บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและแรงงาน ไตรมาส 4 ปี 2558 (ตุลาคม – ธันวาคม 2558)
มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

สภำพเศรษฐกิจกำรคลังจังหวัดนครสวรรค์
สานักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์ ได้รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดนครสวรรค์ ไตรมาส 4 (ตุลาคม –
ธันวาคม) ปี 2558 ดังนี้
เครื่ องชี้ภ าวะเศรษฐกิจ จังหวัด นครสวรรค์ ในเดือนธันวาคม 2558 บ่ งชี้ว่าเศรษฐกิจจังหวัด นครสวรรค์
มีสัญญาณหดตัว โดยปัจจัยด้านอุปทานและอุปสงค์หดตัว ด้านอุปทาน ดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรมหดตัวเป็นสาคัญ
ขณะที่ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมและดัชนีผลผลิตภาคบริการขยายตัว ด้านอุปสงค์ ดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐและดัชนี
การบริโภคภาคเอกชนหดตัว ในขณะที่ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนขยายตัว สาหรับด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงิน
เฟ้อปรับตัวลดลง ในขณะเดียวกันด้านการจ้างงานหดตัว
เศรษฐกิจด้านอุปทาน (Supply Side) พบว่า หดตัว เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน สะท้อนจาก
ดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรม หดตัวร้อยละ -50.45 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน และหดตัวต่อเนื่องจาก
เดือนก่อน เป็นผลจากปริมาณผลผลิตข้าวลดลงเป็นสาคัญ สาหรับราคาพืชผลทางการเกษตรยังคงหดตัวต่อเนื่องด้าน
ปศุสัตว์ปริมาณสุกร ชะลอตัวร้อยละ 6.41 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อน ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ขยายตัว
ร้อยละ 5.39 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน และขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าที่หดตัวร้อยละ -24.90
เป็ น ผลจากปริ มาณการผลิ ตแร่ ยิ ป ซั่ม ในจั ง หวั ดเพิ่ มขึ้ น ส าหรั บ ผลผลิ ตภาคบริ การ ขยายตั ว อยู่ที่ ร้ อยละ 4.31
เมื่อเทียบเดือนเดียวของปีก่อน และขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 3.95 จากจานวนนักท่องเทียว
และปริมาณการใช้ไฟฟ้าธุรกิจโรงแรม และจานวนผู้มารับบริการในสถานพยาบาลผู้ป่วยนอกที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.48
7.22 และ 36.67 ตามลาดับ
เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ (Demand Side) พบว่า หดตัวร้อยละ -5.90 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน
โดย ดัชนีการบริโภคภาคเอกชน หดตัวร้อยละ -3.75 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน และหดตัวต่อเนื่องจาก
เดือนก่อนหน้าที่หดตัวร้อยละ -1.89 พิจารณาจากการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ลดลงร้อยละ -3.90 จานวนรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ลดลงร้อยละ -1.67 และ -18.62 ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ
2.10 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน แต่ชะลอตัวเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 2.01 ดัชนีการใช้
จ่ายภาครัฐ หดตัวร้อยละ -23.07 เป็นผลจากบางโครงการอยู่ระหว่างดาเนินงาน เนื่องจากสัญญาเพิ่งเริ่มต้น ทาให้
ยอดเบิกจ่ายเคลื่อนไหวน้อย ประกอบกับหน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นงบผูกพันข้ามปีงบประมาณหลาย
โครงการการจัดซื้อจัดจ้างมีความล่าช้า
ด้านรายได้เกษตรกรในจังหวัดนครสวรรค์ พบว่า รายได้เกษตรกรหดตัวร้อยละ -52.77 เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันปีก่อน หดตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้าที่หดตัวร้อยละ -47.80 เป็นผลจากดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรม
หดตัวอยู่ที่ร้อยละ -50.45 เมื่อเทียบกับปีก่อน และต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้าที่หดตัวร้อยละ -46.64 ดัชนีราคา
ผลผลิตภาคเกษตรกรรม หดตัวร้อยละ -4.70 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่ อนและต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้าที่
หดตัวร้อยละ -2.16
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ด้านการเงิน ภาพรวมการปล่อยสินเชื่อหดตัวร้อยละ 2.88 ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนที่หดตัวร้อยละ 5.48
ปริมาณเงินฝากเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.91 เมื่อเทียบกับปีก่อน ต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 0.30
เสถียรภาพเศรษฐกิจ พบว่า อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของจังหวัด เดือนธันวาคม 2558 หดตัวอยู่ที่ร้อยละ -2.2
จากการลดลงของดัชนีหมวดอื่นๆ ที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สาหรับการจ้างงานในเดือนธันวาคม
2558 หดตัวอยู่ที่ร้อยละ -1.8
ด้านการคลัง ในเดือนธันวาคม 2558 พบว่า ผลการจัดเก็บรายได้รวมในเดือนธันวาคม 2558 มีจานวน
531 ล้านบาท หดตัวร้อยละ -7.26 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน และหดตัวจากเดือนก่อนหน้าที่ขยายตัวอยู่
ร้อยละ 49.06 เนื่องจากการจัดเก็บรายได้ส่วนกลางลดลง โดยสรรพากรพื้นที่ สรรพสามิต จัดเก็บรายได้ ลดลง
ร้อยละ -24.20 และ -15.32 ในขณะที่การเก็บรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มขึ้น

สถำนกำรณ์ด้ำนแรงงำน
ประชากรและกาลังแรงงาน จังหวัดนครสวรรค์ มีประชากรจานวน 1,071,942 คน เป็นผู้อยู่ในกาลังแรงงาน
811,167 คน ผู้มีงานทา 545,993 คน ผู้ว่างงาน 3,492 คน และผู้รอฤดูกาล 366 คน ส่วนผู้ไม่อยู่ในกาลังแรงงาน
มีจานวน 261,316 คน
การมีงานทา สาหรับผู้มีงานทาที่มีจานวน 545,993 คน พบว่ากลุ่มผู้ทางานในภาคเกษตรกรรมมีจานวน
265,066 คน (ร้อยละ 48.55 ของผู้มีงานทาทั้งหมด) ผู้ทางานนอกภาคเกษตรกรรม มีจานวน 280,927 คน (ร้อยละ
51.45 ของผู้มีงานทาทั้งหมด) ลดลงจากไตรมาสที่แล้วที่มีร้อยละ 1.76 โดยกลุ่มผู้ทางานนอกภาคเกษตรกรรมจะ
ทางานในสาขา การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯ มากที่สุด มี 85,999 คน คิดเป็น
ร้อยละ 15.75 ของผู้ทางานนอกภาคเกษตรกรรมทั้งหมด รองลงมาคือการผลิต จานวน 40,655 คน ร้อยละ 7.45
โรงแรมและภัตตาคาร 35,990 คน ร้อยละ 6.59 สาขาการก่อสร้าง 27,816 คน ร้อยละ 5.09 และการบริหาร
ราชการและป้องกันประเทศ 19,522 คน ร้อยละ 3.58
การว่างงาน ผู้ว่างงานในจังหวัดนครสวรรค์ มีจานวนทั้งสิ้น 3,492 คน (คิดเป็นอัตราการว่างงานเท่ากับ
ร้อยละ 0.43 ของกาลังแรงงานทั้งหมด) ทั้งนี้เมื่อพิจารณากลุ่มผู้ว่างงานจาแนกตามเพศแล้ ว พบว่า เพศชายอัตรา
การว่างงานน้อยกว่าเพศหญิง โดยเพศหญิงมีอัตราการว่างงาน 1,961 คน (ร้อยละ 56.16) ในขณะที่เพศชายมีอัตรา
การว่างงาน 1,5531 คน (ร้อยละ 43.84)
แรงงานนอกระบบ สาหรับแรงงานนอกระบบ ข้อมูลปี 2558 จากผลการศึกษาของสานักงานสถิติจังหวัด
นครสวรรค์ พบว่าปัจจุบันผู้มีงานทาอยู่ในแรงงานนอกระบบ มีจานวนทั้งสิ้น 422,927 คน คิดเป็นร้อยละ 75.79
ของผู้มีงานทาทั้งหมด (558,002 คน) ทั้งนี้แรงงานนอกระบบเหล่านี้จะทางานในภาคเกษตรเป็นส่วนใหญ่ กล่าวคือ
มีจานวน 267,114 คน คิดเป็นร้อยละ 63.16 ขณะที่นอกภาคการเกษตรมี 155,813 คน (ร้อยละ 36.84) ซึ่ งกลุ่ม
นอกภาคเกษตรนี้ เมื่อพิจารณาจาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม พบว่าอุตสาหกรรมที่มีจานวนแรงงานนอกระบบ
สูงสุด 3 อันดับแรก คือ 1) การขายส่ง การขายปลีกฯ 58,092 คน (ร้อยละ 37.28) รองลงมาคือ ที่ การก่อสร้าง
30,565 คน (ร้อยละ 19.62) พักแรมและบริการด้านอาหาร จานวน 27,264 คน (ร้อยละ 17.50)
การบริการจัดหางานในประเทศ ในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2558 (ตุลาคม – ธันวาคม 2558 ) มีจานวน
ตาแหน่งงานว่างรวม 1,654 อัตรา เพศชาย 32 อัตรา (ร้อยละ 1.93) หญิง 10 อัตรา (ร้อยละ 0.60) และไม่ระบุ
มีจานวน 1,612 อัตรา (ร้อยละ 97.47) ผู้ลงทะเบียนสมัครงานมีจานวนทั้งหมด 856 คน เป็นชาย 410 คน (ร้อยละ
47.90) ของผู้ลงทะเบียนสมัครงานทั้งหมด หญิงมีจานวน 446 คน (ร้อยละ 52.10) ด้านการบรรจุงานมีจานวน
ทั้งหมด 1,556 คน โดยแบ่งเป็นชาย 660 คน (ร้อยละ 42.42 ของการบรรจุงานทั้งหมด) และหญิงจานวน 896 คน
(ร้อยละ 57.58)
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แรงงานต่างด้าว จานวนแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทางานอย่า งถูกต้องตามกฎหมาย ณ เดือนธันวาคม 2558
มีจานวนทั้งสิ้น 11,512 คน โดยส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่อนุญาตให้เข้าอยู่ชั่วคราว MOU จาแนกเป็นกลุ่มคนต่างด้าว
เข้าเมืองพิสูจน์สัญชาติ จานวน 7,359 คน นาเข้า จานวน 485 คน และชั่วคราวทั่ว ไป จานวน 405 คน ในส่วนคน
ต่ า งด้ า วเข้ า เมื อ งผิ ด กฎหมาย จ านวน 3,263 คน โดยส่ ว นใหญ่ เ ป็ น คนต่ า งด้ า ว 3 สั ญ ชาติ พม่ า ลาว กั ม พู ช า
ตามประกาศ คสช. จานวน 3,154 คน และชนกลุ่มน้อย จานวน 94 คน และเวียดนาม 15 คน
แรงงานไทยในต่างประเทศ แรงงานไทยที่ลงทะเบียนไปทางานต่างประเทศในไตรมาส 4 ปี 2558 มีจานวน
ทั้งสิ้น 68 คน ลดลงจากไตรมาสที่แล้วที่มีจานวน 16 คน ผู้แจ้งความประสงค์ไปทางานต่างประเทศ เป็นผู้มีการศึกษา
ระดับมัธ ยมศึกษา จานวน 33 คน (ร้ อยละ 48.53) รองลงมาคือ ประถมศึกษา จานวน 14 คน(ร้อย ละ 20.59)
ปริญญาตรี จานวน 12 คน (ร้อยละ 17.64) และ ระดับ ปวช. ปวส. ปวท. อนุปริญญา จานวน 9 คน (ร้อยละ 13.24)
ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าแรงงานส่วนใหญ่ที่นิยมไปทางานต่างประเทศจะเป็นแรงงานระดับล่าง และไร้ฝีมือ
ซึ่งอาจจะมีผลมาจากประเทศเหล่านั้นขาดแคลนแรงงานไร้ทักษะฝีมือ เช่น งานก่อสร้าง กรรมกร และหากแรงงาน
เหล่านี้ออกไปทางานต่างประเทศก็ไม่ส่งผลให้แรงงานในจังหวัดนครสวรรค์ขาดแคลนแรงงาน
การอนุญาตไปทางานต่างประเทศ ในส่วนของการอนุ ญาตให้ไปทางานต่างประเทศไตรมาส 4 ปี 2558
พบว่ามีจานวนทั้งสิ้น 106 คน และหากพิจารณาตามวิธีการเดินทางพบว่า เป็นการเดินทางประเภท Re-Entry Visa
จานวน 82 คน (ร้อยละ 77.35) เดินทางด้วนตนเอง จานวน 24 คน (ร้อยละ 22.65)
การพัฒนาศักยภาพแรงงาน ไตรมาส 3 ปี 2558 มีผู้ขอเข้ารับการฝึกเตรียมเข้าทางาน การฝึกยกระดับฝีมือ
แรงงาน และการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานดังนี้
พบว่า ข้อมูลจากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ ในรอบไตรมาส 4 ปี 2558 พบว่ามีการฝึกเตรียม
เข้าทางานทั้งสิ้น 175 คน พิจารณาตามกลุ่มอาชีพที่ฝึกพบว่ากลุ่มธุรกิจและบริการ มีการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน
สูงสุด มีจานวน 76 คน (ร้อยละ 43.43) รองลงมาคือ กลุ่มช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ จานวน 54 คน
(ร้อยละ 30.86) กลุ่มช่างเครื่องกล จานวน 43 คน (ร้อยละ 24.57) และช่างก่อสร้าง จานวน 2 คน (ร้อยละ 1.14)
ตามลาดับ ทั้งนี้ยังไม่มีผู้ผ่านการฝึก เนื่องจากอยู่ระหว่างการฝึก
การฝึ ก ยกระดับ ฝี มื อ แรงงานแยกตามกลุ่ ม อาชี พ พบว่ า มี การฝึ ก ยกระดั บฝี มื อ แรงงานทั้ง สิ้ น 463 คน
พิจารณาตามกลุ่ มอาชีพที่ฝึกพบว่ากลุ่มธุรกิจและบริการ มีการฝึ กยกระดับฝีมือแรงงานสูงสุด มีจานวน 189 คน
(ร้อยละ 40.82) รองลงมาคือ กลุ่มช่างเครื่องกล จานวน 99 คน (ร้อยละ 21.38) กลุ่มช่างอตสาหการ จานวน 87 คน
(ร้อยละ 18.79)
การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานตามกลุ่ มอาชีพพบว่า มีผู้เข้ารับการทดสอบทั้งหมด จานวน 191 คน
โดยเป็นกลุ่มช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ เข้ารับการฝึก จานวน 135 คน (ร้อยละ 70.68 ของผู้เข้าทดสอบ
ทั้งหมด) ช่างอุตสาหการ จานวน 31 คน (ร้อยละ 16.23 ) และธุรกิจและบริการ 25 คน (ร้อยละ 13.09)
ในส่วนของผู้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน พบว่าผ่านการทดสอบจานวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ
39.27 ของผู้ เข้ารั บ การทดสอบทั้งหมด (จ านวนผู้ ผ่ านการทดสอบอยู่ระหว่างการดาเนินการทดสอบและรอผล
การทดสอบ) โดยเป็นกลุ่มช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ ผ่านการทดสอบจานวน 73 คน (ร้อยละ 97.34
ของผู้ผ่านทดสอบทั้งหมด) ช่างอุตสาหการและกลุ่มธุรกิจและบริการ จาวนวนกลุ่มละ 1 คน (ร้อยละ 1.33ของผู้ผ่าน
การทดสอบทั้งหมด)
การคุ้มครองแรงงาน ไตรมาสที่ 4 ปี 2558 จากการตรวจสถานประกอบกิจการทั้งสิ้น 221 แห่ง มีลูกจ้าง
ที่ผ่านการตรวจหรือได้รับการคุ้มครองรวม 2,065 คน จาแนกเป็นชาย 2,390 คน (ร้อยละ 43.62 ของลูกจ้างที่ตรวจ
ทั้งหมด) หญิง 3,082 คน (ร้อยละ 56.25) ของลูกจ้างที่ตรวจทั้งหมด และ เด็ก 7 คน (ร้อยละ 0.13 ของลูกจ้าง
ที่ตรวจทั้งหมด) โดยสถานประกอบการที่ตรวจส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบการขนาดเล็ก คือ สถานประกอบการขนาด
บทสรุปผู้บริหารรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดนครสวรรค์ ไตรมาส 4 ปี 2558 (ตุลาคม – ธันวาคม)

หน้า 3

1–4 คน คิดเป็นร้อยละ 33.88 (41 แห่ง) รองลงมาเป็นขนาด 5–9 คน ร้อยละ 21.49 (26 แห่ง) ขนาด 10 – 19 คน
ร้อยละ 17.36 (ขนาดละ 21 แห่ง)
การตรวจความปลอดภัยในการทางาน ไตรมาสที่ 4 ปี 2558 มีการตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบ
กิจการทั้งสิ้น 31 แห่ง ลูกจ้างที่ผ่านการตรวจทั้งสิ้น 2,244 คน ขนาดสถานประกอบกิจการที่ผ่านการตรวจมากที่สุด
คือ ขนาด 10-19 คน จานวน 9 แห่ง ลูกจ้างผ่านการตรวจ 108 คน รองลงมาเป็นขนาด 5-9 คน 20-49 คน ขนาดละ
7 แห่ง ลูกจ้างผ่านการตรวจรวม 51 คน และ226 คน ขนาด 50-99 คน และ 100-199 คน จานวนขนาดละ 3 แห่ง
ลูกจ้างผ่านการตรวจ 228 คน และ 388 คน
การประสบอันตราย/เจ็บป่วยจากการทางาน ในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2558 จังหวัดนครสวรรค์ มีการประสบ
อันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทางานจานวน 80 คน ตามประเภทความร้ายแรง พบว่าเป็นผู้หยุดงานไม่เกิน 3 วัน
จานวน 72 คน (ร้อยละ 90.00) รองลงมาเป็น หยุดงานเกิน 3 วัน กล่าวคือมีจานวน 8 คน (ร้อยละ 10.00)
การเกิดข้อเรี ยกร้ อง/ข้อพิพาทแรงงานและข้อขัดแย้งภายในจังหวัด นครสวรรค์ ในช่ว งไตรมาสที่ 4
ปี 2558 ทั้งกิจการเอกชนและหน่วยงานในกากับดูแลของรัฐ ในไตรมาสนี้ พบว่า ไม่มี ข้อเรียกร้องหรือข้อพิพาท
แรงงาน
การเลิกจ้างแรงงาน ไตรมาสที่ 4 ปี 2558 สถานประกอบกิจการในจังหวัดนครสวรรค์ มีสถานประกอบการ
ที่เลิกกิจการจานวน 72 แห่ง ลูกจ้างถูกเลิกจ้าง 165 คน เป็นสถานประกอบการขนาดเล็ก คือขนาด 1-9 คน จานวน
46 แห่ง ลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง 72 คน และ ขนาด 10 คนขึ้นไป จานวน 26 แห่ง ลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง 93 คน
การสวัสดิการ ส่งเสริมสวัสดิการเพื่อแรงงานครอบครัวและสังคม กาหนด 55 แห่ง มีลูกจ้างที่ได้รับการ
ส่งเสริม 2,532 คน
การประกันสังคม ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2558 พบว่า จังหวัด นครสวรรค์ มีสถานประกอบกิจการที่ขึ้น
ทะเบียนประกันสังคม จานวน 3,349 แห่ง ผู้ประกันตนทั้งสิ้น 53,960 คน
กองทุนประกันสังคม ข้อมูล ณ เดือนสิ้นเดือนธันวาคม 2558 มีเงินกองทุน 71,730,427.85 บาท จานวน
ผู้ ใช้บ ริ การในไตรมาสนี้ มีจ านวน 34,344 คน หรือร้อ ยละ 63.65 ของผู้ ประกันตนทั้งหมด กองทุนเงินทดแทน
ประเภทประโยชน์ทดแทนที่ผู้ประกันตนใช้บริการสูงสุด ได้แก่ กรณีสงเคราะห์บุตร มีจานวน 23,818 คน หรือร้อยละ
69.35 ของผู้ใช้บริการทั้งหมด สาหรับปริมาณการจ่ายเงินประโยชน์ทดแทน พบว่า การจ่ายเงินกรณี คลอดบุตรมีการ
จ่ายเงินสูงสุด ถึง 17.72 ล้านบาท หรือร้อยละ 24.72 ของเงินประโยชน์ทดแทนที่จ่ายทั้งหมด (71.73 ล้านบาท)
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