจํานวนผูมีงานทํา

ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตเปรียบเทียบกับจํานวนผูมีงานทําท้ังหมดจะพบวา อัตราการจางงานในภาคการผลิต  

มีอัตรารอยละ 3.11 ซ่ึงลดลงจากไตรมาสท่ีแลว ท่ีมีอัตรารอยละ 3.24 (แผนภูมิ 3) 

แผนภูมิ 3 อัตราการมีงานทําในอุตสาหกรรมการผลิต จังหวัดเลย 

 
 

ท่ีมา : สํานักงานสถิติจังหวัดเลย  

หมายเหตุ : 
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โดยสรุปในภาพรวมจะพบวาอัตราการจางงานหรือการมีสวนรวมในกําลังแรงงานของจังหวัดเลย จะมี

ลักษณะการเคลื่อนยายแรงงานแบบเปนวัฏจักรหรือวงจร ท้ังนี้ เพราะพ้ืนท่ีจังหวัดเลย เปนเขตเกษตรกรรมท่ี

สามารถทําการเพาะปลูกการเกษตรไดตลอดท้ังป ประชากรซ่ึงเปนกําลังแรงงานของจังหวัดจะอาศัยอยู       

ในภาคสวนของภาคเกษตรกรรมเพ่ือชวยครัวเรือน ในการทําการเกษตรเปนสวนใหญ เม่ือหมดฤดูเก็บเก่ียว

ผลผลิตก็จะเคลื่อนยายไปหางานทําในภาคอุตสาหกรรม ภายในจังหวัดและจังหวัดอ่ืนๆ และจะเคลื่อนยาย

กลับมาในภาคเกษตรกรรมอีกครั้งในฤดูเพาะปลูก วนเวียนในลักษณะเชนนี้อยางเปนวัฏจักรทุกป  จึงอาจสงผล

ตอการขาดแคลนแรงงานของจังหวัดไดในบางฤดูกาล ซ่ึงหากเปรียบเทียบอัตราการจางงานนอกภาคเกษตรกรรม  

กับปท่ีผานมาจะเห็นไดวาอัตราการจางงานนอกภาคเกษตรกรรมของจังหวัดมีอัตราลดลง และเพ่ิมข้ึนนั้น     

จะเก่ียวของกับปจจัยทางดานฤดูกาล และราคาของพืชผลทางการเกษตรมาเก่ียวของดวย 

 

สําหรับอัตราวางงานในจังหวัดเลย ไตรมาส 1 ป 2565 มีอัตรารอยละ 0.17 ซ่ึงมีอัตราลดลงจาก     

ไตรมาสท่ีผานมาซ่ึงมีอัตรารอยละ 0.30 (รายละเอียดในแผนภูมิ 4) 

แผนภูมิ 4  อัตราการวางงานจังหวัดเลย 

 
ท่ีมา : สํานักงานสถิติจังหวัดเลย  

หมายเหตุ : 

 

 

* ใชขอมูลจากไตรมาส 1 เนื่องจากไตรมาส 2 ป 2565 ยังไมมีการเผยแพรจากสํานักงานสถิติจังหวัดเลย   
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รอยละ 

4) อตัราการวา่งงาน* 
 

อัตราการวางงาน = จํานวนผูไมมีงานทาํในจังหวัด X 100 

              กําลังแรงงานในจังหวัด 
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สํานักงานประกันสังคมจังหวัดเลย ไตรมาส 2 ป 2565 มีจํานวนผูประกันตนในระบบ (ม.33) จํานวน      

23,280 ราย อัตราการเปลี่ยนแปลงของจํานวนผูประกันตน (มาตรา 33) อยูท่ีรอยละ -1.74 ลดลงจากไตรมาสท่ีแลว 

จํานวนผูประกันตนท่ีขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน 1,680 ราย อัตราการเปลี่ยนแปลงของผูประกันตนท่ีขอรับ

ประโยชนทดแทนกรณีวางงานอยูท่ีรอยละ -29.62 เพ่ิมข้ึนจากไตรมาส 1 ป 2565 ท่ีมีอัตรา -39.58 สําหรับจํานวน

ผูประกันตนท่ีรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานจากสาเหตุเลิกจาง อัตราการเลิกจางลูกจางในระบบประกันสังคม   

มาตรา 33  มีจํานวน 180 ราย อยูท่ีรอยละ -28.00 เพ่ิมข้ึนจากไตรมาส 1 ป 2565 ท่ีมีอัตรารอยละ -20.89 (แผนภูมิ 5) 

แผนภูมิ 5 อัตราการเปลี่ยนแปลงของจํานวนผูประกันตนในระบบประกันสังคม (ม. 33) อัตราการเปลี่ยนแปลง

ของผูประกันตนท่ีขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน และอัตราการเลิกจางลูกจางในระบบประกันสังคม

 
ท่ีมา :   สํานักงานประกันสังคมจังหวัดเลย    

 

 

อัตราการบรรจุงานในแตละไตรมาส เปนตัวชี้วัดท่ีแสดงใหเห็นถึงการเคลื่อนไหวของภาวการณ     

ดานแรงงาน ซ่ึงสามารถศึกษาวิเคราะหกับจํานวนตําแหนงงานวาง และจํานวนผูสมัครงาน โดยเม่ือวิเคราะห

จํานวนการบรรจุงาน ท่ีสํานักงานจัดหางานจังหวัดเลยดําเนินการเทียบกับจํานวนตําแหนงงานวางท่ีแจงผาน

สํานักงานจัดหางานจังหวัดเลย จะพบวาในไตรมาสนี้ อัตราการบรรจุงานตอตําแหนงงานวางท่ีรอยละ 83.59 

ซ่ึงมีจํานวนเพ่ิมข้ึนจากไตรมาสท่ีแลว ท่ีมีอัตราการบรรจุงานตอตําแหนงงานวางท่ีรอยละ 57.74               

เม่ือเปรียบเทียบสัดสวนของผูบรรจุงาน ตอจํานวนผูสมัครงานท่ีมีอัตรารอยละ 87.20 จะพบวามีอัตราท่ี

เพ่ิมข้ึนจาก ไตรมาส 1 ป 2565 ท่ีมีอัตรา 74.57 
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อัตราการเปล่ียนแปลงของจํานวน ผปต.ในระบบประกันสังคม(มาตรา 33) 

อัตราการเปล่ียนแปลงของจํานวน ผปต.ที่ขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน(สปจ) 

อัตราการเปล่ียนแปลงของจํานวน ผปต.ที่ขึ้นทะเบียนรับประโยชนทดแทนกรณีเลิกจาง(สปจ) 

5) อตัราการเปล่ียนแปลงของจาํนวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม (มาตรา 33) 
อตัราการเปล่ียนแปลงของผู้ประกันตนท่ีขอรบัประโยชน์ทดแทนกรณีวา่งงาน และ 
อตัราการเลิกจา้งในระบบประกันสังคม 
 

6) อตัราการบรรจุงาน 
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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 

0.88 ของอัตราการจางแรงงานตางดาวท้ังหมดในจังหวัด และอัตราการจางแรงงานตางดาว 3 สัญชาติ (พมา 

ลาว กัมพูชา)  รอยละ 0.52 ขอมูลการขออนุญาตทํางาน ณ เดือนมิถุนายน 2565  (แผนภูมิ 7) 

แผนภูมิ 7 อัตราการจางแรงงานตางดาวในจังหวัดเลย 

 
ท่ีมา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดเลย 

หมายเหตุ : 
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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 2 ป 2565 จากการตรวจ

สถานประกอบการจํานวน 16 แหง พบวา ไมปฏิบัติตามขอกฎหมายของสถานประกอบการ จํานวน 3 แหง     

รอยละ 18.75 ซ่ึงการตรวจพบวาการไมปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองแรงงานในเรือ่งวันหยุด 

สวนอัตราการไมปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทํางาน พบวา ไตรมาส 2 ป 2565 นี้       

จากการตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบการ พบวา สถานประกอบการจํานวน 30 แหง ไมปฏิบัต ิ     

ตามกฎหมาย จํานวน 1 แหง หรือรอยละ 3.33 ของสถานประกอบการท่ีผานการตรวจท้ังหมด 

แผนภูมิ 8 อัตราการปฏิบัติไมถูกตองตามกฎหมายคุมครองแรงงานและกฎหมายความปลอดภัยในการทํางาน 

ของสถานประกอบการจังหวัดเลย 

 
ท่ีมา : สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเลย 

หมายเหตุ :  

 

 

 

 

 

 

 

5.26 

60.00 

42.86 

20.00 18.75 

40.00 

11.54 11.54 
19.44 

3.33 0

10

20

30

40

50

60

70

2/2564 3/2564 4/2564 1/2565 2/2565 
อัตราการปฏิบัติไมถูกตองตามกฏหมายคุมครองแรงงานของสถานประกอบกิจการ 

อัตราการปฏิบัติไมถูกตองตามกฎหมายความปลอดภัย ของสถานประกอบกิจการ 

8) อตัราการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานและกฎหมายความปลอดภัย
ในการทาํงานของสถานประกอบการ 

 

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 

 

การเกิดขอพิพาทแรงงานและขอขัดแยงในสถานประกอบการเปนตัวชี้วัดท่ีจะแสดงถึงความสัมพันธ

ระหวางนายจางและลูกจาง การเปลี่ยนแปลงของอัตราการเกิดขอพิพาทแรงงานจะแสดงใหเห็นถึงทิศทาง

ความสัมพันธระหวางนายจางและลูกจางวามีทิศทางหรือแนวโนมไปในทางใด การเกิดขอพิพาทแรงงานนั้น    

มีผลมาจากการท่ีลูกจางไดแจงขอเรียกรองตอนายจาง และหากไมสามารถยุติ หรือตกลงกันไดก็จะเกิดเปน    

ขอพิพาทแรงงานข้ึน  

สําหรับการเกิดขอพิพาทแรงงานและขอขัดแยงในสถานประกอบการ ในไตรมาส 2 ป 2565 พบวา  

ในจังหวัดเลย ยังไมมีการแจงขอเรียกรองใดๆ ระหวางนายจางและลูกจาง 

 

อัตราแรงงานท่ีเปนผูประกันตนคิดจากจํานวนผูประกันตนของกองทุนประกันสังคม มาตรา 33, 39 

และ 40 ตอจํานวนผูมีงานทําของสํานักงานสถิติแหงชาติ ไตรมาส 2 ป 2565 คิดเปนรอยละ 24.55 อัตรา      

การเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนจากไตรมาส 1 ป 2565 ท่ีมีรอยละ 24.26 (แผนภูมิ 9) 

แผนภูมิ 9 อัตราแรงงานท่ีเปนผูประกันตนจังหวัดเลย 

 
ท่ีมา : สํานักงานประกันสังคมจังหวัดเลย 

 

หมายเหตุ : 
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รอยละ 

ไตรมาส 

9) อตัราการเกิดข้อพิพาทแรงงาน /ข้อขัดแยง้ในสถานประกอบการ 

10) อตัราแรงงานท่ีเป�นผู้ประกันตน 
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 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 

ส่วนที ่1 ข้อมลูทัว่ไปของจงัหวดัเลย 
 

สภาพเศรษฐกิจจงัหวดัเลย 
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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

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 ชวงหลังเริ่มตั้งแตเดือนสิงหาคมถึงปลายเดือนตุลาคม 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

เกษตรกรรมไดนอยมาก และเปนแหลงประมงน้ําจืดไดบางเล็กนอย 

2. แมน้ําเหือง เปนแมน้ําท่ีเกิดจากเทือกเขาในเขตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว            

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 
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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 

1.7 ทรัพยากรธรณี   

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  เพราะ

สามารถเพาะปลูกผลผลิตไดเปนจํานวนมาก ซ่ึงจะเพาะปลูกกันในฤดูแลง ซ่ึงมีพ้ืนท่ีท่ีมีแหลงน้ําพอเพียงจะ

ปลูกหลังการเก็บเก่ียวขาวเสร็จ 

 5) มันสําปะหลัง  โดยมีพ้ืนท่ีเพาะปลูกมากถึง 129,375  ไร  และเปนพืชอีกชนิดหนึ่งท่ีจังหวัดเลย      

มีปริมาณผลผลิตสูงเชนเดียวกัน 

 6) ลูกเดือย  เปนพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญอีกชนิดหนึ่งของจังหวัด  เนื่องจากพ้ืนท่ีบางสวนจังหวัดเลยเปน

พ้ืนท่ีภูเขาสูงและสภาพพ้ืนดิน ไมเหมาะแกการปลูกพืชชนิดอ่ืนเกษตรกรจึงเพาะปลูกลูกเดือยเปนจํานวนมาก 
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 7) ออย  การเพาะปลูกออยในจังหวัดเลย จะเปนการเพาะปลูกเพ่ือสงโรงงานน้ําตาล ท้ังนี ้              

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 

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 
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อางเก็บน้ําหวยน้ําหมานตอนบน ภูทอก วัดเนรมิต-วิปสสนา ลองแกงน้ําสาน ฯลฯ  และสถานท่ีทองเท่ียวอ่ืนๆ 

อีกมากมาย 

1.13 คําขวัญจังหวัดเลย 

 เมืองแหงทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม ดอกไมงามสามฤดู ถ่ินท่ีอยูอริยสงฆ ม่ันคงความสะอาด 

 

 

 

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) 

ส่วนที ่2 ภาวะเศรษฐกิจการคลังของจงัหวดั 
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 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 บาทตอคนตอป ท่ีมีผลิตภาพแรงงานจังหวัดอยูท่ี 110,875 บาทตอคนตอป 

2.2 ดัชนีราคาผูบริโภค 

การประมวลผลดัชนีราคาผูบริโภคของประเทศ รายการสินคาและบริการท่ีคํานวณมีจํานวน 430 

รายการ สําหรับจังหวัดเลยมีจํานวน 232 รายการ ครอบคลุมหมวดอาหารและเครื่องด่ืมเครื่องนุงหม 

เคหสถาน การตรวจรักษาและบริการสวนบุคคล ยานพาหนะการขนสงและการสื่อสารการบันเทิงการอาน 

การศึกษา และการศาสนา ฯลฯ เพ่ือนํามาคํานวณดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัดเลยไดผลดังนี้ 

1. ดัชนีราคาผูบริโภคท่ัวไปของประเทศ เดือนมิถุนายน 2565 

ปฐาน 2562 ดัชนีราคาผูบริโภคท่ัวไปของประเทศเทากับ 100 และเดือนมิถุนายน 2565 เทากับ 

107.58 เทียบกับเดือนพฤษภาคม 2565 เทากับ 106.62 สูงข้ึนรอยละ 0.90 เทียบกับเดือนมิถุนายน 2564 สูงข้ึน

รอยละ 7.66 เทียบเฉลี่ย 6 เดือน(ม.ค.-มิ.ย.) ป 2565 เทียบกับชวงเดียวกันของ ป 2564 สูงข้ึนรอยละ 6.4  

2. ดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัดเลย เดือนมิถุนายน 2565 

           ปฐาน 2562 ดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัดเลยเทากับ 100 และเดือนมิถุนายน 2565 เทากับ 

109.8 (สําหรับเดือนพฤษภาคม 2565 เทากับ 108.3) 
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สาขาการเกษตร ปศุสัตวและการปาไม สาขาการผลิต 

สาขาการขายสงขายปลีกฯ สาขาการศึกษา 
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3. การเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัดเลย เดือนมิถุนายน 2565 เม่ือเทียบกับ 

3.1 เดือนพฤษภาคม 2565 สูงข้ึนรอยละ 1.4 

3.2 เดือนมิถุนายน 2564 สูงข้ึนรอยละ 8.2 

3.3 เทียบเฉลี่ย 6 เดือน(ม.ค. – มิ.ย.) ป 2565 เทียบกับชวงเดียวกันของป 2564 สูงข้ึนรอยละ 5.8 

4.ดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัดเลย เดือนมิถุนายน 2565 เทียบกับ เดือนพฤษภาคม 2565 สูงข้ึนรอยละ 

1.4 (เดือนพฤษภาคม 2565 เทียบกับเดือนเมษายน 2565 สูงข้ึนรอยละ 1.3) จากการสูงข้ึนของดัชนีหมวดอ่ืน ๆ ไมใช

อาหารและเครื่องดื่ม สูงข้ึนรอยละ 1.5 ดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล สูงข้ึนรอยละ 1.4 

ดัชนีหมวดอ่ืน ๆ ไมใชอาหาร และเครื่องดื่ม สูงข้ึนรอยละ 1.5 สาเหตุมาจากการสูงข้ึนของหมวดพาหนะ 

การขนสง และการสื่อสาร สูงข้ึนรอยละ 2.5 (น้ํามันดีเซล B10 B7 แกสโซฮอล 91,95, E20 น้ํามันเบนซิน 95) 

หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล สูงข้ึนรอยละ 0.6 (เบียร บุหรี่) หมวดเคหสถาน สูงข้ึนรอยละ 0.2             

( กาซหุงตม ผงซักฟอก) 

ดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล สูงข้ึนรอยละ 1.4 สาเหตุจากการสูงข้ึนของ กลุมผักและ

ผลไม สูงข้ึนรอยละ 9.5 (พริกสด ตนหอม ผักบุง ผักกาดขาว ลองกอง ชมพู มะมวงฯ) กลุมอาหารบริโภค-ในบาน 

สูงข้ึนรอยละ 0.9 (บะหม่ีก่ึงสําเร็จรูป สมตํา ปลากระปอง) กลุมเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล สูงข้ึนรอยละ 0.6 

(เครื่องดื่มรสช็อกโกแลต น้ําผลไม อาหารสําเร็จรูป) กลุมขาว แปงและผลิตภัณฑจากแปง สูงข้ึนรอยละ 0.2      

(วุนเสน เสนหม่ี ขนมปงปอนด ขาวสารเจา) กลุมเนื้อสัตว เปดไก และสัตวน้ํา สูงข้ึนรอยละ 0.1 (เนื้อสุกรบด    

ปลากะพง เครื่องในหมู ไกยางฯ) กลุมเครื่องประกอบอาหาร สูงข้ึนรอยละ 0.1(ซอสหอยนางรม น้ํามันพืช น้ําตาล) 

กลุมอาหารบริโภค-นอกบาน สูงข้ึนรอยละ 0.1(อาหารเย็น(อาหารตามสั่ง)) 

5.อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัดเลยเทียบกับมิถุนายน 2564 สูงข้ึนรอยละ 8.2 

ปจจัยหลักจากการสูงข้ึนของหมวดอ่ืนๆ ไมใชอาหารและเครื่องดื่ม สูงข้ึนรอยละ 8.8 โดยมีสาเหตุหลักจาก       

การสูงข้ึนของ หมวดพาหนะ การขนสงและการสื่อสาร สูงข้ึนรอยละ 15.2 กลุมน้ํามันเชื้อเพลิง สูงข้ึนรอยละ 35.0 

(แกสโซฮอล 20,95,91 น้ํามันเบนซิน 95 น้ํามันดีเซล B10,B7 คาโดยสารในทองถ่ิน คารถรับสงนักเรียน) หมวด

ยาสูบและเครื่องดื่ม มีแอลกอฮอล สูงข้ึนรอยละ 3.3 (สุรา บุหรี่) หมวดเคหสถาน สูงข้ึนรอยละ 2.8 (ไฟแช็ค       

คากระแสไฟฟา คาน้ําประปา น้ํายาลางจาน กาซหุงตม) หมวดการตรวจรักษาและบริการสวนบุคคล สูงข้ึนรอยละ 

0.2 (สบูถูตัว น้ําหอม กระดาษชําระ แชมพู) 

หมวดอาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล สูงข้ึนรอยละ 7.2 โดยมีปจจัยสําคัญจากการสูงข้ึน ของสินคา

เกือบทุกกลุม ไดแก กลุมไข และผลิตภัณฑนม รอยละ 14.5 จากการสูงข้ึนของราคาไขไก ไขเค็ม กลุมอาหาร

ปริโภค-ในบาน รอยละ 14.5 จากการสูงข้ึนของราคากับขาวสําเร็จรูป ขาวผัด ปลากระปอง กวยเต๋ียว สมตําฯ   

กลุมเนื้อสัตว เปดไก และสัตวน้ํา รอยละ 10.2 จากการสูงข้ึนของราคาเนื้อสุกรทุกชนิด ปลากะพง ปูมา ไกสด ฯ 

กลุมผักและผลไม รอยละ 8.6 จากการสูงข้ึนของราคาพริกสด ฟกเขียว ขาวโพดหวาน ผักบุง สาลี่ ลองกอง      

แอปเปล ฯ กลุมเครื่องประกอบอาหาร รอยละ 7.6 จากการสูงข้ึนของราคาน้ํามันพืช ไอศกรีม ซอสหอยนางรมฯ 

กลุมเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล รอยละ 3.0 จากการสูงข้ึนของน้ําปนผลไม/ผัก อาหารสําเร็จรูปฯ กลุมอาหาร

บริโภค- นอกบาน รอยละ 2.4 จากการสูงข้ึนของราคาอาหารกลางวัน/ขาวราดแกง อาหารเย็น(อาหารตามสั่ง) 
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6. เทียบเฉลี่ย ระยะ 6 เดือน (มกราคม-มิถุนายน) ป 2565 เทียบกับชวงเดียวกันของ ป 2564 สูงข้ึน   

รอยละ 5.8 ปจจัยสําคัญมาจากการสูงข้ึนของหมวดอ่ืนๆ ไมใชอาหาร และเครื่องดื่ม สูงข้ึนรอยละ 6.7 

ประกอบดวยหมวดพาหนะ การขนสง และการสื่อสาร สูงข้ึนรอยละ 12.0 (แกสโซฮอล E20,91,95 น้ํามันดีเซล

B10,B7 น้ํามันเบนซิน 95 น้ํามันหลอลื่น) หมวดยาสูบและเครื่องด่ืมมีแอลกอฮอล สูงข้ึนรอยละ 2.6 (เบียร สุรา) 

หมวดเคหสถาน สูงข้ึนรอยละ 1.7 (ไฟแช็ค คากระแสไฟฟา น้ํายาลางจาน คาน้ําประปา ไมกวาด ปูนซีเมนต)   

หมวดการตรวจรักษาและบริการสวนบุคคล สูงข้ึนรอยละ 0.1 (น้ําหอม สบูถูตัว กระดาษชําระ แปงทาผิวกาย) 

หมวดอาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล สูงข้ึนรอยละ 4.5 จากการสูงข้ึนของกลุมไขและผลิตภัณฑนม 

สูงข้ึนรอยละ 13.7 (ไขไก ไขเค็ม นมถ่ัวเหลือง) กลุมอาหารบริโภค-ในบาน รอยละ 12.2 (กับขาวสําเร็จรูป ขาวผัด 

กวยเต๋ียว สมตํา ปลากระปอง บะหม่ีก่ึงสําเร็จรูป) กลุมเนื้อสัตว เปดไก และสัตวน้ํา สูงข้ึนรอยละ 8.9 (เนื้อสุกร 

เครื่องในหมู กระดูกซ่ีโครงหมู เนื้อหมูบด ไกสด) กลุมเครื่องประกอบอาหาร รอยละ 7.2 (น้ํามันพืช ซีอ๊ิว ซอสพริก 

กะทิสําเร็จรูป) กลุมเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล สูงข้ึนรอยละ 3.0  (น้ําผลไม กาแฟสําเร็จรูปพรอมดื่ม น้ําแข็ง น้ําดื่ม

บริสุทธิ์) กลุมอาหารบริโภค-นอกบาน รอยละ 2.1 (อาหารกลางวัน/ขาวราดแกง อาหารเย็น(อาหารตามสั่ง)     

(ตามตารางภาคผนวก 3) 

ตาราง 2 ดัชนีราคาผูบริโภคจังหวัดเลยจําแนกตามประเภทของดัชนีและหมวดสินคา เดือนมนีาคม 2565 

(ป 2562 = 100) 

หมวด 
มิถุนายน

2565 

พฤษภาคม

2565 

เมษายน-มิถุนายน 

2565 

ดัชนีราคาผูบริโภค 109.8 108.3 107.0 

หมวดอาหารและเครื่องดืม่ 108.3 106.8 106.2 

หมวดอ่ืนๆ ท่ีไมใชอาหารและเครือ่งดื่ม 110.9 109.3 107.6 

ดัชนีราคาผูบริโภคพ้ืนฐาน 102.4 102.2 101.9 
 

 

ท่ีมา : สํานักงานพาณิชยจังหวัดเลย 

หมายเหตุ : ดัชนีราคาผูบริโภคพ้ืนฐาน คือ ดัชนีราคาผูบริโภคชุดท่ัวไปหักรายการสินคากลุมอาหารสดและสินคากลุมพลังงาน 
 

2.3 การจดทะเบียนนิติบุคคลตั้งใหม 

 ณ ไตรมาส 2 ป 2565 จังหวัดเลย มีการจดทะเบียนธุรกิจท้ังหมดจํานวน 2,180 แหง (ขอมูลสะสม) 

โดยไตรมาสนี้  มีการจดทะเบียนนิติบุคคลตั้งใหมท้ังสิ้น 65 แหง แบงเปนหางหุนสวนจํากัด จํานวน 33 แหง 

และบริษัทจํากัด จํานวน 32 แหง อุตสาหกรรมท่ีมีการจดทะเบียนนิติบุคคลตั้งใหมมากท่ีสุดคือ การขายสง 

การขายปลีก การซอมแซมยานยนตจักรยานยนต ของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือน 20 แหง  รองลงมา

คือ การใหบริการชุมชน สังคม และบริการสวนบุคคลอ่ืนๆ 12 แหง การกอสรางจํานวน 11 แหง บริการดาน

อสังหาริมทรัพย การใหเชาและบริการทางธุรกิจ 6 แหง การผลิต 3 แหง การขนสง สถานท่ีเก็บสินคาและ  

การคมนาคม 3 แหง การบริการดานสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห 2 แหง เกษตรกรรม การลาสัตว และ

การปาไม 1 แหง และการทําเหมืองแรและเหมืองหิน 1 แหง ตามตารางแผนภูมิท่ี 11 
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แผนภูมิ 11 จํานวนการจดทะเบียนของนิติบุคคลต้ังใหมจังหวัดเลย จําแนกตามหมวดธุรกจิ ไตรมาส 2 ป 2565 

 
ท่ีมา : สํานักงานพาณิชยจังหวัดเลย 
   

 เม่ือพิจารณาทุนจดทะเบียนของนิติบุคคลตั้งใหม พบวามีทุนจดทะเบียนรวม 76.9 ลานบาท โดย

แบงเปนการจดทะเบียนแบบหางหุนสวนจํากัด มีทุนจดทะเบียน 31.9 ลานบาท และบริษัทจํากัด 45 ลานบาท 

โดยอุตสาหกรรมท่ีมีทุนจดทะเบียนมากท่ีสุด ไดแก การขายสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนต จักรยานยนต 

ของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือน จํานวน 24.1 ลานบาท รองลงมาคือ การใหบริการชุมชน สังคม และ  

การบริการสวนบุคคลอ่ืนๆ จํานวน 16 ลานบาท บริการดานอสังหาริมทรัพย การใหเชาและบริการทางธุรกิจ    

14 ลานบาท การกอสราง จํานวน 13.2 ลานบาท การขนสง สถานท่ีเก็บสินคาและการคมนาคม 2.6 ลานบาท 

การผลิต จํานวน 2.5 ลานบาท การบริการดานสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห  2 ลานบาท เกษตรกรรม       

การลาสัตว และการปาไม 1 ลานบาท และการทําเหมืองแรและเหมืองหิน 1 ลานบาท  (รายละเอียดตามตาราง

ภาคผนวก 4) 

2.4 การจดทะเบียนโรงงาน 

 สําหรับการจดทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรมท่ีไดรับอนุญาตประกอบกิจการในจังหวัดเลย ในปจจุบัน   

มีท้ังหมด 246 โรงงาน และในไตรมาสนี้พบวามีการจดทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรมท่ีประกอบกิจการใหม 

จํานวน 6 โรงงาน เปนอุตสาหกรรมประเภทการผลิต 4 โรงงาน มีเงินทุนจดทะเบียน 129  ลานบาท จางแรงงาน

เพ่ิม จํานวน 51 คน และอุตสาหกรรมประเภทการขายสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนต จักรยานยนต          

2 โรงงาน มีเงินทุนจดทะเบียน 57 ลานบาท จางแรงงานเพ่ิม จํานวน 56 คน และมีโรงงานอุตสาหกรรม       

ท่ีเลิกกิจการ จํานวน 2 โรงงาน เปนอุตสาหกรรมประเภทการผลิต (รายละเอียดตามตารางภาคผนวก 5) 
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เกษตรกรรม การลาสัตวฯ 

การทําเหมืองแรและเหมืองหิน 

การผลิต 

การกอสราง 

การขายสง การขายปลีกฯ 

โรงแรมและภัตตาคาร 

การขนสง สถานที่เก็บสินคาฯ 

บริการดานอสังหาริมทรพัยฯ  

การบริการดานสุขภาพฯ 

การใหบริการชุมชน สังคมฯ บริษัทจํากัด 

หางหุนสวนจํากัด 
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 สถานการณแรงงานจังหวัดเลย ไตรมาส 2 ป 2565 (เมษายน – มิถุนายน 2565) โดยนําเสนอขอมูล

ในประเด็นตางๆ ตามลําดับ ดังนี้ 

1) กําลังแรงงาน การมีงานทํา การวางงาน 

2) การสงเสริมการมีงานทํา 

3) การพัฒนาศักยภาพแรงงาน 

4) การคุมครองแรงงานและสวัสดิการ 

5) การประกันสังคม 

6) ขอมูล อุปสงคและอุปทานแรงงานจังหวัดเลย 

7) สถานการณปญหาการคามนุษยดานแรงงานในพ้ืนท่ีจังหวัดเลย  

8) สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

9) ผลการดําเนินงานโครงการแกไขปญหาความเดือดรอนดานอาชีพปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 

ขอมูลกําลังแรงงาน การมีงานทํา และการวางงาน  เปนขอมูลผลสํารวจภาวะการทํางานของ

ประชากรในจังหวัดเลย สําหรับไตรมาส 1 ป 2565 สรุปรายละเอียดไดดังนี้ จังหวัดเลยมีสัดสวนของประชากร 

ท้ังหมด จํานวน 638,732 คน ซ่ึงเพศชายมีมากกวาเพศหญิงเล็กนอย กลาวคือ เพศชายมี 319,949 คน หรือ

รอยละ 50.09 ขณะท่ีเพศหญิง มีจํานวน 318,783 คน คิดเปนรอยละ 49.91 (รายละเอียดตามตาราง

ภาคผนวกท่ี 6 และแผนภูมิ 12) 

 
ที่มา : ขอมูล ณ 7 มกราคม 2565 สํานักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง 

 

1. กําลังแรงงาน การมงีานทาํ การวา่งงาน* 

สถานการณ์แรงงานจงัหวดัเลย 
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แผนภูมิ 12 โครงสรางประชากรจังหวัดเลยไตรมาส 1 ป 2565* 

ท่ีมา : สํานักงานสถิติจังหวัดเลย 
* ใชขอมูลจากไตรมาส 1 เนื่องจากไตรมาส 2 ป 2565 ยังไมมีการเผยแพรจากสํานักงานสถิติจังหวัดเลย 

 

 ในกลุมผูมีอายุ 15 ปข้ึนไป จํานวน 439,718 คน พบวาเปนผูอยูในกําลังแรงงาน จํานวน 305,424 คน 

โดยจําแนกเปนผูมีงานทํา จํานวน 304,722 คน คิดเปนรอยละ 47.71 ของประชากรท้ังหมด เม่ือเปรียบเทียบ

การมีงานทําระหวางเพศในไตรมาสนี้จะพบวา เพศหญิงมีสัดสวนของการมีงานทํา หรืออัตราการจางงาน

มากกวาเพศชาย (คํานวณจากผูมีงานทําจําแนกเพศตอผูอยูในกําลังแรงงานจําแนกเพศ) กลาวคือ เพศชาย    

มีอัตรารอยละ 99.74 และเพศหญิง รอยละ 99.80 และเม่ือพิจารณาในภาพรวมจะพบวา อัตราการมีงานทํา

ซ่ึงคํานวณจากสัดสวนผูมีงานทําตอผูอยูในกําลังแรงงาน มีอัตรารอยละ 99.77 นั่นหมายความวา ผูอยูในกําลัง

แรงงาน 100 คน จะมีงานทําประมาณ 99 คน ซ่ึงอัตราการจางงานในภาพรวมในไตรมาสนี้เพ่ิมข้ึนจาก       

ไตรมาสท่ีแลว ท่ีมีอัตรารอยละ 99.70 

สวนอัตราวางงานซ่ึงคํานวณจากผูวางงานตอผูอยูในกําลังแรงงานในไตรมาสนี้พบวามีแรงงานใน

จังหวัดท่ีวางงาน 0.17 ท้ังนี้ อัตราการวางงานภาพรวมไตรมาสนี้ลดลงจากไตรมาสท่ีแลว ซ่ึงมีอัตราการวางงาน

ภาพรวม รอยละ 0.30  สําหรับตัวเลขในกลุมของผูท่ีไมอยูในกําลังแรงงานซ่ึงมีจํานวน 134,294 คน พบวา

เปนผูทํางานบาน เรียนหนังสือ และอ่ืนๆ โดยมีสัดสวนรอยละ 11.09 รอยละ 32.69 และรอยละ 56.22    

ของผูไมอยูในกําลังแรงงานท้ังหมด ตามลําดับ 

 

 

 

 

ประชากรท้ังจังหวัด 

638,732 คน 

 
ผูมีอายุต่ํากวา 15 ป 

199,014 คน 
ผูมีอายุ  15  ป ขึ้นไป 

439,718 คน 

ผูอยูในกําลังแรงงาน 

305, 424 คน 

ผูมีงานทํา 

304,722 คน 

ผูวางงาน 

526 คน 

ผูรอฤดูกาล 

176 คน 

ผูไมอยูในกําลังแรงงาน 

134,294 คน 

ทํางานบาน 

14,894 คน 

เรียนหนังสือ 

43,897 คน 

อ่ืนๆ 

75,503 คน 
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ตาราง 3 ประชากรจําแนกตามเพศและสถานภาพแรงงานจังหวัดเลย ไตรมาส 1 ป 2565* 

                                                      หนวย : คน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : สํานักงานสถิติจังหวัดเลย  
 

หมายเหตุ  :  
                        
 

 

 

* ใชขอมูลจากไตรมาส 1 เนื่องจากไตรมาส 2 ป 2565 ยังไมมีการเผยแพรจากสํานักงานสถิติจังหวัดเลย  

 สําหรับผูมีงานทํา 304,722 คน พบวา ทํางานในภาคเกษตรกรรม 207,627 คน คิดเปนรอยละ 

68.14 ของผู มีงานทําท้ังหมด ซ่ึงมีจํานวนเพ่ิมข้ึนจาก ไตรมาส 4 ป  2564 ท่ีมีอัตรารอยละ 65.50           

สวนผูทํางานนอกภาคเกษตรกรรมมีจํานวน 97,095 คน รอยละ 31.86 ของผูมีงานทําท้ังหมด ซ่ึงมีจํานวน

ลดลงจากไตรมาสท่ีแลว ท่ีมีรอยละ 34.50 ซ่ึงกลุมผูทํางานนอกภาคเกษตรกรรมสวนใหญจะทํางานในสาขา

การขายสง การขายปลีก มากท่ีสุด 32,711 คน คิดเปนรอยละ 10.73 รองลงมาคือ ศิลปะ บันเทิง และนันทนาการ 

11,740 คน คิดเปนรอยละ 3.85 กิจกรรมโรงแรม และอาหาร 10,351 คน คิดเปนรอยละ 3.40 การบริหาร

ราชการและการปองกันประเทศ 9,900 คน คิดเปนรอยละ 3.25 และการผลิต 9,473 คน คิดเปนรอยละ 3.11 

ของผูมีงานทําท้ังหมดตามลําดับ (ตารางภาคผนวก 7 และแผนภูมิ 13) 

 

 

 

 

สถานภาพแรงงาน ชาย หญิง รวม 

ประชากรรวม 319,949 318,783 638,732 

ผูมีอาย ุ 15  ปข้ึนไป 208,865 230,853 439,718 

ผูอยูในกําลังแรงงาน 157,650 147,774 305,424 

     -  ผูมีงานทํา 157,240 147,482 304,722 

     -  ผูวางงาน 234 292 526 

     -  ผูรอฤดูกาล 176 - 176 

ผูไมอยูในกําลังแรงงาน 51,215 83,079 134,294 

      -  ทํางานบาน 55 14,839 14,894 

      -  เรียนหนังสือ 20,314 23,583 43,897 

      -  อ่ืน ๆ 30,846 44,657 75,503 

ผูมีอายุต่าํกวา 15 ป 111,083 87,931 199,014 

อัตราการจางงานตอกําลังแรงงาน 99.74 99.80 99.77 

อัตราการวางงานตอกําลังแรงงาน 0.15 0.20 0.17 

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 1 ป 2565 

 

ท่ีมา : สํานักงานสถิติจังหวัดเลย  

 

 เม่ือพิจารณาผูมีงานทําตามอาชีพ ไตรมาส 1 ป 2565 พบวา อาชีพท่ีมีผูทํางานมากท่ีสุด 5 อันดับแรก

คือ  ผูปฏิบัติงานท่ีมีฝมือในดานการเกษตรและการประมง จํานวน 200,324 คน คิดเปนรอยละ 65.74 

รองลงมาคือ พนักงานบริการและพนักงานในรานคาและตลาด จํานวน 40,234 คน คิดเปนรอยละ 13.20  

อาชีพข้ันพ้ืนฐานตางๆ ในดานการขายและการใหบริการ จํานวน 24,991 คน คิดเปนรอยละ 8.20 

ผูปฏิบัติงานดานความสามารถทางฝมือและธุรกิจการคาท่ีเก่ียวของ จํานวน 14,484 คน คิดเปนรอยละ 4.75 

และผูประกอบวิชาชีพดานตางๆ จํานวน 7,952 คน คิดเปนรอยละ 2.61 ของผู มีงานทําท้ังหมด                 

(ตารางภาคผนวก 8 และแผนภูมิ 14) 

แผนภูมิ 14 ผูมีงานทําจังหวัดเลย จําแนกตามอาชีพ  ไตรมาส 1 ป 2565 

 
 ท่ีมา : สํานักงานสถิติจังหวัดเลย 

   หากศึกษาถึงระดับการศึกษาของผู มีงานทําพบวา ผู มีงานทําสวนใหญมีการศึกษาระดับ

ประถมศึกษา จํานวน 97,780 คน (รอยละ 32.09) รองลงมาเปน ระดับต่ํากวาประถมศึกษา จํานวน 60,670 

คน (รอยละ 19.91) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 56,893 คน (รอยละ 18.67) ระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน จํานวน 53,052 คน (รอยละ 17.41) ระดับมหาวิทยาลัย จํานวน 35,973 คน (รอยละ 11.81) และไม

มีการศึกษา จํานวน 354 คน (รอยละ 0.12) (ตามตารางภาคผนวก 9 และแผนภูมิ 15) 

 -   10,000  20,000  30,000  40,000

การขายสง การขายปลีก  

ศิลปะความบันเทิง  นันทนาการ 

กิจกรรมโรงแรม และ อาหาร 

การบริหารราชการ และการปองกันประเทศรวมทั้งการ… 

การผลิต 

 32,711  

 11,740  

 10,351  

 9,900  

 9,473  
ประเภทอุตสาหกรรม 

0 100,000 200,000 300,000

ผูปฏิบัติงานที่มีฝมือในดานการเกษตรและการประมง 

พนักงานบริการและพนักงานในรานคาและตลาด 

อาชีพขั้นพื้นฐานตางๆ ในดานการขายและการ… 

ผูปฏิบัติงานดานความสามารถทางฝมือและธรุกิจ… 

ผูประกอบวิชาชีพดานตางๆ 

200,324 

40,234 

24,991 

14,484 

7,952 
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แผนภูมิ 15 ผูมีงานทําจังหวัดเลย จําแนกตามระดับการศึกษา  ไตรมาส 1 ป 2565 

 
 ท่ีมา : สํานักงานสถิติจังหวัดเลย  

 ในดานสถานภาพการทํางานของผูมีงานทํา พบวาสวนใหญ ชวยธุรกิจครัวเรือน จํานวน 126,447 คน   

รอยละ 41.50 รองลงมาคือ ทํางานสวนตัว จํานวน 122,144 คน รอยละ 40.08 ลูกจางเอกชน จํานวน 32,923 คน 

รอยละ 10.80 ลูกจางรัฐบาล จํานวน 19,978 คน รอยละ 6.56 และนายจาง 3,230 คน รอยละ 1.06  

แผนภูมิ 16 ผูมีงานทําจังหวัดเลย จําแนกตามสถานภาพการทํางาน ไตรมาส 1 ป 2565 

 
ท่ีมา : สํานักงานสถิติจังหวัดเลย  

ในประเด็นของผูวางงาน พบวาจํานวนผูวางงานในจังหวัดเลย มีประมาณ 526 คน โดยมีอัตรา       

การวางงานตอประชากรรวม คิดเปนรอยละ 0.08 และอัตราการวางงานตอผูอยูในกําลังแรงงานรอยละ 0.17 

ตาราง 4 ผูวางงานและอัตราการวางงานจังหวัดเลย ไตรมาส 1 ป 2565 
                            หนวย : คน 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : สํานักงานสถิติจังหวัดเลย  

ไมมีการศึกษา , 354, 

0.12% 

ตํ่ากวาประถม, 

60,670, 19.91% 

ประถมศึกษา, 

97,780, 32.09% 
มัธยมศึกษาตอนตน , 

53,052, 17.41% 

มัธยมศึกษาตอน

ปลาย , 56,893, 

18.67% 

มหาวิทยาลัย, 

35,973, 11.81% 

 นายจาง , 3,230, 

1.06%  ลูกจางรัฐบาล , 

19,978, 6.56% 

 ลูกจางเอกชน , 

32,923, 10.80% 

 ทํางานสวนตัว , 

122,144, 40.08% 

ธุรกิจครัวเรือน, 

126,447, 41.50% 

ประเภท ชาย หญิง รวม 

ผูอยูในกําลังแรงงาน 157,650 147,774 305,424 

ผูวางงาน 234 292 526 

อัตราการวางงานตอผูอยูในกําลังแรงงาน 0.15 0.20 0.17 
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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 
 

สําหรับดานการศึกษาพบวาแรงงานนอกระบบสวนใหญมีการศึกษาในระดบัประถมศึกษา 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 ไตรมาส 2 ป 2565 (เมษายน – มิถุนายน 2565) มีตําแหนงงาน

วางท่ีแจงผานสํานักงานจัดหางานจังหวัดเลย 701 อัตรา ผูลงทะเบียนสมัครงาน มีจํานวน 672 คน ขณะท่ี    

ผูไดรับการบรรจุงาน มีจํานวน 586 คน  

แผนภูมิ 21 เปรียบเทียบตําแหนงงานวาง / ผูสมัครงาน / การบรรจุงาน ไตรมาส 2 ป 2565 

 
ท่ีมา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดเลย 

สําหรับตําแหนงงานวางในไตรมาสนี้ พบวาเปน เพศชาย 168 อัตรา รอยละ 23.97 ของตําแหนงงานวาง

ท้ังหมด เพศหญิงมีจํานวน 183 อัตรา รอยละ 26.11 และไมระบุเพศมีจํานวน 350 อัตรา รอยละ 49.93 การท่ี

ตําแหนงงานวางไมไดระบุเพศมีจํานวนมากกวาแสดงใหเห็นวาสถานประกอบการหรือนายจาง พิจารณาเห็นวา

งานโดยท่ัวไป ไมวาชายหรือหญิงก็สามารถทําไดเชนกัน หรือไมมีความแตกตางในเรื่องเพศ ในอีกประการหนึ่ง 

นายจางพิจารณาเห็นวาการไมระบุเพศจะมีผลดีในดานโอกาสการคัดเลือกแรงงานมากกวาการระบุเพศ 

แผนภูมิ 22 ตําแหนงงานวางในจังหวัดเลย จําแนกตามเพศ ไตรมาส 2 ป 2565 

 
ท่ีมา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดเลย 
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2. การส่งเสร�มการมงีานทาํ 
 

2.1 การจัดหางานในประเทศ 
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 เม่ือพิจารณาถึงจํานวนผูมาลงทะเบียนสมัครงานในไตรมาสนี้ มีจํานวนท้ังสิ้น 672 คน เปนเพศชาย 

231 คน คิดเปนรอยละ 34.38 เพศหญิง 441 คน คิดเปนรอยละ 65.63 สวนผูไดรับการบรรจุงานมีจํานวน

ท้ังสิ้น 586 คน โดยสัดสวนของเพศหญิงมากกวาเพศชายกลาวคือ ผูไดรับการบรรจุงานท่ีเปนเพศหญิง 392 คน     

รอยละ 66.89 เพศชายมีสัดสวน 194 คน รอยละ 33.11 

แผนภูมิ 23 ตําแหนงงานวาง / ผูสมัครงาน / การบรรจุงานในจงัหวัดเลย จําแนกตามเพศ ไตรมาส 2 ป 2565 

 
ท่ีมา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดเลย 

 สําหรับตําแหนงงานวางจําแนกตามระดับการศึกษาในไตรมาสนี้พบวา ตําแหนงงานวางในระดับ

มัธยมศึกษามีมากท่ีสุด รอยละ 60.63 (425 อัตรา) รองลงมาคือระดับปริญญาตรี รอยละ 31.95 (224 อัตรา) 

ระดับปวช./ปวส./อนุปริญญา รอยละ 6.13 (43 อัตรา) และระดับประถมศึกษาและต่ํากวา รอยละ 1.28          

(9 อัตรา)  ขณะท่ีผูสมัครงานไตรมาสนี้ สวนใหญเปนผูมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาสูงท่ีสุด รอยละ 61.61 (414 

คน) รองลงมาเปนระดับปริญญาตร ีรอยละ 32.14 (216 คน) ระดับปวช./ปวส./อนุปริญญา รอยละ 5.06 (34 คน) 

ระดับประถมศึกษาและต่ํากวา รอยละ 1.19 (8 คน) และผูท่ีไดรับการบรรจุงานมากท่ีสุด คือระดับมัธยมศึกษา 

รอยละ 60.58 (355คน) รองลงมาคือระดับปริญญาตรี รอยละ 30.38 (178 คน) ระดับปวช./ปวส./อนุปริญญา 

รอยละ 5.97 (35 คน) และประถมศึกษาและต่ํากวา รอยละ 3.07 (18 คน) (ตามตารางภาคผนวก 14) 

แผนภูมิ 24 ตําแหนงงานวาง / ผูสมัครงาน / บรรจุงานในจังหวัดเลย  จําแนกตามระดับการศึกษา  

ไตรมาส 2 ป 2565 

 

ท่ีมา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดเลย 
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  ดานอาชีพพบวาไตรมาส 2 ป 2565 นี้  อาชีพท่ีมีตําแหนงงานวางสูงสุด 5 อันดับแรก คือ  

อาชีพงานพ้ืนฐาน รอยละ 28.67 (201 อัตรา) รองลงมาคือ ชางเทคนิคและผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ รอยละ 

21.83 (153 อัตรา) เสมียน เจาหนาท่ี รอยละ 20.40 (143 อัตรา) ผูประกอบวิชาชีพดานตางๆ รอยละ 15.98 

(112 คน) และผูปฏิบัติงานในโรงงาน ผูควบคุมเครื่องจักรและผูปฏิบัติงานดานการประกอบการ รอยละ 4.42 

(31 อัตรา)   

 สําหรับอาชีพท่ีมีผูสมัครงานสูงสุด คือ อาชีพงานพ้ืนฐาน รอยละ 33.33 (224 คน) รองลงมาคือ      

ชางเทคนิคและผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ รอยละ 22.02 (148 คน) เสมียน เจาหนาท่ี รอยละ 19.20 (129 คน)          

ผูประกอบวิชาชีพ ดานตางๆ รอยละ 15.63 (105 คน) และผูปฏิบัติงานในโรงงาน ผูควบคุมเครื่องจักรและ

ผูปฏิบัติงาน รอยละ 3.72 (25 คน)   

 สวนการบรรจุงานมีการบรรจุงานในอาชีพงานพ้ืนฐานสูงสุด รอยละ 30.55 (179 คน) รองลงมาคือ 

ชางเทคนิคและผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของสูงสุด รอยละ 23.04 (135 คน) เสมียน เจาหนาท่ี รอยละ 21.16 (124 

คน) ผูประกอบวิชาชีพดานตางๆ รอยละ 16.55 (97 คน) และผูปฏิบัติงานในโรงงาน ผูควบคุมเครื่องจักรและ

ผูปฏิบัติงานดานการประกอบการ รอยละ 3.58 (21 คน) (ตามตารางภาคผนวก 15) 

แผนภูมิ 25  ตําแหนงงานวางในจังหวัดเลย จําแนกตามอาชีพ ไตรมาส 2 ป 2565 

 
ท่ีมา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดเลย 

 หากศึกษาในดานอุตสาหกรรมนอกภาคเกษตรพบวา อุตสาหกรรมท่ีมีตําแหนงงานวางสูงสุด             

ในไตรมาส 2 ป 2565 คือ อุตสาหกรรมดานการขายสง ขายปลีก การซอมแซมยานยนตของใชสวนบุคคล และ

ของใชในครัวเรือน รอยละ 71.18 (499 อัตรา ) รองลงมาคือ การขนสง  สถานท่ีเก็บสินคา และการคมนาคม 

รอยละ 8.70 (61 อัตรา) กิจการดานอสังหาริมทรัพย การใหเชา และกิจกรรมทางธุรกิจ รอยละ 6.85        

(48 อัตรา) การเปนสื่อกลางทางการเงิน รอยละ 5.42 (38 อัตรา) และโรงแรม และภัตตาคาร รอยละ 3.99 

(28 อัตรา)  

 สวนอุตสาหกรรมท่ีมีการบรรจุงานสูงสุด คือ กิจการดานการขายสง ขายปลีกและการซอมแซม      

ยานยนต ของใชสวนบุคคล และของใชในครัวเรือน รอยละ 68.77 (403 คน ) รองลงมาคือ ) การขนสง 

สถานท่ีเก็บสินคา และการคมนาคม รอยละ 10.07 (59 อัตรา) กิจการดานอสังหาริมทรัพย การใหเชา และ

กิจกรรมทางธุรกิจ รอยละ 7.34 (43 อัตรา) การเปนสื่อกลางทางการเงิน รอยละ 5.80 (34 อัตรา) และโรงแรม 

และภัตตาคาร รอยละ 4.44 (26 อัตรา) (ตารางภาคผนวก 16) 
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 ชวงอายุท่ีเปนท่ีตองการของตลาดแรงงานในไตรมาสนี้สวนใหญจะมีอายุระหวาง 15 – 60 ป โดยท่ี

อายุ 18 - 24 ป  มีความตองการสูงสุด จํานวน 364 อัตรา (รอยละ 51.93) รองลงมาคืออายุ 25 - 29 ป 

จํานวน 178 อัตรา (รอยละ 25.39) อายุ 30 – 39 ป จํานวน 95 อัตรา (รอยละ 13.55) อายุ 40 – 49 ป 

จํานวน 35 อัตรา (รอยละ 4.99) อายุ 15 - 17 ป จํานวน 18 อัตรา (รอยละ 2.57) อายุ 60 ปข้ึนไป จํานวน   

8 อัตรา (รอยละ 1.14) และอายุ 50 – 59 ป จํานวน 3 อัตรา (รอยละ 0.43)  

ขณะเดียวกันผูสมัครงานสวนใหญมีอายุ  18 – 24 ป จํานวน 351 คน (รอยละ 52.23) รองลงมาเปน

ผูสมัครงานท่ีมีอายุ 25 - 29 ป จํานวน 174 คน (รอยละ 25.89) อายุ 30 – 39 ป  มีจํานวน 93 คน (รอยละ 

13.84) อายุ 40 – 49 ป จํานวน 28 คน (รอยละ 4.17) อายุ 15 – 17 ป จํานวน 15 คน (รอยละ 2.23) อายุ 

60 ปข้ึนไป จํานวน 8 คน (รอยละ 1.19) และอายุ 50 – 59 ป จํานวน 3 คน (รอยละ 0.45)  

ขณะท่ีผูมีอายุ 18 - 24 ป ไดรับการบรรจุงานสูงสุด จํานวน 326 คน (รอยละ 55.63) รองลงมาคือ

ชวง 25 - 29 ป จํานวน 150 คน (รอยละ 25.60) อายุ 30 - 39 ป จํานวน 71 คน (รอยละ 12.12) อายุ      

40 – 49 ป จํานวน 17 คน (รอยละ 2.90) อายุ 15 – 17 ป จํานวน 11 คน (รอยละ 1.88) อายุ 60 ปข้ึนไป 

จํานวน 8 คน (รอยละ 1.37) และอายุ 50 – 59 ป จํานวน 3 คน (รอยละ 0.51)  (ตารางภาคผนวก 17) 

แผนภูมิ 26 ตําแหนงงานวาง ผูลงทะเบียนสมัครงาน และการบรรจุงานจังหวัดเลย จําแนกตามอายุ  ไตรมาส 2 ป 2565 

 
ท่ีมา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดเลย 

 ภารกิจสงเสริมการมีงานทํานอกจากภารกิจท่ีไดกลาวมาแลว สํานักงานจัดหางานจังหวัดเลย ยังมีการจัด

กิจกรรมตางๆ เพ่ือสงเสริมใหประชาชนกลุมตางๆ มีงานทํา ไมวาจะเปนผูจบการศึกษาใหม ผูวางงาน ผูใชแรงงาน

ท่ีมีงานทําอยูแลว และมีความประสงคจะเปลี่ยนงาน ผูสูงอายุ แมบานหรือผูตองการรับงานไปทําท่ีบาน รวมท้ัง

ทหาร และคนพิการโดยกิจกรรมตางๆ ท่ีจัดใหกลุมเปาหมาย ในไตรมาส 2 ป 2565 (เดือนเมษายน – มิถุนายน 

2565) มีผูไดรับประโยชนท้ังสิ้น 189 คน จากกิจกรรมท่ีดําเนินการเพ่ือสงเสริมการมีงานทําจํานวน 1 โครงการ 

จัดกิจกรรมท้ังสิ้นจํานวน 4 ครั้ง คือจังหวัดเคลื่อนท่ี..สรางรอยยิ้มใหประขาชน รายละเอียดตามตาราง 4 

ตาราง 5 กิจกรรมท่ีดําเนินการเพ่ือสงเสริมการมีงานทําในจังหวัดเลย จําแนกตามประเภทกิจกรรม ไตรมาส 2 ป 2565 

กิจกรรม/โครงการท่ีดําเนินการ 

เพ่ือสงเสริมการมีงานทํา 

จํานวนคร้ัง 

ท่ีจัดกิจกรรม 

ผูไดรับประโยชน (คน) 

ชาย หญิง รวม 

จังหวัดเคลื่อนท่ี...สรางรอยยิ้มใหประชาชน 4 69 120 189 

ท่ีมา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดเลย 
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 จํานวนแรงงานตางดาวท่ีเขามาทํางานอยางถูกตองตามกฎหมาย ในจังหวัดเลย ไตรมาส 2 ป 2565    

มีจํานวนท้ังสิ้น 2,692 คน (ขอมูลสะสม) จําแนกเปนกลุมตางๆ ดังนี้  

 1.แรงงานประเภทตลอดชีพ จํานวน 0 คน 

 2.แรงงานประเภทสงเสริมการลงทุน จํานวน 0 คน 

 3.แรงงานประเภทท่ัวไป (มาตรา 59) เปนแรงงานท่ีไดรับอนุญาตใหเขามาอยูในราชอาณาจักรและ

ไดรับอนุญาตใหทํางานเปนการชั่วคราว 84 คน (รอยละ 3.12)  

 4.แรงงานท่ีนําเขามาทํางานตามขอตกลงระหวางรัฐตอรัฐ (MOU) 970 คน (รอยละ 36.03)      

เปนแรงงานสัญชาติเมียนมา 39 คน สัญชาติลาว 916 คน และสัญชาติกัมพูชา 15 คน 

 5.แรงงานประเภทชนกลุมนอย (มาตรา 63/1)  ท่ียังไมไดรับสัญชาติไทย หรือไมมีสถานะ            

ทางทะเบียน 65 คน (รอยละ 2.41) 

 6.แรงงานตางดาวท่ีไดรับการผอนผันใหอยูในราชอาณาจักรไทย ตามมติ ครม. 20 ส.ค. 62     

(กลุมบัตรสีชมพู)(ใบอนุญาตทํางานหมดอายุ 13 กุมภาพันธ 2566) จํานวน 379 คน (รอยละ 14.08) เปน

แรงงานสัญชาติเมียนมา 133 คน สัญชาติลาว 217 คน และสัญชาติกัมพูชา 29 คน 

 7.แรงงานตางดาวท่ีไดรับการผอนผันใหอยูในราชอาณาจักรไทย ตามมติ ครม. 4 ส.ค. 63     

(กลุมบัตรสีชมพู)(ใบอนุญาตทํางานหมดอายุ 13 กุมภาพันธ 2566) จํานวน 52 คน (รอยละ 1.93) เปน

แรงงานสัญชาติเมียนมา 1 คน และสัญชาติลาว 51 คน  

 8.แรงงานตางดาวท่ีไดรับการผอนผันใหอยูในราชอาณาจักรไทย ตามมติ ครม. 29 ธ.ค. 63     

(กลุมบัตรสีชมพู)(ใบอนุญาตทํางานหมดอายุ 13 กุมภาพันธ 2566) จํานวน 863 คน (รอยละ 32.06)           

เปนแรงงานสัญชาติเมียนมา 43 คน สัญชาติลาว 793 คน และสัญชาติกัมพูชา 27 คน  

 9.แรงงานตางดาวท่ีไดรับการผอนผันใหอยูในราชอาณาจักรไทย ตามมติ ครม. 13 ก.ค. 64    

(กลุมบัตรสีชมพู)(ใบอนุญาตทํางานหมดอายุ 13 กุมภาพันธ 2566) จํานวน 7 คน (รอยละ 0.26) เปนแรงงาน 

สัญชาติลาว 7 คน  

 10.แรงงานตางดาวท่ีไดรับการผอนผันใหอยูในราชอาณาจักรไทย ตามมติ ครม. 28 ก.ย.64      

(กลุมบัตรสีชมพู)(ใบอนุญาตทํางานหมดอายุ 13 กุมภาพันธ 2566) จํานวน 272 คน (รอยละ 10.10) เปน

แรงงาน สัญชาตเมียนมา 14 คน สัญชาติลาว 248 คน และสัญชาติกัมพูชา 10 คน (ตารางภาคผนวก 18) 

 

 

 

 

 

 

 2.2 แรงงานตางดาว  
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แผนภูมิ 27 แรงงานตางดาวถูกกฎหมายจังหวัดเลยจําแนกตามประเภทการไดรับอนุญาต  ณ เดือนมิถนุายน 2565 
 

 
ท่ีมา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดเลย 
 

  หากพิจารณาตามสัญชาติ พบวา สัญชาติลาว 2,232 คน (รอยละ 82.91) สัญชาติเมียนมา 230 คน       

(รอยละ 8.54 และกัมพูชา 81 คน (รอยละ 3.01) และสัญชาติอ่ืนๆ 149 คน (รอยละ 5.53) 

แผนภูมิ 28 แรงงานตางดาวในจังหวัดเลย จําแนกตามสัญชาติ ณ เดือนมิถุนายน 2565 

 
ท่ีมา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดเลย 

 หากพิจารณาแรงงานตางดาวถูกกฎหมายจําแนกประเภทอาชีพและสัญชาติท่ีเขามาทํางานมากท่ีสุด 

โดยยกเวนประเภทตลอดชีพจะพบวา ในไตรมาส 2 ป 2565 นี้ เปนผูประกอบวิชาชีพดานตางๆ จํานวน  9 คน 

(รอยละ 81.82) และผูปฎิบัติงานซ่ึงมิอาจสามารถจัดประเภทอาชีพได จํานวน 2 คน (รอยละ 18.18) 

 ถาพิจารณาแยกตามสัญชาติจะพบวาแรงงานตางดาวถูกกฎหมาย (ยกเวนประเภทตลอดชีพ)          

ในจังหวัดเลยมีแรงงานตางดาวสัญชาติจีน 1 คน (รอยละ 11.11) ฟลิปปนส จํานวน 6 คน (รอยละ 66.67) 

ออสเตรเลีย  จํานวน 1 คน (รอยละ 11.11) และสัญชาติ อ่ืนๆ จํานวน 1  คน (รอยละ 11.11 )               

(ตารางภาคผนวก 19)  
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 สําหรับแรงงานไทยในตางประเทศ ไตรมาส 2 ป 2565 (เมษายน – มิถุนายน 2565) มีแรงงานไทยท่ี

ลงทะเบียนแจงความประสงคไปทํางานตางประเทศ ผานสํานักงานจัดหางานจังหวัดเลยจํานวน 14 คน เปน    

เพศชาย 8 คน คิดเปนรอยละ 57.14 เพศหญิงมี 6 คน คิดเปนรอยละ 42.86 ของผูแจงความประสงคท้ังหมด 

 แรงงานไทยท่ีลงทะเบียนแจงความประสงคไปทํางานตางประเทศ  ผูแจงความประสงคพบวา เพศชาย

มีสัดสวนท่ีมากกวา เพศหญิง เปนผูมีการศึกษาระดับประถมศึกษา 2 คน รอยละ 14.29 ระดับมัธยมศึกษา     

5 คน รอยละ 35.71 ระดับ ปวช. ปวส. ปวท. อนุปริญญา 4 คน รอยละ 28.57 และระดับปริญญาตรี 3 คน 

รอยละ 21.43 ขอมูลดังกลาวสะทอนใหเห็นวาแรงงานสวนใหญท่ีลงทะเบียนนิยมไปทํางานตางประเทศจะไป

ประกอบอาชีพ เชน งานกอสราง กรรมกร หรือผูรับใชในบานนั่นเอง  

แผนภูม ิ29 แรงงานไทยในจังหวัดเลย ท่ีแจงความประสงคเดินทางไปทํางานตางประเทศ จําแนกตามระดับการศึกษา  

ไตรมาส 2 ป 2565 

 
 ท่ีมา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดเลย 

  ในสวนของแรงงานไทยในจังหวัดเลย ท่ีไดรับอนุญาตไปทํางานตางประเทศ ไตรมาส 2 ป 2565 

พบวามีจํานวนท้ังสิ้น 26 คน ซ่ึงผูไดรับการอนุมัติไปทํางานตางประเทศหากพิจารณาตามวิธีการเดินทางของ   

ผูท่ีเดินทางไปทํางานพบวา สวนใหญเปนประเภทเดินทางดวยตัวเอง จํานวน 16 คน รอยละ 61.54 และ      

ไปโดยวิธี Re-Entry คือกลับไปทํางานอีกครั้งหนึ่งโดยการตออายุสัญญา มีจํานวน 10 คน รอยละ 38.46  

แผนภูมิ 30 แรงงานไทยในจังหวัดเลย ท่ีไดรับอนุญาตไปทํางานตางประเทศ จําแนกตามวิธีเดินทาง 

ไตรมาส 2 ป 2565 

 

ท่ีมา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดเลย 
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2.3 แรงงานไทยในตางประเทศ 
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 ซึ่งหากจําแนกตามภูมิภาคท่ีไดรับการอนุมัติเดินทางไปทํางานตางประเทศในไตรมาส 2 ป 2565 นี้ 

พบวาไปทํางานในเอเชีย 14 คน (รอยละ 53.85) อเมริกา 9 คน (รอยละ 34.62) และยุโรป 2 คน (รอยละ 

7.69) และแอฟริกา 1 คน (รอยละ 3.85) 

แผนภูมิ 31 แรงงานไทยในจังหวัดเลย ท่ีไดรับอนุญาตไปทํางานตางประเทศ จําแนกตามภูมิภาคท่ีไปทํางาน 

ไตรมาส 2 ป 2565 

 

ท่ีมา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดเลย 
 

 

 ในไตรมาส 2 ป 2565 (เดือนเมษายน – มิถุนายน 2565) สํานักงานพัฒนาฝมือแรงงานเลย              

ไดดําเนินการฝกอบรมพัฒนาผูใชแรงงานในรูปแบบตางๆ ไดแก การฝกเตรียมเขาทํางาน การฝกยกระดับฝมือ

แรงงาน การฝกอาชีพเสริม และการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพฝมือแรงงานไทยใหมี

มาตรฐานฝมือทัดเทียมกับประเทศตางๆ ขณะเดียวกันเปนการพัฒนาทักษะใหสอดคลองกับความตองการของ

ตลาดแรงงาน โดยภาพรวมของการฝกตางๆ มีดังนี้ 

 การฝกเตรียมเขาทํางาน ไตรมาสนี้มีผูเขารับการฝกเตรียมเขาทํางาน 12 คน เปนกลุมอาชีพ           

ชางเครื่องกล จํานวน 11 คน (รอยละ 91.67) และชางอุตสาหกรรมศิลป จํานวน 1 คน (รอยละ 8.33)  และ

ยังไมมีผูผานการฝกเนื่องจากยังอยูในระหวางการฝก  

แผนภูมิ 32 การฝกเตรียมเขาทํางานในจังหวัดเลย จําแนกตามกลุมอาชีพ ไตรมาส 2 ป 2565 

 
ท่ีมา : สํานักงานพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดเลย 
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3.  การพัฒนาศักยภาพแรงงาน 
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 การฝกยกระดับฝมือแรงงาน ในไตรมาส 2 ป 2565 มีผูเขารับการฝกท้ังสิ้น 207 คน จําแนกเปน    

กลุมอาชีพชางอุตสาหการ 24 คน (รอยละ 13.87) ชางเครื่องกล 53 คน (รอยละ 30.64) ชางไฟฟา 

อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร 20 คน (รอยละ 11.56) ชางอุตสาหกรรมศิลป 16 คน (รอยละ 9.25) เกษตร

อุตสาหกรรม 20 คน (รอยละ 11.56) และอาชีพธุรกิจและบริการ 40 คน (รอยละ 23.12) มีผูผานการฝกรวม 

161 คน (รอยละ 93.06) ของผูเขารับการฝกยกระดับฝมือแรงงานท้ังหมด 

แผนภูมิ 33 การฝกยกระดับฝมือแรงงานในจังหวัดเลย จําแนกตามกลุมอาชีพ ไตรมาส 2 ป 2565 

 
ท่ีมา : สํานักงานพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดเลย 

 การฝกอาชีพเสริมในจังหวัดเลยผูเขารับการฝกท้ังสิ้น 83 คน เปนกลุมอาชีพชางกอสราง 41 คน 

(รอยละ 49.40) ชางอุตสาหกรรมศิลป 22 คน (รอยละ 26.51) และอาชีพธุรกิจและบริการ 20 คน (รอยละ 

24.10) โดยมีผูผานการฝกรวม 83 คน (รอยละ 100.00 ของผูเขารับการฝกอาชีพเสริมท้ังหมด)  

แผนภูม ิ34 การฝกอาชีพเสริมในจังหวัดเลย จําแนกตามกลุมอาชีพ ไตรมาส 2 ป 2565 

 
ท่ีมา : สํานักงานพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดเลย 

 

 การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานในจังหวัดเลย ทดสอบมาตรฐานฝมือเฉพาะสาขาอาชีพท่ีตองการ

ในจังหวัดเทานั้น ซ่ึงไตรมาส 2 ป 2565 มีผูเขารับการทดสอบท้ังสิ้น 137 คน ซ่ึงเปนกลุมอาชีพชางอุตสาหการ 

77 คน (รอยละ 56.20) ชางเครื่องกล 45 คน (รอยละ 32.85) และชางไฟฟา อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร 

15 คน (รอยละ 10.95) และมีผูผานการฝก จํานวน 114 คน (รอยละ 83.21 ของผูเขารับการทดสอบท้ังหมด) 
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แผนภูมิ 35 การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานในจังหวัดเลย จําแนกตามกลุมอาชีพ ไตรมาส 2 ป 2565 

 
ท่ีมา : สํานักงานพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดเลย 

 

 

 กระทรวงแรงงาน นอกจากจะมีภารกิจดานการสงเสริมการมีงานทํา การพัฒนาฝมือแรงงานเพ่ือ

ยกระดับฝมือใหเปนท่ียอมรับของตลาดแรงงาน และทัดเทียมมาตรฐานสากลแลว อีกภารกิจหนึ่งท่ีเกิดข้ึน

ตอเนื่องภายหลังการสงเสริมใหคนมีงานทําแลว คือ ภารกิจดานการคุมครองลูกจาง นายจาง ใหไดรับความ

เปนธรรม  ในการจางงาน โดยสํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเลย หนวยงานในสังกัด

กระทรวงแรงงาน  เปนหนวยงานท่ีมีบทบาทในการคุมครองผูใชแรงงานใหไดรับความเปนธรรมจากการจาง

งาน ภายใตพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  เพ่ือไมใหถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจางโดยมีจุดมุงหมายสูงสุด 

คือ ใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ขณะเดียวกันในอีกดานหนึ่งก็ตองผดุงไวซ่ึงความยุติธรรมกับ ฝายนายจาง กลาวคือ         

ไมโอนเอียงไปดานใดดานหนึ่ง  ท้ังนี้  มาตรการท่ีจะชวยใหผูใชแรงงานไดรับรายไดและสวัสดิการท่ีเปนธรรม

เพียงพอตอการดํารงชีวิต รวมถึงไดรับการคุมครองแรงงานใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนได คือ การตรวจแรงงาน

และสถานประกอบการเพ่ือใหแนใจวาผูใชแรงงานไดรับการปฏิบัติและดูแลตามกฎหมาย ขณะเดียวกันจะเปน

มาตรการในการกระตุนใหสถานประกอบการเอาใจใสดูแลลูกจางของตนใหมากข้ึนอีกดวย โดยจังหวัดเลยมี

สถานประกอบการท่ีอยูในระบบสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ท้ังหมด 2,176 แหง ลูกจางจํานวน 18,486 

คน และสําหรับ ไตรมาส 2 ป 2565 (เมษายน – มิถุนายน 2565) สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน

จังหวัดเลย ไดดําเนินการตรวจสถานประกอบการท้ังสิ้น 19 แหง มีลูกจางท่ีผานการตรวจหรือไดรับ          

การคุมครองรวม 466 คน จําแนกเปนชาย 272 คน (รอยละ 58.37) และหญิง 194 คน (รอยละ 41.63)     

ของลูกจางท่ีผานการตรวจท้ังหมด ซ่ึงสถานประกอบการท่ีผานการตรวจสวนใหญเปนสถานประกอบการขนาด 

20 - 49  คน คิดเปน  รอยละ 87.50 ( 14 แหง) (ตามตาราง 5 และตารางภาคผนวก 20) 
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4. การคุม้ครองแรงงานและสวสัดิการ 
 

4.1 การตรวจแรงงาน 
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ตาราง 6 จํานวนสถานประกอบการและลูกจางท่ีผานการตรวจแรงงานในจังหวัดเลย ไตรมาส 2 ป 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา :  สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน จ.เลย  

  ในสวนผลการตรวจพบวาสถานประกอบการสวนใหญท่ีปฏิบัติถูกตองตามกฎหมายมีจํานวน 13 

แหง คิดเปนรอยละ 81.25 และปฏิบัติไมถูกตองตามกฎหมาย จํานวน 3 แหง รอยละ 18.75 ซ่ึงในไตรมาสนี้      

การปฏิบัติไมถูกตองตามกฎหมายคุมครองแรงงานจะเปนเรื่องวันหยุดท้ัง 3 แหง (รอยละ 100.00)  

 เม่ือพิจารณาตามประเภทอุตสาหกรรมพบวาอุตสาหกรรมท่ีปฏิบัติไมถูกตองตามกฎหมายคุมครอง

แรงงาน 3 แหง ไดแก การทําเหมืองแรและเหมืองหิน 1 แหง (รอยละ 33.33) การไฟฟา กาซ และการประปา 

1 แหง (รอยละ 33.33) และการกอสราง 1 แหง (รอยละ 33.33) 

แผนภูมิ 36 สถานประกอบการปฏิบัติไมถูกตองตามกฎหมายคุมครองแรงงาน จําแนกประเภทอุตสาหกรรม  

 
ท่ีมา :  สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน จ.เลย  

 เม่ือสํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเลย ตรวจพบวา สถานประกอบการท่ีไมปฏิบัติ

ตามกฎหมายคุมครองแรงงานจะมีการดําเนินการใหสถานประกอบการนั้น ปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมาย

แรงงาน เพ่ือใหเกิดความเปนธรรมแกลูกจาง โดยการแนะนําใหปฏิบัติในสิ่งท่ีถูกตอง การออกหนังสือเชิญพบ    

การออกคําสั่งใหดําเนินการ การเปรียบเทียบปรับ หรือการสงเรื่องดําเนินคดี  ท้ังนี้ การจะดําเนินการใน

ลักษณะใดจะพิจารณาตามความรุนแรงของปญหา จากตัวเลขขางตนเรื่องท่ีปฏิบัติไมถูกตองตามกฎหมายท้ัง    

3 แหง การดําเนินการสวนใหญจึงออกคําส่ังใหดําเนินการแกเจาของสถานประกอบการเพ่ือปฏิบัติใหถูกตอง

ตามกฎหมายตอไป 
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 สําหรับการตรวจความปลอดภัยในการทํางาน ซ่ึงเปนเครื่องมือในการคุมครองดูแลความปลอดภัย    

อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานของลูกจาง นอกจากนี้การตรวจความปลอดภัยในการทํางาน  

ยังเปนอีกมาตรการหนึ่งท่ีจะดําเนินการเพ่ือกระตุนสงเสริมใหเจาของสถานประกอบการเห็นความสําคัญ และ

ตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัยในการทํางาน เพราะหากการทํางานมีความปลอดภัยยอมสงผลถึงคุณภาพชีวิต

ท่ีดีของผูใชแรงงานตามมาเม่ือคนงานมีคุณภาพชีวิตท่ีดีจะทํางานอยางมีความสุขและจะสงผลตอผลผลิตท่ี   

เพ่ิมสูงข้ึนของสถานประกอบการ อันนําไปสูผลกําไรตามมานั่นเอง ในไตรมาส 2 ป 2565 (เมษายน – มิถุนายน 

2565)  สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเลย มีการตรวจความปลอดภัยในจังหวัดเลย จํานวน   

30 แหง ลูกจางท่ีผานการตรวจ จํานวน 877 คน จําแนกเปนเพศชาย 507 คน (รอยละ 57.81) และเพศหญิง 

370 คน (รอยละ 42.19) โดยสถานประกอบการท่ีผานการตรวจเปนขนาดตั้งแต 1-4 คน ถึง ขนาด 50-99 คน 

(ตามตาราง 6 และตารางภาคผนวกท่ี 21) 

ตาราง 7 การตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบการจังหวัดเลย จําแนกตามขนาดสถานประกอบการ 

ไตรมาส  2 ป 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา :สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน จ.เลย 

 ประเภทอุตสาหกรรมท่ีมีการตรวจความปลอดภัยใน ไตรมาส 2 ป 2565 มากท่ีสุดคือ การขายสง   

การขายปลีก การซอมแซมยานยนต รถจักรยานยนต ของใชสวนบุคคล และของใชในครัวเรือนจํานวน 15 

แหง รอยละ 50.00 รองลงมาคือการผลิต 6 แหง รอยละ 20.00  เกษตรกรรม การลาสัตว และการปาไม 3 

แหง รอยละ 10.00 การกอสราง 3 แหง รอยละ 10.00  โรงแรม และภัตตาคาร 2 แหง รอยละ 6.67 และ

ขอมูลขาวสารและการสื่อสาร 1 แหง รอยละ 3.33 ของสถานประกอบการท่ีผานตรวจท้ังหมด (ตาราง

ภาคผนวก 22)  

 

 

 

ขนาดสถาน

ประกอบการ 

ไตรมาส 2 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 

- 

- 

3 

27 

- 

- 

- 

- 

37 

840 

- 

- 

รวม 30 877 

4.2 การตรวจความปลอดภัยในการทาํงาน 
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แผนภูมิ 37 การตรวจความปลอดภัยในการทํางานในจังหวัดเลย จําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม ไตรมาส 2 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 96.67) และปฏิบัติไมถูกตองตามกฎหมายความปลอดภัยจํานวน 1 แหง (รอยละ 3.33)  

 การดําเนินงานของเจาหนาท่ีในสวนของสถานประกอบการท่ีปฏิบัติไม ถูกตองตามกฎหมาย            

ความปลอดภัยในการทํางาน ประกอบไปดวยการใหคําแนะนําในวิธีการปฏิบัติท่ีถูกตอง การออกคําสั่งใหสง

เอกสาร เรียกพบ ปรับปรุง หรือหยุดการใชเครื่องจักร รวมท้ังการสงเรื่องดําเนินคดี ท้ังนี้ ในบางแหงอาจมี       

การดําเนินการมากกวา 1 กรณี สําหรับในไตรมาส 2 ป 2565 ซ่ึงพบวา มีสถานประกอบการปฎิบัติไมถูกตอง

ตามกฎหมายความปลอดภัยจํานวน 1 แหง จะดําเนินการโดยออกคําสั่งใหปรับปรุงท้ังหมด (รอยละ 100) 

 

        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 

3 
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1 
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4.3 การแรงงานสัมพันธ ์
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 สําหรับการเกิดขอเรียกรอง / ขอพิพาท / ขอขัดแยง ไมมีการแจงขอเรียกรอง ขอพิพาทแรงงาน และ

ความขัดแยงใดๆ ในการจางงานระหวางนายจางและลูกจางในสถานประกอบการ 

 

 กิจกรรมท่ีชวยสนับสนุนสงเสริมใหผูใชแรงงานมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน นอกเหนือจากการตรวจ       

สถานประกอบการเพ่ือใหการคุมครองใหผูใชแรงงานตามท่ีไดกลาวมาแลว  สํานักงานสวัสดิการและคุมครอง

แรงงานจังหวัดเลย ยังมีการสงเสริมการจัดสวัสดิการแรงงานในสถานประกอบการใน ไตรมาส 2 ป 2565 

(เดือนเมษายน – มิถุนายน 2565) สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเลย ไดมีกิจกรรมท่ีสงเสริม

และใหบริการดานสวัสดิการแรงงาน นอกเหนือจากท่ีกฎหมายกําหนด โดยกิจกรรมท่ีจัดข้ึนในไตรมาสนี ้       

มีจํานวน จํานวน 28 แหง ผูไดรับการสงเสริมท้ังสิ้น จํานวน 1,488 คน 

 

 สํ านั กงานประกันสั งคมจั งหวัด เลย รายงานสถานการณ เลิ กจ า ง  ไตรมาส 2  ป  2565                            

มีสถานประกอบการท่ีแจงเลิกกิจการ จํานวน 24 แหง ลูกจางถูกเลิกจาง 34 คน 

 เม่ือพิจารณาประเภทกิจการท่ีมีการเลิกจาง พบวา เปนกิจการประเภทการคาเครื่องใชไฟฟา 

ยานพาหนะ จํานวน 1 แหง (รอยละ 4.17) ลูกจางถูกเลิกจาง 1 คน (รอยละ 2.94) รานสินคาเบ็ดเตล็ด 

การคาอ่ืนๆ จํานวน 11 แหง (รอยละ 45.83) ลูกจางถูกเลิกจาง จํานวน 18 คน (รอยละ 52.94) กิจการ

ประเภทรานขายอาหาร โรงแรม หองเชา จํานวน 3 แหง (รอยละ 12.50) ลูกจางถูกเลิกจาง จํานวน 3 คน 

(รอยละ 8.82) กิจการประเภทการกอสราง จํานวน 6 แหง (รอยละ 25.00) ลูกจางถูกเลิกจาง 9 คน (รอยละ 

26.47) สถาบันการเงิน บริการดานธุรกิจ จํานวน 1 แหง (รอยละ 4.17) ลูกจางถูกเลิกจาง จํานวน 1 คน (รอย

ละ 2.94) และกิจการประเภทอ่ืนๆ จํานวน 2 แหง (รอยละ 8.33) ลูกจางถูกเลิกจาง 2 คน (รอยละ 5.88)  

แผนภูมิ  38  สถานประกอบการท่ีเลิกกิจการและลกูจางท่ีถกูเลิกจางในจังหวัดเลย จําแนกตามประเภทกิจการ 

ไตรมาส 2 ป 2565 

 
ท่ีมา : สํานักงานประกันสังคมจังหวัดเลย 
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4.4 การสวสัดิการแรงงาน 

4.5 การเลิกจา้งแรงงาน 
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  สําหรับการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางานในไตรมาส 2 ป 2565 (เดือนเมษายน -

มิถุนายน 2565) พบวาการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องมาจากการทํางาน มีจํานวน 10 ราย  

  เม่ือพิจารณาตามประเภทความรายแรงนั้นพบวา ลูกจางหยุดงานเกิน 3 วัน จํานวน 6 ราย (รอยละ 

60.00) และหยุดงานไมเกิน 3 วัน จํานวน 4 ราย (รอยละ 40.00)  

แผนภูมิ 39 ผูประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางานในจังหวัดเลย จําแนกตามประเภทผลการประสบอันตราย 

ไตรมาส 2 ป 2565 

 
ท่ีมา : สํานักงานประกันสังคมจังหวัดเลย 

 สําหรับการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางานจํานวน 10 รายนั้น จําแนกตาม       

ความรายแรงและขนาดสถานประกอบกิจการ โดยเปนสถานประกอบการท่ีมีลูกจางตั้งแต 1–4 คน จนถึง

ขนาด 1,000 คนข้ึนไป โดยสถานประกอบการขนาด 1-4 คน มีลูกจางประสบอันตราย จํานวน 2 ราย        

(รอยละ 20.00) ขนาด 10-19 คน มีลูกจางประสบอันตราย จํานวน 1 ราย (รอยละ 10.00) ขนาด 20-49 คน      

มีลูกจางประสบอันตราย จํานวน 2 ราย (รอยละ 20.00) ขนาด 50-99 คน มีลูกจางประสบอันตราย จํานวน  

1 ราย (รอยละ 10.00) 100-199 คน มีลูกจางประสบอันตราย จํานวน 2 ราย (รอยละ 20.00) ขนาด 200-

499 คน มีลูกจางประสบอันตราย 2 ราย รอยละ 20.00 ของสถานประกอบการท่ีผานการตรวจท้ังหมด  

(ตารางภาคผนวก 23) 

แผนภูม ิ40 ผูประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางานในจังหวัดเลย จําแนกตามขนาดสถานประกอบการ 

ไตรมาส 2 ป 2565 

 
ท่ีมา : สํานักงานประกันสังคมจังหวัดเลย 
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4.6 การประสบอนัตราย / เจบ็ป�วยจากการทาํงาน (กองทุนเง�นทดแทน) 
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 สําหรับสาเหตุการประสบอันตรายเนื่องจากการทํางาน จําแนกไดดังนี้ ตกจากท่ีสูง 1 ราย (รอยละ 

10.00) หกลม ลื่นลม 1 ราย (รอยละ 10.00) วัตถุหรือสิ่งของพังทลายหลนทับ 2 ราย (รอยละ 20.00) วัตถุ

หรือสิ่งของกระแทก/ชน 2 ราย (รอยละ 20.00) วัตถุหรือสิ่งของตัด/บาด/ท่ิมแทง 1 ราย (รอยละ 10.00) วัตถุ

หรือสิ่งของหรือสารเคมีกระเด็นเขาตา 1 ราย (รอยละ 10.00) อุบัติเหตุจากยานพาหนะ 1 ราย (รอยละ 

10.00) และไฟฟาช็อต 1 ราย (รอยละ 10.00) (ตารางภาคผนวก 24) 

แผนภูม ิ41 สาเหตุการประสบอันตรายเนื่องจากการทํางานไตรมาส 2 ป 2565 

 

ท่ีมา : สํานักงานประกันสังคมจังหวัดเลย 
 

 

 ภารกิจดานการประกันสังคมเปนอีกภารกิจหนึ ่งภารกิจของกระทรวงแรงงาน โดยสํานักงาน

ประกันสังคมจังหวัดเลย มีหนาท่ีตองดูแลผูใชแรงงาน เพ่ือใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีหลักประกันชีวิตท่ี

มั่นคงเมื่อเกิดกรณีบาดเจ็บและยามแกชราอีกดวย ซึ่งจากขอมูล ณ เดือนมิถุนายน 2565 พบวา มีสถาน

ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคม (มาตรา 33) จํานวน 1,727 แหง ผูประกันตนทั้งหมด 74,810 

ราย เปนผูประกันตนมาตรา 33 จํานวน 23,280 ราย ผูประกันตนมาตรา 39 จํานวน 7,430 ราย และ

ผูประกันตนมาตรา 40 จํานวน 44,100 ราย 

แผนภูม ิ42 ผูประกันตนในจังหวัดเลย จําแนกตามมาตรา ณ เดือนมิถุนายน 2565 
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 สําหรับสถานประกอบการและลูกจาง ท่ีอยู ในขายกองทุนเ งินทดแทน จําแนกตามขนาด               

สถานประกอบการ โดยสถานประกอบการขนาด 1-4 คน มีจํานวน 23 แหง (รอยละ 82.14) ลูกจาง จํานวน 

45 คน (รอยละ 54.88) สถานประกอบการขนาด 5-9 คน จํานวน 4 แหง (รอยละ 14.29) ลูกจาง จํานวน     

27 คน   (รอยละ 32.93) และสถานประกอบการขนาด 10-19 คน จํานวน 1 แหง (รอยละ 3.57) ลูกจาง 

จํานวน 10 คน (รอยละ 12.20)  

แผนภูมิ  43  จํานวนสถานประกอบการและลกูจางท่ีอยูในขายกองทุนเงินทดแทนจงัหวัดเลย   

จําแนกตามขนาดสถานประกอบการ ไตรมาส 2 ป 2565 

 
ท่ีมา : สํานักงานประกันสังคมจังหวัดเลย 

ปจจุบันจังหวัดเลย มีสถานพยาบาลในจังหวัดสังกัดประกันสังคม คือ สถานพยาบาลของรัฐบาล 

จํานวน 1 แหง   

ในดานสถานะเงินกองทุนพบวา สถานะของเงินกองทุนประกันสังคมในปจจุบัน ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 

2565 กรณีรับเงินสมทบจํานวน 132,184,294.17 บาท กรณีจายประโยชนทดแทน จํานวน 133,627,937.86 บาท  

สวนจํานวนการใชบริการของกองทุนประกันสังคม โดยพิจารณาตามประเภทของประโยชนทดแทน  

ซ่ึงมี 7 กรณี ไดแก เจ็บปวย คลอดบุตร ทุพพลภาพ  ตาย สงเคราะหบุตร ชราภาพ  และวางงาน พบวา 

จํานวนผูใชบริการมีท้ังสิ้น 33,117 ราย เปนเงินท้ังสิ้น 62,606,562.78 บาท (ตารางภาคผนวก 25) 

สําหรับประเภทประโยชนทดแทนท่ีผูประกันตนใชบริการสูงสุด ไดแก สงเคราะหบุตร ผูประกันตนใช

บริการจํานวน 22,464 ราย คิดเปนรอยละ 67.83 ของผูใชบริการท้ังหมด รองลงมาไดแกกรณีชราภาพ 

จํานวน 5,216 ราย คิดเปนรอยละ 15.75 กรณีวางงาน จํานวน 3,440 ราย คิดเปนรอยละ 10.39 เจ็บปวย 

จํานวน 1,142 ราย คิดเปนรอยละ 3.45 คลอดบุตร จํานวน 361 ราย คิดเปนรอยละ 1.09 ทุพพลภาพ 

จํานวน 359 ราย คิดเปนรอยละ 1.08 และตาย จํานวน 135 ราย คิดเปนรอยละ 0.41 ตามลําดับ  
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แผนภูมิ 44 ผูประกันตนในจังหวัดเลย ท่ีใชบริการกองทุนประกันสังคม จําแนกตามประเภทประโยชนทดแทน   

ไตรมาส 2 ป 2565 

 
ท่ีมา : สํานักงานประกันสังคมจังหวัดเลย 

หากพิจารณาตามปริมาณการจายเ งินประโยชนทดแทน ซ่ึงจะพบวามีการจายเงินท้ังสิ้น 

62,606,562.78 บาท โดยกรณีชราภาพมีการจายเงินสูงสุดเปนเงินจํานวน 22,543,615.75 บาท รอยละ 

36.01 ของเงินประโยชนทดแทนท่ีจายท้ังหมด รองลงมาคือ สงเคราะหบุตร จํานวน 18,646,200 บาท คิดเปน

รอยละ 29.78 วางงาน 8,770,405.90 บาท รอยละ 14.01 คลอดบุตร จํานวน 4,867,410.50 บาท คิดเปน

รอยละ 7.77 ตาย จํานวน 3,783,754.90 บาท รอยละ 6.04 เจ็บปวย จํานวน 2,939,377.73 บาท รอยละ 

4.69 และทุพพลภาพ จํานวน 1,055,798 บาท รอยละ 1.69 ตามลําดับ 

แผนภูมิ 45 การจายเงินประโยชนทดแทนจังหวัดเลย จําแนกตามประเภทประโยชนทดแทน ไตรมาส 2 ป 2565 

 
  ท่ีมา : สํานักงานประกันสังคมจังหวัดเลย 

 

 

 

 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

1,142 361 359 135 

22,464 

5,216 
3,440 จํา

นว
น 

(ร
าย

) 

ประเภทประโยชนทดแทน 

 -  10,000,000.00  20,000,000.00  30,000,000.00

ทุพพลภาพ 

เจ็บปวย 

ตาย 

คลอดบุตร 

วางงาน 

สงเคราะหบุตร 

ชราภาพ 

 1,055,798.00  

 2,939,377.73  

 3,783,754.90  

 4,867,410.50  

 8,770,405.90  

 18,646,200.00  

 22,543,615.75  

จํานวนเงิน(บาท) 

ปร
ะเ

ภท
ปร

ะโ
ยช

นท
ดแ

ทน
 



       สถานการณแรงงานจังหวัดเลย  ไตรมาส 2 ป 2565 (เมษายน – มิถุนายน 2565)                   48   

 
6. ข้อมลู อปุสงค์และอปุทานแรงงานจงัหวดัเลย 
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บทสรุปผูบริหาร 

 รายงานผลการวิเคราะหขอมูลความตองการแรงงาน การขาดแคลนแรงงาน การเขาออกของแรงงานในสถาน

ประกอบการ การประมาณการอุปสงคแรงงาน และประมาณการอุปทานแรงงานเขาใหม จังหวัดเลย  ป 2565 ฉบับนี้ 

มีวัตถุประสงคเพ่ือชี้ใหเห็นถึงสถานการณความตองการแรงงาน การขาดแคลนแรงงาน การเขาออกของแรงงานใน

สถานประกอบการ ณ ปจจุบัน พรอมท้ังวิเคราะหขอมูลประมาณการอุปสงคแรงงานและประมาณการอุปทาน

แรงงานเขาใหม เพ่ือแสดงถึงแนวโนมของความตองการแรงงาน และจํานวนแรงงานเขาใหมท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

 ผลการสํารวจขอมูลความตองการแรงงานและการขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการในจังหวัดเลย   

ป 2565 จากกลุมตัวอยางท้ังหมด 122 ตัวอยางในเบื้องตน พบวาประมาณรอยละ 2.5 ของกลุมตัวอยาง ระบุถึง

ความตองการแรงงาน ณ ปจจุบนัท่ีทําการสํารวจ และประมาณรอยละ 66.4 ระบุถึงความตองการแรงงานท่ีจะเกิดข้ึน

ภายใน 1 ป ซ่ึงจากการจัดทํารายงานการวิเคราะหขอมูลอุปสงคและอุปทานแรงงาน จังหวัดเลย สรุปผลไดดังนี้ 

1. โครงสรางประชากรวัยแรงงาน กําลงัแรงงาน การมีงานทําและการวางงาน 

 จังหวัดเลยมีประชากรวัยแรงงานท่ีมีอายุตั้งแต 15 ป ข้ึนไป ท้ังสิ้น 446,109 คน เปนเพศชาย 220,008 

คน และเพศหญิง 226,101 คน มีประชากรท่ีอยูในกําลังแรงงานท้ังสิ้น 305,058 คน และมีผูท่ีไมอยูในกําลังแรงงาน

ท้ังสิ้น 141,052 คน 

จังหวัดเลย มีจํานวนผูมีงานทําท้ังสิ้นประมาณ 303,502 คน เปนเพศชาย 164,254 คน และเพศหญิง 

139,248 คน อยางไรก็ตามยังมีจํานวนผูวางงานประมาณ 1,556 คน   

2. สถานการณดานความตองการแรงงาน (Demand for Labor) ของตลาดแรงงานจังหวัดเลย 

 2.1 ผลการสํารวจขอมูลความตองการแรงงานในสถานประกอบการ 

 ผลการสํารวจขอมูลสถานการณดานความตองการแรงงาน (Demand for Labor) ในสถานประกอบการ

ของตลาดแรงงาน จังหวัดเลย จากกลุมตัวอยางท้ังหมด 122 ตัวอยาง ชี้ ให เห็นวาประมาณรอยละ 2.5              

ของกลุมตัวอยาง ระบุถึงความตองการแรงงาน ณ ปจจุบันท่ีทําการสํารวจ และประมาณรอยละ 66.4 ระบุถึงความ

ตองการแรงงานท่ีจะเกิดข้ึนภายใน 1 ป 3 ลําดับแรก ไดแก อุตสาหกรรมกิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย 

รอยละ 100 กิจกรรมดานสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห รอยละ 100 และกิจกรรมดานการบริการอ่ืนๆ รอยละ 

100  สําหรับอุตสาหกรรมประเภทกิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน และอุตสาหกรรมการศึกษา      

จากการสํารวจพบวา ไมตองการแรงงาน ณ ปจจุบนั 

 เม่ือวิเคราะหสถานประกอบการท่ีมีความตองการแรงงาน ณ ปจจุบัน 122 แหง พบวา ความตองการ

แรงงาน ณ ปจจุบัน รวม 800 คน จําแนกเปนแรงงานสัญชาติไทย จํานวน 781 คน และแรงงานตางดาว จํานวน 

19 คน โดยประเภทอุตสาหกรรมท่ีมีจํานวนความตองการแรงงานสูงสุด ไดแก อุตสาหกรรมการกอสราง และ

อุตสาหกรรมการผลิต ตามลําดับ โดยแรงงานท่ีมีความตองการ จําแนกตามขนาดสถานประกอบการ พบวา มีเพียง

สถานประกอบการท่ีมีลูกจางนอยกวา 10 คนท่ีมีความตองการแรงงาน ไดแก อุตสาหกรรมการกอสราง จํานวน    

24 คน และอุตสาหกรรมการผลิต จํานวน 8 คน 

 ความสามารถในการหาแรงงานไดภายใน 2 เดือน สะทอนใหเห็นถึงภาวะความตึงตัวหรือความคลายตัว

ของตลาดแรงงาน (Friction or Flexible Labor Market) จากความสามารถของการหาแรงงานตามท่ี           

สถานประกอบการตองการภายในระยะเวลา 2 เดือน พบวา สถานประกอบการสะทอนถึงความสามารถ             
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ในการหาแรงงานได รอยละ 68.8 และไมสามารถหาแรงงานไดภายในระยะเวลา 2 เดือน รอยละ 31.3 โดยเฉพาะใน

อุตสาหกรรมการผลิตไมสามารถหาแรงงานได รอยละ 100 ภายในระยะเวลา 2 เดือน 

 เม่ือจับคูวิเคราะหตัวแปร ความตองการแรงงาน จําแนกประเภทอุตสาหกรรมกับตําแหนงงาน ผล

สะทอนวา ตําแหนงผูประกอบอาชีพพ้ืนฐาน ในอุตสาหกรรมการกอสราง จํานวน 21 คน และตําแหนงพนักงาน

บริการและผูจําหนายสินคา ในอุตสาหกรรมการผลิต จํานวน 4 คน 

  ความตองการแรงงาน จําแนกตามประเภทอุตสาหกรรมและวุฒิการศึกษา พบวา สถานประกอบการ

ตองการแรงงานสูงสุด คือ แรงงานท่ีจบการศึกษาระดับต่ํากวามัธยมศึกษาปท่ี 3  ในอุตสาหกรรมการกอสราง ซ่ึงมี

ความตองการแรงงาน จํานวน 21 คน รองลงมา ไดแก แรงงานท่ีจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3 ใน

อุตสาหกรรมการผลิต จํานวน 8 คน 

 ความตองการแรงงาน จําแนกตามตําแหนงงานและชวงอายุ พบวา ในมิติของตําแหนงงานและชวงอายุ 

พบวา สถานประกอบการตองการแรงงานท่ีไมจํากัดอายุมากท่ีสุด โดยแรงงานไมจํากัดอายุ ตําแหนง ผูประกอบ

อาชีพพ้ืนฐานเปนตําแหนงท่ีตองการมากท่ีสุด จํานวน 20 คน รองลงมา ไดแก แรงงานชวงอายุ  30-44 ป ตําแหนง

พนักงานบริการและผูจําหนายสินคา จํานวน 4 คน ตําแหนงผูประกอบอาชีพพ้ืนฐาน จํานวน 4 คน และแรงงาน

ชวงอายุ 15-29 ป ตําแหนงผูประกอบวิชาชีพดานตางๆ จํานวน 1 คน ตามลําดับ 

 ความตองการแรงงาน จําแนกตามตําแหนงงานและระดับฝมือ พบวา สถานประกอบการตองการ

แรงงานระดับก่ึงฝมือ ในตําแหนงผูประกอบอาชีพพ้ืนฐานมากท่ีสุด จํานวน 24 คน รองลงมา ตองการแรงงาน

ตําแหนงก่ึงฝมือ ในตําแหนงพนักงานบริการและผูจําหนวยสินคา จํานวน 4 คน และตองการแรงงานระดับ

ผูเชี่ยวชาญ ในตําแหนง ผูประกอบวิชาชีพดานตางๆ จํานวน 1 คน ตามลําดับ 

 ความตองการแรงงาน จําแนกตามตําแหนงงานและวุฒิการศึกษา พบวา ตําแหนงงานท่ี  สถาน

ประกอบการระบุถึงความตองการมากท่ีสุดในระดับการศึกษาต่ํากวามัธยมศึกษาปท่ี 3 คือ ผูประกอบอาชีพพ้ืนฐาน 

จํานวน 20 คน สําหรับแรงงานวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3 ตองการแรงงานในตําแหนงพนักงานบริการ

และจําหนายสินคา จํานวน 4 คน และผูประกอบอาชีพพ้ืนฐาน จํานวน 4 คน สําหรับแรงงานวุฒิการศึกษาระดับ 

ปวส./อนุปริญญา ท่ีตองการแรงงานในตําแหนงชางฝมือและผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ และ  ผูประกอบอาชีพพ้ืนฐาน 

จํานวนตําแหนงละ 1 คน เทากัน และแรงงานวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ตองการแรงงานตําแหนงผูประกอบ

วิชาชีพดานตางๆ จํานวน 1 คน 

 ทักษะท่ีสถานประกอบการตองการ การจัดหมวดหมูของชุดทักษะสามารถแบงออกไดเปน 2 หมวดใหญ 

กลาวคือ ทักษะท่ีใชในการทํางาน (hard skills) และทักษะท่ีเปนลักษณะเฉพาะหรือคุณสมบัติเฉพาะของบุคคลใน

เรื่องความฉลาด ความสามารถทางอารมณหรือความมีคุณธรรม (soft skills) ซ่ึงแบบสํารวจจะใหสถานประกอบการ

ระบุชุดทักษะ (คุณสมบัติ) ของแรงงานท่ีตองการตอตําแหนงงานหนึ่งๆ ไดถึง 3 ทักษะ ดังนี้ 

 ทักษะท่ีสถานประกอบการระบุลําดับท่ี 1 (คุณสมบัติ) ไดแกทักษะการขับรถยนต จํานวน 4 คน  ซ่ึงเปน

ชุดทักษะท่ีตองการมากท่ีสุดในตําแหนงผูประกอบอาชีพพ้ืนฐาน จํานวน 4 คน สวนสถานประกอบการ ท่ีไมระบุ

ทักษะตองการแรงงานในตําแหนงผูประกอบอาชีพพ้ืนฐาน จํานวน 21 คน ชางฝมือและผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ 

จํานวน 2 คน ผูประกอบวิชาชีพดานตางๆ จํานวน 1 คน ตามลําดับ 
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 ทักษะท่ีสถานประกอบการระบุลําดับท่ี 2 (คุณสมบัติ) ไดแก ทักษะท่ีตองการสูงสุด ไดแก ความตองการ

แรงงานท่ีมีความสามารถเฉพาะวิชาชีพ ในตําแหนงชางฝมือและผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ จํานวน 1 คน สวนสถาน

ประกอบการท่ีไมระบุทักษะ ตองการแรงงานในตําแหนงผูประกอบอาชีพพ้ืนฐาน จํานวน 25 คน ในตําแหนง

พนักงานบริการและผูจําหนายสินคา จํานวน 4 คน ผูประกอบวิชาชีพดานตางๆ จํานวน 1 คน และชางฝมือและ

ผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ จํานวน 1 คน ตามลําดับ 

 ทักษะท่ีสถานประกอบการระบุลําดับท่ี 3 (คุณสมบัติ) ทักษะท่ีตองการสูงสุด ไดแก ความตองการ

แรงงานท่ีมีความสามารถเฉพาะวิชาชีพ ในตําแหนงชางฝมือและผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ จํานวน 1 คน สวนสถาน

ประกอบการท่ีไมระบุทักษะ ตองการแรงงานในตําแหนงผูประกอบอาชีพพ้ืนฐาน จํานวน 25 คน ตําแหนงพนักงาน

บริการและผูจําหนายสินคา จํานวน 4 คน ผูประกอบวิชาชีพดานตางๆ จํานวน 1 คน ตามลําดับ 

 ความตองการแรงงาน จําแนกตามตําแหนงงานและประสบการณทํางาน พบวา สถานประกอบการ

ตองการแรงงานท่ีไมจําเปนตองมีประสบการณมากท่ีสุด จํานวน 29 คน โดยในตําแหนงงานผูประกอบอาชีพ

พ้ืนฐานมีความตองการสูงสุด รองลงมา ไดแก พนักงานบริการและผูจําหนายสินคา และชางฝมือและผูปฏิบัติงานท่ี

เก่ียวของ ตามลําดับ และสถานประกอบการตองการแรงงานท่ีมีประสบการณ 1-2 ป จํานวน 3 คน ในตําแหนงงาน

ผูประกอบวิชาชีพดานตางๆ ชางฝมือและผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ และผูประกอบอาชีพพ้ืนฐาน โดยมีจํานวนความ

ตองการแรงงานเทากัน 

2.2 ผลการสํารวจขอมูลการเขาออกของแรงงานในสถานประกอบการ 

  ผลสํารวจขอมูลการเขาออกของแรงงานในสถานประกอบการ โดยเก็บขอมูลจากสถานประกอบการใน

พ้ืนท่ีจังหวัดเลย จํานวนท้ังสิ้น 126 แหง ซ่ึงมีจํานวนการจางงานท้ังหมดอยูท่ี 805 คน โดยเปนแรงงานไทยจํานวน 

787 คน และแรงงานตางดาวจํานวน 18 คน และมีจํานวนการเขางานใหม 1 คน และจํานวนการออกจากงาน 1 คน 

 การเขางานใหมและออกจากงานของแรงงานในสถานประกอบการ จําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 

พบวา มีจํานวนการเขางานใหม 1 คน ประเภทอุตสาหกรรมท่ีมีการเขางานใหม ไดแกอุตสาหกรรมกิจกรรมการ

บริการดานอ่ืนๆ ในทางกลับกันมีจํานวนการออกจากงาน 1 คน โดยประเภทอุตสาหกรรมท่ีมีการออกจากงาน 

ไดแก อุตสาหกรรมการกอสราง จะเห็นไดวาในจังหวัดเลยแรงงานสวนใหญไมมีความตองการท่ีจะออกจากงานและ

ไมมีความตองการท่ีจะยายสายงาน 

 การเขางานใหมและออกจากงานของแรงงานในสถานประกอบการ จําแนกตามตําแหนงงาน โดยมี

จํานวนแรงงานท่ีเขางานใหมในตําแหนงงานผูประกอบอาชีพพ้ืนฐานในทางตรงกันขามมีแรงงานท่ีออกจากงาน       

ในตําแหนงเสมียน 

  การเขางานใหมและออกจากงานของแรงงานในสถานประกอบการ จําแนกตามวุฒิการศึกษา โดยมี

จํานวนแรงงานท่ีเขางานใหมในระดับวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปท่ี 6 ในทางตรงกันขามแรงงานท่ีออกจากงาน     

อยูในวุฒิการศึกษา ปวส./อนุปริญญา 

  การเขาออกงานใหมและออกจากงานของแรงงานในสถานประกอบการ จําแนกตามระดับฝมือ โดยมี

จํานวนแรงงานท่ีเขางานใหมและออกจากงานมีเพียงระดับแรงงานฝมือ 

 การเขางานใหมและออกจากงานของแรงงานในสถานประกอบการ จําแนกตามชวงอายุ โดยมีจํานวน

แรงงานท่ีเขางานใหมในชวงอายุ 30-44 ป และจํานวนแรงงานท่ีออกจากงานอยูในชวง 15-29 ป 
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2.3 ประมาณการความตองการแรงงานในอนาคต 

  การวิเคราะหขอมูลจากระบบฐานขอมูลอุปสงคอุปทานกําลังคนเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมเปาหมายเพ่ือ

ชี้ใหเห็นถึงประมาณการความตองการแรงงานในอนาคต พบวา ความตองการแรงงานในภาพรวมมีแนวโนมลดลง

เฉลี่ยรอยละ 0.08 ตอป โดยจําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม พบวา อุตสาหกรรมท่ีมีการขยายตัวของความ

ตองการกําลังคนเฉลี่ยมากท่ีสุด 3 อันดับแรก ไดแก (1) การจัดหาน้ํา การจัดการและการบําบัดน้ําเสีย              

(2) กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน และ (3) ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการในทางตรงกันขาม

อุตสาหกรรมท่ีมีอัตราการเติบโตลดลงของความตองการกําลังคนเฉลี่ยลดลงมากท่ีสุด 3 อันดับแรก ไดแก          

(1) การศึกษา (2) การทําเหมืองแรและเหมืองหิน และ (3) กิจกรรมดานสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห ตามลําดับ 

 การวิเคราะหประมาณการอุปสงคแรงงาน ป 2566 – 2570 โดยจําแนกตามวุฒิการศึกษา พบวา วุฒิ

การศึกษาท่ีมีอัตราการเติบโตของความตองการกําลังคนเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยมากท่ีสุด 3 อันดับแรก ไดแก วุฒิมัธยมศึกษา

ปท่ี 3 มีอัตราการเติบโตของการตองการกําลังคนเพ่ิมข้ึน เฉลี่ยรอยละ 0.25 รองลงมา ไดแก วุฒิต่ํากวามัธยมศึกษา

ปท่ี 3  มีอัตราการเติบโตของการตองการกําลังคนเพ่ิมข้ึน เฉลี่ยรอยละ 0.23 และวุฒิมัธยมศึกษาปท่ี 6 มีอัตราการ

เติบโตของการตองการกําลังคนเพ่ิมข้ึน เฉลี่ยรอยละ 0.08 ตามลําดับ  ในทางตรงกันขามวุฒิการศึกษาท่ีมีอัตราการ

เติบโตของความตองการกําลังคนเฉลี่ยลดลงมากท่ีสุด 3 อันดับแรก ไดแก วุฒิสูงกวาปริญญาตรี มีอัตราการเติบโต

ของการตองการกําลังคนลดลง เฉลี่ยรอยละ 1.93 รองลงมา ไดแก วุฒิปริญญาตรี มีอัตราการเติบโตของการ

ตองการกําลังคนลดลง เฉลี่ยรอยละ 0.98 และวุฒิปวส./อนุปริญญา มีอัตราการเติบโตของการตองการกําลังคน

ลดลง เฉลี่ยรอยละ 0.25 ตามลําดับ 

 การวิเคราะหประมาณการอุปสงคแรงงาน ป 2566 – 2570 โดยจําแนกตามตําแหนงงาน พบวา          

มีตําแหนงผูประกอบอาชีพงานพ้ืนฐาน ท่ีมีอัตราการเติบโตของความตองการแรงงาน โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย

รอยละ 0.95 และตําแหนงผูปฏิบัติงานท่ีมีฝมือดานการเกษตร ปาไม และประมง มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยรอยละ 

0.3 สวนตําแหนงงานท่ีอัตราการเติบโตของความตองการกําลังคนลดลงเฉลี่ยมากท่ีสุด 3 อันดับแรก ไดแก          

ผูประกอบวิชาชีพดานตางๆ มีอัตราการเติบโตลดลงเฉลี่ยรอยละ 2.03 รองลงมา ไดแก ผูบัญญัติกฎหมาย 

ขาราชการระดับอาวุโส และผูจัดการ มีอัตราการเติบโตลดลงเฉลี่ยรอยละ 1.35 และเจาหนาท่ีเทคนิคและผู

ประกอบวิชาชีพท่ีเก่ียวของกับดานตางๆ มีอัตราการเติบโตลดลงเฉลี่ยรอยละ 1.30 ตามลําดับ 

 การวิเคราะหประมาณการอุปสงคแรงงาน ป 2566 – 2570 โดยจําแนกตามขนาดของสถาน

ประกอบการ พบวา มีเพียงสถานประกอบการท่ีเปนผูประกอบธุรกิจของตนเอง มีอัตราการเติบโตของความตองการ

กําลังคน โดยมีอัตราเติบโตเฉลี่ยรอยละ 0.13 สวนตําแหนงท่ีอัตราการเติบโตของความตองการกําลังคนลดลงเฉลี่ย

มากท่ีสุด 3 อันดับแรก ไดแก สถานประกอบการท่ีมีลูกจาง 10-19 คน อัตราการเติบโตลดลงเฉลี่ยรอยละ 1.25 

รองลงมา ไดแก สถานประกอบการท่ีมีลูกจาง 50-99 คน อัตราการเติบโตลดลงเฉลี่ยรอยละ 1 และสถาน

ประกอบการท่ีมีลูกจาง 20-49 คน มีอัตราการเติบโตลดลงเฉลี่ยรอยละ 0.93 ตามลําดับ 

3. สถานการณดานอุปทาน (Supply of Labor) ของตลาดแรงงาน จังหวัดเลย 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษา อัตราการเรียนตอ อัตราการมีงานทํา จําแนกตามวุฒิการศึกษา ป 2563 พบวา 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาในจังหวัดเลย สูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ม.3) จํานวน 4,639 

คน รองลงมา ไดแก ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) จํานวน 2,860 คน และระดับปริญญาตรี จํานวน 2,078 คน 
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ตามลําดับ ในภาพรวมอัตราการเรียนตอจะคอยๆ ลดลงในระดับชั้นการศึกษาท่ีสูงข้ึน จะเห็นไดจากการเรียนตอ

ของผูสําเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เทากับรอยละ 31.1 แตอัตราการเรียนตอของผูสําเร็จ

การศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)/อนุปริญญา รอยละ 11.9 และเหลือเพียง รอยละ 9.4 ในระดับ

ปริญญาตรี และอัตราการเรียนตอของผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท รอยละ 28.8 ในอัตราการมีงานทําของ

ผูสําเร็จการศึกษาสูงสุด 3 ลําดับแรก อยูในระดับปริญญาโทรอยละ 24.3 ในระดับปริญญาตรี รอยละ 17.5 และ

ระดับ ปวส./อนุปริญญา รอยละ 14 ตามลําดับ 

การวิเคราะหขอมูลจากจากระบบฐานขอมูลอุปสงคอุปทานกําลังคนเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมเปาหมาย

ชี้ ให เห็นวาอุปทานแรงงานเขาใหมในทุกประเภทอุตสาหกรรมมีแนวโนมลดลง โดยเฉลี่ยรอยละ 1.40                 

ในอุตสาหกรรมท่ีมีจํานวนอุปทานแรงงานเขาใหมลดลงมากท่ีสุด ไดแก กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร และ

เทคนิคมีอัตราการเติบโตลดลงมากท่ีสุด หากจําแนกตามวุฒิการศึกษา ป 2566 – 2570 ผลการประมาณการ

ชี้ใหเห็นวาอุปทานแรงงานเขาใหมในทุกระดับวุฒิการศึกษามีแนวโนมลดลง โดยเฉลี่ยรอยละ 1.40 โดยท่ีระดับ

การศึกษาท่ีมีอุปทานแรงงานเขาใหมลดลงมากท่ีสุด ไดแก ระดับต่ํากวาประถมศึกษา 

4. ขอเสนอแนะ 

 4.1 จํานวนกลุมตัวอยางท่ีสามารถรวบรวมไดมีจํานวนนอย เนื่องจากมีขอจํากัดทางงบประมาณท่ีมี

อยางจํากัด  

 4.2 ควรมีการประชาสัมพันธใหสถานประกอบการเห็นถึงความสําคัญของการจัดทําโครงการสํารวจ

ขอมูลความตองการแรงงานของสถานประกอบการ เพ่ือท่ีจะสามารถเขาถึงสถานประกอบการในพ้ืนท่ีขนาดเล็กได 

และใหเขามามีสวนรวมในการกรอกขอมูลแบบสํารวจฯ ทางออนไลนดวย เพ่ือใหไดมาซ่ึงจํานวนกลุมตัวอยาง ท่ี

สอดคลองกับตลาดแรงงานจริง 

 4.3 ควรมีการประชาสัมพันธใหแรงงานทราบความตองการของสถานประกอบการดาน Soft Skills ผาน

สื่อประชาสัมพันธท่ีเขาถึงแรงงานในทุกระดับ เหมาะสมกับแรงงานในแตละกลุม และมีหลักสูตรการฝกอบรมระยะ

สั้น เพ่ือใหแรงงานไดฝกทักษะท่ีเปนท่ีตองการของสถานประกอบการในดาน Hard Skills ใหเกิดความชํานาญและ

เชื่อม่ันในตัวเอง   

 

กระทรวงแรงงานมีนโยบายสําคัญ ในเรื่องของมาตรการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยดานแรงงาน 

เพ่ือมุงสู Tier 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีวัตถุประสงคเพ่ือสรางกลไกในการขับเคลื่อน การปองกันปญหา

การบังคับใชแรงงานหรือบริการ และการคามนุษยดานแรงงาน เพ่ือกํากับและติดตามผล การดําเนินงานปองกัน

ปญหาการบังคับใชแรงงานหรือบริการ และการคามนุษยดานแรงงานใหบรรลุผลสําเร็จตามนโยบายรัฐบาล โดยมี

ศูนยปฏิบัติการปองกันปญหาการคามนุษยดานแรงงานระดับจังหวัด เพ่ือขับเคลื่อนการปองกันการใชแรงงาน

บังคับและการคามนุษยดานแรงงาน 

สถานการณปญหาการคามนุษยจังหวัดเลย จากขอมูลของศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการคา

มนุษย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดเลย มี 3 สถานะคือ ตนทาง ทางผาน และปลายทาง กลุมเสี่ยง สวนใหญ

เปนประชาชนจากประเทศลาว เนื่องจากมี หลายอําเภอท่ีอยูติดชายแดน เชน อําเภอนาแหว ทาลี่ เชียงคาน      

7. สถานการณป์�ญหาการค้ามนษุยด้์านแรงงานในพ้ืนทีจ่งัหวดัเลย 
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ปากชม ดานซาย สวนใหญผูชายจะเปนแรงงานรับจางตัดออยและลูกจางรานคาตาง ๆ สวนผูหญิงจะทํางานใน

สถานประกอบการและสถานบริการประเภทตาง ๆ เชน พนักงานบริการรานอาหาร คาราโอเกะ และลูกจางทํางาน

บาน ซ่ึงถือวามีความเสี่ยงดานการคาบริการทางเพศ การหลอกลวงในการทํางาน และการหลอกลวงแรงงานไป

ทํางานตางประเทศ เปนตน 

จังหวัดเลยเปนจังหวัดท่ีมีชายแดนติดตอกับประเทศเพ่ือนบาน และเปนจังหวัดท่ีมีภูมิประเทศเหมาะสม 

กับการทองเท่ียว มีสถานบันเทิง ท่ีพัก รองรับนักทองเท่ียว มีนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและตางชาติเขามาเท่ียวเปน

จํานวนมาก ประกอบกับภูมิประเทศสามารถขามผานแดนเขามาไดงาย ไดแก ดานศุลกากรเชียงคาน ดานศุลกากร

ทาลี่ จุดผานแดนถาวรบานคกไผ อําเภอปากชม จุดผอนปรนบานเหมืองแพร ตําบลนาแหว อําเภอนาแหว         

จุดผอนปรนบานนากระเซ็ง ตําบลอาฮี อําเภอทาลี่ จุดผอนปรนบานนาขา ตําบลปากหมัน อําเภอดานซาย และ 

ทางแมน้ําเหือง แมน้ําโขงตลอดแนวพรหมแดน ทําใหเพ่ือนบานสามารถลักลอบเขามาทํางานตามแหลงทองเท่ียว 

หรือตัวเมืองได ไมยาก รวมท้ังสถานบันเทิง เอ้ืออํานวยแกการฝกงานและไปทํางานตอท่ีจังหวัดอ่ืนๆ ได จึงทําใหมี

ความเสี่ยงในการเกิดปญหาการคามนุษย ซ่ึงการลักลอบเขาเมือง โดยผดิกฎหมายของแรงงานขามชาติ ยังคงมีอยู 

อาจสงผลใหประเทศไทยถูกกีดกันทางการคาจากนานาชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศในกลุมสหภาพ

ยุโรปและสหรัฐอเมริกา 

เพ่ือใหการดําเนินงานเชิงรุกในการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยดานแรงงานในระดับพ้ืนท่ีเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยงขอมูลและสงตอการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และใหความ

ชวยเหลือผูตกเปนผูเสียหายจากการคามนุษยไดอยางถูกตองตามกระบวนการใหความชวยเหลือตลอดจน การ

ดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดฐานคามนุษย  

ดังนั้น สํานักงานแรงงานจังหวัดเลย จึงไดจัดทําโครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการปองกันและ

แกไขปญหาการคามนุษยดานแรงงานไปสูการปฏิบัติ จังหวัดเลย ปงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยบูรณาการรวมกับ

หนวยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดเลย เพ่ือดําเนินการปองกันปญหาการใชแรงงานบังคับหรือบริการ และ

การคามนุษยดานแรงงานในพ้ืนท่ีใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนตอไป   

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางกลไกในการขับเคลื่อนการปองกันปญหาการบังคับใชแรงงานหรือบริการ และ

การคามนุษยดานแรงงานในจังหวัดเลย และเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานปองกันปญหาการบังคับใชแรงงานหรือ

บริการ และการคามนุษยดานแรงงานในจังหวัดเลยใหบรรลุผลสําเร็จตามนโยบายรัฐบาล 

กลุมเปาหมาย เปนสถานประกอบกิจการในพ้ืนท่ีจังหวัดเลย โดยเฉพาะกลุมเสี่ยง ไดแก สถานประกอบ

กิจการท่ัวไป/โรงงาน กิจการออยและน้ําตาล (โรงน้ําตาล และไรออย) และกิจการสิ่งทอ (กลุมตัดเย็บผาโหล และ

กลุมรับงานไปทําท่ีบาน) และสถานประกอบกิจการกลุมเสี่ยงอ่ืน ๆ ท่ีจังหวัดเลยประเมินวาอาจเกิดการใชแรงงาน

ผิดกฎหมาย แรงงานบังคับ แรงงานเด็ก และการคามนุษยดานแรงงาน อาทิ สถานบริการ รานคาราโอเกะ/      

สนุกเกอร ปศุสัตว (เลี้ยงหมู ไก ปลา) และโรงแรม/รีสอรท/ท่ีพัก 

ผลการดําเนินงาน จังหวัดเลยโดยหนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และหนวยงานท่ีเก่ียวของได

ดําเนินการตรวจสถานประกอบการกลุมเปาหมาย (1 ตุลาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565) จํานวน 37 แหง ลูกจาง

จํานวน 740 คน 
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8. สถานการณโ์รคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 
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9. ผลการดําเนนิงานโครงการแก้ไขป�ญหาความเดือดรอ้นด้านอาชีพ ป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 
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10. อตัราค่าจา้งข้ันต�า 
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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 เดือนมิถุนายน 2565 

(ป 2562 = 100) 

 หมวด 

สัดสวน

น้ําหนกั 

มิ.ย.65 

ดัชน ี อัตราการเปลี่ยนแปลง 

มิ.ย.65 
พ.ค.

65 

มิ.ย. 

64 

เม.ย.

ถึง  

มิ.ย.65 

มิ.ย.65/ 

พ.ค.65 

มิ.ย.65/

มิ.ย.64 

ม.ค.-มิ.ย.65 

เทียบกับ  

ม.ค.-มิ.ย.64 

ดัชนีราคาผูบริโภค 100.00 109.8 108.3 101.5 107.0 1.4 8.2 5.8 

หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืม 40.13 108.3 106.8 101.0 106.2 1.4 7.2 4.5 

ขาว แปง และผลิตภณัฑจากแปง 6.83 93.0 92.8 97.7 92.4 0.2 -4.8 -7.7 

เน้ือสัตว เปด ไก และสัตวนํ้า 13.97 114.2 114.1 103.6 113.1 0.1 10.2 8.9 

ไข  และผลิตภัณฑนม 2.76 117.8 118.5 102.9 114.2 -0.6 14.5 13.7 

ผักและผลไม 5.54 104.6 95.5 96.3 98.0 9.5 8.6 -0.1 

เครื่องประกอบอาหาร 3.13 115.6 115.5 107.4 113.5 0.1 7.6 7.2 

เครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล 1.78 107.9 107.3 104.8 107.0 0.6 3.0 3.0 

อาหารบรโิภค - ในบาน 5.42 114.5 113.5 100.0 112.3 0.9 14.5 12.2 

อาหารบรโิภค - นอกบาน 0.70 102.5 102.4 100.1 102.2 0.1 2.4 2.1 

หมวดอ่ืน ๆ ท่ีไมใชอาหารและ

เคร่ืองด่ืม 
59.87 110.9 109.3 101.9 107.6 1.5 8.8 6.7 

หมวดเครื่องนุงหมและรองเทา 1.71 100.0 100.0 100.0 100.0 - - - 

หมวดเคหะสถาน 19.33 100.0 99.8 97.3 99.5 0.2 2.8 1.7 

หมวดการตรวจรักษาและบริการสวน

บุคคล 
3.62 100.7 100.7 100.5 100.6 - 0.2 0.1 

หมวดพาหนะ การขนสง และการ

สื่อสาร 
32.48 121.7 118.7 105.6 115.4 2.5 15.2 12.0 

หมวดการบันเทิง  การอาน  และ

การศึกษา 
2.25 99.6 99.6 99.8 99.8 - -0.3 -0.1 

หมวดยาสูบ  และเครื่องดื่มท่ีมี

แอลกอฮอล 
0.49 103.4 102.8 100.1 102.7 0.6 3.3 2.6 

ดัชนีราคาผูบริโภคพ้ืนฐาน 51.33 102.4 102.2 100.1 101.9 0.2 2.3 1.8 

กลุมอาหารสด  และพลังงาน 48.67 118.9 115.7 103.2 113.2 2.8 15.2 10.7 

       -  อาหารสด 29.10 106.9 105.1 100.5 104.7 1.7 6.4 3.2 

       -  พลังงาน 19.57 143.1 137.0 108.7 130.4 4.5 31.6 25.3 
 

 

ท่ีมา : สํานักงานพาณิชยจังหวัดเลย 

หมายเหตุ : ดัชนีราคาผูบริโภคพ้ืนฐาน คือ ดัชนีราคาผูบริโภคชุดท่ัวไปหักรายการสินคากลุมอาหารสดและสินคากลุมพลังงาน 
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ตาราง 4 การจดทะเบียนของนิติบุคคลตั้งใหมตามหมวดธุรกิจจังหวัดเลย ไตรมาส 2 ป 2565 

อุตสาหกรรม 
บริษัทจํากัด หางหุนสวนจํากัด รวม 

แหง บาท ราย บาท แหง บาท 

เกษตรกรรม  การลาสัตว  และการปาไม - - 1 1,000,000 1 1,000,000 
การประมง - - - - - - 
การทําเหมืองแรและเหมืองหิน 1 1,000,000 - - 1 1,000,000 
การผลิต 2 1,500,000 1 1,000,000 3 2,500,000 
การไฟฟา  แกสและการประปา - - - - - - 
การกอสราง 6 7,000,000 5 6,200,000 11 13,200,000 
การขายสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนต จักรยานยนต ของใชสวนบุคคลและของใชในครวัเรือน 9 9,000,000 16 15,100,000 25 24,100,000 
โรงแรมและภัตตาคาร 1 500,000 - - 1 500,000 
การขนสง  สถานท่ีเก็บสินคาและการคมนาคม - - 3 2,600,000 3 2,600,000 
ตัวกลางทางการเงิน - - - - - - 
บริการดานอสังหารมิทรัพย  การใหเชาและบริการฯ 6 4,000,000 - - 6 14,000,000 
การบริหารราชการและการปองกันประเทศ รวมท้ังการประกันสังคมภาคบังคับ - - - - - - 
การศึกษา - - - - - - 
การบริการดานสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห 2 2,000,000 - - 2 2,000,000 
การใหบริการชุมชน  สังคม  และบริการสวนบุคคลอ่ืน ๆ 5 10,000,000 7 6,010,000 12 16,010,000 
ลูกจางในครัวเรือนสวนบุคคล - - - - - - 
องคการระหวางประเทศและองคการตางประเทศอ่ืน ๆ   

 

- - - - - - 
ไมทราบ - - - - - - 

รวม 32 45,000,000 33 31,910,000 65 76,910,000 

 

ท่ีมา : สํานักงานพาณิชยจังหวัดเลย 
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ตาราง 5 การจดทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรมท่ีประกอบกิจการใหมของจังหวัดเลย จําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม ไตรมาส 2 ป 2565 

 

ประเภทอุตสาหกรรม 

จดทะเบียน 
เลิกกิจการ

จํานวน (โรง) 
จํานวน 

(โรง) 

เงินทุน 

(บาท) 

คนงาน 

(คน) 

เกษตรกรรม  การลาสัตว  และการปาไม     
การประมง     
การทําเหมืองแรและเหมืองหิน     
การผลิต 4 129,000,000 51 2 
การไฟฟา  แกสและการประปา     
การกอสราง     
การขายสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนต จักรยานยนต ของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือน 2 57,000,000 56  
โรงแรมและภัตตาคาร     
การขนสง  สถานท่ีเก็บสินคาและการคมนาคม     
ตัวกลางทางการเงิน     
บริการดานอสังหารมิทรัพย  การใหเชาและบริการฯ     
การบริหารราชการและการปองกันประเทศ รวมท้ังการประกันสังคมภาคบังคับ     
การศึกษา     
การบริการดานสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห     
การใหบริการชุมชน  สังคม  และบริการสวนบุคคลอ่ืน ๆ     
ลูกจางในครัวเรือนสวนบุคคล     
องคการระหวางประเทศและองคการตางประเทศอ่ืน ๆ  และสมาชิก 

 

    
ไมทราบ     

รวม 6 186,000,000 107 2 

 

ท่ีมา : สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย 
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ตาราง 6 จํานวนผูมีงานทําจังหวัดเลย  จําแนกตามสถานภาพแรงงาน ไตรมาส 1 ป 2565 

 

ท่ีมา : สํานักงานสถิติจังหวัดเลย    

 

         *ใชขอมูลไตรมาส 1  เน่ืองจากขอมูล ไตรมาส 2 ป 2565 ยังไมมีการเผยแพรจากสํานักงานสถิติจังหวัดเลย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานภาพแรงงาน 
ไตรมาส 

2/2564 

ไตรมาส 

3/2564 

ไตรมาส 

4/2564 

ไตรมาส 1/2565* 

ชาย หญิง รวม 

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

ผูมีอายุ 15  ปข้ึนไป 446,169 446,139 445,975 208,865 230,853 439,718 

ผูอยูในกําลังแรงงาน 300,369 307,302 306,923 157,650 147,774 305,424 

   -  ผูมีงานทํา 299,035 305,262 306,012 157,240 147,482 304,722 

   -  ผูวางงาน 1,334 2,040 911 234 292 526 

   -  ผูรอฤดูกาล - - - 176 - 176 

ผูไมอยูในกําลังแรงงาน 145,800 138,837 139,052 51,215 83,079 134,294 

   -  ทํางานบาน 27,880 27,203 27,056 55 14,839 14,894 

   -  เรียนหนังสือ 36,334 32,012 31,131 20,314 23,583 43,897 

   -  เด็ก/ชรา/ปวย/พิการจนไม

สามารถทํางานได 
- - 72,403 - - - 

   -  อ่ืน ๆ 81,585 79,622 8,462 30,846 44,657 75,503 

ผูมีอายุต่ํากวา 15  ป 192,567 192,597 192,757 111,083 87,931 199,014 
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ตาราง 7 ผูมีงานทําจังหวัดเลย จําแนกตามประเภทอุตสาหกรรมและเพศ ไตรมาส 1 ป 2565 

 

ท่ีมา : สํานักงานสถิติจังหวัดเลย    

 

         *ใชขอมูลไตรมาส 1 เน่ืองจากขอมูล ไตรมาส 2 ป 2565 ยังไมมีการเผยแพรจากสํานักงานสถิติจังหวัดเลย 

 

 

 

 

ประเภทอุตสาหกรรม 
ไตรมาส 

2/2564 

ไตรมาส 

3/2564 

ไตรมาส 

4/2564 

ไตรมาส 1/2565* 

ชาย หญิง รวม 

รวมภาคเกษตรกรรม 178,282 209,365 200,443 111,309 96,318 207,627 

1. เกษตรกรรม  การปาไมและการประมง 178,282 209,365 200,443 111,309 96,318 207,627 

รวมนอกภาคเกษตรกรรม 120,753 95,897 105,569 45,931 51,164 97,095 

2. การทําเหมืองแร  และเหมืองหนิ 756 897 328 - 86 86 

3. การผลติ 6,733 8,380 9,902 5,873 3,600 9,473 

4. การไฟฟา  กาซ  และไอนํ้า 810 - - - - - 

5. การจัดหานํ้า  การบําบัดนํ้าเสีย 252 - 409 813 - 813 

6. การกอสราง 10,382 4,589 6,880 4,870 648 5,518 

7. การขายสง  การขายปลีก 36,655 34,099 27,493 15,761 16,950 32,711 

8. การขนสงและท่ีเก็บสินคา 1,602 2,925 1,167 818 742 1,560 

9. กิจกรรมโรงแรม  และภตัตาคาร 10,970 8,941 8,747 2,784 7,567 10,351 

10. ขอมูลขาวสารและการสื่อสาร 227 461 327 75 - 75 

11. กิจการทางการเงินและประกันภัย 1,761 647 1,191 94 282 377 

12. กิจกรรมอสังหาริมทรัพย - - - 68 76 144 

13. กิจกรรมทางวิชาชีพและเทคนิค 907 470 489 451 72 523 

14. การบรหิารและการสนับสนุน 281 221 - 270 63 333 

15. การบริหารราชการและปองกันประเทศ 

รวมท้ังการประกันสังคมภาคบังคับ 
14,230 11,612 12,213 4,546 5,354 9,900 

16. การศึกษา 7,083 5,709 9,588 1,614 4,667 6,282 

17.สุขภาพและสังคมสงเคราะห 3,778 1,947 3,736 483 2,878 3,361 

18.  ศิลปะความบันเทิง นันทนาการ 20,544 12,299 19,720 5,557 6,183 11,740 

19. กิจกรรมลูกจางในบริการดานอ่ืนๆ 3,483 2,411 3,166 1,654 1,131 2,785 

20. ลูกจางในครัวเรือนสวนบุคคล 299 286 215 197 866 1,063 

21. องคการระหวางประเทศและองคการ

ตางประเทศอ่ืนๆ และสมาชิก 
- - - - - - 

22.  ไมทราบ - - - - - - 

รวม 299,035 305,262 306,012 157,240 147,482 304,722 
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ตาราง 8 ผูมีงานทําจังหวัดเลย จําแนกตามอาชีพและเพศ ไตรมาส 1 ป 2565 

 

ท่ีมา : สํานักงานสถิติจังหวัดเลย    

 

         *ใชขอมูลไตรมาส 1 เน่ืองจากขอมูล ไตรมาส 2 ป 2565 ยังไมมีการเผยแพรจากสํานักงานสถิติจังหวัดเลย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทอาชีพ 
ไตรมาส 

3/2564 

ไตรมาส 

4/2564 

ไตรมาส 1/2565* 

ชาย หญิง รวม 

1.  ผูบัญญัติกฎหมาย  ขาราชการระดับอาวุโส  และผูจดัการ 2,585 5,133 3,170 2,160 5,330 

2.  ผูประกอบวิชาชีพดานตาง ๆ 9,802 10,196 2,100 5,852 7,952 

3.  ผูประกอบวิชาชีพดานเทคนิคสาขาตาง ๆ และอาชีพท่ีเก่ียวของ 952 5,293 1,511 1,458 2,968 

4.  เสมียน 6,268 4,342 1,253 4,705 5,958 

5.  พนักงานบริการและพนักงานในรานคาและตลาด 40,693 35,107 16,081 24,153 40,234 

6.  ผูปฏบัิติงานท่ีมีฝมือในดานการเกษตรและการประมง 207,320 194,116 105,980 94,344 200,324 

7.  ผูปฏิบัติงานดานความสามารถทางฝมือและธุรกิจการคาท่ีเก่ียวของ 9,484 12,019 11,291 3,193 14,484 

8.  ผูปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักรและผูปฏิบัติงานดานการประกอบ      6,209 3,599 2,482 - 2,482 

9.  อาชีพข้ันพ้ืนฐานตาง ๆ ในดานการขายและการใหบริการ 21,949 36,208 13,373 11,618 24,991 

10.  คนงานซึ่งมิไดจําแนกไวในหมวดอ่ืน - - - - - 

รวม 305,262 306,012 157,240 147,482 304,722 
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ตาราง  9  ผูมีงานทําจังหวัดเลย จําแนกตามระดับการศึกษาและเพศ ไตรมาส 1 ป 2565 

 

ท่ีมา : สํานักงานสถิติจังหวัดเลย    

 

   *ใชขอมูลไตรมาส 1 เน่ืองจากขอมูล ไตรมาส 2 ป 2565 ยังไมมีการเผยแพรจากสํานักงานสถิติจังหวัดเลย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับการศึกษา  
ไตรมาส 

3/2564 

ไตรมาส 

4/2564 

ไตรมาส 1/2565* 

ชาย หญิง รวม 

 1.  ไมมีการศึกษา  730 823 90 263 354 

 2.  ต่ํากวาประถมศึกษา  60,706 56,327 29,738 30,933 60,670 

 3.  ประถมศึกษา  98,289 98,209 52,150 45,630 97,780 

 4.  มัธยมศึกษาตอนตน  58,538 53,044 31,006 22,047 53,052 

 5.  มัธยมศึกษาตอนปลาย  50,399 62,908 29,048 27,845 56,893 

      -  สายสามัญ  43,490 53,972 27,656 26,232 53,889 

      -  สายอาชีวศึกษา  6,909 8,936 1,392 1,612 3,004 

      -  สายวิชาการศึกษา  - - - - - 

 6.  อุดมศึกษา  36,599 34,702 15,208 20,765 35,973 

      -  สายวิชาการ  20,455 18,528 10,617 12,541 23,159 

      -  สายวิชาชีพ  10,649 9,398 3,696 1,988 5,684 

      -  สายวิชาการศึกษา  5,495 6,776 895 6,235 7,130 

 7.  การศึกษาอ่ืน ๆ  - - - - - 

 8.  ไมทราบ  - - - - - 

 รวม  305,262 306,012 157,240 147,482 304,722 
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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 2 ป 2565 

 
 

ท่ีมา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดเลย 

 

 

 

 

 

 

 

วุฒิการศึกษา 

ไตรมาส 1/2565 

  

ไตรมาส 2/2565 

ตําแหนง 

งานวาง 

(อัตรา) 

ผู

ลงทะเบียน 

สมัครงาน 

(คน) 

บรรจุงาน 

 (คน) 

ตําแหนง 

งานวาง 

(อัตรา) 

ผู

ลงทะเบียน 

สมัครงาน 

(คน) 

บรรจุงาน 

 (คน) 

ประถมศึกษาและต่ํากวา  22 9 4 9 8 18 
มัธยมศึกษา 134 101 85 425 414 355 
ปวช. 30 22 17 26 24 18 

- พาณิชย - - - - 6 - 
- ชาง 6 3 2 8 14 - 
- อ่ืนๆ 24 19 15 18 4 18 

ปวส. 60 47 38 17 10 17 
- พาณิชย 16 13 11 6 2 - 
- ชาง 8 5 3 - - - 
- อ่ืนๆ 36 29 24 11 8 17 

อนุปริญญา 25 18 15 - - - 
ปริญญาตรี 252 208 143 224 216 178 
ปริญญาโท - - - - - - 
ปริญญาเอก - - - - - - 
อ่ืน ๆ - - - - - - 

รวม 523 405 302 701 672 586 
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ตาราง 15 จํานวนตําแหนงงานวาง ผูสมัครงาน และการบรรจุงานจังหวัดเลย จําแนกตามอาชีพ  

ไตรมาส 2 ป 2565 

 

ท่ีมา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดเลย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทอาชีพ 

ไตรมาส 1/2565 ไตรมาส 2/2565 

ตําแหนง 

งานวาง 

(อัตรา) 

ผู

ลงทะเบียน 

สมัครงาน 

(คน) 

บรรจุ

งาน 

 (คน) 

ตําแหนง 

งานวาง 

(อัตรา) 

ผู

ลงทะเบียน 

สมัครงาน 

(คน) 

บรรจุงาน 

 (คน) 

1. ผูบัญญัติกฎหมาย ขาราชการระดับ

อาวุโส ผูจัดการ 
6 4 2 19 17 11 

2. ผูประกอบวิชาชีพดานตางๆ 51 46 41 112 105 97 

3. ชางเทคนิคและผูปฏิบัติงานท่ี

เก่ียวของ 
114 106 97 153 148 135 

4. เสมียน เจาหนาท่ี 76 72 69 143 129 124 

5. พนักงานบริการ พนักงานขายใน

รานคาและตลาด 
126 11 4 27 13 11 

6. ผูปฏิบัติงานฝมือดานการเกษตร

และประมง (แปรรูปข้ันพ้ืนฐาน) 
5 2 1 8 6 5 

7. ผูปฏิบัติงานโดยใชฝมือในธุรกิจ

ตางๆ 
31 3 1 7 5 3 

8. ผูปฏิบัติงานในโรงงาน  ผูควบคุม

เครื่องจักรและผูปฏิบัติงาน ดานการ

ประกอบการ 

27 22 18 31 25 21 

9. อาชีพงานพ้ืนฐาน 87 139 69 201 224 179 

T ผูฝกงาน - - - - - - 

รวม 523 405 302 701 672 586 
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ตาราง  16 จํานวนตําแหนงงานวางและการบรรจุงานจังหวัดเลย จําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 

 ไตรมาส 2 ป 2565 

 

 

ท่ีมา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดเลย 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทอุตสาหกรรม 

ไตรมาส 1/2565 ไตรมาส 2/2565 
ตําแหนง

งานวาง 

(อัตรา) 

บรรจุ

งาน  

(คน) 

ตําแหนง

งานวาง 

(อัตรา) 

บรรจุ

งาน  

(คน) 

     รวมภาคเกษตรกรรม - 

 

- 

 

- - 
1.  เกษตรกรรม  การลาสัตว  และการปาไม - - - - 
2.  การประมง - - - - 
     รวมนอกภาคเกษตรกรรม 523 302 701 586 
3.  การทําเหมืองแร  และเหมืองหิน  - - - - 
4.  การผลิต 6 2 22 19 
5.  การไฟฟา  กาซ  และการประปา - - - - 
6.  การกอสราง - - - - 
7.  การขายสง  การขายปลีก  การซอมแซมยานยนต  รถจักรยานยนต  

ของใชสวนบุคคล  และของใชในครวัเรือน  
372 271 499 403 

8.  โรงแรม  และภัตตาคาร 56 21 28 26 
9.   การขนสง  สถานท่ีเก็บสินคา  และการคมนาคม 51 5 61 59 
10.  การเปนสื่อกลางทางการเงิน 23 2 38 34 
11.  กิจการดานอสังหารมิทรัพย  การใหเชา  และกิจกรรมทาง

ธุรกิจ 
11 - 48 43 

12.  การบริหารราชการ  และการปองกันประเทศ รวมท้ังการ

ประกันสังคมภาคบังคับ 
- - 5 2 

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

บุคคลอ่ืน ๆ 
- - - - 

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

สมาชิก 
- - - - 

18.  ไมทราบ - - - - 
รวม 523 302 701 486 
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ตาราง  17  จํานวนตําแหนงงานวาง ผูสมัครงาน และการบรรจุงานจังหวัดเลย จําแนกตามอายุ ไตรมาส 2 ป 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดเลย 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชวงอายุ (ป) 

ไตรมาส 1/2565 ไตรมาส 2/2565 

ตําแหนงงานวาง ผูลงทะเบียนสมัครงาน บรรจุงาน ตําแหนงงานวาง ผูลงทะเบียนสมัครงาน บรรจุงาน 

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

15-19 5 0.96 2 0.49 - - 18 2.57 15 2.23 11 1.88 

18-24 213 40.73 192 47.41 176 58.28 364 51.93 351 52.23 326 55.63 

25-29 186 35.56 154 38.02 108 35.76 178 25.39 174 25.89 150 25.60 

30-39 86 16.44 51 12.59 18 5.96 95 13.55 93 13.84 71 12.12 

40-49 33 6.31 6 1.48 - - 35 4.99 28 4.17 17 2.90 

50-59 - - - - - - 3 0.43 3 0.45 3 0.51 

60 ปข้ึนไป - - - - - - 8 1.14 8 1.19 8 1.37 

รวม 523 100.00 405 100.00 302 100.00 701 100.00 672 100.00 586 100.00 
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ตารางท่ี  18 จํานวนแรงงานตางดาวท่ีเขามาทํางานอยางถูกตองตามกฎหมาย ในจังหวัดเลย ณ ไตรมาส 2 ป 2565 

ประเภทการไดรับอนุญาต 
สัญชาติ (คน) 

รวม 
เมียนมา ลาว กัมพูชา อ่ืนๆ 

1.ประเภทตลอดชีพ - - - - - 

2.ประเภทสงเสริมการลงทุน - - - - - 

3.ประเภทท่ัวไป (มาตรา 59) - - - 84 84 

4.แรงงานท่ีนําเขามาทํางานตามขอตกลงระหวางรัฐตอรัฐ (MOU) 39 916 15 - 970 

5.แรงงานประเภทชนกลุมนอย (มาตรา 63/1) - - - 65 65 

6.แรงงานตางดาวท่ีไดรับการผอนผันใหอยูในราชอาณาจักรไทย ตามมติ ครม. 20 ส.ค. 62 133 217 29 - 379 

7.แรงงานตางดาวท่ีไดรับการผอนผันใหอยูในราชอาณาจักรไทย ตามมติ ครม. 4 ส.ค. 63 1 51 - - 52 

8.แรงงานตางดาวท่ีไดรับการผอนผันใหอยูในราชอาณาจักรไทย ตามมติ ครม. 29 ธ.ค. 63 43 793 27 - 863 

9.แรงงานตางดาวท่ีไดรับการผอนผันใหอยูในราชอาณาจักรไทย ตามมติ ครม. 13 ก.ค. 64 - 7 - - 7 

10.แรงงานตางดาวท่ีไดรับการผอนผันใหอยูในราชอาณาจักรไทย ตามมติ ครม. 28 ก.ย. 64 14 248 10 - 272 

รวม 230 2,232 81 149 2,692 

 

ท่ีมา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดเลย 
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ตารางท่ี  19 เปรียบเทียบจํานวนแรงงานตางดาวจังหวัดเลย จําแนกตามประเภทอาชีพและสัญชาติท่ีเขามาทํางานมากท่ีสุด 

(ยกเวนประเภทตลอดชีพ) ไตรมาส 2 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. ผูประกอบวิชาชีพดานตางๆ - - - - 1 - - - 6 1 1 9 

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

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

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

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

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

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

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

T ผูฝกงาน - - - - - - - - - - - - 

 X ผูปฎิบัติงานซึ่งมิอาจสามารถจดัประเภทอาชีพได - - - - - - - - - - 2 2 

รวม - - - - 1 - - - 6 1 3 11 

 

ท่ีมา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดเลย 

 



               สถานการณแรงงานจังหวัดเลย ไตรมาส 2 ป 2565 (เมษายน – มิถุนายน 2565)                     80 

ตาราง 20 การตรวจแรงงานในจังหวัดเลย จําแนกตามขนาดสถานประกอบการ ไตรมาส 2 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 - - - - - - - - - - - - 

5 - 9  คน - - - - - - - - - - - - 

10 - 19  คน 1 7 8 - 15 1 - - - - - - 

20 - 49  คน 14 239 161 - 400 11 3 - - 3 - - 

50 - 99  คน 1 26 25 - 51 1 - - - - - - 

100 - 299  คน - - - - - - - - - - - - 

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

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

1,000  คน+ - - - - - - - - - - - - 

รวม 16 272 194 - 466 13 3 - - 3 - - 
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ตาราง 21 การตรวจความปลอดภัยในการทํางานในจังหวัดเลย จําแนกตามขนาดสถานประกอบการ ไตรมาส 2 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 - - - - - - - - - - - - - 

5 - 9  คน - - - - - - - - - - - - - 

10 - 19  คน 3 11 26 - 37 3 - - - - - - - 

20 - 49  คน 27 496 344 - 840 26 1 - - - 1 - - 

50 - 99  คน - - - - - - - - - - - - - 

100 - 299  คน - - - - - - - - - - - - - 

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

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

1,000  คน+ - - - - - - - - - - - - - 

รวม 30 507 370 - 877 29 1 - - - 1 - - 

 

ท่ีมา  :  สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเลย 

       หมายเหตุ : สถานประกอบกิจการแตละแหงท่ีปฏิบัติไมถูกตอง อาจมีการดําเนินการของเจาหนาท่ีมากกวา 1 กรณี 
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ตาราง  22  การตรวจความปลอดภัยในการทํางาน ในจังหวัดเลย จําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม  ไตรมาส 2 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 3 102 2 1 - - - 1 - - 
2.การประมง - - - - - - - - - - 
3.การทําเหมืองแร  และเหมืองหิน  - - - - - - - - - - 
4.การผลติ 6 187 6 - - - - - - - 
5.การไฟฟา  กาซและการประปา - - - - - - - - - - 
6.การกอสราง 3 98 3 - - - - - - - 
7.การขายสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนต  รถจักรยานยนต ของใชสวนบุคคล  และของใชในครัวเรือน   15 392 15 - - - - - - - 
8.โรงแรม  และภัตตาคาร 2 57 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 1 41 1 - - - - - - - 

รวม 30 877 29 1 - - - 1 - - 
ท่ีมา  :  สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเลย
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ตาราง 23 การประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางาน จําแนกตามความรายแรง 

และขนาดสถานประกอบกิจการ (ในกองทุน) ไตรมาส 2 ป 2565 

ขนาดสถานประกอบ

กิจการ 

ความรายแรง 

ตาย ทุพพลภาพ 

สูญเสีย

อวัยวะ

บางสวน 

หยุดงาน

เกิน 3 วัน 

หยุดงานไม

เกิน 3 วัน 
รวม 

1-4 คน - - - 1 1 2 

5-9 คน - - - - - - 

10-19 คน - - - 1 - 1 

20-49 คน - - - 1 1 2 

50-99 คน - - - - 1 1 

100-199 คน - - - 2 - 2 

200-499 คน - - - 1 1 2 

500-999 คน - - - - - - 

1,000  คน+ - - - - - - 

รวม - - - 6 4 10 

 

ท่ีมา  :  สํานักงานประกันสังคมจังหวัดเลย 
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ตาราง 24 การประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางานจังหวัดเลย จําแนกตามความรายแรงและ

สาเหตุการประสบอันตราย (ในกองทุน) ไตรมาส 2 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 - - - 1 - 1 

3.  อาคารหรือสิ่งกอสรางพังทับ - - - - - - 

4.  วัตถุหรือสิ่งของพังทลายหลนทับ - - - 2 - 2 

5.  วัตถุหรือสิ่งของกระแทก/ชน - - - - 2 2 

6.  วัตถุหรือสิ่งของหนีบ/ดึง - - - - - - 

7.  วัตถุหรือสิ่งของตัด/บาด/ท่ิมแทง - - - 1 - 1 

8.  วัตถุหรือสิ่งของหรือสารเคมีกระเด็นเขาตา - - - - 1 1 

9.  ยกหรือเคลื่อนยายของหนัก - - - - - - 

10.  ประสบอันตรายจากทาทางการทํางาน - - - - - - 

11.  อุบัติเหตจุากยานพาหนะ - - - 1 - 1 

12.  วัตถุหรือสิ่งของระเบิด - - - - - - 

13.  ไฟฟาช็อต - - - - 1 1 

14.  ผลจากความรอนสูง/สัมผัสของรอน - - - - - - 

15.  ผลจากความเย็นจัด/สมัผสัของเย็น - - - - - - 

16.  สัมผัสสิ่งมีพิษ-สารเคม ี - - - - - - 

17.  อันตรายจากรังส ี - - - - - - 

18.  อันตรายจากแสง - - - - - - 

19.  ถูกทํารายรางกาย - - - - - - 

20.  ถูกสัตวทําราย - - - - - - 

21.  โรคเน่ืองจากการทํางาน - - - - - - 

22 . อ่ืน ๆ - - - - - - 

รวม - - - 6 4 10 

 

ท่ีมา  :  สํานักงานประกันสังคมจังหวัดเลย 
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ตาราง 25  การใชบริการของกองทุนประกันสังคมจังหวัดเลย  จําแนกตามประเภทประโยชนทดแทน 

(ไมเนื่องจากการทํางาน) ไตรมาส 2 ป 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา  :  สํานักงานประกันสังคมจังหวัดเลย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทประโยชนทดแทน  ราย บาท 

1. เจ็บปวย 1,142 2,939,377.73 

2.  คลอดบุตร 361 4,867,410.50 

3. ทุพพลภาพ 359 1,055,798.00 

4. ตาย 135 3,783,754.90 

5.  สงเคราะหบุตร 22,464 18,646,200.00 

6. ชราภาพ 5,216 22,543,615.75 

7. วางงาน 3,440 8,770,405.90 

รวม 33,117 62,606,562.78 
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ตาราง 26 ตัวช้ีวัดภาวะแรงงานเลย 

 

 

 

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

 อัตราการมสีวนรวมในกําลังแรงงานของจังหวัด 68.50 

 

 

 

 

67.32 

 

 

 

 

68.88 68.82 69.46 

 

NA 

 

 

 

 

 อัตราการจางงานในภาคเกษตรของจังหวัด  57.64 59.62 68.59 65.50 68.14 NA 

 อัตราการจางงานนอกภาคเกษตรของจังหวัด  42.36 40.38 31.41 34.50 31.86 NA 

 อัตราการจางงานในอุตสาหกรรมการผลิตของจังหวัด 2.57 2.25 2.75 3.24 3.11 NA 

 อัตราการวางงานในจังหวัด 0.63 0.44 0.66 0.30 0.17 NA 

 อัตราการเปลี่ยนแปลงของจํานวนผูประกันตนในระบบประกันสังคม 1.16 0.73 0.92 2.52 0.69 -1.74 

 อัตราการเปลี่ยนแปลงของผูประกันตนท่ีขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน -79.91 256.84 -32.60 40.41 -39.58 -29.62 

 อัตราการเปลี่ยนแปลงของผูประกันตนท่ีข้ึนขอรับประโยชนทดแทนกรณเีลิก

 

-60.67 -51.05 -19.02 -20.20 -20.89 -28.00 

 อัตราการบรรจุงานตอผูสมัครงานจังหวัด 89.03 76.09 76.42 79.16 74.57 87.20 

 อัตราการบรรจุงานตอตําแหนงงานวางจังหวัด 56.14 58.82 55.79 54.60 57.74 83.59 

 อัตราการไมปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองแรงงานของสถานประกอบกิจการ 20.00 5.26 60.00 42.86 20.00 18.75 

 อัตราการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ความปลอดภัย ของสถานประกอบกิจการ 26.92 40.00 11.54 11.54 19.44 3.33 

 อัตราการเกิดขอพิพาทแรงงานตอสถานประกอบกิจการ  100,000 แหงใน

 
- - - - - - 

 อัตราการเกิดขอขัดแยงตอสถานประกอบกิจการ  100,000  แหงในจังหวัด - - - - - - 
 อัตราแรงงานท่ีเปนผูประกันตนในจังหวัด 21.33 22.48 23.85 23.84 24.26 24.55 

   

ตัวชี้วัด 2561 2562 2563 2564 2565  

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

 อัตราการจางแรงงานตางดาวตอจํานวนผูมีงานทําท้ังหมดในจังหวัด 0.02 0.07 0.17 1.08 0.88 

 

 

 

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

 

 

0.59 0.52  
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