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คํานํา
ตามกฎกระทรวงแรงงานแบงสวนราชการสํ านั กงานปลั ดกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559
กําหนดอํานาจหนาที่ของราชการบริหารสวนภูมิภาค คือ สํานักงานแรงงานจังหวัด ใหมีอํานาจหนาที่
“เป,นศูนย.ขอมูลสารสนเทศดานแรงงานและประชาสัมพันธ.เผยแพรงานดานแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัดและ
กลุมจังหวัด” ประกอบกับสํานักงานแรงงานจังหวัดมีสถานภาพเป,นตัวแทนของกระทรวงแรงงาน
ในระดั บ จั งหวั ด จึ งควรที่ สํ า นั กงานแรงงานจั งหวั ด จะเป, น ผู ประสานและดํ า เนิ น การรวบรวมขอมู ล
ดานแรงงานของจังหวัด แลวจัดทําเป,นเอกสารในรูปสถานการณ.แรงงานของจังหวัด ออกเผยแพร
แกสวนราชการ หนวยงาน และองค. ก รที่ เ กี่ ย วข องตางๆ เพื่ อ ใช เป, น ฐานในการวิ เ คราะห. และ
วางแผนพั ฒ นาแรงงานในพื้ น ที่ จั ง หวั ด รวมถึ ง ใช เป, น สวนหนึ่ ง ในการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นากํ า ลั ง คน
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของจังหวัดตอไป
สํานักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ จึงไดประสานสวนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยภูมิ
จัด ทํ า “รายงานสถานการณ.แรงงานจั งหวั ด ชั ย ภูมิขึ้น ”โดยรายงานฉบับ นี้ เ ป, นรายงานสถานการณ.
แรงงานจังหวัดชัยภูมิ ฉบับไตรมาส 3/2560 ระหวางเดือน กรกฎาคม 2560 ถึง กันยายน 2560 ทั้งนี้
ต องขอขอบคุ ณ สวนราชการ หนวยงานที่ เ กี่ ย วข องให การสนั บ สนุ น ข อมู ล ในการจั ด ทํ า รายงาน
สถานการณ.แรงงานจังหวัดชัยภูมิ ฉบับนี้ จนสําเร็จเรียบรอยไปดวยดี
สํานักแรงงานจังหวัดชัยภูมิ หวังเป,นอยางยิ่งวา รายงานสถานการณ.แรงงานจังหวัดชัยภูมิ
ไตรมาส 3 ปB 2560 นี้จะสามารถใชประโยชน.หรือเป,นเครื่องมือสําคัญประการหนึ่งสําหรับผูบริหารและ
ผูปฏิบัติงาน เพื่อประกอบการปฏิบัติงานตามภารกิจหนาที่และความรับผิดชอบที่มีตอประชาชนและ
ผู เกี่ ย วข องทุ กภาคสวน โดยเฉพาะการดํ า เนิ น การให ประชากรมี งานทํ า มี ศั ก ยภาพสนั บ สนุ น ขี ด
ความสามารถในการแขงขัน มีหลักประกันมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยางยั่งยืนตลอดไป
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บทสรุปผูบริหาร
สถานการณดานเศรษฐกิจและแรงงานจังหวัดชัยภูมิ ไตรมาส 3 ป& 2560 (กรกฎาคม-กันยายน)
มีรายละเอียดสรุปไดดังนี้

สภาพเศรษฐกิจ
รายงานผลิต ภัณฑมวลรวมจังหวัดใน ป 2557 ณ ราคาประจํา ป เท'ากับ 55,383 ล,า นบาท พบว' า
ผลิ ต ภั ณ ฑมวลรวมสู ง สุ ด 3 อั น ดั บ แรกได, แ ก' 1) สาขาเกษตรกรรม ฯ (ร, อ ยละ 30.3 ของ GPP)
2) สาขาการศึกษา (ร,อยละ 17.7) 3) สาขาอุตสาหกรรม (ร,อยละ 14.1 ของ GPP) สําหรับไตรมาส 3 ป 2560
(ณ เดือนกันยายน)
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดชัยภูมิ ดานอุปทาน (การผลิต) พบว'ามีสัญญาณขยายตัวจาก
ช'วงเดือนเดียวกันของปก'อน สะท,อนจาก
ดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรม หดตัวร,อยละ -0.5 เมื่อเทียบกับช'วงเดือนเดียวกันของปก'อน หดตัว
จากเดือนก'อนที่ขยายตัวร,อยละ 55.9 ตามปริมาณผลผลิตมันสําปะหลังโรงงาน จํานวน 12,683.4 ตัน หดตัว
ร,อยละ -19.9 เนื่องจากราคาผลผลิตลดลง ทําให,เกษตรกรชะลอการเก็บเกี่ยวผลผลิต
ดัชนีผลผลิตภาคบริการ หดตัวร,อยละ -6.5 เมื่อเทียบกับช'วงเดือนเดียวกันของปก'อน หดตัวจาก
เดือนก'อนที่ขยายตัวร,อยละ 1.8 ตามจํานวนนักท'องเที่ยว หดตัวร,อยละ -13.9 เนื่องจากจํานวนนักท'องเที่ยวที่
เข,าไปในเขตอุทยานแห'งชาติตาดโตน เขตรักษาพันธุสัตวปHาภูเขียว ปHาหินงาม ไทรทองและภูแลนคาลดลง
ยอดขายสินค,าทั้งปลีกและส'ง หดตัวร,อยละ -6.5 สะท,อนจากยอดขายในห,างโมเดิรนเทรดลดลง
ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวร,อยละ 4.6 เมื่อเทียบกับช'วงเดือนเดียวกันของปก'อน ชะลอ
ตัวจากเดือนก'อนที่ขยายตัวร,อยละ 7.1 ตามปริมาณการใช,ไฟฟKาของภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวร,อยละ 11.8
เนื่องจากโรงงานอุตสาหกรรมต,องใช,ปริมาณไฟฟKาเพิ่มขึ้น
ดานอุปสงค (การใชจ5าย) พบว'า มีสัญญาณหดตัวจากช'วงเดือนเดียวกันของปก'อน จากการ
ดานการใชจ5ายภาครัฐ หดตัวร,อยละ -140.6 เมื่อเทียบกับช'วงเดือนเดียวกันของปก'อน ลดลงต'อเนื่อง
จากเดือนก'อนที่หดตัวร,อยละ -70.4 ตามการเบิกจ'ายงบประจํา หดตัวร,อยละ -135.6 เปLนผลจากสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไม'ได,เบิกจ'ายเงินเดือนผ'านจังหวัดและการเบิกจ'ายงบลงทุน หดตัวร,อยละ 95.4 เนื่องจากส'วนราชการได,รับการจัดสรรงบลงทุน ปงบประมาณ 2560 น,อยกว'าปงบประมาณที่ผ'านมา
ขณะเดียวกันสํานักงานส'งเสริมการปกครองส'วนท,องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ มีการเบิกจ'ายลดลง เนื่องจากหมวดที่ดิน
และสิ่งก'อสร,างต,องรอการตรวจสอบและแก,ไขแบบแปลน
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ดานการบริโภคภาคเอกชน หดตัวร,อยละ -3.2 เมื่อเทียบกับช'วงเดือนเดียวกันของปก'อน หดตัวจาก
เดือนก'อนที่ขยายตัวร,อยละ 4.0 ตามจํานวนรถจักรยานยนตจดทะเบียนใหม' หดตัวร,อยละ -5.3 เนื่องจาก
เกษตรกรมีรายได,จากภาคเกษตรกรรมลดลง
ดานการลงทุนภาคเอกชน หดตัวตัวร,อยละ -1.4 เมื่อเทียบกับช'วงเดือนเดียวกันของปก'อน หดตัวจาก
เดือนก'อนที่ขยายตัวร,อยละ 5.4ตามพื้นที่ได,รับอนุญาตให,ก'อสร,างรวม หดตัวร,อยละ -26.4 เนื่องจากธนาคาร
อนุมัติสินเชื่อลดลง ส'งผลให,ประชาชนและภาคเอกชนขออนุญาตพื้นที่ก'อสร,างลดลง

สถานการณดานแรงงาน
ประชากรและกําลังแรงงาน
ข,อมูลจากสํานักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ ณ เดือน กันยายน 2560 จังหวัดชัยภูมิ มีประชากรจํานวน
1,138,597 คน เปLนผู,อยู'ในกําลังแรงงาน 482,370 คน ผู,มีงานทํา 476,080 คน ผู,ว'างงาน 5,223 คน
ผู,รอฤดูกาล 1,067 คน
การมีงานทํา
ในกลุ' มผู,มีงานทํา ทั้งหมด 476,080 คน หรือร, อยละ 98.7 เปL นผู,ทํา งานในภาคเกษตรรวมจํานวน
281,320 คน (คิดเปLนร,อยละ 59.1 ของผู,มีงานทําทั้งหมด) ในขณะที่นอกภาคเกษตรมีผู,ทํางานทั้งสิ้น จํานวน
194,760 คน (ร,อยละ 40.9 ของผู,มีงานทําทั้งหมด) โดยผู,ทํางานในสาขาการขายส'ง ขายปลีกการซ'อมแซม
ยานยนต รถจักรยานยนต จํานวน 60,567 คน หรือร,อยละ 12.7 รองลงมาได,แก' สาขาการผลิต จํานวน
27,488 คน ร,อยละ 5.8 เมื่อพิจารณากลุ'มผู,มีงานทําจําแนกออกตามระดับการศึกษาที่จบ พบว'าแรงงาน
ส'วนใหญ'มีการศึกษาในระดับต่ํากว'าประถมศึกษา โดยมีแรงงานที่มีการศึกษาในระดับต่ํากว'าประถมศึกษา
จํานวน 160,963 คน หรือร,อยละ 33.8
การว5างงาน
ณ เดือนกันยายน 2560 จังหวัดชัยภูมิมีผู,ว'างงานจํานวนทั้งสิ้น 5,223 คน คิดเปLนอัตราการว'างงาน
เท'ากับร,อยละ 1 เมื่อพิจารณากลุ'มผู,ว'างงานจําแนกตามเพศแล,วพบว'าเพศชายมีอัตราการว'างงานร,อยละ 0.4
และอัตราการว'างงานในเพศหญิง ร,อยละ 0.7
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แรงงานนอกระบบ
จากข,อมูลป 2559 มีผู,ทํางานอยู'ในแรงงานนอกระบบจํานวน 418,589 คน โดยส'วนใหญ'จะทํางาน
ในภาคเกษตร จํานวน 295,324 คน หรือร,อยละ 70.5 นอกภาคเกษตร 123,265 คน หรือร,อยละ 29.5
อุตสาหกรรมที่มีแรงงานนอกระบบสูงสุดคือ เกษตรกรรม การปHาไม, และการประมง จํานวน 295,324 คน
หรือร,อยละ 70.5 รองลงมาคือการขายส'ง การขายปลีก การซ'อมแซมยานยนตและรถจักรยานยนต จํานวน
55,323 คน หรือร,อยละ 13.2 ส'วนอาชีพที่มีการทํางานนอกระบบสูงสุดคือ ผู,ปฏิบัติงานที่มีฝมือด,านเกษตร
และประมง จํ า นวน 285,466 คน หรื อ ร, อ ยละ 68.2 สํ า หรั บ ด, า นการศึ กษาแรงงานนอกระบบส' ว นใหญ'
มีการศึกษาในระดับต่ํากว'าประถมศึกษา จํานวน 159,371 คน หรือร,อยละ 38.1
การบริการจัดหางานในประเทศ
ในช'วงไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน) ป 2560 นายจ,าง/สถานประกอบการได,แจ,งตําแหน'งงาน
ว'าง จํานวน 300 อัตรา ลดลงจากไตรมาสที่แล,วที่มีจํานวนตําแหน'งงานว'าง 618 อัตรา โดยมีผู,สมัครงาน 121
คน ลดลงร,อยละ 58.5 จากไตรมาสที่แล,วที่มีจํานวน 207 คน ขณะที่ผู,ได,รับการบรรจุงานในไตรมาสนี้มีจํานวน
234 คน ลดลงร,อยละ 47.6 จากไตรมาสที่ 2 ที่มีจํานวน 492 คน ส'วนตําแหน'งงานว'างตามระดับการศึกษา
ที่ต,องการสูงสุดคือ มัธยมศึกษา มีความต,องการร,อยละ 42 (126 อัตรา) รองลงมาเปLนระดับ ปวส. มีความ
ต,องการร,อยละ 11.3 (34 อัตรา) ตามลําดับ สําหรับอาชีพที่มีการบรรจุงานมากที่สุด คือ อาชีพงานพื้นฐาน
ร,อยละ 47.4 (111 คน) และอุตสาหกรรมที่มีตําแหน'งงานว'างมากที่สุด คือ การผลิต ร,อยละ 62.7 (188 อัตรา)
ในส'ว นสถิ ติการบรรจุงาน คิดเปLนร, อยละ 71.8 ของตํา แหน' งงานว'า ง และคิ ดเปL นร,อยละ 193.4 ของผู,มา
ลงทะเบียนสมัครงานแล,วการบรรจุงานในไตรมาสนี้มีสัดส'วนที่เพิ่มขึ้นและลดลงน'าจะมีสาเหตุมาจากเปLนช'วงฤดู
การเกษตร และการขยายตัวของเศรษฐกิจในจังหวัดชัยภูมิ ประกอบกับสถานการณด,านการเมืองมีความสับสน
จึงส'งผลต'อการชะลอการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพื่อรอดูความมั่นใจในเหตุการณต'าง ๆ ต'อการตัดสินใจลงทุน
แรงงานต5างดาว
แรงงานต'างด,า วที่ได,รับ อนุ ญาตให,ทํางานข, อมูล เดือนมิ ถุนายน 2560 จํานวน 1,185 คน แรงงาน
ต'างด,าวส'วนใหญ'เปLนแรงงานต'างด,าวประเภทมาตรา 13 (มติ ครม. 3 สัญชาติ 444 คน) รองลงมา ประเภท
ผ'านการพิสูจนสัญชาติ จํานวน 423 คน ประเภทชั่วคราว MOU จํานวน 188 คน ประเภทนําเข,าชั่วคราวทั่วไป
จํานวน 117 คน และประเภทมาตรา 13 (ชนกลุ'มน,อย 13 คน) โดยแรงงานต'างด,าวสัญชาติลาว มีมากที่สุด
จํานวน 466คน หรือร,อยละ 39.3
สําหรับแรงงานต'างด,าวตามมติคณะรัฐมนตรี เปLนแรงงานที่ได,รับอนุญาตให,มาทํางานเปLนการชั่วคราว
3 สัญชาติ คือ พม'า ลาว กัมพูชา เพื่อทดแทนการขาดแคลนแรงงานในจังหวัดมีจํานวนทั้งสิ้น 444 คน จําแนก
เปLนสัญชาติ ลาว 217 คน (ร,อยละ 48.9) พม'า 78 คน (ร,อยละ 17.6) กัมพูชา 149 คน (ร,อยละ 33.6)
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แรงงานไทยในต5างประเทศ
ในช' ว งไตรมาสที่ 3 ป 2560 จั ง หวั ด ชั ย ภู มิ มี ผู, แ จ, ง ความประสงคไปทํ า งานต' า งประเทศจํ า นวน
753 คน โดยแรงงานที่ทํางานในต'างประเทศ ส'วนใหญ'เปLนผู,มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษามากที่สุด จํานวน
461 คน และเปLนแรงงานระดับไร,ฝมือ ส'วนวิธีการเดินทางพบว'าไปโดยวิธีเดินทางด,วยตัวเองมีมากที่สุด จํานวน
818 คน หรือร,อยละ 72.13 และไปโดยวิธีเดินทาง Re-Enty คือ กลับไปทํางานอีกครั้งหนึ่งโดยการต'ออายุ
สัญญาจ,างงาน มีจํานวน 316 คน หรือร,อยละ 27.87 และภูมิภาคที่แรงงานไทยไปทํางานส'วนใหญ'จะเปLน
ภูมิภาคอื่นๆจํานวน 811 คน หรือร,อยละ 71.52 ส'วนในภูมิภาคเอเชีย จํานวน 250 คน หรือร,อยละ 22.05
ตามลําดับของแรงงานที่ไปทํางานต'างประเทศทั้งหมด
การพัฒนาศักยภาพแรงงาน
ในไตรมาสนี้ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดชัยภูมิมีการฝ^กเตรียมเข,าทํางาน จํานวน 22 คน โดยกลุ'ม
อาชีพที่ฝ^กเตรียมเข,าทํางานสูงสุด คือกลุ'มอาชีพช'างเครื่องกล จํานวน 11 คน ร,อยละ 50 รองลงมาคือกลุ'ม
อาชีพช'างอุตสาหกรรมศิลป_ จํานวน 8 คน ร,อยละ 36.4 และกลุ'มช'างไฟฟKาอิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร
จํานวน 3 คน ร,อยละ 13.6
สําหรับการฝ^กยกระดับฝมือแรงงาน มีการฝ^กยกระดับฝมือแรงงาน จํานวน 270 คน โดยกลุ'มอาชีพ
ที่ ฝ^ กยกระดั บ ฝมื อสู งสุ ด คื อกลุ' ม ไฟฟK า อิ เ ล็ ก ทรอนิ กส คอมพิ ว เตอร จํ า นวน 101 คน หรื อร, อ ยละ 37.4
รองลงมาคือ ภาคบริการ จํานวน 48 คน ร,อยละ 17.8 และกลุ'มช'างอุตสาหกรรมศิลป_ จํานวน 45 คน ร,อยละ
16.7 ส'วนการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานมีการทดสอบทั้งสิ้น 194 คน โดยกลุ'มอาชีพที่มีการทดสอบ คือ
กลุ'มช'างอุตสาหกรรมศิลป_ จํานวน 152 คน ร,อยละ 78.4 และกลุ'มไฟฟKาอิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร จํานวน
42 คน เท'ากัน ร,อยละ 21.6
การคุมครองแรงงาน
สํานักงานสวัสดิการและคุ,มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ ได,ดําเนินการตรวจสถานประกอบการทั้งสิ้น
75 แห'ง มีลูกจ,างที่ผ'านการตรวจหรือได,รับการคุ,มครองรวม 833 คน จําแนกเปLนชาย 470 คน (ร,อยละ 56.4
ของลูกจ,างที่ผ'านการตรวจทั้งหมด) หญิง 356 คน (ร,อยละ 42.7) ซึ่งสถานประกอบการที่ตรวจส'วนใหญ'เปLน
สถานประกอบการที่ มีการจ, า งงาน 1-4 คน จํ า นวน 34 แห' ง (คิ ด เปL น ร, อยละ 45.3) รองลงมาเปL น สถาน
ประกอบการขนาด 5-9 คน 17 แห'ง (ร,อยละ 22.7) ขณะที่สถานประกอบการขนาด 20-12 คนขึ้นไป มีการ
ตรวจ 12 แห'ง (ร,อยละ 16) และจากผลการตรวจพบว'าสถานประกอบการส'วนใหญ'ร,อยละ 89.3 (จํานวน 67
แห'ง) ปฏิบัติถูกต,องตามกฎหมาย ขณะที่สถานประกอบการที่ปฏิบัติไม'ถูกต,องตามกฎหมายมีร,อยละ 10.7
(จํานวน 8 แห'ง)
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การตรวจความปลอดภัยในการทํางาน
สํานักงานสวัสดิการและคุ,มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ ได,ดําเนินการตรวจความปลอดภัยในสถาน
ประกอบการทั้งสิ้น 21 แห'ง ซึ่งสถานประกอบการที่ต รวจส'วนใหญ'เปLนสถานประกอบการที่มีการจ,างงาน
20-49 คน 6 แห'ง (คิดเปLนร,อยละ 28.6) รองลงมาสถานประกอบการขนาด 5-9 คน 5 แห'ง(ร,อยละ 23.8)
ขนาดที่สถานประกอบการขนาด 1-4 คนขึ้นไป 4 แห'ง (ร,อยละ 19) ขนาดที่สถานประกอบการขนาด 10-19
คนขึ้นไป 3 แห'ง (ร,อยละ 14.3) ขนาดที่สถานประกอบการขนาด ใหญ' 100-299 คนขึ้นไป 2 แห'ง (ร,อยละ
9.5) ขนาดที่สถานประกอบการขนาด 50-99 คนขึ้นไป 1 แห'ง (ร,อยละ 4.8) ทั้งนี้สถานประกอบการส'วนใหญ'
จะอยู'ในอุ ตสาหกรรมการผลิ ต 10 แห'ง (คิดเปLนร,อยละ 47.6) รองลงมาคือการขายส'ง การขายปลีก การ
ซ'อมแซมยานยนตรถจักรยานยนต ของใช,ส'วนบุคคลและของใช,ในครัวเรือน 2 แห'ง (ร,อยละ 9.5) และการ
ก'อสร,าง 1 แห'ง (ร,อยละ 4.8) ตามลําดับ ผลการตรวจความปลอดภัยพบว'าสถานประกอบการทุกแห'งมีการ
รักษาความปลอดภัยทุกแห'ง
การประสบอันตราย/เจ็บป;วยจากการทํางาน
ในช'วงไตรมาสที่ 3 ป 2560 จังหวัดชัยภูมิมีการประสบอันตรายหรือเจ็บปHวยเนื่องจากการทํางาน
จํานวน 29 คน โดยประเภทของความร,ายแรง พบว'าส'วนใหญ'จะหยุดงานเกิน 3 วัน จํานวน 15 คน ร,อยละ
51.7 และหยุดงานไม'เกิน 3 วัน จํานวน 14 คน ร,อยละ 48.3
การเกิดขอเรียกรอง/ขอพิพาทแรงงานและขอขัดแยงภายในจังหวัดชัยภูมิ
ในช'วงไตรมาสที่ 3 ป 2560 ตรวจพบการขัดแย,งในไตรมาสนี้ จํานวน 4 แห'ง จํานวนข,อพิพาท 4 ครั้ง
โดยมีจํานวนคนที่เกิดข,อพิพาททั้งหมด 6 คน ส'วนการยุติข,อพิพาทข,อขัดแย,งสามารถยุติได,ทั้งหมด
(ตกลงกันได,)
การเลิกจางแรงงาน
สถานประกอบกิจ การในจังหวั ดชั ย ภู มิ ที่ เลิ กกิ จการมี จํ า นวน 44 แห' ง ลูกจ, างถู กเลิ กจ,า ง 76 คน
คิดเปLนร,อยละ 0.3 ของผู,ประกันตน และมีอัตราลดลงร,อยละ 0.1 ในช'วงเดือนเดียวกันของปก'อนเปLนสถาน
ประกอบการขนาดเล็กลูกจ,าง 1-9 คน จํานวน 43 แห'ง ลูกจ,าง 66 คน
การสวัสดิการ
มีการส'งเสริมความรู,เกี่ยวกับสวัสดิการแรงงานในไตรมาสนี้ คือการจัดกิจกรรมรณรงคประชาสัมพันธ
ความรู, เ กี่ ย วกั บ การปK อ งกั น และแก, ไขป` ญ หายาเสพติ ดในสถานประกอบกิ จ การ จํ า นวน 8 แห' ง 507 คน
ในส'วนกิจกรรมที่ส'งเสริมสวัสดิการแรงงานในแรงงานภาคเกษตรและผู,รับงานไปทําที่บ,าน คือการส'งเสริมและ
ให,บริการด,านสวัสดิการแรงงานนอกเหนือจากที่กฎหมายกําหนด จํานวน 10 แห'ง 227 คน
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การประกันสังคม
ข,อมูล ณ เดือนกันยายน 2560 พบว'าจังหวัดชัยภูมิ มีสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคม
จํ า นวน 2,029 แห' ง ผู, ป ระกั น ตนทั้ ง สิ้ น 61,708 ราย และมี ส ถานพยาบาลในสั ง กั ด ประกั น สั ง คมที่ เ ปL น
สถานพยาบาลของรัฐบาลจํานวน 1 แห'ง ร,อยละ 100 ของสถานพยาบาลทั้งหมด
กองทุนประกันสังคม
ข,อมูล ณ เดือนกันยายน 2560 มีเงินกองทุน 230,982,558.77 บาท จํานวนผู,ใช,บริการมีจํานวน
15,082 คน หรือร,อยละ 24.4 ของผู,ประกันตนทั้งหมด ประเภทประโยชนทดแทนที่ผู,ประกันตนใช,บริการ
สูงสุด ได,แก' กรณีสงเคราะหบุตร มีจํานวน 10,297 คน หรือร,อยละ 68.3 ของผู,ประกันตนทั้งหมดสําหรับ
ปริมาณการจ'ายเงินประโยชนทดแทน พบว'า การจ'ายเงินกรณีชราภาพ (บําเหน็จชราภาพ) มีการจ'ายเงินสูงสุด
ถึง 17,472,031.03 บาท หรือร,อยละ 33.1 ของเงินประโยชนทดแทนที่จ'าย
กองทุนเงินทดแทน
ข, อ มู ล ณ เดื อ นกั น ยายน 2560 มี ส ถานประกอบการที่ ขึ้ น ทะเบี ย นกองทุ น เงิ น ทดแทน จํ า นวน
1,510 แห'ง มีลูกจ,าง 18,141 ราย มีเงินกองทุนทั้งสิ้น 2,873,567.68 บาท ประเภทความร,ายแรงที่ลูกจ,างใช,
บริการสูงสุดได,แก' หยุดงานเกิน 3 วัน มีจํานวน 15 คน หรือร,อยละ 51.7 ของผู,ใช,บริการทั้งหมด รองลงมาคือ
หยุ ด งานไม' เ กิ น 3 วั น มี จํ า นวน 14 คน หรื อ ร, อ ยละ 48.3 สํ าหรั บปริ มาณการจ' า ยเงิ น ทดแทนมี ทั้ งสิ้ น
116,829.30 บาท
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สภาพเศรษฐกิจจังหวัด
จั ง หวั ด ชั ย ภู มิ มี พื้ น ที ่ ป ระมาณ 12, 778. 3 ตารางกิ โ ลเมตร หรื อประมาณ 7,986,429 ไร
ตั้งอยูใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตรงบริเวณใจกลางของประเทศไทยหางจากกรุงเทพมหานคร 332 กิโลเมตร
ประกอบด(วย 16 อําเภอ 124 ตําบล 1,617 หมูบ(าน มีเทศบาล 20 แหงง ประกอบด(วยเทศบาลเมือง 1 แหง
เทศบาลตําบล 19 แหง อบจ.1 แหง และ อบต.
อบต 122 แหง
อาณาเขตจังหวัดชัยภูมิ
ทิศเหนือติดกับจังหวัดขอนแกน และเพชรบูรณ1
ทิศใต(ติดตอกับจังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันออกติดตอกับจังหวัดขอนแกนและนครราชสีมา
ทิศตะวันตกติดตอกับเขตจังหวัดลพบุรีและเพชรบูรณ1

รูปที่ 1 แผนที่แสดงที่ตั้งและอาณาเขตจังหวัดชัยภูมิ
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จังหวัด ชัยภูมิ มีลักษณะภู มิประเทศเป:นที่ร าบสูงบริเวณตอนกลางของจั งหวัด เป:นพื้ นที่ราบ พื้น ที่
ครึ่งหนึ่งของจังหวัดเป:นป<าไม(และภูเขา นอกจากนั้นเป:นที่ราบสูงมีพื้นที่ป<าไม(และเทือกเขาตั้งเรียงรายจากทิศ
ตะวันออก สูทิศตะวันตก ประกอบด(วยเทือกเขาสําคัญ คือ ภูเขียว ภูแลนคาและภูพังเหย
1. ผลิตภัณฑ1มวลรวมจังหวัด
จังหวัดชัยภูมิมีมูลคาผลิตภัณฑ1มวลรวมจังหวัด (GPP) ในปD 2557 มีมูลคา 55,383 ล(านบาท มูลคา
ผลิตภัณฑ1มวลรวมเฉลี่ยตอหัว (Per capital GPP) 57,774 บาท โดยรายได(สวนใหญขึ้นอยูกับสาขา
การเกษตร
ตารางที่ 2 มูลค(าผลิตภัณฑ*จังหวัดชัยภูมิ ณ ราคาคงที่ป+ 2557 จําแนกตามสาขาการผลิต
สาขาการผลิต
เกษตรกรรม
เกษตรกรรม การลาสัตว1 และการป<าไม(
ประมง
นอกภาคเกษตรกรรม
เหมืองแรและเหมืองหิน
อุตสาหกรรม
การไฟฟOา แกPส และการประปา
การกอสร(าง
การขนสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนต1 จักรยานยนต1 ของใช(สวน
บุคคลและของใช(ในครัวเรือน
โรงแรมและภัตตาคาร
การขนสง สถานที่เก็บสินค(าและการคมนาคม
ตัวกลางทางการเงิน
บริการด(านอสังหาริมทรัพย1 การใช(เชา และบริการทางธุรกิจ
การบริหารราชการ การปOองกันประเทศและการประกันสังคมภาคบังคับ
การศึกษา
การบริการด(านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห1
สาขาการให(บริการชุมชน สังคม และบริการสวนบุคคล
ลูกจ(างในครัวเรือนสวนบุคคล
ผลิตภัณฑ*จังหวัด
ผลิตภัณฑ*จังหวัดต(อหัว (บาท)
ประชากร (1,000 คน)
ที่มา : สํานักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ
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2553
2554
2555
2556
2557
11,233 13,976 17,075 19,692 16,947
11,011 13,755 16,845 19,413 16,637
222
221
230
278
311
32,292 35,016 37,232 38,409 38,436
86
111
103
105
83
8,321 8,684 7,564 7,616 7,808
867
892
996 1,114 1,215
1,570 1,948 1,967 2,008 1,926
4,286 4,705 5,279 5,706 5,788
75
62
50
68
55
1,438 1,389 1,452 1,371 1,329
2,215 2,265 2,612 3,044 3,348
2,330 2,411 2,829 3,032 2,696
2,738 3,046 3,388 2,692 1,864
6,580 7,600 8,779 9,365 9,809
1,128 1,241 1,368 1,432 1,502
565
631
724
777
782
95
33
122
79
231
43,525 48,992 54,306 58,100 55,383
45,178 50,884 56,468 60,508 57,774
963
963
962
960
959

1.1 ภาคการเกษตร
สาขาการเกษตรกรรม หดตัวร(อยละ -0.5 เมื่อเทียบกับชวงเดือนเดียวกันของปDกอน หดตัวจากเดือน
กอนที่ขยายตัวร(อยละ 55.9 ตามปริมาณผลผลิตมันสําปะหลังโรงงาน จํานวน 12,683.4 ตัน หดตัวร(อยละ 19.9 เนื่องจากราคาผลผลิตลดลง ทําให(เกษตรกรชะลอการเก็บเกี่ยวผลผลิต
1.2 ภาคนอกการเกษตร
สาขาอุตสาหกรรม ขยายตัวร(อยละ 4.6 เมื่อเทียบกับชวงเดือนเดียวกันของปDกอน ชะลอตัวจากเดือน
กอนที่ขยายตัวร(อยละ 7.1 ตามปริมาณการใช(ไฟฟOาของภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวร(อยละ 11.8 เนื่องจาก
โรงงานอุตสาหกรรมต(องใช(ปริมาณไฟฟOาเพิ่มขึ้น
สาขาการบริการและการท(องเที่ยว หดตัวร(อยละ -6.5 เมื่อเทียบกับชวงเดือนเดียวกันของปDกอน หด
ตั ว จากเดื อ นกอนที่ ขยายตั ว ร( อยละ 1.8 ตามจํ า นวนนั กทองเที่ ย ว หดตั ว ร( อยละ -13.9 เนื่ องจากจํ า นวน
นักทองเที่ยวที่เข(าไปในเขตอุทยานแหงชาติตาดโตน เขตรักษาพันธุ1สัตว1ป<าภูเขียว ป<าหินงาม ไทรทองและภู
แลนคาลดลง ยอดขายสินค(าทั้งปลีกและสง หดตัวร(อยละ -6.5 สะท(อนจากยอดขายในห(างโมเดิร1นเทรดลดลง
1.3 ด;านการบริโภค
หดตัวร(อยละ -3.2 เมื่อเทียบกับชวงเดือนเดียวกันของปDกอน หดตัวจากเดือนกอนที่ขยายตัวร(อยละ
4.0 ตามจํ านวนรถจั กรยานยนต1 จดทะเบีย นใหม หดตัว ร(อยละ -5.3 เนื่องจากเกษตรกรมีร ายได( จากภาค
เกษตรกรรมลดลง
1.4 ด;านการลงทุน
หดตัวตัวร(อยละ -1.4 เมื่อเทียบกับชวงเดือนเดียวกันของปDกอน หดตัวจากเดือนกอนที่ขยายตัวร(อยละ
5.4ตามพื้นที่ได(รับอนุญาตให(กอสร(างรวม หดตัวร(อยละ -26.4 เนื่องจากธนาคารอนุมัติสินเชื่อลดลง สงผลให(
ประชาชนและภาคเอกชนขออนุญาตพื้นที่กอสร(างลดลง
1.5 ด;านการเงิน
สภาพคลองในระบบสถาบันการเงินมีการขยายตัวของปริมาณเงินฝากรวมและปริมาณสินเชื่อรวมโดย
เงินฝากรวม ขยายตัวร(อยละ 1.1 เมื่อเทียบกับชวงเดือนเดียวกันปDกอน ชะลอตัวจากเดือนกอนที่ขยายตัวร(อย
ละ 4.4 จากประชาชนให(ความสนใจการออมอื่นที่ให(อัตราผลตอบแทนสูงกวา ขณะที่สินเชื่อรวม หดตัวร(อยละ
-1.1 เมื่อเทียบกับชวงเดือนเดียวกันของปD กอน หดตัวจากเดือนกอนที่ขยายตัวร(อยละ 5.5 ตามการอนุมัติ
สินเชื่อลดลงของธนาคาร
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1.6 ด;านการใช;จ(ายภาครัฐ
หดตัวร(อยละ -140.6 เมื่อเทียบกับชวงเดือนเดียวกันของปDกอน ลดลงตอเนื่องจากเดือนกอนที่หดตัว
ร(อยละ -70.4 ตามการเบิกจายงบประจํา หดตัวร(อยละ -135.6 เป:นผลจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานไมได(เบิกจายเงินเดือนผานจังหวัดและการเบิกจายงบลงทุน หดตัวร(อยละ -95.4 เนื่องจากสวน
ราชการได(รับการจัดสรรงบลงทุน ปDงบประมาณ 2560 น(อยกวาปDงบประมาณที่ผานมา ขณะเดียวกันสํานักงาน
สงเสริมการปกครองสวนท(องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ มีการเบิกจายลดลง เนื่องจากหมวดที่ดินและสิ่งกอสร(างต(องรอ
การตรวจสอบและแก(ไขแบบแปลน
2. ดัชนีราคาผู;บริโภค
ภาวะการค(าโดยทั่วไปของจังหวัดชัยภูมิ เดือน กรกฎาคม 2560 ดัชนีราคาผู;บริโภคเทากับ 101.2
เทียบกับเดือนพฤษภาคม 2560 (100.6) สูงขึ้นร(อยละ 0.6 เทียบกับเดือนมิถุนายน 2559 ลดลงร(อยละ 1.4
เทียบเฉลี่ย 6 เดือน (มกราคม - มิถุนายน) 2560 กับระยะเดียวกันของปD 2559 ลดลงร(อยละ 0.2 ภาวะอัตรา
เงินเฟ?อของจังหวัด (มิ.ย.60/มิ.ย.59) ลดลงร(อยละ 1.4 สาเหตุจากการลดลงของดัชนีหมวดอาหารและ
เครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล1 ร(อยละ 2.5 จากหมวดผักและผลไม( ร(อยละ 11.7 หมวดไขและผลิตภัณฑ1นมร(อยละ
2.7 หมวดข(าว แปOง และผลิตภัณฑ1จากจากแปOง ร(อยละ 2.6 ดัชนีหมวดอื่นๆ ไมใชอาหารและเครื่องดื่ม ลดลง
ร(อยละ 0.6 จากหมวดการบันเทิง การอาน การศึกษา และการศาสนา ร(อยละ 9.7 หมวดพาหนะ การขนสง
และการสื่อสาร ร(อยละ 1.0
3. การจดทะเบียนนิติบุคคลตั้งใหม(
ในไตรมาสที่ 3 ปD 2560 จังหวัดชัยภูมิ มีการจดทะเบียนนิติบุคคลตั้งใหมทั้งสิ้น 85 ราย แบงเป:นบริษัท
จํากัดจํานวน 20 ราย ห(างหุ(นสวนจํากัด 65 ราย และบริษัทมหาชนจํากัดไมพบอุตสาหกรรมที่มีการจดทะเบียน
นิ ติ บุ คคลตั้ งใหมสู งที่ สุ ด ได( แ ก ก า ร ก อ ส ร( า ง 2 9 ร า ย รองลงมาคื อ ก า ร ข า ย ส ง ก า ร ข า ย ป ลี ก
กา ร ซ อ ม แ ซ ม ย า น ยน ต1 จั ก ร ย า น ย น ต1 ข อ ง ใ ช( ส ว น บุ ค คล แ ล ะ ข อ ง ใ ช( ใ น ครั ว เ รื อ น 2 8 ร า ย
ตั ว กลางทางการเงิ น 6 ราย ก า ร ใ ห( บ ริ ก า ร ชุ ม ช น สั ง ค ม แ ล ะ บ ริ ก า ร ส ว น บุ ค ค ล อื ่ น ๆ 5 ร า ย
ตามลํา ดั บ
เมื่ อ พิ จ ารณาทุ น จดทะเบี ย นของนิ ติ บุ ค คลตั้ ง ใหม พบวา บริ ษั ท จํา กั ด มี ทุ น จดทะเบียนทั้งสิ้ น
42.2 ล(านบาท ห(างหุ(นสวนจํากัด 136 ล(านบาท และบริษัทมหาชนจํากัดไมพบโดยอุต สาหกรรมที่มีทุนจด
ทะเบียนมากที่สุด ได(แก การขายสง การขายปลี ก การซอมแซมยานยนต1 จั ก รยานยนต1 ของใช(
ส ว น บุ ค ค ล แ ล ะ ข อ ง ใ ช( ใ น ค รั ว เ รื อ น ที่มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 75.4 ล(านบาท โดยเป:นทุนจดทะเบีย น
บริษัทจํากัด 10 ล(านบาท และห(างหุ(นสวนจํากัด 65.4 ล(านบาท
สําหรับการจดทะเบียนโรงงานใหมในในจังหวัดไตรมาส 2/2560 (เมษายน – มิถุนายน 2560) จังหวัด
ชัยภูมิ พบวามีการจดทะเบียน 3 โรงและเงินลงทุน 24.29 ล(านบาท การจดทะเบียนโรงงานดังกลาวทําให(เกิด
การจ(างงาน 20 คน
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สถานการณ*แรงงานจังหวัดชัยภูมิ
สถานการณ1แรงงานจังหวัดไตรมาส 3 ปD 2560 ชวงเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2560 ขอนําเสนอข(อมูล
ในประเด็นตาง ๆ ตามลําดับคือ
1) กําลังแรงงาน การมีงานทํา การวางงาน
2) การสงเสริมการมีงานทํา
3) การพัฒนาศักยภาพแรงงาน
4) การคุ(มครองแรงงานและสวัสดิการ
5) การประกันสังคม
1) กําลังแรงงาน การงานทํา การว(างงาน
สํานักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ ได(ดําเนินการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร โดยในชวงเดือนกรกฎาคม
2560 สรุปรายละเอียดได(ดังนี้ จังหวัดชัยภูมิ มีประชากรทั้งหมดพบวาเป:น ผู(อยูในวัยทํางานหรืออายุ 15 ปDขึ้นไป
774,857 คน โดยสั ดสวนของประชากรเพศชายมี น( อ ยกวาเพศหญิ ง เล็ กน( อย กลาวคื อเพศชาย มี จํ า นวน
372,307 คน คิดเป:นร(อยละ 48.0 ขณะที่เพศหญิงมี 402,550 คน คิดเป:นร(อยละ 52
(รายละเอียดปรากฏตามตารางภาคผนวกที่ 1)
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แผนภูมิ 1 โครงสร;างประชากรจังหวัดชัยภูมิ ไตรมาส 3/2560 (ณ เดือนกรกฎาคม-กันยายน)

ผู;อยู(ในวัยทํางาน
(อายุ 15 ป+ขึ้นไป)
774,857 คน

ผู;อยู(ในกําลังแรงงาน
482,370 คน

ผู;ไม(อยู(ในกําลังแรงงาน
292,487 คน

ผู;มีงานทํา
476,080 คน

ทํางานบ;าน
89,574 คน

ผู;ว(างงาน
5,223 คน

เรียนหนังสือ
51,332 คน

ผู;รอฤดูกาล
1,067 คน

อื่น ๆ
151,581 คน

ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
หมายเหตุ : จํานวนประชากรใช(ข(อมูลจากการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2563 สําหรับแผนพัฒนา
ฉบับที่ 11 กุมภาพันธ1 2556 เป:นฐานในการปรับเวลาอ(างถึง
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ในกลุมผู(อยูในวัยทํางาน (ผู(มีอายุ 15 ปDขึ้นไป) จํานวน 774,857 คน พบวาเป:นผู(อยูในกําลังแรงงาน
482,370 คน โดยจําแนกเป:นผู(มีงานทํา 476,080 คน คิดเป:นร(อยละ 98.7 ของผู(อยูในกําลังแรงงานทั้งหมด
ขณะที่เป:นผู(วางงาน 5,223 คน หรือร(อยละ 1 ของผู(อยูในกําลังแรงงาน และผู(รอฤดูกาล 1,067 คน หรือร(อยละ 0.2
เมื่อเปรียบเทียบการมีงานทําระหวางเพศในไตรมาสนี้จะพบวา เพศชายมีอัตราสวนของการมีงานทําหรืออัตรา
การจ(างงานมากกวาเพศหญิง (คํานวณจากผู(มีงานทําจําแนกเพศตอผู(อยูในกําลังแรงงานจําแนกเพศ) กลาวคือเพศ
ชายมี อั ต ราร( อ ยละ 55.7 ขณะที่ เ พศหญิ งมี ร( อ ยละ 44.3 และเมื่ อ พิ จ ารณาในภาพรวมจะพบวาอั ต รา
การมีงานทํา ซึ่งคํานวณจากสัดสวนผู( มีงานทํ าตอผู(อยู ในกํ าลังแรงงานมีอัตราร(อยละ 98.7 นั้นหมายความวา
ผู(อยูในกําลังแรงงาน 100 คน จะมีงานทําประมาณ 98 – 99 คน ซึ่ง อัต ราการจ(า งงานในภาพรวมไตรมาสนี้ มี
สัดสวนที่เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่แล(วที่มีร(อยละ 98.7
สวนอัตราวางงานซึ่งคํานวณจากผู(วางงานตอผู(อยูในกําลังแรงงานมีอัตราร(อยละ 1 โดยเพศหญิงจะมีอัตรา
การวางงานสูงกวาเพศชายกลาวคือ เพศชายร(อยละ 0.4 และ เพศหญิง ร(อยละ 0.7 ทั้งนี้อัตราการวางงานใน
ไตรมาสนี้เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่แล(วที่มีอัตราวางงานภาพรวมร(อยละ 0.3 รายละเอียดตามตาราง 1
ตาราง 1 ประชากรจังหวัดชัยภูมิจําแนกตามเพศและสถานภาพแรงงาน ไตรมาส 3 ป+ 2560
(ณ เดือนกรกฎาคม-กันยายน)
สถานภาพแรงงาน
ประชากรอายุ 15 ป+ขนึ้ ไป
ผู;อยู(ในกําลังแรงงาน
- ผู(มีงานทํา
- ผู(วางงาน
- กําลังแรงงานที่รอฤดูกาล
ผู;ไม(อยู(ในกําลังแรงงาน
- ทํางานบ(าน
- เรียนหนังสือ
- อื่น ๆ

ชาย
372,307
268,473
266,173
1,743
1,067
103,834
1,759
25,208
76,867

ที่มา : สํานักงานสถิตจังหวัดชัยภูมิ

หมายเหตุ :
1. อัตราการจ(างงานตอกําลังแรงงานจังหวัด = ผู(มีงานทําในจังหวัด X 100
ผู(อยูในกําลังแรงงานในจังหวัด
2. อัตราการวางงานจังหวัด = ผู(วางงานในจังหวัด X 100
ผู(อยูในกําลังแรงงานในจังหวัด
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หญิง
402,550
213,897
209,907
3,480
557
188,653
87,815
26,124
74,714

หนวย : คน
รวม
774,857
482,370
476,080
5,223
510
292,487
89,574
51,332
151,581

สําหรับผู( มีงานทํ า 476,080
080 คน พบวา ทํ างานในภาคเกษตรกรรม 281,320 คน คิ ดเป: นร( อยละ 59.1
ของผู( มี ง านทํ า ทั้ ง หมด ซึ่ ง มี จํจํ านวนเพิ
นวน ่ มขึ้ นจากไตรมาสที่ แล( วสวนผู( ทํ างานนอกภาคเกษตรกรรมมี
ภาคเกษตรกรรมมีจํ า นวน
194,760 คน (ร(อยละ 40.9 ของผู(มีงานทําทั้งหมด)
หมด ลดลงจากไตรมาสที่แล(วที่มี ร(อยละ 14.5
เมื่อพิจารณาจําแนกเป:นรายสาขายอย พบวาสาขานอกภาคเกษตรที่มีผู(ทํางานมากที่สุดในไตรมาส
ใน
3/60 ได(แก สาขาการขายสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนต1และรถจักรยานยนต1 รวมทั้งสิ้น 60,567 คน
(ร(อยละ 12.7) รองลงมาได(แก สาขาการผลิ
สาขา
ต 27,488 คน (ร(อยละ 5.8 ของจํานวนผู(มีงานทํ
งานทําทั้งหมด)
หมด และสาขา
การกอสร(าง 21,080 คน (ร(อยละ 4.4)
4 ตามลําดับ
แผนภูมิ 2 ผู;มีงานทําจังหวัดชัยภูมิ จําแนกตามประเภทอุ
เภทอุตสาหกรรมนอกภาคเกษตรกรรม 5 อันดับแรก
ไตรมาส 3 ป+ 2560 (ณ เดือนกรกฎาคม – กันยายน)
อุตสาหกรรม
การขายส่ง การขายปลีก ฯ

60,567

การผลิต

27,488

การก่อสร้ าง

21,080

การบริ หารราชการฯ

ผู้มีงานทํา

20,225

การศึกษา

18,632
-

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

จํานวนคน

ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ

เมื่อพิจารณาผู(มีงานทําตามอาชีพใน ไตรมาส 3 ปD 2560 (เดือนกรกฎาคม-กักันยายน)
ยายน พบวาอาชีพที่มีผู(
ทํางานมากที่สุด 5 อันดับแรกคือ 1)
1 ผู(ปฏิบัติงานที่มีฝDมือด(านการเกษตรและการประมง จํานวน 270,143 คน
ร(อยละ 26.7 2) อาชีพพนักงานบริการและพนักงานในร(านค(าและตลาด 58,254 คน ร(อยละ 12.2 3)3 อาชีพขั้นพื้นฐานตางๆ
ในด(านการขาย และการให(บริการ 49,424
424 คน ร(อยละ 10.4 4) ผู(ปฏิบัติงานด(านความสามารถทางฝDมือและธุรกิจการค(า
ที่เกี่ยวข(อง 40,263 คน ร(อยละ 8.5 และ 5) อาชีพผู(ประกอบวิชาชีพด(านตางๆ 21,412 คน ร(อยละ 4.5
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แผนภูมิ 3 ผู;มีงานทําจังหวัดชัยภูมิ จําแนกตามอาชีพ 5 อันดับแรกไตรมาส 3 ป+ 2560
(ณ เดือนกรกฎาคม-กันยายน)
จํานวน (คน)
300,000

270,143

250,000

ผู้มีงานทํา

200,000
150,000
100,000

49
49,424

58,254

40,263

50,000
-

21,412

อาชีพ

ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ

หากศึ ก ษาถึ ง ระดั บ การศึ ก ษาของผู( มี ง านทํ า พบวา ผู( มี ง านทํ า สวนใหญมี ก ารศึ ก ษา ในระดั บ
ต่ํากวาประถมศึกษา มีจํานวน 160
60,963คน คิดเป:นร(อยละ 33.8 รองลงมาเป:นผู(มีการศึกษาระดั
ษา บประถมศึกษา
มัธ ยมศึกษาตอนต( นและมั ธยมศึ กษาตอนปลายคื
ษาตอน
อมี จํานวน 128,672 คน (ร( อยละ 27)) 67,511 คน (ร( อยละ
14.2) และ 60,439 คน (ร(อยละ 12.7)
12.7 ตามลําดับ
แผนภูมิ 4 ผู;มีงานทําจังหวัดชัยภูมิ จําแนกตามระดับการศึกษาไตรมาส 3 ป+ 2560
(ณ เดือนกรกฎาคม-กันยายน)
10.7 %

0.9 %

ไมมีการศึกษา
11.4
4%

32.1 %

ต่ํากวาประถมศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต(น

16 %

มัธยมศึกษาตอนปลาย
อุดมศึกษา

28.7 %

ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
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ในด( านสถานภาพการทํ างานของผู( มี งานทํ า พบวาสวนใหญทํ า งานสวนตั ว กลาวคื อ ร( อ ยละ 43.2
(205,504 คน) เป:นผู(ที่ทํางานสวนตัว รองลงมาชวยธุรกิจครอบครัวเรือน มีอัตราร(อยละ 28.2 (134,284 คน)
ตามลําดับ ผู(ที่เป:นลูกจ(างของเอกชนมีอัตราร(อยละ 18 (85,780คน) สวนผู(มีงานทําที่มีสถานภาพเป:นลู ก จ( า ง
รั ฐ บาลและนายจ(างมีเพียง ร( อ ยละ 9.5 (45,388 คน) และ ร( อ ยละ 1 (4,893 คน)
คน นอกจากนี้ ยังพบวา
การรวมกลุมมีร(อยละ 0.04 ( 230 คนน)
แผนภูมิ 5 ผู;มีงานทําจังหวัดชัยภูมิ จําแนกตามสถานภาพการทํางาน ไตรมาส 3 ป+ 2560
(ณ เดือนกรกฎาคม-กันยายน)
1%
0
0.04%

9.5 %

28.2 %
18 %

นายจ(าง
ลูกจ(างรัฐบาล
ลูกจ(างเอกชน
ทํางานสวนตัว
ชวยธุรกิจครอบครัว

43.2 %

การรวมกลุม

ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ

สําหรับกลุมแรงงานนอกระบบนั้น จากข(อมูลของสํานักงานสถิติจังหวัดในปD 2560
25 พบวา มีผู(มีงานทํา
อยู ซึ่ งเป: นแรงงานนอกระบบ (นอกระ
นอกระบบประกั น สังคม) จํา นวนทั้ งสิ้น 418,589 คน คิด เป:น ร( อยละ 82.3
ของผู(มีงานทําทั้งหมด ทั้งนี้แรงงานนอกระบบเหลานี้สวนใหญเป:นแรงงานในภาคเกษตร โดยเป:นแรงงานใน
สาขาเกษตรกรรม การป<าไม( และการประมงสูงถึง 295,324 คน (ร(อยละ70.5 ของแรงงานนอกระบบทั้งหมด)
หมด
ในขณะที่นอกภาคเกษตรนั้น พบวาสาขาที่มีจํานวนแรงงานนอกระบบสูงสุด 3 อันดับแรกได(แก สาขาการ
สาขา
ขายสง การขายปลี ก การซอมแซมยานยนต1 แ ละรถจั ก รยานยนต1 มี แ รงงานนอกระบบ 55,323 คน
(ร(อยละ 13.2) สาขาการผลิต 21,872
872 คน (ร(อยละ 5.2) และสาขากิกิจกรรมโรงแรมและการบริการด(านอาหาร
15,420 คน (ร(อยละ 3.7) ตามลําดับ
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แผนภาพที่ 6 5 อันดับสาขาการผลิตที่มีแรงงานนอกระบบทํางานอยู(มากที่สุดใน ป+ 2560
ของจังหวัดชัยภูมิ
การก่อสร้ าง

13,960
3,333
333
10
10,627

กิจกรรมโรงแรม ฯ

15,420
10
10,653
4,,767

รวม

21,872
12,296
9,576
9

การผลิต

หญิง

55,323
26,846
28,477

การขายส่ง การขายปลีก ฯ

ชาย
295
295,324

เกษตรกรรม การป่ าไม้ ฯ

125,305
170,019

-

100,000

200,000

300,000
000

ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ

เมื่อพิจารณาแรงงานนอกระบบจําแนกตามอาชีพ พบวาอาชีพที่มีแรงงานนอกระบบทํางานอยูมาก
ที่สุด 3 อันดับแรก ได(แก ผู(ปฏิบัติงานที่มีฝDมือในด(านการเกษตรและการประมง
านการเกษตรและการประมง จํานวน 285,466 คน (ร(อยละ
68.2 ของแรงงานนอกระบบทั้งหมด)
หมด อาชีพพนักงานบริการและพนักงานในร(านค(าและตลาด 57,570 คน
(ร(อยละ 13.7) และผูผู(ปฏิบัติงานด(านความสามารถทางฝDมือและธุรกิจการค(าที่เกี่ยวข(อง 31,168 คน (ร(อยละ
7.4) ตามลําดับ
แผนภาพที่ 7 5 อันดับสาขาอาชีพที่มีแรงงานนอกระบบทํางานอยู(มากที่สุดใน ป+ 2560
60 ของจังหวัดชัยภูมิ
5,180
180
393
4,787
787

ผู้ปฏิบตั ิการโรงงาน
อาชีพขันพื
- -นฐานต่างๆ

30,469
15,095
095
15,374
374

ผู้ปฏิบตั ิงานด้ านความสามารถ ฯ

31,168
11,506
506
19
19,662

รวม
หญิง
ชาย

57,570
37,189
20,381
20

พนักงานบริ การ ฯ

285,466
466

ผู้ปฏิบตั ิงานที%มีฝีมือ ฯ

119,663
165,803

-

50
50,000
100,000 150,000 200,000 250,000 300,000

ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
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เมื่อพิจารณาแรงงานนอกระบบจําแนกตามระดับการศึกษา พบวาระดับการศึกษาที่มีแรงงานนอก
ระบบทํางานอยูมากที่สุด 3 อันดับแรก ได(แก ต่ํากวาประถมศึกษา จํานวน 159,371 คน (ร(อยละ 38.1ของ
แรงงานนอกระบบทั้งหมด) รองลงมาประถมศึ
รองลงมา
กษา จํ า นวน 123,965 คน (ร(ร( อยละ 29.6) และการศึ กษา
มัธยมศึกษาตอนต(นจํานวน 58,249
249 คน (ร(อยละ 13.9) ตามลําดับ
แผนภาพที่ 8 5 อันดับการศึกษาที่มีแรงงานนอกระบบทํางานอยู(มากที่สุดใน ป+ 2560
60 ของจังหวัดชัยภูมิ
จํานวน (คน)

159,371

160,000
123,965

140,000
120,000

ไม่มีการศึกษา

100,000

ตํ%ากว่าประถมศึกษา

80,000

ประถมศึกษา

58,249

มัธยมศึกษาตอนต้ น

50,093
60,000

มัธยมศึกษาตอนปลาย
20,265

40,000
6,646
646

อุดมศึกษา

20,000
-

ปี 2560
ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ

เมื่อพิจารณาแรงงานนอกระบบจําแนกตามอายุและเพศ พบวาชวงอายุที่มีแรงงานนอกระบบทํางาน
อยูมากที่สุด 3 อันดับแรก ได(แก
แก ชวงอายุ 40-49 ปD จํานวน 111,437 คน (ร(อยละ 26.6
26 ของแรงงานนอก
ระบบทั้ งหมด) รองลงมา ชวงอายุ 50-59 ปD จํา นวน 106,932 คน (ร(อยละ 25.5) และชวงอายุ 60 ปD ขึ้ นไป
จํานวน 82,882 คน (ร(อยละ 19.8)) ตามลําดับ
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แผนภาพที่ 9 5 ลําดับช(วงอายุที่มีแรงงานนอกระบบทํางานอยู(มากที่สุดใน ป+ 2560
60 ของจังหวัดชัยภูมิ
จํานวน (คน)
111,437
120,000
100,000

82,882

80,000

62,024

15-19 ปี
20-24 ปี
25-29 ปี
30-39 ปี

60,000
40,000
20,000

106,932

40-49 ปี

25,397 21,675

50-59 ปี

8,242
242

60 ปี ขึ -นไป

0

ป+ 2560
ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ

2 ) การส(งเสริมการมีงานทํา
2.1 การจัดหางานในประเทศ
ภารกิ จการสงเสริ มให( ประชาชนมี งานทํ าเป: น ภารกิ จ หลั กของกระทรวงแรงงาน ซึ่ งดํ า เนิ น การโดย
สํานักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ การสงเสริมการมีงานทําในรูปแบบการจัดหางานมีทั้งการหางานในประเทศและ
ตางประเทศ โดยการจัดหางานในจัจังหวัดชัยภูมิในชวงไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2560)มีตําแหนงงาน
วางที่แจ(งผานสํานักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ 300 อัตรา ซึ่งมีสัดสวนที่ลดลงร(อยละ 51.5
51 จากไตรมาสที่แล(ว
ที่มีจํานวนตําแหนงงานวาง 618 อัตราในสวนของผู
ราในสวนของ (ลงทะเบียนสมัครงานไตรมาสนี
ไตรมาสนี้พบวามี 121 คน ลดลง
ร(อยละ 41.5 จากไตรมาสที
ไตรมาสที่แล(วที่มีจํานวน 207 คนขณะที่ผู(ได(รับการบรรจุงานในไตรมาสนี
ไตรมาสนี้มีจํานวน 234 คน
ลดลงร(อยละ 52.4 จากไตรมาสที่ 2 ที่มีจํานวน 492 คนทั้งนี้การที
การที่จํานวนตําแหนงงานวางผู
แหนงงานวาง (สมัครงาน และการ
บรรจุงานในไตรมาสนี้มีสัดสวนที่เพิ
เพิ่มขึ้นและลดลงนาจะมี
และลดลงนาจะมีสาเหตุมาจากเป:นชวงฤดูการเกษตร และการขยายตัวของ
เศรษฐกิ จ ในจั งหวั ด ชั ย ภู มิ ประกอบกั บ สถานการณ1 ด( า นการเมื อ งจึจึ งสงผลตอการชะลอการขยายตั ว ทาง
เศรษฐกิจเพื่อรอดูความมั่นใจในเหตุการณ1ตาง ๆ ตอการตัดสินใจลงทุน
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แผนภูมิ 10 เปรียบเทียบตําแหน(งงานว(าง/การสมั
ง
ครงาน/การบรรจุ
การบรรจุงาน ไตรมาส 2 ป+ 2560 กับ
ไตรมาส 3 ป+ 2560 (ณ เดือนกรกฎาคม-กันยายน )
คน
700

618

600

492

500
400

ไตรมาส 2

300
234

300

207

ไตรมาส 3

121

200
100
0

ตําแหนงงานวาง (อั
( ตรา)

ผู(ลงทะเบียนสมัครงาน
(คน)

บรรจุงาน(คน)

ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ

สําหรับตําแหนงงานวางไตรมาส 3 นี้พบวาเป:นชาย 4 อัตราคิดเป:นสัดสวนร(อยละ 1.3
1 ของตําแหนงงานวาง
ทั้งหมด ขณะที่เพศหญิงมี 10 อัตรา (ร(อยละ 3.3) และไมระบุเพศ 286 อัตรา ร(อยละ 95.33 การที่ตําแหนงงานวาง
มากกวาครึ
กวาครึ่งไมได(ระบุเพศแสดงให(เห็นวาสถานประกอบการหรือนายจ(างพิจารณาเห็นวางานโดยทั่วไปไมวาชายหรื
ไปไมวาช อ
หญิงก็สามารถทําได(เชนกัน หรือไมมีความแตกตางในเรื่องเพศ ในอีกประการหนึ่งนายจ(างพิจารณาเห็นวาการไมระบุ
จะมีมีผลดีในด(านโอกาสการคัดเลือกมากกวาการระบุเพศ
แผนภู มิ 11 ตํา แหน( ง งานว( า งในจั ง หวั ด ชั ย ภู มิ แยกตามเพศ ไตรมาส
ป+ 2560 (ณ เดือนกรกฎาคม – กันยายน)
ชาย 4 อัตรา

หญิง 10 อัตรา

ชาย
หญิง
ไมระบุ

ไม่ระบุ 286 อัตรา

ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ
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เมื่อพิจารณาถึงจํานวนผู(มาลงทะเบียนสมัครงานในไตรมาสนี
รงาน
้ที่พบวามีจํจํานวนทั้งสิ้น 121 คนเป:นชาย
39 คน คิดเป:นร(อยละ 32.2 และเป:นหญิง 82 คน คิดเป:นร(อยละ 67.7 และการบรรจุงานมีมีผู(ได(รับการบรรจุให(มี
งานทําทั้งสิ้น 234 คน โดยสัสัดสวนของเพศหญิ
สวนของเพศ งจะได(รับการบรรจุงานมากกวาเพศชาย
ชายกลาวคือผู(บรรจุงานที่
เป:นเพศหญิงมีสัดสวนร(อยละ 68.8 (161
161 คน) ขณะที่เพศชายมีร(อยละ 31.1 (73 คน)
แผนภูมิ 12 ตําแหน(งงานว(าง / ผู;สมัครงาน/และการบรรจุงานในจังหวัดชัยภูมิ จําแนกตามเพศ
ไตรมาสที่ 3 ป+ 2560 (ณ เดือนกรกฎาคม – กันยายน)
คน
286

300
250
200

ชาย

161

หญิง

150
82

100

ไมระบุ

73

39
50
4

10

-

-

0

ตําแหนงงานวาง (อัอัตรา)
รา

ผู(ลงทะเบียนสมัครงาน
(คน)

บรรจุงาน(คน)

ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ

สําหรับตําแหนงงานวางตามระดับการศึกษาไตรมาสนี
ษา
้พบวา ตําแหนงงานวางในสว
ในสวนใหญอยูในระดับ
มัธยมศึกษามีมีสัดสวนที่ต(องการสูงสุดมีสัดสวนร(อยละ 42 (126อัตรา) รองลงมาเป:นระดับอนุปริญญามีสัดสวน
ร(อยละ 17.3 (52อัตรา) ตามลําดับสําหรับระดับปริญญาตรีมีตําแหนงงานวางสัสัดสวนร(อยละ 10.3 (31อัตรา)
แสดงให(เห็นวาขณะนี้ตลาดแรงงานในจั
ลาดแรงงานใน งหวัดชัยภูมิ มีความต(องการคนงานในระดับอนุปริญญาลดลงจากไตรมาส
ญา
ที่แล(วที่มีสัดสวน ร(อยละ 44.7 ขณะที่ผู(สมัครงานไตรมาสนี้ สวนใหญเป:
สวนใหญเป:นผู(ที่มีการศึกษาระดับ มัธยมศึกษา ร(อย
ละ 58.7 (71 คน) รองลงมาเป:นระดับปริญญาตรีจํานวน 15 คน (ร(อยละ 12.4) ตามลําดับและผู(บรรจุงาน
ระดับมัธยมศึกษามีการบรรจุงานมากที่สุดจํานวน 129คน (ร(อยละ 55.1)เมื
เมื่อเทียบกับระดับการศึกษาอื
ษา ่น ๆ
รองลงมาเป:นระดับประถมศึกษาร(ร(อยละ 20 (47 คน) และระดับปริญญาตรีมีร(อยละ 11.11 (26 คน) ตามลําดับ
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แผนภูมิ 13 ตําแหน(งงานว(าง / ผู;สมัครงาน / บรรจุงานในจังหวัดชัยภูมิ จําแนกตามระดับการศึกษา
ไตรมาส 3 ป+ 2560 (ณ เดือนกรกฎาคม – กันยายน)
อัตรา : คน
350

300

300
234
250
200
121

150
100

45

50

4719

129
71

126

0

ตําแหน่งงานว่าง (อัตรา)
ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน (คน)

52
12
6

18 34
8

31
12
2
2

บรรจุงาน(คน)

26
15

การศึกษา

ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ

ด(านอาชีพพบวาไตรมาสนี้ อาชีพที่มีตําแหนงงานวางสูงสุด 5 อันดับแรกคือ1) อาชีพงานพื้นฐาน ได(แก
อาชีพด(านการขายและการให(บริการ เชน ผู(จําหนายสินค(าอาหารผู(สงเอกสาร เป:นต(น ร(อยละ 42 (126 อัตรา)
2) อาชีพพนักงานบริการ พนักงานขายร(านค(าและตลาด มีร(อยละ 26 (78 อัตรา) 3) ผู(ปฏิบัติงานในโรงงาน ผู(
ควบคุมเครื่องจักรและผู(ปฏิบัติงานด(านการประกอบ ร(อยละ 20.7 (62 อัตรา) 4) เสมียนและเจ(าหน(าที่ ร(อยละ
2.7 (8 อัตรา) 5) ชางเทคนิคและผู(ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข(อง ร(อยละ 2 (6 อัตรา)สําหรับอาชีพที่มีผู(สมัครงานสูงสุดคือ
อาชีพงานพื้นฐาน ได(แก อาชีพด(านการขายและการให(บริการ เชน ผู(จําหนายสินค(าอาหารผู(สงเอกสาร มีจํานวน
46 คน (ร(อยละ 38)รองลงมาคือ อาชีพพนักงานบริการ พนักงานขายร(านค(าและตลาด มีร(อยละ 28 (34 อัตรา)
ผู(ปฏิบัติงานในโรงงาน ผู(ควบคุมเครื่องจักรและผู(ปฏิบัติงานด(านการประกอบ ร(อยละ 26.4 (32 อัตรา) สวนการ
บรรจุ งาน มี การบรรจุ งานสู งสุ ด คื ออาชี พงานพื้ นฐาน ได( แก อาชี พด( า นการขายและการให(บ ริก าร เชน ผู(
จําหนายสินค(าอาหารผู(สงเอกสาร เป:นต(น ร(อยละ 47.4 (111 อัตรา) รองลงมาคืออาชีพผู(ปฏิบัติงานในโรงงาน ผู(
ควบคุมเครื่องจักรและผู(ปฏิบัติงานด(านการประกอบ ร(อยละ 24.4 (57 อัตรา)และอาชีพพนักงานบริการ พนักงาน
ขายร(านค(าและตลาด มีร(อยละ 23.5 (55 อัตรา)
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แผนภูมิที่ 14 ตําแหน(งงานว(างในจังหวัดชัยภูมิ จําแจกตามอาชีพ ไตรมาส 3 ป+ 2560
(ณ เดือนกรกฎาคม-กันยายน)
อาชีพ
ผู้บญ
ั ญติกฎหมาย ฯ
ผู้ประกอบวิชาชีพด้ านต่าง ๆ
ช่างเทคนิค ฯ
เสมียน เจ้ าหน้ าที%
พนักงานบริ การ ฯ
ผู้ปฏิบตั ิงานฝี มือด้ านการเกษตรฯ
ผู้ปฏิบตั ิงานโดยใช้ ฝีมือ ฯ
ผู้ปฏิบตั ิงานในโรงงาน ฯ
อาชีพงานพื -นฐาน
ผู้ฝึกงาน

10
7
6
8
78
0
3
62
126
0

อัตรา

0

50

100

150

ที่มา : สํานักงานจัดหาจังหวัดชัยภูมิ

หากศึกษาในด(านอุตสาหกรรมพบวา อุตสาหกรรมที่มีตําแหนงงานวางสูงสุด 5 อันดับแรกในไตรมาส
3 ปD 2560 คื อ1) การผลิ ต 188 อั ต รา (ร( อ ยละ62.7)2) การขายสง ขายปลี ก การซอมแซมยานยนต1
รถจักรยานยนต1 ของใช(สวนบุคคล และของใช(ในครัวเรือน 94 อัตรา (ร(อยละ 31.3) 3) ข(อมูลขาวสารและการสื่อสาร
10 อัตรา (ร(อยละ 3.3) 4) การบริหารราชการปOองกันประเทศและการประกัน 5 อัตรา (ร(อยละ 1.7) 5) ที่พักแรมและ
บริการด(านอาหาร 1 อัตรา (ร(อยละ 0.3) ซึ่งการบรรจุงานที่พบวาอุตสาหกรรมที่บรรจุงานได(สูงสุดคือการผลิต 188
คน(ร(อยละ71.8) รองลงมาคือการขายสง ขายปลีกการซอมแซมยานยนต1 รถจักรยานยนต1 ของใช(สวนบุคคล และ
ของใช(ในครัวเรือน 52 คน (ร(อยละ22.2) และข(อมูลขาวสารและการสื่อสาร 8 คน (ร(อยละ 3.4) ตามลําดับ
ตาราง 2 แสดงจํานวนตําแหน(งงานว(างและการบรรจุงานจังหวัดชัยภูมิ จําแนกตามอุตสาหกรรม
ไตรมาส 3 ป+ 2560 (ณ เดือนกรกฎาคม-กันยายน)(5 อันดับแรก)
ประเภทอุตสาหกรรม
1. การผลิต
2.การขายสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนต1 จักรยานยนต1 ของ
ใช(สวนบุคคลและของใช(ในครัวเรือน
3.ข(อมูลข(อสารและการสื่อสาร
4.การบริหาราชการปOองกันประเทศและการประกัน
5.ที่พักแรมและบริการด(านอาหาร
รวม

ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ
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ตําแหน(งงานว(าง
จํานวน(อัตรา) ร;อยละ
188
62.7

บรรจุงาน
จํานวน (คน) ร;อยละ
168
71.8

94
10
5
1

31.3
3.3
1.7
0.3

52
8
5
1

22.2
3.4
2.1
1

300

100

234

100

ชวงอายุ
อายุ ที่เป: นที่ ต( องการของตลาดแรงงานในไตรมาสนี้ ส วนใหญจะมี
วนใหญ มี อายุ ระหวาง 18-49 ปD โดยที่ อายุ
18-24 ปD ต(องการสูงสุด 123 อัตรา (ร(
( อยละ 41) รองลงมาคืออายุ 25-29 ปD 58 อัตรา (ร(ร(อยละ 19.33) และอายุ
30-39 ปD 51 อัตรา (ร(อยละ 17) ตามลําดับขณะเดียวกันผู(สมัครงานสวนใหญจะมีอายุ18--24 ปD มีจํานวน 40
คน (ร(อยละ 33.06) รองลงมาเป:นผู(สมัครงานที่มีอายุ 30-39 ปD มีจํานวน 32 คน (ร(ร(อยละ 26.45) และ อายุ
40-49 ปDมีสัดสวนร(อยละ 16.53 (20
20คน) ตามลําดับขณะที่ผู(มีอายุ 18-24 ปD ได(รับการบรรจุ
การ งานสูงสุด จํานวน
60 คน (ร(อยละ 25.64) รองลงมาคือชวงอายุ 25-29 ปD จํานวน 56 คน (ร(อยละ 23.93) และชวงอายุ
30-39 ปD
จํานวน 52 คน (ร(อยละ 22.22) ตามลําดับ
แผนภูมิที่15การบรรจุงานจังหวัดชั
ดชัยภูมิ จําแนกตามอายุไตรมาส 3 ป+2560 (ณ
ณ เดือนกรกฎาคม-กั
น
นยายน)
16 คน (6.84 %)

0 คน
60 คน (25.64 %)

47 คน (20.09 %)

15 - 17 ปD
18 - 24 ปD
25 - 29 ปD
30 - 39 ปD
40 - 49 ปD
50 - 59 ปD
60 ปDขึ้นไป

52 คน (22.22 %)

56 คน (23.93.8 %)

ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ

2.3 แรงงานต(างด;าว
จํานวนแรงงานตางด(
รงงานตางด(าวที่เข(ามาทํางานถู
งาน กต(องตามกฎหมาย ณ เดือนกักันยายน 2560 มีจํานวนทั้งสิ้น
728 คน โดยสวนใหญเป:นแรงงานประเภท
ประเภทพิสูจน1สัญชาติ จํานวน 423 คน (ร(อยละ 58.1)) รองลงมาเป:นประเภท
นําเข(า MOU จํานวน 188 คน (ร(ร(อยละ 25.8) และประเภทชั่วคราวทั่วไป จํานวน 117 คน (ร(ร(อยละ 24.3)

รายงานสถานการณ์ดา้ นแรงงานจังหวัดชัยภูมิ
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แผนภูมิ 16 แรงงานต(างด;าวถูกกฎหมายจังหวัดชัยภูมิ จําแนกตามประเภทการได;
ประเภทการได;รับอนุญาต
เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560

117 คน
24.3%

ประเภทตลอดชีพ
ประเภทชั่วคราวทั่วไป

423คน
58.1 %

188คน
25.8%

ประเภทนําเข(า (MOU)
MOU)
ประเภทพิสูจน1สัญชาติ
ประเภทสงเสริมการลงทุน (BOI)

ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ

เมื่อศึกษาสัดสวนแรงงานตางด(าวถูกกฎหมาย พบวามีสัดสวนที่เพิ่มขึ้นร(อยละ 33 จากเดือนมิถุนายน
2560 ที่มีจํานวน 488 คน โดยแรงงานตางด(าวที่ลดลงเป:นประเภทพิสูจน1สัญชาติ มีสัสัดสวนเพิ
สวน ่มขึ้นมากกวาประเภท
อื่น ๆ
หากพิจารณาแรงงานตางด(าวที่กลาวข(างต(น จะพบวา แรงงานตางด(าวในประเทศไทยสวนใหญร(
วในประเทศไทยสวนใหญ อยละ
90.1 (1,068 คน) ประกอบอาชีพงานพื้นฐานรองลงมาเป:
ฐาน
นอาชีพผู(ประกอบวิชาชีพด(านตางๆ มีจํานวน 113 คน
คิดเป:นร(อยละ 9.5 ผู(ปฏิบัติงานโดยใช(ฝDมือในธุรกิจตาง ๆ จํานวน3คนคิดเป:นร(อยละ 0.33 และผู(ปฏิบัติงานซึ่งมิ
อาจสามารถจัด ประเภทอาชีพได( จํานวน 1 คน คิด เป:น ร(อยละ 0.1 แสดงให(เห็น วาตลาดแรงงานไทยใน
จังหวัดชัยภูมิต(ต(องพึ่งพิงแรงงานทักษะฝD
ษะ มือที่มีความเชี่ยวชาญระดับสูงจึงต(องสงเสริมพัฒนาทักษะฝDมือแรงงาน
ให(เทียบเทามาตรฐานสากลตอไป

รายงานสถานการณ์ดา้ นแรงงานจังหวัดชัยภูมิ
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แผนภูมิ 18 แรงงานต(างด;าวถูกกฎหมายจังหวัดชัยภูมิ แยกตามประเภทอาชีพ (ยกเว;
ยกเว;นประเภทตลอดชีพ)
5 อันดับแรกไตรมาส 3 ป+ 2560 (ณ เดือนกรกฎาคม-กันยายน))
คน
1,068
1,200
1,000
800
600
400
200
-

113

3

1

อาชีพ

ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ

ถ(าพิจารณาแยกตามสัญชาติจะพบวา แรงงานตางด(าวในจั
ว งหวัดชัยภูมิ มีสัญชาติพมามากที
มา
่สุด คือ
มีจํานวน 466 คน คิดเป:นร(อยละ 39.3 รองลงมาคือลาว มีจํานวน 353 คน (ร(ร(อยละ 29.8) กัมพูชาจํานวน
236 คน (ร(อยละ 19.9) ฟiลิปปiนส1 จํานวน 46 คน (ร(อยละ 3.9) และสัญชาติอื่นๆ มีจํานวน 34 คน (ร(อยละ
2.9) ตามลําดับ
สําหรับแรงงานตางด(าวตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เป:นแรงงานที่ประเทศไทยอนุ
อนุญาตให(มาทํางานเป:น
การชั่วคราว เพื่อทดแทนการขาดแคลนแรงงานในประเทศไทย แรงงานในกลุมนี้มี 3 สัญชาติ คือ พมา ลาว
กัมพูชา สําหรับในปD 2560 ข(อมูล ณ เดือนกันยายน 2560 จํานวนแรงงานตางด(าวที่อยูในระบบทะเบียนของ
สํา นักงานจั ดหางานจั งหวัด ชัย ภู มิมีจํา นวนทั้ งสิ้น 444 คน หากพิจ ารณาตามสัญ ชาติ พบวาสั ญชาติ ลาวมี
จํานวน 217 คน คิดเป:นร(อยละ 48.9 ขณะที่แรงงานกัมพูชา มีจํานวน 149 คน คิดเป:นร(อยละ 33.6 และเมียนมา
มีจํานวน 78 คน คิดเป:นร(อยละ 17.66

รายงานสถานการณ์ดา้ นแรงงานจังหวัดชัยภูมิ
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แผนภูมิ 19 แรงงานต(างด;าว (ตามมติครม.) จังหวัดชัยภู
ยภูมิ จําแนกตามสัญชาติ ป+ 2560
(ณ เดือนกรกฎาคม-กันยายน)
78 คน (17.6%)

149 คน (33.6%)

พมา
ลาว
กัมพูชา
217คน (48.9%)

ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ

2.5 แรงงานไทยในต(างประเทศ
แรงงานไทยที่ลงทะเบียนไปทํางานตางประเทศในไตรมาสนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่แล(ว พบวา
มีจํานวนเพิ่มขึ้นคิดเป:นร(อยละ 38.2 ผู(แจ(งความประสงค1ไปทํางานตางประเทศสวนใหญเป:
สวนใหญเป:นผู(มีการศึกษาระดั
ษา บ
มัธยมศึกษา ซึ่งมีถึงจํานวน 513 คน ร(อยละ 68.13 ของผู(แจ(งความประสงค1ทั้งหมด (753 คน) รองลงมาคือระดับ
ประถมศึกษา จํานวน 101 คน คิดเป:นร(อยละ 14.87 และระดับปวช. ปวส. ปวท. อนุปริญญา จํานวน 100
คน คิด เป:นร(อยละ 13.28 และขณะที
ขณะที่ระดั บปริญญาตรีมีจํานวนน(อยที่สุ ดคือ 28 คน คิดเป:น ร(อยละ 3.72
(แผนภูมิ 30) ข(อมูลดังกลาวสะท(อนให(เห็นวาแรงงานสวนใหญที่นิยมไปทํางานตางประเทศจะเป:
งานตางประเทศจะเ นแรงงาน
ระดับลางหรือไร(ฝDมือ ซึ่งอาจจะมีผลมาจากประเทศเหลานั้นขาดแคลนแรงงานไร(
ขาดแคลนแรงงานไร(ทักษะฝDมือ เชน งานกอสร(าง
กรรมกร หรือผู(รับใช(ในบ(านนั่นเอง และหากแรงงานเหลานี
และหากแรงงานเหลานี้ออกไปทํา งานตางประเทศก็สงผลให(แรงงานใน
รงงาน
จังหวัดชัยภูมิขาดแคลนแรงงานตามมา
ขาดแคลนแรงงานตามมา

รายงานสถานการณ์ดา้ นแรงงานจังหวัดชัยภูมิ
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แผนภูมิ 20 แรงงานไทยในจังหวัดชัยภูมิ ที่แจ;งความประสงค*เดินทางไปทํางานต(างประเทศ จําแนกตาม
ระดับการศึกษา ไตรมาส 3 ป+ 2560 (ณ เดือนกรกฎาคม-กันยายน)

ปวช.ปวส.ปวท.
อนุปริญญา
100คน
13.28 %

ปริญญาตรี 28คน
3.72 %

ประถมศึกษา
112 คน
14.87 %
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ปวช. ปวส. ปวท. อนุปริ ญญา
ปริ ญญาตรี

มัธยมศึกษา
513คน
68.13 %
ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ

ในสวนของการอนุญาตให(ไปทํางานตางประเทศไตรมาส 3 ปD 2560 พบวามีจํานวนทั้งสิ้น 753 คน และหาก
พิจารณาตามวิธีการเดินทางพบวา สวนใหญเป:นประเภท Re-Entry คือกลับไปทํางานอีกครั้งหนึ่งโดยการตออายุ
สัญญา 316 คน (ร(อยละ 27.87) และประเภทเดินทางด(วยตนเองมีจํานวน 818 คน (ร(อยละ 72.13)
แผนภูมิ 21 แรงงานไทยในจังหวัดชัยภูมิ ที่ได;รับอนุญาตไปทํางานต(างประเทศ จําแนกตามวิธีเดินทางไตรมาส
3 ป+ 2560 (ณ เดือนกรกฎาคม-กันยายน)
Re-Entry
316 คน
27.28 %

เดินทางด(วย
ตนเอง
818 คน
72.13 %

Re-Entry
เดินทางด(วยตนเอง

ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ
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เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับไตรมาสที่แล(ว พบวาผู(ได(รับอนุญาตให(ไปทํางานตางประเทศในภาพรวมไตร
งานตางประเทศ
มาสนี้มีสัดสวนเพิ่มขึ้นจากไตรมาสทีที่แล(วที่มีจํานวน 639 คน โดยการเดินทาง Re-Entry
Entry มีสัดสวนที่ลดลง
เดินทางด(วยตนเองมีสัดสวนที่เพิ่มขึ้น
แรงงานไทยเดิน ทางไปทํางานตามที่ได(รับอนุญาตในไตรมาส 3 ปD 2560 สวนใหญจะไปทํางานใน
ภูมิภาคอื่นๆมีจํานวน 811 คน คิดเป:นร(อยละ 71.52 ของแรงงานไทยทีที่ไปทํางานตางประเทศทั้งหมด รองลงมา
คื อภู มิภ าคเอชี ย จํ า นวน 250 คน ร( อยละ22.05
ยละ
ภู มิภาคตะวั นออกกลาง จํ านวน 59 คน ร( อยละ 5.20 และ
แอฟริกา จํานวน 14 คนร(อยละ 1.23
23
แผนภูมิ 22 แรงงานไทยในจังหวัด ที่ได;รับอนุญาตไปทํทํางานต(างประเทศจําแนกตามภูมภิ าค ที่
เดินทางไป ไตรมาส 3 ป+ 2560 (ณ เดือนกรกฎาคม-กันยายน)
เอเชีย
250 คน
22.05 % ตะวันออกกลาง
59 คน
เอเชีย
5.20 %
แอฟริกา
14 คน
1.23 %

ภูมิภาคอื่น ๆ
811คน
71.52 %

ตะวันออกกลาง
แอฟริ กา
ภูมิภาคอื%น ๆ

ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ

3) การพัฒนาศักยภาพแรงงาน
ในรอบไตรมาส 3 ปD 2560
60 (เดือน กรกฎาคม-กันยายน 2560)ศูศูนย1พัฒนาฝDมือแรงงานจั
แรงงาน งหวัดชัยภูมิ
ได(ดํดําเนินการฝnกอบรมพัฒนาผู(ใช(แรงงานในรูปแบบตาง
แบบ ๆ ได(แก การฝnฝnกเตรียมเข(าทํางาน การฝnกยกระดับฝDมือ
แรงงาน และการทดสอบมาตรฐานฝDมือแรงงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพฝDมือแรงงานไทยให(มีมาตรฐานฝDมือทัดเทียม
ประเทศตาง ๆ ขณะเดียวกันเป:นการพัฒนาทักษะให(สอดคล(องกับความต(องการของตลาดแรงงาน โดยภาพรวม
ของการฝnกตาง ๆ ในไตรมาส 3 ปD 2560
25
หากพิจารณาตามกลุมอาชีพพบวาการฝn
พบวา กเตรียมเข(าทํางานในไตรมาสนี
ในไตรมาสนี้คือ กลุมอาชีพชางเครื่องกล จํานวน
11 คน (ร(อยละ 50) รองลงมาคือกลุมอาชีพชางอุตสาหกรรมศิลปo จํานวน 8 คน (ร(อยละ 36..4) กลุมอาชีพชางไฟฟOา
อิเล็กทรอนิกส1 คอมพิวเตอร1 จํานวน 3 คน (ร(อยละ 13.6) ทั้งหมดอยูระหวางฝnกอบรมที่ สํานักงานพัฒนาฝDมือ
แรงงานจังหวัดชัยภูมิ
รายงานสถานการณ์ดา้ นแรงงานจังหวัดชัยภูมิ
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สวนในกลุ
กลุมอาชี พที่มีการฝnกยกระดั บฝDมือแรงงานในไตรมาสนี้ คือ กลุ มอาชีพชางไฟฟO าอิเล็กทรอนิกส1
คอมพิวเตอร1 จํานวน 101 คน (ร(ร(อยละ 37.4) กลุ มภาคบริ การ จํ านวน 48 คน (ร(ร( อยละ 17.8) กลุมอาชีพชาง
อุตสาหกรรมชางศิลปo จํานวน 45 คน (ร(อยละ 16.7)
สวนการทดสอบมาตรฐานฝDมือแรงงานซึ่งพบวาในไตรมาส 3 นี้ การทดสอบมาตรฐานฝDมือแรงงาน
ตามกลุ มอาชี พ พบวา กลุ มอาชี พที่ มี การทดสอบมาตรฐานฝD
ารทดสอบมาตรฐานฝD มือแรงงานในไตรมาสนี้ คื อกลุ มอาชี พชางไฟฟO า
อิเล็กทรอนิกส1 คอมพิวเตอร1มีมจี ํานวน 100 คน (ร(อยละ 37.0) และกลุมอาชีพภาคบริการจํานวน 48 คน (รัอยละ
17.8)กลุมอาชีพอุตสาหกรรมศิลปo จํานวน 45 คน เทากัน (ร(อยละ 16.7)
ในสวนผู( เ ข( า รั บ การทดสอบมาตรฐานฝD มือแรงงาน มี ผู( ผ านการทดสอบในการเ
ในการเข( า รั บ การทดสอบ
จํานวน 194 คน คิดเป:นร(อยละ 67..5 ของผู(เข(ารับการทดสอบทั้งหมด
แผนภูมิ 23 การฝPกยกระดับฝ+มือแรงงานในจั
แรงงานใน งหวัดชัยภูมิ จําแนกตามกลุ(มอาชีพ
ไตรมาส 3 ป+ 2560 (ณ เดือนกรกฎาคม-กันยายน)
อาชีพ
ธุรกิจและบริ การ

48

เกษตรอุตสาหกรรม

0

ช่างอุตสาหกรรมศิลป์

45

ช่างไฟฟ้ าอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์

101

ช่างเครื% องกล

20

ช่างอุตสาหกรรม

36

ช่างก่อสร้ าง

20

คน
0

20

40

ที่มา : ศูนย1พัฒนาฝDมือแรงงานจังหวัดชัยภูมิ
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4) การคุ;มครองแรงงานและสวัสดิการ
4.1 การตรวจแรงงาน
กระทรวงแรงงานนอกจากจะมี ภารกิ จ ด(า นการสงเสริ มการมี งานทํ า การพั ฒ นาฝD มือแรงงานเพื่ อ
ยกระดั บฝDมือให(เป:น ที่ยอมรับของตลาดแรงงานและทัดเทีย มมาตรฐานสากลแล(ว อีกภารกิ จหนึ่งที่ เกิดขึ้ น
ตอเนื่องภายหลังการสงเสริมให(คนมีงานทําแล(วคือ ภารกิจด(านการคุ(มครองลูกจ(าง นายจ(าง ให(ได(รับความเป:น
ธรรมในการจ(างงาน โดยสํานักงานสวัสดิการและคุ(มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
เป: น หนวยงานที่ มี บ ทบาทในการคุ( ม ครองผู( ใ ช( แ รงงานให( ไ ด( รั บ ความเป: น ธรรมจากการจ( า งงาน ภายใต(
พระราชบัญญัติคุ(มครองแรงงานเพื่อไมให(ถูกเอารัดเอาเปรีย บจากนายจ(างโดยมีจุดมุงหมายสูงสุดคือ ให( มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ขณะเดียวกันในอีกด(านหนึ่งก็ต(องผดุงไว(ซึ่งความยุติธรรมกับฝ<ายนายจ(าง กลาวคือไมโอน
เอียงไปด(านใดด(านหนึ่ง ทั้งนี้มาตรการที่จะชวยให(ผู(ใช(แรงงานได(รับรายได(และสวัสดิการที่เป:นธรรมเพียงพอตอ
การดํารงชีวิต รวมถึงได(รับการคุ(มครองแรงงานให(มีคุณภาพชีวิ ตที่ดีขึ้นได(คือการตรวจสถานประกอบการ
เพื่อให(แนใจวาผู(ใช(แรงงานได(รับการปฏิบัติและดูแลตามกฎหมาย ขณะเดียวกันจะเป:นมาตรการในการกระตุ(น
ให(สถานประกอบการเอาใจใสดูแลลูกจ(างของตนให(มากขึ้นอีกด(วย สําหรับในไตรมาส 3 ปD 2560 (ชวงเดื อ น
กรกฎาคม-กั น ยายน
2560)สํานักงานสวัสดิการและคุ(มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิได(ดําเนินการตรวจสถานประกอบการ
ทั้งสิ้น 75 แหงมีลูกจ(างที่ผานการตรวจหรือได(รับการคุ(มครองรวม 833 คน จําแนกเป:นชาย 470 คน (ร(อยละ 56.4 ของ
ลูกจ( างที่ตรวจทั้งหมด)หญิง 356 คน (ร(อยละ 42.7 ของลู กจ(างที่ ตรวจทั้ งหมด และเด็ก 7 คน ร(อยละ 0.8 ซึ่ งสถาน
ประกอบการที่ตรวจสวนใหญเป:นสถานประกอบการขนาดเล็ก คือ ต่ํากวา 1-4 คนคิดเป:นร(อยละ45.3 (34แหง)
และสถานประกอบการขนาด 5-9 คนขึ้นไป ร(อยละ 22.7 (11 แหง)
ตารางที่ 3จํานวนสถานประกอบการและลูกจ;างที่ผ(านการตรวจในจังหวัดชัยภูมิ
ไตรมาส 3 ป+ 2560 (ณ เดือนกรกฎาคม-กันยายน)
สถานประกอบการ/ลูกจ;างที่ผ(านการตรวจ
ไตรมาส 3 ป+ 2560
ขนาดสถานประกอบการ
สถานประกอบการ (แห(ง)
ลูกจ;าง (คน)
1 – 4 คน
34
83
5 – 9 คน
17
116
10 – 19 คน
11
158
20 – 49 คน
12
359
50 – 99 คน
100 – 299 คน
1
117
300 – 499 คน
500 – 999 คน
1,000 คน +
รวม
75
833
ที่มา : สํานักงานสวัสดิการและคุม( ครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ
รายงานสถานการณ์ดา้ นแรงงานจังหวัดชัยภูมิ
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ในสวนผลการตรวจพบวาสถานประกอบการสวนใหญร(อยละ 89.3 (จํานวน 67 แหง) ปฏิบัติถูกต(องตามกฎหมาย
ขณะที่สถานประกอบการที่ปฏิบัติไมถูกต(องตามกฎหมายในไตรมาสนี้ คิดเป:นร(อยละ 10.7 (จํานวน 8 แหง)
เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบเฉพาะกลุมสถานประกอบการที่ปฏิบัติไมถูกต(องตามกฎหมาย โดยเปรียบเทียบ
จํานวนสถานประกอบการที่ปฏิบัติไมถูกต(องในแตละขนาดสถานประกอบการกับสถานประกอบการที่ปฏิบัติไมถูกต(อง
ทั้งหมด ในไตรมาส 3 ปD 2560 (กรกฎาคม-กันยายน) ในไตรมาสนี้
แผนภูมิที่ 24 เปรียบเทียบสถานประกอบการที่ปฏิบัติถูกต;อง/ไม(ถูกต;องตามกฎหมายคุ;มครองแรงงานไตรมาส
3 ป+ 2560 (ณ เดือนกรกฎาคม-กันยายน)
แห(ง
35
30

29

25
20
16

ปฏิบตั ิถกู ต้ อง

15
11

ปฏิบตั ิไม่ถกู ต้ อง

11

10
5
5
1

0

1

0 0

0 1

0 0

0 0

0 0

0
1 - 4 คน

5 - 9 คน 10 - 19 คน 20 - 49 คน 50 - 99 คน 100 - 299 300 - 499 500 - 999 1,000 คน +
คน
คน
คน

คน

ที่มา : สํานักงานสวัสดิการและคุม( ครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ

สําหรับสถานประกอบการที่ปฏิบัติไมถูกต(องตามกฎหมายคุ(มครองแรงงานจํานวน 8 แหง โดยพบวาเรื่องที่ปฏิบัติ
ไมถูกต(องมีทั้งสิ้น 2 เรื่อง 1.เรื่องวันหยุดตามประเพณีพักผอนร(อยละ 87.5 (7 แหง) 2. เรื่องคาจ(างขั้นต่ํา ร(อยละ 12.5
( 1 แหง) ของเรื่องที่ปฏิบัติไมถูกต(องทั้งหมด ซึ่งความผิดเรื่องการไมปฏิบัติตามข(อบังคับในการทํางานมักพบวาเป:น
เพราะสถานประกอบการสวนใหญมิได(ติดประกาศข(อบังคับการทํางานซึ่งได(แกการกําหนดวันหยุด เวลาทํางาน เวลาพัก
ฯลฯ ให(ลูกจ(างทราบทั่วกัน ซึ่งตามระเบียบปฏิบัติของพระราชบัญญัติคุ(มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 กําหนดให(นายจ(าง
ต(องติดประกาศข(อบังคับการทํางานให(ลูกจ(างทราบ พร(อมสงสําเนาประกาศให(กรมสวัสดิการและคุ(มครองแรงงาน
ทราบด(วย แตในทางปฏิบัตินายจ(างบางรายมิได(ติดประกาศหรือติดประกาศแตมิได(ทําสําเนาแจ(งสํานักงานสวัสดิการ
และคุ(มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ ทราบ จึงถือวาปฏิบัติไมถูกต(อง นอกจากนี้ในเรื่องการปฏิบัติไมถูกต(อง สําหรับ
ข(อบังคับยังรวมถึงการไมจัดทําระเบียบข(อบังคับการทํางานอีกด(วย
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แผนภูมิ 25 เรื่องที่สถานประกอบการในจั
ถานประกอบการ งหวัดชัยภูมิ ปฏิบัติไม(ถูกต;องตามกฎหมายคุ
ตามกฎหมายคุ;มครองแรงงาน
ไตรมาส 3 ป+ 2560 (ณ เดือนกรกฎาคม-กันยายน)
จํานวน 1 แหง
(12.55 %)

วันหยุดตามประเพณี
พักผ่อน
ค่าจ้ างขันตํ
- %า

จํานวน 7แหง
(87.5 %)

แรงงานเด็ก

ที่มา : สํานักงานสวัสดิการและคุม( ครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ

เมื่อพิจารณาตามประเภทอุตสาหกรรมพบวาอุตสาหกรรมที่ปฏิบัติไมถูกต(องตามกฎหมาย ได(แก การ
ขายสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนต1 ฯ ร(อยละ 75 (6 แหง) การเกษตรกรรม การลาสัต ว1 และ
การผลิตร(อยละ 12.5 (1 แหง เทากัน)แผนภูมิ 26
แผนภูมิ 26 ประเภทอุตสาหกรรมที่ปฏิบัตไม(
ไิ ม(ถูกต;อง ตามกฎหมายในจังหวัดชัยภูมิ
ไตรมาส 3 ป+ 2560 (ณ เดือนกรกฎาคม-กันยายน)
แห(ง
7

6

6
5
4
3
2
1

1

1
0

0

0

ที่มา : สํานักงานสวัสดิการและคุม( ครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ
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0

อุตสาหกรรม

0
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เมื่อสํานักงานสวัสดิการและคุ(มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ ตรวจพบวาสถานประกอบการไมปฏิบัติตาม
กฎหมายคุ(มครองแรงงาน จะมีการดําเนินการเพื่อให(สถานประกอบการนั้นปฏิบัติให(ถูกต(องตามกฎหมายแรงงาน
เพื่อให(เกิดความเป:นธรรมแกลูกจ(าง ได(แก การแนะนําให(ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต(อง การออกหนังสือเชิญพบ การออก
คําสั่งให(ดําเนินการ การเปรียบเทียบปรับ หรือการสงเรื่องดําเนินคดี ทั้งนี้ การจะดําเนินการในลักษณะใดจะพิจารณา
ตามความรุนแรงของปrญหา จากตั วเลขข( างต(นพบวาเรื่ องที่ปฏิ บัติไมถู กต( องตามกฎหมาย เป:นเรื่ องวั นหยุ ดตาม
ประเพณีพักผอน 7 แหง เรื่องคาจ(างขั้นต่ํา 1 แหง และการดําเนินการสวนใหญจึงเป:นไปในทางออกคําสั่งให(ดําเนินการ
แกเจ(าของสถานประกอบการเพื่อปฏิบัติให(ถูกต(องตามกฎหมายตอไป
แผนภูมิ 27 การดําเนินการของเจ;าหน;าที่สําหรับสถานประกอบการที่ปฏิบัติไม(ถูกต;องตามกฎหมาย
ในจังหวัดชัยภูมิ

ออกคําสัง% ให้ ดําเนินการ
จํานวน 8 แห่ง
100 %

ส่งเรื% องดําเนินคดี

ที่มา : สํานักงานสวัสดิการและคุม( ครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ

สํ าหรั บการตรวจความปลอดภั ยในการทํ างาน ซึ่ งเป: นเครื่ องมื อในการคุ( มครองดู แลความปลอดภั ย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล(อมในการทํางานของลูกจ(าง นอกจากนี้การตรวจความปลอดภัยในการทํางานยังเป:นอีก
มาตรการหนึ่งที่ดําเนินการเพื่อกระตุ(นสงเสริมให(เจ(าของสถานประกอบการเห็นความสําคัญ และตระหนักถึงเรื่อง
ความปลอดภัยในการทํางาน เพราะหากการทํางานมีความปลอดภัยยอมสงผลถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของผู(ใช(แรงงาน
ตามมา เมื่อคนงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี จะทํางานอยางมีความสุขและจะสงผลตอผลผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นของสถาน
ประกอบการอันนําไปสูผลกําไรตามมานั่นเอง ในไตรมาสที่ 3 ปD 2560 ชวงเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560 สํานักงาน
สวัสดิการและคุ(มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ ได(ดําเนินการตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบการทั้งสิ้น 21 แหง
ลูกจ(างที่ผานการตรวจทั้งสิ้น 596 คน โดยในไตรมาส 3 นี้ มีการตรวจสถานประกอบการลดลงจากไตรมาส
2 ปD 2560 ร(อยละ 58.3 ที่มีการตรวจสถานประกอบการ 36 แหง ขณะที่สัดสวนของลูกจ(างที่ได(รับการดูแล
คุ(มครองด(านความปลอดภัยลดลง ร(อยละ 15 (ไตรมาส 2 ปD 2560 ลูกจ(างผานการตรวจ 3981 คน)

รายงานสถานการณ์ดา้ นแรงงานจังหวัดชัยภูมิ
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ตารางที่ 4 การตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบการจังหวัดชัยภูมิจําแนกตามขนาดสถานประกอบการ
ไตรมาส 3 ป+ 2560 (ณ เดือนกรกฎาคม-กันยายน)
ไตรมาส 3 ป+ 2560

ขนาด สปก.

สปก.ที่ผ(านการตรวจ (แห(ง)

ลูกจ;างที่ผ(านการตรวจ (คน)

4
5
3
6
1
2
21

7
36
37
171
80
265
596

1 - 4 คน
5 - 9 คน
10 - 19 คน
20 - 49 คน
50 - 99 คน
100 - 299 คน
300 - 499 คน
500 - 999 คน
1,000 คน+
รวม
ที่มา : สํานักงานสวัสดิการและคุ(มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ

ประเภทอุตสาหกรรมที่มีการตรวจความปลอดภัยสูงสุดในไตรมาส 3 ปD 2560 คือ การผลิต จํานวน 10 แหง
ร(อยละ 47.6 รองลงมาคื อ การขายสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนต1 ฯ, การขนสง สถานที่เก็บสินค(า ฯ
การเกษตรกรรม การลาสัตว1 ฯ, จํานวน 2 แหง เทากัน ร(อยละ 9.5 การกอสร(าง,งานด(านสุขภาพ และงานสังคม
สงเคราะห1,กิจกรรมด(านบริการชุมชน สังคม และการบริการสวนบุคลอื่นๆ จํานวน 1 แหง เทากัน ร(อยละ 9.52
(รายละเอียดตามตาราง 10 และภาคผนวกที่ 17) ซึ่งผลการตรวจสถานประกอบการณ1 จํานวน 21 แหง ปฏิบัติถูกต(อง
ตามกฎหมายความปลอดภัย
ตาราง 5 การตรวจความปลอดภัยกับการปฏิบัติถูกต;องตามกฎหมายความปลอดภัยจังหวัดชัยภูมิ
ไตรมาส 3 ป+ 2560 (ณ เดือนกรกฎาคม-กันยายน)
ไตรมาส 3 ป+ 2560

ขนาด สปก.

สปก.ที่ผ(านการตรวจ (แห(ง)
1 - 4 คน
5 - 9 คน
10 - 19 คน
20 - 49 คน
50 - 99 คน
100 - 299 คน
300 - 499 คน
500 - 999 คน
1,000 คน+
รวม

4
5
3
6
1
2
21

ที่มา : สํานักงานสวัสดิการและคุ(มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ

รายงานสถานการณ์ดา้ นแรงงานจังหวัดชัยภูมิ
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สปก.ที่ปฏิบัติถูกต;อง
(แห(ง)
4
5
3
6
1
2
21

สําหรับประเภทอุตสาหกรรมที่มีอัตราการปฏิบัติไมถูกต(องตามกฎหมายความปลอดภัยในไตรมาส 3 ปD
2560 พบวาสถานประกอบการณ1ตางๆเข(าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย
ตารางที่ 6 ผลการตรวจความปลอดภัย/อัตราการปฏิบัติไม(ถูกต;องตามกฎหมายจังหวัดชัยภูมิ
ไตรมาส 3 ป+ 2560 (ณ เดือนกรกฎาคม-กันยายน)
ประเภทอุตสาหกรรม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่ าไม้
การทําเหมืองแร่ และเหมืองหิ น
การผลิต
การไฟฟ้ า ก๊าซ และการประปา
การก่อสร้าง
การขายส่ ง การขายปลีก การซ่ อมแซมยานยนต์ฯ
การขนส่ ง สถานที'เก็บสิ นค้า และการคมนาคม
งานด้านสุ ขภาพ และงานสังคมสงเคราะห์
กิจกรรมด้านบริ การชุมชน สังคมและการบริ การ
รวม

ผลการตรวจ
ถูกต้อง
ไม่ถูกต้อง
1
10
2
1
2
2
1
1
21
-

สปก. ที'ผา่ นการ
ตรวจ
2
10
2
1
2
2
1
1
21

อัตราการปฏิบตั ิไม่ถูกต้อง*
100

ที'มา : สํานักงานสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ
* สถานประกอบการที'ปฏิบตั ิไม่ถูกต้องตามกฎหมายจําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม x100

สถานประกอบการที'ผา่ นการตรวจจําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม

การดําเนินการของเจ(าหน(าที่ในสวนของสถานประกอบการที่ปฏิบัติไมถูกต(องตามกฎหมายความปลอดภัย
ประกอบไปด(วยการให(คําแนะนําในวิธีการปฏิบัติที่ถูกต(องการออกคําสั่งให(สงเอกสาร เรียกพบ ปรับปรุง หรือหยุด
การใช(เครื่องจักร รวมทั้งการสงเรื่องดําเนินคดี ทั้งนี้ ในบางแหงอาจมีการดําเนินการมากกวา 1 กรณี สําหรับไตร
มาส 3 ปD 2560 พบวาไมมีสถานประกอบการปฏิบัติไมถูกต(องตามกฎหมายความปลอดภัย ซึ่งแสดงให(เห็นถึงความ
ตระหนักในด(านความปลอดภัยของลูกจ(าง-นายจ(างได(เป:นอยางดี
4.2 การแรงงานสัมพันธ*
นอกเหนือจากภารกิจด(านการคุ(มครองแรงงานและดูแลด(านความปลอดภัย ทั้งแกลูกจ(างและนายจ(าง
แล(วกระทรวงแรงงานโดยสํานักงานสวัสดิการและคุ(มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ ยังมีภารกิจในการสงเสริมและ
พัฒนาระบบแรงงานสัมพันธ1 ให(เหมาะสมและสอดคล(องกับเศรษฐกิจ สังคม เพื่อปOองกันความขัดแย(ง และ
เสริมสร(างความรวมมือที่ดีตอกันระหวางนายจ(าง ลูกจ(าง และผู(มีสวนเกี่ยวข(อง โดยมีเปOาหมายหลักเพื่อสร(างสันติ
สุขในวงการแรงงาน ให(นายจ(างและลูกจ(างมีทัศนคติที่ดีตอกันในการทํางาน เพราะหากนายจ(าง ลูกจ(างมีความ
เข(าใจกันเป:นอยางดียอมไมเกิดปrญหาขัดแย(งขึ้น เมื่อปrญหาข(อขัดแย(งไมมี พลังในการขับเคลื่อนงานหรือทีมงานก็
จะดีนําไปสูการเพิ่มผลผลิตหรือเพิ่มผลิตภาพในการปฏิบัติงาน ลูกจ(างหรือผู(ใช(แรงงานมีความสุขในการทํางาน
คุณภาพชีวิตยอมดีขึ้น ขณะเดียวกันนายจ(างก็มีความสุขเนื่องจากมีผลผลิตเพิ่มขึ้นเป:นผลกําไรตามมา ทั้งนี้
ในกลุ มของนายจ( า งและลู ก จ( า ง จะมี ก ารตั้ ง องค1 ก รเพื่ อ ทํ า หน( า ที่ เ ป: น ตั ว แทนตนเอง ในไตรมาส 3/60
(กรกฎาคม-กันยายน 2560) พบวา จังหวัดชัยภูมิ ไมพบการกอตั้งสมาคมนายจ(างประเภทสมาคมลูกจ(างและ
ประเภทสหภาพแรงงานในกิจการเอกชน(แผนภูมิ 37)
รายงานสถานการณ์ดา้ นแรงงานจังหวัดชัยภูมิ

36

ตารางที่ 7 จํานวนองค*การนายจ;าง จําแนกตามประเภทองค*การ ไตรมาส 3/60
(ณ เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560) ของจังหวัดชัยภูมิ
ประเภทองค*การ

จํานวน (แห(ง)
-

สมาคมนายจ(าง
สหพันธ1นายจ(าง
สภาองค1การนายจ(าง
รวม

ที่มา : สํานักงานสวัสดิการและคุ(มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ

สําหรับการเกิดข(อเรียกร(อง/ข(อพิพาทแรงงานและข(อขัดแย(งในรอบไตรมาสที่ 3
(กรกฎาคม - กันยายน 2560) เกิดข(อขัดแย(งจํานวน 4 แหง จํานวนการขัดยังจํานวน 4 ครัง้ จํานวนคนที่เกิดการ
ขัดแย(ง 6 คน โดยสามารถตกลงกันได(
ตารางที่ 8 ข;อเรียกร;อง ข;อพิพาท ข;อขัดแย;ง ไตรมาส 3/2560 (ณ เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560)
1.
2.

3.
1.
2.

3.

3.
4.

ข;อเรียกร;อง/ข;อพิพาท/ข;อขัดแย;ง
การเจ;ง/ยุตขิ ;อเรียกร;อง
การแจ(งข(อเรียกร(อง
การยุติข(อเรียกร(อง
2.1 การยุตโิ ดยไมเกิดข(อพิพาทแรงงาน
- ตกลงกันเอง
- ถอนข(อเรียกร(อง
- อื่น ๆ
2.2 การเกิดข(อพิพาทแรงงาน
ข(อเรียกร(องยังไมยุติ
การเกิดข;อพิพาท/ยุติข;อพิพาท
การเกิดข(อพิพาทแรงงาน
การยุติข(อพิพาทแรงงาน
- ยุติภายใน 5 วัน
- ยุติเกิน 5 วัน
- ชี้ขาดโดยบังคับ
- ชี้ขาดโดยสมัครใจ
- อื่น ๆ
ข(อพิพาทแรงงานยังไมยุติ
การเกิดข;อขัดแย;ง/ยุตขิ ;อขัดแย;ง
1. การเกิดข(อขัดแย(ง
2. การยุติข(อขัดแย(ง
- ตกลงกันได(
- ถอนเรื่อง
- ฟOองศาลแรงงาน
การผละงาน
ข(อขัดแย(งยังไมยุติ

ที่มา : สํานักงานสวัสดิการและคุ(มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ

รายงานสถานการณ์ดา้ นแรงงานจังหวัดชัยภูมิ
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แห(ง

ครั้ง

คน

4
4
4
-

4
4
4
-

6
6
6
-

4.3 การสวัสดิการแรงงาน
กิจกรรมที่ชวยสนับสนุนสงเสริมให(ผู(ใช(แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกเหนือจากการตรวจสถาน
ประกอบการเพื่อให(การคุ(มครองให(ผู(ใช(แรงงานตามที่ได(กลาวมาแล(ว สํานักงานสวัสดิการและคุ(มครองแรงงาน
จังหวัดชัยภูมิ มีการรณรงค1ป ระชาสัม พัน ธ1ค วามรู(เ กี่ย วกับ การปOองกัน และแก(ไขปrญ หายาเสพติดในสถาน
ประกอบกิจ การในสถานประกอบการ จํานวน 14 แหง 241 คนในสวนกิจกรรมที่สงเสริมสวัสดิการแรงงานใน
แรงงานภาคเกษตรและผู(รับงานไปทําที่บ(าน คือการสงเสริมความรู(เกี่ยวกับเสริมการแรงงาน จํานวน 5 แหง
52 คน ในไตรมาส 2 ปD 2560 (เมษายน – มิถุนายน 2560)
5) การประกันสังคม
ปrจจุบันจังหวัดชัยภูมิ มีสถานพยาบาลในสังกัดประกันสังคมที่เป:นสถานพยาบาลของรัฐบาลจํานวน
1 แหง คิดเป:นร(อยละ 100 ของสถานพยาบาลทั้งหมด และไมพบสถานพยาบาลเอกชน
แผนภูมิ 24 จํานวนสถานพยาบาลในสังกัดประกันสังคมของจังหวัดชัยภูมิ ณ ไตรมาส 3 ป+ 2560
(ณ เดือนกรกฎาคม-กันยายน)
จํานวนสถานพยาบาล
1.2
1
1
0.8
0.6

แห่ง

0.4
0.2
0

ประเภทสถานพยาบาล

0

รัฐบาล

เอกชน

ที่มา : สํานักงานประกันสังคมจังหวัดชัยภูมิ

ในไตรมาส 3/2560 (กรกฎาคม-กั นยายน 2560) จั ง หวั ด ชั ย ภู มิ มี ส ถานประกอบการขึ้ น ทะเบี ย น
ประกันสังคมทั้งสิ้น จํานวน 2,029 แหง มีผู(ประกันตน จํานวน 61,708 รายในด(านสถานะเงินกองทุนประกันสังคม
มีเงินกองทุนทั้งสิ้น จํานวน 230,982,558.77 บาท

เมื่อพิจารณาจํานวนการใช(บริการของกองทุนประกันสังคม (ไมเนื่องจากการทํางาน) ไตรมาสที่ 3 ปD
2560 (กรกฎาคม-กันยายน) มีจํานวนผู(ใช(บริการทั้งสิ้น 15,082 ราย คิดเป:นร(อยละ 24.4 ของผู(ประกันตนทั้งหมด
รายงานสถานการณ์ดา้ นแรงงานจังหวัดชัยภูมิ
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สําหรับประเภทประโยชน1ทดแทนที่ผู(ประกันตนใช(บริการสูงสุดคือ กรณีสงเคราะห1บุตร มีผู(ประกันตนใช(บริการ
10,279 ราย คิ ดเป: นร( อยละ 68.3 ของผู( ประกั นตนทั้ งหมดรองลงมาได( แกกรณี เจ็ บป< วย จํ านวน 1,124 ราย
คิดเป:นร(อยละ 7.5 และกรณีวางงาน จํานวน 1,108 ราย คิดเป:นร(อยละ 7.3 ตามลําดับ
แผนภูมิ 25 จํานวนผู;ใช;บริการของกองทุนประกันสังคมจังหวัดชัยภูมิ จําแนกตามประเภทประโยชน*ทดแทน

(ไม(เนื่องจากการทํางาน) ไตรมาส 3 ป+ 2560 (ณ เดือนกรกฎาคม-กันยายน)
จํานวน (ราย)
12,000
10,279

เจ็บป่ วย

10,000

คลอดบุตร
ทุพพลภาพ

8,000

ตาย
สงเคราะห์บตุ ร

6,000

ชราภาพ (บําเหน็จ)
4,000
2,000

ชราภาพ (บํานาญ)
ว่างงาน
1,124

638

234 216

867 598

1,108

ค่าบริ การทางการแพทย์เหมาจ่าย
0

-

ประเภทประโยชน์ทดแทน

ที่มา : สํานักงานประกันสังคมจังหวัดชัยภูมิ

หากพิ จ ารณาตามปริ ม าณการจายเงิ น ประโยชน1 ท ดแทนจะพบวามี ก ารจายเงิ น ทั้ ง สิ้ น จํ า นวน
52,753,295.90 บาทโดยกรณี ช ราภาพ (บํ า เหน็ จ ชราภาพ) มี ก ารจายเงิ น จํ า นวน 17,472,031.03 บาท
คิดเป:นร(อยละ 33.1 รองลงมาคือ กรณีคลอดบุตร จายเงินสูงสุด จํานวน 15,027,437.50 บาท คิดเป:นร(อยละ 28.5
กรณีเจ็บป<วยจายเงินประโยชน1ทดแทน จํานวน 2,480,589.00 บาท คิดเป:นร(อยละ 10.4 ตามลําดับ

รายงานสถานการณ์ดา้ นแรงงานจังหวัดชัยภูมิ
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แผนภูมิ 26 ปริมาณการจ(ายเงินประโยชน*ทดแทน จําแนกตามประเภทประโยชน*ทดแทน

(ไม(เนื่องจากการทํางาน) ไตรมาส 3 ป+ 2560 (ณ เดือนกรกฎาคม-กันยายน)
ล้ านบาท

0

ค่าบริ การทางการแพทย์เหมาจ่าย
3,441,085

ว่างงาน

1,183,149

ชราภาพ (บํานาญ)
17,472,031

การจ่ายเงิน
ประโยชน์
ทดแทน

สงเคราะห์บุตร

4,287,850

ตาย

5,138,777

ทุพพลภาพ

722,377
15,027,438

5,000,000

คลอดบุตร
เจ็บป่ วย

5,480,589

-

ชราภาพ (บําเหน็จ)

10,000,000

15,000,000

20,000,000

ที่มา : สํานักงานประกันสังคมจังหวัดชัยภูมิ

ในไตรมาส 3 ปD 2560 (กรกฎาคม-กันยายน)มีจํานวนสถานประกอบการที่อยูในขายกองทุนเงินทดแทน
จังหวัดชัยภูมิ ทั้งสิ้น 2ม029 แหง และจํานวนลูกจ(าง ทั้งสิ้น 29,773 ราย ในด(านสถานะเงินกองทุนเงินทดแทน
ทั้งสิ้น จํานวน 2,873,567.68 บาท
เมื่อพิจารณาจํานวนการใช(บริการของกองทุนเงินทดแทน (เนื่องจากการทํางาน) มีจํานวนผู(ใช(บริการ
ทั้งสิ้น 29 คน จายเงินทดแทน 116,829.30 บาท
พิจารณาปริมาณการจายเงินทดแทนตามประเภทความร(ายแรงที่มีการจายเงินสูงสุด คือ หยุดงานเกิน
3 วันมีการจายเงินทั้งสิ้น 108,615.30 บาท คิดเป:นร(อยละ 92.97 ของเงินตามประเภทความร(ายแรงที่จาย

รายงานสถานการณ์ดา้ นแรงงานจังหวัดชัยภูมิ
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แผนภูมิ 27 การใช;บริการกองทุนเงินทดแทน(เนื
ทดแทน ่องจากการทํางาน) จังหวัดชัยภูมิ
จําแนกตามประเภทความร;ายแรง ไตรมาส 3/60 (ณ เดือนกรกฎาคม-กักันยายน 2560)
15

16
14
12
10
8
6
4
2
0

14

ตาย
ทุพพลภาพ
สูญเสียอวัยวะบางส่วน
หยุดงานเกิน 3 วัน
0

0

0

หยุดงานไม่เกิน 3 วัน

ประเภทความรุนแรง
ที่มา : สํานักงานประกันสังคมจังหวัดชัยภูมิ

5.1 การประสบอันตราย/เจ็
เจ็บปSวยจากการทํางาน
สําหรับการประสบอันตรายหรือเจ็บป<วยเนื่องจากการทํางานในรอบไตรมาส 3 ปD 2560 เดือนกรกฎาคมกันยายน 2560 พบวาการประสบอันตรายหรือเจ็บป<วยเนื่องมาจากการทํางาน มีทั้งสิ้น 29 คน โดยสวนใหญเป:นการ
ประสบอัอันตรายหรือเจ็บป<วยในสถานประกอบการขนาดลู
ยในสถาน
กจ(าง 500-999 คน มีจํานวน 8 คนคิดเป:นร(อยละ 27.6
รองลงมาคือขนาด 50-99 คน มีจํานวน 5 คนคิดเป:นร(อยละ 17.2 ขนาด 20-49 คนและ1,000คน
คน มีจํานวน 4 คน คิดเป:น
ร(อยละ 13.8 ขนาด 1-4,10-19, คนขึขึ้นไป มีจํานวน 3 คน ร(อยละ 10.3 และขนาด 100-199,200--499 มีจํานวน 1 คน
คิดเป:นร(อยละ 3.4
แผนภูมิ 31 ผู;ประสบอันตรายหรือเจ็บปSวย เนื่องจากการทํางานในจังหวัดชัยภูมิจําแนกตาม
ขนาดสถานประกอบการ ไตรมาส 3 ป+ 2560 (ณ เดือนกรกฎาคม-กักันยายน)
ยายน
ขนาดสถานประกอบการ
1000 คนขึ -นไป
500-999
200-499
100-199
50-99
20-49
10-19
5-9
1-4

4
8
1
1
5

จํานวน (ราย)

4
3
0
3

0

2

4

6

ที่มา : สํานักงานประกันสังคมจังหวัดชัยภูมิ
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8

เมื่อพิจารณาผู(ประสบอันตรายหรือเจ็บป<วยจากการทํางาน 29 คน ตามประเภทความร(
ความร(ายแรง พบวาสวน
ใหญจะหยุดงานเกิน 3 วันกลาวคือมีร(อยละ 51.7 (จํานวน 15 คน) ที่ประสบอันตราย รองลงมาคื
รองลงมา อผู(หยุดงานไม
เกิน 3 วัน กลาวคือมีร(อยละ 48.3 (จํจํานวน 14 คน) และกรณีการตาย กลาวคือมีร(อยละ - (จํานวน - คน)
แผนภูมิ 28 ผู;ประสบอันตรายหรือเจ็บปSวยเนื่องจาก การทํางานในจังหวัด
จําแนกตามประเภทผลการประสบอันตราย ไตรมาส 3 ป+ 2560 (ณ เดือนกรกฎาคม
กรกฎาคม-กันยายน)

ตาย
ทุพพลภาพ
สูญเสียอวัยวะบางสวน
หยุดงานเกิน 3 วัน

หยุดงานไมเกิน 3 วัน
14 คน 48.3 %

หยุดงานเกิน 3 วัน
51 คน 51.7 %

หยุดงานไมเกิด 3 วัน

ที่มา : สํานักงานประกันสังคมจัจังหวัดชัยภูมิ

สําหรับสาเหตุการประสบอันตรายเนื่องจากการทํางานสรุปได(ดังนี้ 1)วัวัตถุหรือสิ่งของกระแทก/ชน
ของ
มีจํานวน 8 คน คิดเป:นร(อยละ 27..6 ของสาเหตุการประสบอันตรายทั้งหมด 2) วัตถุหรือสิ่งของตัด/บาด/ทิ่ม
แทงมีจํานวน 5 คน คิดเป:น(ร(ร(อยละ 17.2) 3) วัตถุหรือสิ่งของพังทลายหลนทับ มีจํานวน 4 คน เทากันคิดเป:น
(ร(อยละ 13.8) ตกจากที่สูง , วัตถุหรือสิ่งของกระแทก/ชน
ของกระแทก , ไฟฟOาช็อต , สัมผัสสิ่งมีพิษ-สารเคมี
สารเคมี มีจํานวน 2 คน
เทากัน (ร(อยละ6.9)และหกล(
หกล(มลื่นล(น , อาคารหรือสิ่งกอสร(างล(มทับ , วัตถุหรือสิ่งของหรือสารเคมีกระเด็นเข(า
ตา , ถูกทํารายรางกาย มีจํานวน 1 คน (ร(อยละ 3.4)

รายงานสถานการณ์ดา้ นแรงงานจังหวัดชัยภูมิ
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แผนภูมิที่ 33 สาเหตุการประสบอันตรายเนื่องจากการทํางาน
ไตรมาส 3 ป+ 2560 (ณ เดือนกรกฎาคม-กันยายน)
สาเหตุการประสบอันตราย
ไฟฟ้ าช็อด

2

ถูกทําร้ ายร่างกาย

1

วัตถุหรื อสิ%งของหนีบดึง

2

วัตถุหรื อสิ%งของตัด/บาด/ทิ%มแทง

5

วัตถุหรื อสิ%งของกระแทก/ชน

8

วัตถุหรื อสิ%งของพังทลายหล่นทับ

จํานวน(คน)

4

หกล้ ม ลื%นล้ ม

1

ตกจากที%สงู

2
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ที่มา : สํานักงานประกันสังคมจังหวัดชัยภูมิ

5.2 การเลิกจ;างงาน
สํ า นั ก งานประกั น สั ง คมจั ง หวั ด ชั ย ภู มิ รายงานสถานการณ1 เ ลิ กจ( า ง ไตรมาส 3 ปD 2560 มี ส ถาน
ประกอบการที่เลิกกิจการจํานวน 44 แหง ลูกจ(างถูกเลิกจ(าง 76 คน เป:นสถานประกอบการขนาดเล็ก คือขนาด
1 – 9 คน 43 แหง ลูกจ(าง 66 คน สถานประกอบการ 10 คนขึ้นไป 1 แหง
แผนภูมิ 34 สถานประกอบการที่เลิกกิจการ /ลูกจ;างที่ถูกเลิกจ;างในจังหวัดชัยภูมิ
ไตรมาส 3 ป+ 2560 (กรกฎาคม-กันยายน 2560)
70
60
50
40
30
20
10
0

66
43

10
1

1-9 คน

ลูกจ้ างที%ถกู เลิกจ้ าง

10 คนขึ -นไป

ที่มา : สํานักงานประกันสังคมจังหวัดชัยภูมิ

รายงานสถานการณ์ดา้ นแรงงานจังหวัดชัยภูมิ

สถานประกอบการที%เลิกกิจการ

43

เมื่อพิจารณาประเภทกิจการที่มีการเลิกจ(างสูงสุดได(ดังนี้ ประเภทอื่นๆ จํานวน 16 แหง ร(อยละ 48.7
ลูกจ(างที่ถูกเลิกจ(าง 37 คน รองลงมาประเภทร(านสินค(าเบ็ดเตล็ด การค(าอื่นๆ จํานวน 14 แหง ร(อยละ 25
ลูกจ(างที่ถูกเลิกจ(าง 19 คน ประเภท ประเภทการกอสร(าง ร(อยละ 23.7 ลูกจ(างที่ถูกเลิกจ(าง 18 คน ร(านขาย
อาหาร โรงแรม ห(องเชา ร(อยละ 2.7 ลูกจ(างที่ถูกเลิกจ(าง 2 คน
แผนภูมิ 35 สถานประกอบการที่เลิกกิจการสูงสุด จังหวัดชัยภูมิ
ไตรมาส 3 ป+ 2560 (ณ เดือนกรกฎาคม-กันยายน)
จํานวน
50
44

45
40

37
จํานวนสถานประกอบการ(แห่ง)

35
30

26

จํานวนลูกจ้ าง(คน)

25
19

20
15

18

16

14
11

10
5
0

1

0

0

0
การค้ าเครื% องใช้ ไฟฟ้ า ร้ านสินค้ าเบ็ดเตล็ดด
ยานพาหนะ
การค้ าอื%น ๆ

ร้ านขายอาหาร
โรงแรม ห้ องเช่า

การก่อสร้ าง

ที่มา : สํานักงานประกันสังคมจังหวัดชัยภูมิ
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สาถบันการเงิน
บริ การด้ านธุรกิจ

อื%น ๆ

ประเภทกิจการ

ตัวชี้วัด
ตั ว ชี้ วั ด เป: น ดั ช นี ที่บ งบอกถึ ง สถานการณ1 ในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ ง ณ เวลาใดเวลาหนึ่ ง การติ ด ตามการ
เปลี่ยนแปลงของตัวชี้วัดด(านแรงงานจะทําให(ทราบถึงความเคลื่อนไหวของสถานการณ1เพื่อใช(เป:นเครื่องมือ ใน
การศึกษาวิเคราะห1ถึงสาเหตุและปrญหารวมถึงปrจจัยตาง ๆ ที่มีผลทําให(ดัชนีแตละตัวเปลี่ยนแปลงไป อาทิ
ปr จ จั ย ด( า นเศรษฐกิ จ สั ง คม การเมื อ ง ทั้ ง ภายในและภายนอกประเทศ อั น จะเป: น การเตรี ย มรั บ มื อ กั บ
สถานการณ1เปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในลักษณะเดียวกันได(นอกจากนี้ข(อมูลการเคลื่อนไหวของตัวชี้วัดยัง
ชวยทํา นายหรื อคาดการณ1 ในอนาคตได( อันจะเอื้อประโยชน1 ตอการตัดสินใจในการกําหนดแผนงานหรื อ
สนองตอบตอความต(องการของทุกกลุมทั้งนายจ(าง/ผู(ใช(แรงงาน รวมทั้งองค1กรตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
สถานการณ1 แรงงานไตรมาส 3 ปD 2560 (กรกฎาคม-กั นยายน) ฉบับนี้จ ะขอนํ าเสนอตัวชี้ วัดภาวะแรงงาน
ตามลําดับดังนี้
1. อัตราการมีส(วนร(วมในกําลังแรงงาน
อัตราการมีสวนรวมในกําลังแรงงานเป:นตัวชี้ วัดที่แสดงให(เ ห็นถึงสภาพกําลั งแรงงานเมื่อเทียบกั บ
ประชากรวัยแรงงานทั้งหมด โดยคํานวณจากกําลังแรงงานเทียบกับประชากรที่มีอายุ 15 ปDขึ้นไป ซึ่งพบวาใน
ไตรมาส 3 ปD 2560 อัตราการมีสวนรวมในกําลั งแรงงานของจังหวั ดชัยภูมิมีอัตราร(อยละ 62.3 ลดลงจาก
ไตรมาส 2 ปD 2560 ที่มีอัตรา 63.2 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปDผานมาจะพบวามีอัตราเพิ่มขึ้นร(อย
ละ 8.5 จากไตรมาส 3 ปD 2559 ที่มีอัตรา 53.8 ทั้งนี้คาดการณ1วาไตรมาสหน(าคือ ไตรมาส 4 ปD 2560 อัตราการ
มีสวนรวมในกําลังแรงงานจะปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป:นชวงที่กําลังแรงงานภาคการเกษตรและกําลังแรงงาน
ใหมเข(าสู(ตลาดแรงงานแล(ว (ตารางภาคผนวกที่ 28)
แผนภูมิที่ 1อัตราการมีส(วนร(วมในกําลังแรงงาน
ร้ อยละ

70
60
50
40
30
20
10
0

63.1

66

63.2

62.3

4/2559

1/2560

2/2560

3/2560

53.8

3/2559

ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
หมายเหตุ : อัตราการมีสวนรวมในกําลังแรงงาน
= กําลังแรงงาน x100
ประชากรที่มีอายุ 15 ปDขึ้นไป

รายงานสถานการณ์ดา้ นแรงงานจังหวัดชัยภูมิ
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ไตรมาส

2. อัตราการจ;างงาน
อั ต ราการจ( า งงานตอกํ า ลั งแรงงานเป: น ตั ว ชี้ วั ด ที่ แสดงให( เ ห็ น ภาวการณ1 จ( า งงานในตลาดแรงงาน
วามีสัดสวนมากน(อยเพียงใด สําหรับอัตราการจ(างงานในภาคเกษตรซึ่งคํานวณจากผู(มีงานทําในภาคเกษตรตอ
กําลังแรงงานที่มีงานทําในไตรมาส 3 ปD 2560 พบวาอัตราการจ(างงาน ในภาคเกษตรมีอัตราร(อยละ 59.1
โดยเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผานมาจะพบวาอัตราการจ(างงานในภาคเกษตร เพิ่มขึ้นร(อยละ 1.7 จาก
ไตรมาส 2 ปD 2560 ที่มีอัตรา 57.4 (แผนภูมิ 2) และเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปDที่ผานมามี
สัดสวนเพิ่มขึ้นร(อยละ 0.5 ที่มีอัตรา 58.6 สวนอัตราการจ(างงานนอกภาคเกษตรในไตรมาส 3 ปD 2560 มีอัตรา
40.9 ซึ่งลดลงจากไตรมาสที่แล(วที่มีอัตรา 42.6 ซึ่งอัตราการจ(างงานนอกภาคเกษตรกรรมไตรมาสนี้ลดลง
ร(อยละ 1.7 จากไตรมาสเดียวกันของปDที่ผานมาที่มีอัตรา 41.4 (ตารางภาคผนวกที่ 28)
แผนภูมิที่ 2 อัตราการจ;างงานใน/นอกภาคเกษตร
ร้ อยละ
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ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
หมายเหตุ : อัตราการจ(างงานใน/นอกภาคเกษตร
= ผูท( ี่ทํางานใน/นอกภาคเกษตร x 100
ผู(มีงานทํา
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เมื่อพิจารณาอัตราการจ(างงานเฉพาะในสวนภาคอุตสาหกรรมการผลิต โดยคํานวณจากจํานวนผู(มีงาน
ทําในภาคอุ ต สาหกรรมการผลิ ต เปรี ย บเทีย บกั บ จํ า นวนผู( มีงานทํ า ทั้ งหมดจะพบวาอัต ราการจ( า งงานภาค
การผลิต มีอัตราร(อยละ 5.8 ลดลงจากไตรมาสที่ 1 ปD 2560 ที่มีอัตราร(อยละ 9.4 ซึ่งแสดงให(เห็นวาอัตราการ
จ(างงานในภาคการผลิตนั้นเพิ่มขึ้นและเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปDที่ผานมาพบวา มีสัดสวน
เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 3 ปD 2559 ที่มีอัตราร(อยละ 6.3 จึงแสดงให(เห็นวาการเพิ่มขึ้นหรือลดลงจะเป:นผลมาจาก
ปrจจัยฤดูกาลและปrจจัยอื่นๆ ประกอบกัน(ตารางภาคผนวกที่ 28)
แผนภูมิที่ 3 อัตราการจ;างงานในอุตสาหกรรมการผลิต
ร้ อยละ
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ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
หมายเหตุ : อัตราการจ(างงานในอุตสาหกรรมการผลิต
= ผู(มีงานทําในภาคอุตสาหกรรมการผลิต x 100
ผู(มีงานทํา

โดยสรุปในภาพรวมจะพบวาอัตราการจ(างงานหรือการมีสวนรวมในกําลังแรงงานของจังหวัดชัยภูมิ
จะมี ลั ก ษณะการเคลื่ อ นย( า ยแรงงานแบบวั ฏ จั ก รหรื อ วงจร ทั้ ง นี้ เ พราะจั ง หวั ด ชั ย ภู มิ จะอาศั ย อยู ใน
ภาคเกษตรกรรมเพื่อชวยครัวเรือนในการทําการเกษตรกรรมเป:นสวนใหญ เมื่อหมดฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตก็จะ
เคลื่อนย(ายไปหางานทําในภาคอุตสาหกรรมและจะเคลื่อนย(ายกลับมาภาคเกษตรกรรมอีกครั้งในฤดูเพาะปลูก
แตก็จะมีแรงงานบางสวนที่ยังคงอยูในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเตรียมพร(อมรับกับผลผลิตในภาคการเกษตรตาม
ฤดูกาล วนเวียนในลักษณะเชนนี้อยางเป:นวัฏจักรทุกปD จึงอาจสงผลตอการขาดแคลนแรงงานในบางฤดูกาล
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3. อัตราการบรรจุงาน
อัตราการบรรจุงานในแตละไตรมาสเป:นตัวชี้วัด ที่แสดงให(เห็นถึงการเคลื่อนไหวของภาวการณ1ด(าน
แรงงาน ซึ่งสามารถศึกษาวิเคราะห1กับตําแหนงงานวาง และจํานวนผู(สมัครงาน โดยเมื่อวิเคราะห1จํานวนการ
บรรจุงานที่สํานักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิดําเนินการ เทียบกับจํานวนตําแหนงงานวางที่แจ(งผานสํานักงาน
จัดหางานจังหวัดชัยภูมิจะพบวา อัตราการบรรจุงานตอตําแหนงงานวางไตรมาส 3 ปD 2560 อยูที่ร(อยละ 78
โดยมีอัตราลดลงจากไตรมาส 2 ปD 2560 ที่มีร(อยละ 79.6 และมีสัดสวนที่เพิ่มขึ้นร(อยละ 1.6แสดงให(เห็นวา
สํานักงานจัดหางานจั งหวัดชัยภูมิบรรจุงานให(ผู(ลงทะเบียนสมัครงานได(ลดลง(แผนภูมิ 4)เมื่อเปรียบเทีย บ
สัดสวนของผู(บรรจุงานกับจํานวนผู(สมัครที่มีอัตราร(อยละ 193.4 จะพบวามีอัตราลดลงร(อยละ 44.3 จากไตร
มาส 2 ปD 2560 ที่มีอัตรา 237.7 เมื่อพิจารณาอัตราการบรรจุงานไตรมาส 3 ปD 2560 ผู(สมัครงานได(บรรจุเข(า
ทํางานจํานวน 234 คน แสดงให(เห็นวาคุณสมบัติของผู(สมัครงานในไตรมาสนี้ไมตรงตามความต(องการของ
เจ(าของสถานประกอบการ(ตารางภาคผนวกที่ 28)
แผนภูมิที่ 4 อัตราการบรรจุงานต(อผู;สมัครงาน/ตําแหน(งงานว(าง
อัตราการบรรจุงานต่อตําแหน่งงานว่าง

อัตราการบรรจุงานต่อผู้สมัครงาน
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ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ
หมายเหตุ : 1. อัตราการบรรจุงานตอผู(สมัครงาน
= ผู(ได(รับการบรรจุงานx100
ผู(สมัครงาน
2. อัตราการบรรจุงานตอตําแหนงงานวาง
= ผู(ได(รับการบรรจุงานx 100
ตําแหนงงานวาง
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4. อัตราการว(างงาน
อัตราการวางงานในปDที่ผานมา จะพบวาอัตราการวางงานของจังหวัดชัยภูมิแตละไตรมาสจะปรับตัว
สูงขึ้นและลดลงตามปrจจัยในเรื่องฤดูกาลเกษตร ไตรมาส 1 เป:นชวงที่ผลผลิตทางการเกษตรจําพวกอ(อย
และมัน สําปะหลังออกสูตลาด การจ(างงานในภาคการเกษตรจึงเพิ่ มขึ้นจากไตรมาสที่แล(ว ทํ าให(อัต ราการ
วางงานลดลง สํา หรับไตรมาส 2/2560 เป: น ชวงฤดูแล( งนอกฤดู กาลเกษตรหรือนอกฤดู เก็ บ เกี่ย วสงผลให(
แรงงานในภาคเกษตรวางงานสูงขึ้นและเริ่มลดลงในไตรมาส 3 เพราะเป:นชวงฤดูกาลเกษตรและอัตราการ
วางงานจะลดลงอีกเล็กน(อยในไตรมาส 4 แตยังคงอยูในระดับทรงตัว เนื่องจากเป:นชวงปลายฤดูเก็บเกี่ยว
ผลผลิตซึ่งยังคงต(องใช(แรงงานในภาคเกษตรกรรมอยู (แผนภูมิ 5) ดังนั้นอัตราการวางงานจึงเป:นเครื่องชี้วัดที่
เกี่ย วข( องกับปr จจั ยฤดูกาล นอกจากนี้อัตราการวางงานจะเกี่ ยวข(องกับ ภาวะเศรษฐกิจ และพื้น ที่กลาวคื อ
แรงงานจะมีการเคลื่อนย(ายสูภาคเกษตรในไตรมาสที่เป:นฤดูเพาะปลูกพื้นที่การเกษตรจะมีอัตราการวางงานต่ํา
ขณะที่พื้นที่ตั้งของอุตสาหกรรมจะมีอัตราการวางงานสูง
สํ า หรั บ อั ต ราวางงานภาพรวมของจั ง หวั ด ชั ย ภู มิ ในไตรมาสที่ 3 ปD 2560 มี อั ต ราร( อ ยละ 1 หาก
พิจารณาความเคลื่อนไหวของการจ(างงาน พบวามีการเคลื่อนไหว เรื่องของการวางงานต่ําและสูงขึ้นในแตละ
ไตรมาส เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ และการเกษตรกรรม(ตารางภาคผนวกที่ 28)
แผนภูมิที่ 5 อัตราการว(างงานจังหวัดชัยภูมิ
ร้ อยละ
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ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
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5. อัตราการจ;างแรงงานต(างด;าว
อัตราการจ(างแรงงานตางด(าวตอจํานวนผู(มีงานทําทั้งหมด คิดเป:นร(อยละ 0.2 หมายถึงผู(มีงานทําทุก ๆ
100 คน จะมีการจ(างแรงงานตางด(าวประมาณ 0 – 1 คน และอัตราการจ(างแรงงานตางด(าว 3 สัญชาติ (พมา
ลาว กัมพูชา) ตอจํานวนผู(มีงานทําทั้งหมดอยูที่ร(อยละ 0.1 แสดงวาผู(มีงานทําทุก ๆ 100 คน จะเป:นการจ(าง
แรงงานตางด(าวสัญชาติ พมา ลาว กัมพูชา 0 – 1 คน
แผนภูมิ 6 อัตราการจ;างแรงงานต(างด;าวในจังหวัดจังหวัดชัยภูมิ
อัตราการจ้ างแรงงานต่างด้ าวตําจํานวนผู้มีงานทําในจังหวัด

แห(ง

อัตราการจ้ างแรงงานต่างด้ าว 3 สัญชาติ (พม่า ลาว กัมพูชา) ในจังหวัด
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ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ

6. อัตราการไม(ปฏิบัติตามข;อกฎหมายของสถานประกอบการ
อั ต ราการไมปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายของสถานประกอบการเป: น ตั ว บงบอกตั ว หนึ่ งที่ แสดงให( เ ห็ น ถึ ง
ภาวะการณ1ด(านแรงงานหากนายจ(างไมปฏิบัติตามข(อกฎหมายสูงสุดยอมสงผลกระทบตอความเป:นอยูของ
ลูกจ(าง ผู(ใช(แรงงานตามมา สําหรับอัตราการไมปฏิบัติตามข(อกฎหมายของสถานประกอบการในการนําเสนอ
ครั้งนี้สามารถจําแนกได(คือการไมปฏิบัติตามกฎหมายคุ(มครองแรงงานและกฎหมายความปลอดภัยในการ
ทํางาน อัตราการไมปฏิบัติตามกฎหมายคุ(มครองแรงงานของสถานประกอบการตอจํานวนสถานประกอบการที่
ผานการตรวจทั้งหมด ไตรมาส 2 ปD 2560 มีการไมปฏิบัติตามกฎหมายคุ(มครองแรงงาน ร(อยละ 31.8 และสวน
อัตราการไมปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทํางาน พบวาไตรมาส 2 ปD 2560 มีการไมปฏิบัติตาม
กฎหมายความปลอดภัยในการทํางาน ร(อยละ 36.1(ตารางภาคผนวกที่ 28)

รายงานสถานการณ์ดา้ นแรงงานจังหวัดชัยภูมิ
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แผนภูมิที่ 7 อัตราการไม(ปฏิบัติตามข;อกฎหมายของสถาน-ประกอบการ
อัตราการไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายความปลอดภัย

อัตราการไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

แห(ง
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ที่มา : สํานักงานสวัสดิการและคุม( ครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ
หมายเหตุ : อัตราการไมปฏิบัตติ ามข(อกฎหมายคุ(มครองแรงงานของสถานประกอบการ
=จํานวนสถานประกอบการที่ทําผิดกฎหมายคุ(มครองแรงงาน x 100
จํานวนสถานประกอบการทีผานการตรวจกฎหมายคุ(มครองแรงงาน
อัตราการไมปฏิบัติตามข(อกฎหมายความปลอดภัยของสถานประกอบการ
=จํานวนสถานประกอบการที่ทําผิดกฎหมายความปลอดภัย x 100
จํานวนสถานประกอบการที่ผานการตรวจกฎหมายความปลอดภัย

7. อัตราการเกิดข;อพิพาทแรงงาน / ข;อขัดแย;งในสถานประกอบการ
การเกิ ด ข( อพิ พาทแรงงานและข( อขั ด แย( งในสถานประกอบการเป: น ตั ว ชี้ วั ด ที่ จ ะแสดงถึ งความ
สัมพันธ1ระหวางนายจ(างและลูกจ(าง การเปลี่ยนแปลงของอัตราการเกิดข(อพิพาทแรงงานจะแสดงให(เห็นถึง
ทิศทางความสัมพันธ1ระหวางนายจ(างและลูกจ(างวามีทิศทางหรือแนวโน(มไปในทางใด การเกิดข(อพิพาทแรงงาน
นั้นมีผลมาจากการที่ลูกจ(างได(แจ(งข(อเรียกร(องตอนายจ(าง และหากไมสามารถยุติ หรือตกลงกันได(ก็จะเกิด
เป:นข(อพิพาทแรงงานขึ้น
สํ า หรั บ การเกิ ด ข( อพิ พ าทแรงงานและข( อขั ด แย( งในสถานประกอบการ ในไตรมาส 3 ปD 2560
พบวาในจังหวัดชัยภูมิ ยังไมมีการแจ(งข(อเรียกร(องใดๆ ระหวางนายจ(างและลูกจ(าง
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8. อัตราแรงงานที่เปTนผู;ประกันตน
อัตราแรงงานที่เป:นผู(ประกันตนคิดจากจํานวนผู(ประกันตนของกองทุนประกันสังคมตามมาตรา 33 ,
39 และ 40 ตอจํานวนผู(มีงานทําของสํานักงานสถิติแหงชาติ ไตรมาส 3 ปD 2560 คิดเป:นร(อยละ 24.4 ทั้งนี้
สํานักงานประกันสังคมจังหวัดชัยภูมิได(ขยายความคุ(มครองไปสูกลุมผู(ใช(แรงงานนอกระบบเพื่อจูงใจให(ผู(ใช(
แรงงานเข(ามาอยูในระบบประกันสังคมเพื่อนําไปสูการมีหลักประกันความมั่นคงในชีวิตเพิ่มมากขึ้น จึงทําให(
อัตราแรงงานที่เป:นผู(ประกันตนมีแนวโน(มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ถึงชวงไตรมาส 3/2558 ทรงตัว ในไตรมาส 3/2559
เนื่องจากพระราชบัญญัติการให(สิทธิแกผู(สมัครเป:นสมาชิกของกองทุนการออมแหงชาติรับโอนผู(ประกันตนตาม
ม.40 กรณีบํานาญชราภาพของกฎหมายวาด(วยประกันสังคมที่สมัครใจและยกเลิก ม.40 กรณีบําเหน็จชราภาพ
(ทางเลือกที่ 3)
แผนภูมิ 8 อัตราแรงงานที่เปTนผู;ประกันตนจังหวัดชัยภูมิ
ร้ อยละ
30
24.4

25
20
15

11.5

12.3

3/2559

4/2559

12.2

12.8
อัตราแรงงานที%เป็ นผู้ประกันตน

10
5
0
1/2560

2/2560

ที่มา : สํานักงานประกันสังคมจังหวัดชัยภูมิ
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3/2560

ไตรมาส

ตารางอัตราคาจางขั้นต่ําใหม
ตามประกาศคณะกรรมการคาจาง เรื่อง อัตราคาจางขั้นต่ํา (ฉบับที่ 8)
ซึ่งไดประกาศใหมีผลใชบังคับ ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2560
ลําดับที่
1

จํานวน
(จังหวัด)
8

2

49

อัตราคาจางขั้นต่ํา
เขตทองที่บังคับใช
(บาท/วัน)
300
ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ป$ตตานี ยะลา
ระนอง และสิงหบุรี
305

กาญจนบุรี กาฬสินธุ กําแพงเพชร จันทบุรี ชัยนาท
ชัยภูมิ เชียงราย ตราด ตาก นครนายก นครพนม
นครสวรรค น1าน บึงกาฬ บุรีรัมย ประจวบคีรีขันธ
พะเยา พัทลุง พิจิตร พิษณุโลก เพชรบุรี
เพชรบูรณ แพร1 มหาสารคาม มุกดาหาร แม1ฮ1องสอน
ยโสธร ร7อยเอ็ด ราชบุรี ลพบุรี ลําปาง ลําพูน เลย
ศรีสะเกษ สกลนคร สตูล สมุทรสงคราม สระแก7ว
สุโขทัย สุพรรณบุรี สุรินทร หนองคายหนองบัวลําภู อ1างทอง
อํานาจเจริญ อุดรธานี อุตรดิตถ อุทัยธานี และอุบลราชธานี
3
13
308
กระบี่ ขอนแก1น ฉะเชิงเทรา ชลบุรี เชียงใหม1
นครราชสีมา ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา พังงา
ระยอง สงขลา สระบุรี และสุราษฎรธานี
4
7
310
กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี
ภูเก็ต สมุทรปราการ และสมุทรสาคร
ตารางแสดงอัตราคาจางขั้นต่ํา ซึ่งบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2560
หมายเหตุ
1. คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบประกาศคณะกรรมการค1าจ7าง เรื่อง อัตราค1าจ7างขั้นต่ํา (ฉบับที่ 8) เมื่อ
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 โดยมีผลใช7บังคับตั้งแต1วันที่ 1 มกราคม 2560 เปGนต7นไป
2. สามารถดาวนโหลดประกาศฯ และคําชี้แจง ได7ที่นี่
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ตารางภาคผนวก

ตารางภาคผนวก
หนา
ตารางที่ 1 ประชากรจังหวัดชัยภูมิ จําแนกตามเพศและสถานภาพแรงงาน
ไตรมาส 3 ป 2560 ณ เดือนกันยายน

1

ตารางที่ 2 ผู)มีงานทําจังหวัดชัยภูมิ จําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม ไตรมาส 3 ป 2560 ณ เดือนกันยายน

2

ตารางที่ 3 ผู)มีงานทําจังหวัดชัยภูมิ จําแนกตามอาชีพและเพศ ไตรมาส 3 ป 2560 ณ เดือนกันยายน

3

ตารางที่ 4 ผู)มีงานทําจังหวัดชัยภูมิ จําแนกตามระดับการศึกษาและเพศ ไตรมาส 3 ป 2560 ณ เดือนกันยายน

4

ตารางที่ 5 ผู)มีงานทําจังหวัดชัยภูมิ จําแนกตามสถานภาพการทํางาน ไตรมาส 3 ป 2560 ณ เดือนกันยายน

5

ตารางที่ 6 จํานวนผู)มงี านทําทีอ่ ยู2ในแรงงานนอกระบบจังหวัดชัยภูมิ
จําแนกตามประเภทอุตสาหกรรมนอกภาคการเกษตร ป 2560

6

ตารางที่ 7 ผู)ที่อยู2ในแรงงานนอกระบบจังหวัดชัยภูมิ จําแนกตามอาชีพ ป 2560

7

ตารางที่ 8 จํานวนผู)มีงานทําที่อยู2ในแรงงานนอกระบบจังหวัดชัยภูมิ
จําแนกตามอายุและเพศ ป 2560

8

ตารางที่ 9 จํานวนผู)มีงานทําที่อยู2ในแรงงานนอกระบบจังหวัดชัยภูมิ
จําแนกตามระดับการศึกษา ป 2560

9

ตารางที่ 10 จํานวนตําแหน2งงานว2าง ผูส) มัครงานและการบรรจุงานจังหวัดชัยภูมิ
จําแนกตามเพศ ไตรมาส 3 ป 2560 ณ เดือนกันยายน

10

ตารางที่ 11 จํานวนตําแหน2งงานว2าง ผูส) มัครงานและการบรรจุงานจังหวัดชัยภูมิ
จําแนกตามการศึกษา ไตรมาส 3 ป 2560 ณ เดือนกันยายน

11

ตารางที่ 12 จํานวนตําแหน2งงานว2าง ผูส) มัครงานและการบรรจุงานจังหวัดชัยภูมิ
จําแนกตามอาชีพ ไตรมาส 3 ป 2560 ณ เดือนกันยายน

12

ตารางที่ 13 แสดงจํานวนตําแหน2งงานว2างและการบรรจุงานจังหวัดชัยภูมิ
จําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม ไตรมาส 3 ป 2560 ณ เดือนกันยายน

13
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ภาคผนวก (ต่ อ)
หนา
ตารางที่ 14 แสดงการบรรจุงานจังหวัดชัยภูมิ จําแนกตามอายุ ไตรมาส 3 ป 2560 ณ เดือนกันยายน

14

ตารางที่ 15 จํานวนแรงงานต2างด)าวถูกกฎหมายจังหวัดชัยภูมิ จําแนกตามประเภท
การได)รับอนุญาต ณ เดือนกันยายน 2560

15

ตารางที่ 16 เปรียบเทียบจํานวนแรงงานต2างด)าวจังหวัดชัยภูมิ จําแนกตามประเภทอาชีพ
และสัญชาติที่เข)ามาทํางานมากที่สุด (ยกเว)นประเภทตลอดชีพ) ณ เดือนกันยายน 2560

16

ตารางที่ 17 จํานวนแรงงานต2างด)าวที่ได)รบั อนุญาตทํางานตามมติ ครม. ป 2553 จังหวัดชัยภูมิ
จําแนกตามสัญชาติ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

17

ตารางที่ 18 จํานวนแรงงานไทยที่ลงทะเบียนแจ)งความประสงค>เดินทางไปทํางานต2างประเทศ
จังหวัดชัยภูมิ จําแนกตามระดับการศึกษา ไตรมาส 3 ป 2560 ณ เดือนกันยายน

18

ตารางที่ 19 จํานวนแรงงานไทยในจังหวัดชัยภูมิ ทีไ่ ด)รับขออนุมัติเดินทางไปทํางานต2างประเทศ
จําแนกตามวิธีการเดินทาง ไตรมาส 3 ป 2560 ณ เดือนกันยายน

19

ตารางที่ 20 จํานวนแรงงานไทยในจังหวัดชัยภูมิ ที่ขออนุมัติเดินทางไปทํางานต2างประเทศ
จําแนกตามภูมิภาคที่ไปทํางาน ไตรมาส 3 ป 2560 ณ เดือนกันยายน

20

ตารางที่ 21 การฝAกเตรียมเข)าทํางาน การฝAกยกระดับฝมือแรงงาน และการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
ในจังหวัดชัยภูมิจาํ แนกตามกลุ2มอาชีพ ไตรมาส 3 ป 2560 ณ เดือนกันยายน

21

ตารางที่ 22 การตรวจแรงงานในจังหวัดชัยภูมิ จําแนกตามขนาดสถานประกอบการ
ไตรมาส 3 ป 2560 ณ เดือนกันยายน

22

ตารางที่ 23 เรื่องที่สถานประกอบการในจังหวัดชัยภูมิ ปฏิบตั ิไม2ถูกต)องตามกฎหมายคุ)มครองแรงงาน
ไตรมาส 3 ป 2560 ณ เดือนกันยายน

23

ตารางที่ 24 การตรวจความปลอดภัยในการทํางานในจังหวัดชัยภูมิ จําแนกตามขนาดสถานประกอบการ
ไตรมาส 3 ป 2560 ณ เดือนกันยายน

24

ตารางที่ 25 การตรวจความปลอดภัยในการทํางาน ในจังหวัดชัยภูมิ จําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม
ไตรมาส 3 ป 2560 ณ เดือนกันยายน

25

ตารางที่ 26 การใช)บริการกองทุนเงินทดแทน (เนื่องจากการทํางาน) จําแนกตามประเภท
ความร)ายแรงจังหวัดชัยภูมิ ไตรมาส 3 ป 2560 ณ เดือนกันยายน

26

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดชัยภูมิ

ภาคผนวก (ต่ อ)
หนา
ตารางที่ 27 การใช)บริการของกองทุนประกันสังคมจังหวัดชัยภูมิ จําแนกตามประเภท
ประโยชน>ทดแทน ไตรมาส 3 ป 2560 ณ เดือนกันยายน

27

ตารางที่ 28 อัตราภาวะแรงงานจังหวัดชัยภูมิ ไตรมาส 3 ป 2560 ณ เดือนกันยายน

28

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดชัยภูมิ

หัวหนาสวนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยภูมิ
1.
2.
3.
4.
5.

นางสาวนภาเพ็ญ ศรีศักดิ์
นายวิชญมิตร โรจนดิษฐ0
นางวินนา อาจพลไทย

แรงงานจังหวัดชัยภูมิ
จัดหางานจังหวัดชัยภูมิ
ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาฝ)มือแรงงานชัยภูมิ
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ
ประกันสังคมจังหวัดชัยภูมิ

*********************************************

สนับสนุนขอมูลโดย
1. สํานักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
2. สํานักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ
3. สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
4. สํานักงานพาณิชย0จังหวัดชัยภูมิ
5. สวนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยภูมิ
**********************************************

