


สถานการณ์การว่างงานและการเลิกจ้าง
     สถานการณ์การว่างงานและการเลิกจ้าง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ เดือนธันวาคม 2564  มีผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม (มาตรา 33)

จำนวน 956,263 คน และมีผู้ประกันตนมาขึ้นทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน จำนวน 46,680 คน  คิดเป็นร้อยละ 4.88 ของผู้ประกันตน

มาตรา 33 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน พบว่ามีผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนลดลง 17,129 คน คิดเป็นร้อยละ 26.84 โดยสาเหตุการว่างงาน

จากการลาออกจากงานมากที่สุด ร้อยละ 81.32 รองลงมา เลิกจ้าง ร้อยละ 11.38 และสิ้นสุดสัญญาจ้าง ร้อยละ 7.30

Lorem Ipsum

ผู้ประกันตน (ม.33) (หน่วย : แสนคน) ผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน (หน่วย : หมื่นคน)

ปี 2563            ปี 2564

สิ้นสุดสัญญาจ้าง 3,410 คนลาออก 37,959 คน

เทียบกับ พฤศจิกายน 64      50,122 คน

เทียบกับ ธันวาคม 63         38,086 คน

เทียบกับ พฤศจิกายน 64      6,020 คน

เทียบกับ ธันวาคม 63        21,627 คน

เทียบกับ พฤศจิกายน 64      4,727 คน

เทียบกับ ธันวาคม 63          4,096 คน

เลิกจ้าง 5,311 คน

11.78%

75.44%

   24.27%

   0.33% 16.75%

27.86%

ผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน จำแนกตามสาเหตุการออกจากงาน จำนวน 46,680 คน

ผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน (หน่วย : หมื่นคน) การลาออก (หน่วย : คน)

การเลิกจ้าง (หน่วย : คน) การสิ้นสุดสัญญาจ้าง (หน่วย : คน)

ปี 2563               ปี 2564

ปี 2563             ปี 2564

ปี 2563           ปี 2564



             นายจ้าง/สถานประกอบการ แจ้งความต้องการแรงงานผ่านบริการจัดหางานโดยรัฐ ข้อมูลเดือนธันวาคม 2564 จำนวน 4,175 อัตรา เป็นความต้องการแรงงาน

ในระดับอาชีวศึกษา (ปวช./ปวส./ปวท.) มากที่สุด จำนวน 1,565 อัตรา (ร้อยละ 37.49) รองลงมาระดับมัธยมศึกษา จำนวน 1,438 อัตรา (ร้อยละ 34.44) ระดับประถมศึกษา   

จำนวน 650 อัตรา (ร้อยละ 15.57) และระดับปริญญาตรีขึ้นไป จำนวน 522 อัตรา (ร้อยละ 12.50)

ความต้องการแรงงาน 5 อันดับแรกในกลุ่มงานต่าง ๆ

ความต้องการแรงงาน  ผู้สมัครงานที่มาใช้บริการ และการบรรจุงาน

จำแนกตามหมวดอาชีพ จำแนกตามระดับการศึกษา

ภาวะความต้องการแรงงาน

 ผู้บริหาร  131  อัตรา
    1. ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด

    2. ผู้จัดการฝ่ายผลิต/ปฏิบัติการด้านการค้าส่งและค้าปลีก

    3. เจ้าหน้าที่บริหารของหน่วยงานรัฐบาล

    4. ผู้จัดการทั่วไปด้านบริการทางธุรกิจ

    5. ผู้จัดการฝ่ายผลิตและปฏิบัติการ

ผู้ประกอบวิชาชีพ  86  อัตรา
   1. ผู้ประกอบวิชาชีพทางธุรกิจ

   2. วิศวกรไฟฟ้า

   3. สถาปนิกวิศวกร

   4. นักบัญชี

   5. นักคณิตศาสตร์

ช่างเทคนิค   571 อัตรา
   1. ตัวแทนจัดหาบริการทางธุรกิจและนายหน้าการค้า

   2. ตัวแทนฝ่ายขายด้านเทคนิคและการค้า

   3. เจ้าหน้าที่บัญชี

   4. ช่างเทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

   5. ผู้ตรวจสอบด้านความปลอดภัย สุขภาพ

      และคุณภาพผลิตภัณฑ์      และคุณภาพผลิตภัณฑ์

 เสมียน เจ้าหน้าที่  423  อัตรา 
   1. เจ้าหน้าที่สำนักงาน

   2. เจ้าหน้าที่จัดเก็บเอกสาร

   3. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

   4. เจ้าหน้าที่เก็บเงินและเจ้าหน้าที่ขายตั๋ว

   5. พนักงานต้อนรับและพนักงานบริการ 

      ข้อมูลข่าวสาร       ข้อมูลข่าวสาร 

พนักงานบริการ  496  อัตรา 
   1. พนักงานขายของ

   2. พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม

   3. แม่บ้าน

   4. ผู้ให้บริการด้านการป้องกันภัย

   5. พ่อครัว

งานเกษตรและประมง  4 อัตรา 
   1. ผู้เพาะปลูกไม้ยืนต้นและไม้พุ่ม

   2. ผู้เพาะปลูกพืชสวนและพืชในเรือนเพาะชำ

    

ผู้ปฏิบัติงานฝีมือ  456 อัตรา 
   1. ช่างตัดเย็บเครื่องแต่งกายและช่างทำหมวก

   2. ช่างเย็บ  ช่างปัก

   3. ช่างเชื่อมและช่างตัดโลหะ

   4. ช่างไม้ปลูกสร้างและช่างทำเครื่องไม้

   5. ช่างเครื่องและช่างปรับแต่งเครื่องยานยนต์

ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน 332 อัตรา 
   1. ผู้ขับรถยนต์  รถรับจ้าง  และรถตู้

   2. ผู้ควบคุมเครื่องจักร

   3. ผู้ขับรถยนต์โดยสารประจำทางและรถราง

   4. ผู้ขับรถบรรทุกขนาดใหญ่

   5. ผู้ควบคุมเครื่องผลิตผลิตภัณฑ์จากแป้งและน้ำตาล

อาชีพงานพื้นฐาน  1,676 อัตรา 
   1. แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์

   2. แรงงานด้านการประกอบ

   3. พนักงานรับส่งเอกสาร พนักงานขนสัมภาระ

   4. แรงงานก่อสร้างถนน  เขื่อน  

   5. ผู้ขนส่งสินค้าต่าง ๆ

ความต้องการแรงงาน

ผู้สมัครงาน

การบรรจุงาน

(หน่วย : คน) (หน่วย : คน)

การบรรจุงาน

2,405 คน
    แจ้งความต้องการแรงงานกับ

กรมการจัดหางาน 4,175 อัตรา

เทียบกับ พฤศจิกายน  64  4,373 อัตรา

เทียบกับ ธันวาคม 63     5,021 อัตรา

เทียบกับ พฤศจิกายน 64  3,199  คน

เทียบกับ ธันวาคม 63      4,821  คน

เทียบกับ พฤศจิกายน 64  2,632  คน

เทียบกับ ธันวาคม 63     4,125  คน  16.85%

  4.53%

  ผู้สมัครงานที่มาใช้บริการกับ

กรมการจัดหางาน 3,162 คน

1.16% 8.62%

34.41% 41.70%



กรมการจัดหางานจัดส่ง

410 คน (44.96%)
แจ้งการเดินทางด้วยตัวเอง

166 คน (18.20%)
นายจ้างพาลูกจ้างไปทำงาน

109 คน (11.95%)
บริษัทจัดหางานจัดส่ง

222 คน (24.34%)
นายจ้างพาไปฝึกงาน 

5 คน (0.55%)

เฉพาะ 5 วิธีการเดินทาง 912 คน

ธันวาคม 63  2,222 คน

พฤศจิกายน 64  1,071 คน

เดือน ธันวาคม 64  912  คน

58.96%

58.96%

14.85%

    จำนวนแรงงานไทยในภาค ฯ 

เดินทางไปทำงานต่างประเทศจำแนกตามวุฒิ ฯ

เปรียบเทียบข้อมูล

การไปทำงานต่างประเทศ

 อิสราเอล         ไต้หวัน    สาธารณรัฐเกาหลี     ลาว         สิงคโปร์

  255 คน     170 คน        167 คน       57 คน         51 คน

จำแนกตามวิธีการเดินทาง

จังหวัดที่มีจำนวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาต

ทำงานใหม่มากที่สุด 5 อันดับแรก

    จำนวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานใหม่ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ เดือนธันวาคม 2564 จำนวน 2,159 คน

เพิ่มขึ้น 1.25 เท่า จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

การทำงานของคนต่างด้าว

การไปทำงานต่างประเทศ

จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่แรงงานไปทำงานต่างประเทศมากที่สุด 5 อันดับแรก

เฉพาะ Re-entry VISA 

185  คน

จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

(จำนวน 95 คน)

จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

94.74%

(หน่วย : คน)

ที่มา : กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ

ที่มา : สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว

      การไปทำงานต่างประเทศของแรงงานไทย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ข้อมูลเดือนธันวาคม 2564 จำนวน 912 คน จังหวัดที่มีแรงงาน  

ไปทำงานต่างประเทศมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ อุดรธานี นครราชสีมา และขอนแก่น ประเทศที่มีแรงงานไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ไปทำงานต่างประเทศมากที่สุด 3 อันดับแรก  คือ อิสราเอล ใต้หวัน และสาธารณรัฐเกาหลี 

เทียบกับ

เทียบกับ

ประเทศที่มีแรงงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ไปทำงานมากที่สุด 5 อันดับแรก

ธ.ค.63
ธ.ค.64

หน่วย : คน

    นครราชสีมา                                ขอนแก่น                  บุรีรัมย์          อุดรธานี       สุรินทร์

      1,266 คน               159 คน               89 คน        79 คน     67 คน

นำเข้าตาม MOU  524 คนชั่วคราว ม.59 309 คน

 ตามมติ ครม.
(29 ธ.ค.2563) 2 คน

ชนกลุ่มน้อย  28 คน

จำเป็นและเร่งด่วน  7 คน

1.25 เท่า

2,159 คน

กลุ่มมติ 13 ก.ค.64  1,289 คน

จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

(จำนวน 961 คน)

อุดรธานี

นครราชสีมา

ขอนแก่น

นครพนม

สกลนคร

            222

                  94

          83

67

61


