บทสรุปผูบริหาร
สถานการณดานเศรษฐกิจและแรงงาน ไตรมาสที่ 3 ป 2560 (กรกฎาคม – กันยายน 2560)
สภาพเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมา
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดนครราชสีมา ประจําไตรมาส 3 ป 2560 (กรกฎาคม – กันยายน)
“เครื่องชี้เศรษฐกิจจังหวัด บงชี้เศรษฐกิจโดยรวมฟนตัวดีขึ้นจากไตรมาสกอน สะทอนจากเครื่องชี้วัดภาวะเศรษฐกิจ
ดานอุปทานที่พลิกกลับมาเปนบวก โดยมีปจจัยสําคัญจากการผลิตในภาคบริการเปนแรงสนับสนุนดานเสถียรภาพ
เศรษฐกิจ ประเมินวาอยูในเกณฑที่ดี โดยอัตราเงินเฟอทั่วไปมีทิศทางปรับลดลงจากไตรมาสกอน สําหรับอัตราการ
วางงานยังทรงตัวอยูในเกณฑปกติ
การจดทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดนครราชสีมา ประจําไตรมาส 3 ป 2560 (กรกฎาคม – กันยายน)
จังหวัด นครราชสีมา มีโ รงงานอุ ตสาหกรรมทั้งหมด 2,666 โรงงาน เงิ น ลงทุ น 194,559.94 ลานบาท คนงาน
148,120 คน เดือนกันยายน 2559 จังหวัดนครราชสีมา มีโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมด 2,624 โรงงาน เงินลงทุน
171,388.77 ลานบาท คนงาน 145,898 คน เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันกับปที่แลวพบวา ในเดือนกันยายน
2560 มีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม เพิ่มขึ้น 42 โรงงาน คิดเปนรอยละ 1.6 เงินลงทุน เพิ่มขึ้น 23,171.17 ลานบาท
คอดเปนรอยละ 13.52 และจํานวนคนงาน เพิ่มขึ้น 2,222 คน คิดเปนรอยละ 1.52
โรงงานตั้งใหม เดือนกันยายน 2560 มีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งใหม 6 โรงงาน เงินลงทุน 118.59 ลานบาท
คนงาน 248 คน เดือนกันยายน 2559 มีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งใหม 7 โรงงาน เงินลงทุน 733.30 ลานบาท คนงาน
64 คน เมื่อเทียบในชวงเวลาเดียวกันกับปที่แลว พบวาในเดือนกันยายน 2560 มีโรงงาน ลดลง 1 โรงงาน คิดเปน
รอยละ 1.56 เงินลงทุน ลดลง 614.71 ลานบาท คิดเปนรอยละ 83.83 จํานวนคนงาน เพิ่มขึ้น 184 คน คิดเปนรอย
ละ 74.19
สถานการณดานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา
ประชากรและกําลังแรงงานจังหวัดนครราชสีมา ไตรมาส 3 ป 2560 (กรกฎาคม – กันยายน) ใชขอมูลของ
สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา เปนการรายงานผลการสํารวจในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป
จํานวน 2,041,594 คน เปนชาย 987,230 คน เปนหญิง จํานวน 1,054,364 คน เปนผูอยูในกําลังแรงงานจํานวน 1,385,879
คน แยกเปนชาย จํานวน 752,447 คน หญิง จํานวน 633,431 คน และเปนผูที่ไมอยูในกําลังแรงงาน จํานวน 655,715 คน
แยกเปนชาย จํานวน 234,783 คน หญิง จํานวน 420,933 คน
การมีงานทําในจังหวัดนครราชสีมา เมื่อพิจารณาถึงประเภทอุตสาหกรรมหรือลักษณะของการประกอบ
กิจกรรมของผูมีงานทําในเชิงเศรษฐกิจ พบวา ผูมีงานทําในดานการเกษตรกรรม การปาไมและการประมง สูงสุด
ประมาณ 546,957 คน (เปนชาย 307,776 คน หญิง 239,181 คน) รองลงมาเปน การขายสง การขายปลีก จํานวน
200,446 คน (เปนชาย 111,545 คน หญิง 88,901 คน) ดานการผลิต จํานวน 199,366 คน (เปนชาย 97,508 คน
หญิง 101,857) สวนที่เหลือกระจายอยูในอุตสาหกรรมประเภทอื่นๆซึ่งมีไมมักนัก
การวางงาน ไตรมาสนี้พบวา ประชากรจังหวัดนครราชสีมาที่วางงานทั้งสิ้น 24,489 คน เปนชาย 15,984 คน
และเปนหญิง 8,505 คน เมื่อพิจารณาถึงอั ตราการวางงานจังหวั ดนครราชสีมา มีอัตราการว างงานร อยละ 1.76 โดย
สัดสวนชายสูงกวาหญิง คือรอยละ 2.12 และ 1.34 ตามลําดับ

แรงงานนอกระบบ จังหวัดนครราชสีมา จากคํานิยามของสํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา แรงงานนอก
ระบบ หมายถึง ผูมีงานทําที่ไมไดรับความคุมครอง และไมมีหลักประกันทางสังคมจากการทํางานเชนเดียวกับแรงงาน
ในระบบ ข อมู ล ป 2559 พบว า จั งหวั ดนครราชสี มา มีผูทํ างานอยู ในแรงงานนอกระบบ รวม 1,332,622 คน
อุตสาหกรรมที่มีแรงงานนอกระบบมากที่สุด คือ เกษตรกรรม มีจํานวน 500,983 คน คิดเปนรอยละ 37.59 รองลงมา
เปนอุตสาหกรรมการผลิต จํานวน 227,850 คน คิดเปนรอยละ 17.09
การบริ การจั ด หางานในประเทศ ในไตรมาส 3 ป 2560 (กรกฎาคม – กัน ยายน) นายจ า ง/สถาน
ประกอบการไดแจงตําแหนงงานวาง จํานวน 2,493 อัตรา โดยมีผูลงทะเบียนสมัครงาน 1,628 คน การบรรจุ จํานวน
1,581 คน การบรรจุงานจะมีอัตราการบรรจุงานตอตําแหนงงานวางรอยละ 63.41 และอัตราการบรรจุงานตอผู
ลงทะเบียนสมัครงานรอยละ 97.11 สวนตําแหนงงานวางตามระดับการศึกษาที่ตองการมากที่สุด คือ มัธยมศึกษา
จํานวน 736 อัตรา (รอยละ 29.52) รองลงมาเปนระดับประถมศึกษาและต่ํากวา จํานวน 454 อัตรา (รอยละ 18.12)
ระดับ ปวช. จํานวน 341 อัตรา (รอยละ 13.67) สําหรับอาชีพที่มีตําแหนงงานวางมากที่สุด คือผูปฏิบัติงานในโรงงาน
ผูควบคุ มเครื่องจักรและผู ปฏิ บัติงานดานการประกอบการ จํ านวน 1,358 อัตรา (รอยละ 54.47) รองลงมาเปน
ผูปฏิบัติงานโดยใชฝมือในธุรกิจตางๆ จํานวน 399 อัตรา (รอยละ 16)
การใชแรงงานตางดาว จํานวนแรงงานตางดาวถูกกฎหมาย ที่ไดรับอนุญาตทํางานในจังหวัดนครราชสีมา
ขอมูลเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2560 มีจํานวน 602 คน แยกเปนประเภทชั่วคราว จํานวน 314 คน ประเภท
มาตรา 12 ยกเวนมติ ครม. 208 คน ประเภทสงเสริมการลงทุน 80 คน แรงงานตามดาวที่ไดรับอนุญาตใหทํางานตาม
มติ ครม. จังหวัดนครราชสีมา 3 สัญชาติ คือ พมา ลาว กัมพูชา มีจํานวน 10,569 คน แยกเปนกัมพูชา 8,172 คน
พมา 1,468 คน ลาว 932 คน
แรงงานไทยในตา งประเทศ สําหรั บแรงงานไทยจังหวัดนครราชสีมา ไตรมาส 3 ป 2560 (กรกฎาคม –
กันยายน 2560) ที่ลงทะเบียนแจงความประสงคเดินทางไปทํางานตางประเทศ จํานวนทั้งสิ้น 1,128 คน เปนชาย
จํานวน 893 คน (รอยละ 79.16) เปนหญิง จํานวน 235 คน (รอยละ 20.83)
การพัฒนาศักยภาพแรงงาน
ในชวงไตรมาส 3 ป 2560 สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 5 นครราชสีมา ไดดําเนินการฝกอบรมพัฒนาผูใช
แรงงานในรูปแบบตางๆ ไดแก การฝกเตรียมเขาทํางาน การฝกยกระดับฝมือแรงงาน และการทดสอบมาตรฐานฝมือ
แรงงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพฝมือแรงงานไทยใหมีมาตรฐานฝมือแรงงานทัดเทียมประเทศตางๆ ขณะเดียวกันเปนการ
พัฒนาทักษะใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน โดยมีผูเขารวมกิจกรรม ทั้งสิ้น จํานวน 1,861 คน มีผู
ผานการฝก 1,655 คน แยกเปนกิจกรรมได ดังนี้
1. การฝกเตรียมเขาทํางาน จํานวน 127 คน
2. การฝกยกระดับฝมือแรงงาน จํานวน 744 คน และมีผูผานการฝก จํานวน 740 คน
3. การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน จํานวน 380 คน และมีผูผานการทดสอบ จํานวน 308 คน
4. การฝกเสริมทักษะฝมือแรงงาน จํานวน 610 คน และมีผูผานการฝก จํานวน 607 คน
การคุมครองแรงงาน
ขอมูลสถานประกอบการและลูกจาง ไตรมาส 3 ป 2560 มีสถานประกอบการ จํานวน 7,900 แหง ลูกจาง
จํานวน 223,350 คน และไดดําเนินการตรวจแรงงานในสถานประกอบการทั้งสิ้น 245 แหง มีลูกจางที่ผานการตรวจหรือ
ไดรับการคุมครองรวม 13,058 คน จําแนกเปนชาย 7,303 คน หญิง 5,755 คน
ผลการตรวจแรงงานที่ปฏิบัติถูกตองตามกฎหมายคุมครองแรงงาน จํานวน 172 แหง ลูกจางจํานวน 5,907 คน
ปฏิบัติไมถูกตอง จํานวน 73 แหง ลูกจางจํานวน 7,151 คน ไดดําเนินการออกคําสั่งใหดําเนินการแลว
การตรวจความปลอดภัยในการทํางาน
ในไตรมาสที่ 3 ป 2560 สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมาไดดําเนินการตรวจ
ความปลอดภัยในสถานประกอบการทั้งสิ้น 40 แหง ลูกจางที่ผานการตรวจทั้งสิ้น จํานวน 17,241 คน จําแนกเปนชาย
7,763 คน หญิง 9,478 คน ผลการตรวจความปลอดภัยที่ปฏิบัติถูกตอง จํานวน 27 แหง และปฏิบัติไมถูกตอง จํานวน 13
แหง การดําเนินการของเจาหนาที่ ออกคําสั่งใหดําเนินการ จํานวน 13 แหง

การประกันสังคม
สํ า นั ก งานประกั น สั ง คมจั ง หวั ด นครราชสี ม า มี ห น า ที่ ต อ งดู แ ลผู ใ ช แ รงงานเพื่ อ ให มี ชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น และมี
หลักประกันชีวิตที่มั่นคง ขอมูลไตรมาสที่ 3 ป 2560 (กรกฎาคม – กันยายน) พบวามีสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียน
ประกันสังคมทั้งสิ้น จํานวน 8,753 แหง ลูกจางผูประกันตนทั้งสิ้น 290,968 คน สําหรับกองทุนเงินทดแทน นายจาง
6,620 ราย ลูกจางผูประกันตน 221,358 คน
การใชบริการกองทุนประกันสังคม
การใชบริการของกองทุนประกันสังคม ตามประเภทของประโยชนทดแทน (ไมเนื่องจากการทํางาน) ซึ่งมี 7
กรณี ไดแก เจ็บปวย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะหบุตร ชราภาพ และวางงาน พบวา จํานวนผูใชบริการทั้งสิ้น
85,603 ราย เปนเงิน จํานวน 399.18 ลานบาท
การใชบริการกองทุนเงินทดแทน
การใชบริการกองทุนเงินทดแทน (เนื่องจากการทํางาน) จําแนกตามประเภทความรายแรงจังหวัดนครราชสีมา มี
ผูใชบริการทั้งสิ้น จํานวน 567 ราย แบงตามประเภทความรายแรง หยุดงานไมเกิน 3 วัน จํานวน 429 ราย (รอยละ
75.66) หยุดงานเกิน 3 วัน จํานวน 133 ราย (รอยละ 23.46) ตาย จํานวน 4 ราย (รอยละ 0.75) และสูญเสียอวัยวะ
บางสวน จํานวน 1 ราย (รอยละ 0.17)
การประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางาน
ในรอบไตรมาส 3 ป 2560 พบวาการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องมาจากการทํางาน มีทั้งสิ้น 567 คน
โดยสวนใหญเปนการประสบอันตราย หรือเจ็บปวยจากวัตถุหรือสิ่งของตัด/บาด/ทิ่มแทงมากที่สุด จํานวน 142 คน
(รอยละ 25.04) รองลงมาเปนวัตถุหรือสิ่งของพังทลายหลนทับ จํานวน 91 คน (รอยละ 16.04) และวัตถุหรือสิ่งของกระแทก
ชน จํานวน 80 คน (รอยละ 14.10)
การเลิกกิจการ
จากขอมูลของสํานักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา มีจํานวนสถานประกอบการที่เลิกกิจการและ
ลูกจางที่ถูกเลิกจางในจังหวัดนครราชสีมา ไตรมาส 3 ป 2560 รวมทั้งสิ้น 150 แหง รวมลูกจางที่ถูกเลิกจาง 1,243
คน

