คำนำ
รายงานสถานการณ์และดัชนี ชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ ไตรมาสที่ 3 ปี 2561 (กรกฎาคม –
กัน ยายน 2561) ฉบั บ นี้ เป็ น การรวบรวมและวิ เ คราะห์ ข้ อ มูล ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ด้า นแรงงานจากหน่ ว ยงานต่ า งๆ
เพื่อเผยแพร่ ข้อมูล ด้านแรงงานต่างๆ ได้แก่ ข้อมูลกาลังแรงงาน การมีงานทา การว่างงาน การส่งเสริมการมีงานทา
การพัฒนาศักยภาพแรงงาน การคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการ และการประกันสังคม ตลอดจนความเคลื่อนไหวของ
สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดนครสวรรค์ รวมถึงการนาไปใช้ประโยชน์ต่อไป
สานักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ ขอขอบคุณส่วนราชการต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนข้อมูลเป็นอย่างดียิ่ง
และเพื่อให้ การจัดทารายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดนครสวรรค์มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
สานักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ ยินดีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกฝ่าย เพื่อจักได้ปรับปรุงแก้ไขให้
ข้อมูลมีความสมบูรณ์ต่อไป
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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและแรงงาน ไตรมาส 3 ปี 2561 (กรกฎาคม – กันยายน 2561)
มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดนครสวรรค์
ส านั กงานคลั งจั งหวัด นครสวรรค์ ได้รายงานภาวะเศรษฐกิ จการคลั งจั งหวัด นครสวรรค์ ไตรมาส 3
(กรกฎาคม – กันยายน) ปี 2561 ดังนี้
จังหวัดนครสวรรค์มีมูลค่าผลผลิตของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด GPP (Gross Provincial Product) ปี
2558 ทั้งสิ้น 110,864 ล้านบาท แบ่งเป็นภาคเกษตร 39,801 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40.76 นอกภาค
เกษตร 71,062 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 59.24 อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปี 2545 สาขาอุตสาหกรรมที่
สาคัญ 5 อันดับแรกได้แก่ การเกษตรกรรม การล่าสัตว์และการป่าไม้ ร้อยละ 39.47 ของ GPP อุตสาหกรรม ร้อย
ละ 16.21 ของค่า GPP การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ ร้อยละ 12.64 ของค่า GPP การศึกษา
ร้อยละ 6.52 ของค่า GPP และตัวกลางทางการเงิน ร้อยละ 4.93 ของค่า GPP

สถานการณ์ด้านแรงงาน
ประชากรและก าลั ง แรงงาน จั ง หวั ด นครสวรรค์ มี ป ระชากรจ านวน 1,065,334 คน เป็ น ผู้ อ ยู่ ใ น
กาลังแรงงาน 525,589 คน ผู้มีงานทา 517,558 คน คิดเป็นร้อยละ 98.66 ของผู้อยู่ในกาลังแรงงานทั้งหมด
ขณะที่เป็นผู้ว่างงาน 5,576 คน หรือร้อยละ 1.06 ส่วนผู้ไม่อยู่ในกาลังแรงงาน มีจานวน 289,868 คน
การมีงานทา สาหรับผู้มีงานทาที่มีจานวน 517,558 คน พบว่ากลุ่มผู้ทางานในภาคเกษตรกรรมมีจานวน
205,049 คน (ร้อยละ 39.62 ของผู้มีงานทาทั้งหมด) ผู้ทางานนอกภาคเกษตร มีจานวน 312,509 คน (ร้อยละ
60.97 ของผู้มีงานทาทั้งหมด) โดยกลุ่มผู้ทางานนอกภาคเกษตรกรรมจะทางานในสาขา การขายส่ง การขายปลีก
การซ่อมแซมยานยนต์ รถจักรยานยนต์ มากที่สุด มี 96,477 คน คิดเป็นร้อยละ 30.87 ของผู้ทางานนอกภาค
เกษตรกรรมทั้งหมด อาชีพที่มีผู้ทางานมากที่สุด คือ ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือด้านการเกษตรและการประมง 185,052
คน (ร้อยละ 35.75) ด้านการศึกษาของผู้มีงานทาพบว่าส่วนใหญ่มีการศึกษาต่ากว่าประถมศึกษา จานวน 147,436
คน (ร้อยละ 28.49) ด้านสถานภาพการทางานของผู้มีงานทา พบว่าส่วนใหญ่ทางานส่วนตัว จานวน 190,942 คน
(ร้อยละ 37.27) ผู้มีงานทาส่วนใหญ่ทางาน 40-49 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ จานวน 313,894 คน (ร้อยละ 61.26)
การว่างงาน ผู้ว่างงานในจังหวัดนครสวรรค์ ไตรมาส 3 ปี 2561 มีจานวนทั้งสิ้น 5,576 คน (คิดเป็น
อัตราการว่างงานเท่ากับร้อยละ 1.06 ของกาลังแรงงานทั้งหมด) ทั้งนี้เมื่อพิจารณากลุ่มผู้ว่างงานจาแนกตามเพศ
แล้วพบว่า เพศชายอัตราการว่างงานสูงกว่าเพศหญิง โดยเพศชายมีอัตราการว่างงาน 3,190 คน (ร้อยละ 57.26)
ในขณะที่เพศหญิงมีอัตราการว่างงาน 2,383 คน (ร้อยละ 42.74)
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แรงงานนอกระบบ ส าหรับ แรงงานนอกระบบ ข้อมูลปี 2560 จากผลการศึกษาของสานักงานสถิติ
จังหวัดนครสวรรค์ พบว่าปัจจุบันผู้มีงานทาอยู่ในแรงงานนอกระบบ มีจานวนทั้งสิ้น 384,792 คน คิดเป็นร้อยละ
75.10 ของผู้มีงานทาทั้งหมด (531,976 คน) ทั้งนี้แรงงานนอกระบบเหล่านี้จะทางานในภาคเกษตรเป็นส่วนใหญ่
กล่ าวคือ มีจานวน 255,019 คน คิดเป็ นร้ อยละ 58.48 ขณะที่นอกภาคการเกษตรมี 159,773 คน (ร้อยละ
41.52) ซึ่งกลุ่มนอกภาคเกษตรนี้ เมื่อพิจารณาจาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม พบว่าอุตสาหกรรมที่มีจานวน
แรงงานนอกระบบสูงสุด 5 อันดับแรก คือ 1) การขายส่ง การขายปลีกฯ 68,812 คน (ร้อยละ 17.88) รองลงมา
คือ พักแรมและบริการด้านอาหาร จานวน 26,249 คน (ร้อยละ 6.82) การผลิต 23,937 คน (ร้อยละ 6.22)
การก่อสร้าง 19,145 คน (ร้อยละ 4.98) และ การขนส่ง 3,010 คน (ร้อยละ 0.78) อายุของแรงงานนอกระบบ
ส่วนใหญ่ 60 ปีขึ้นไป จานวน 72,976 (ร้อยละ 18.97) การศึกษาส่วนใหญ่ต่ากว่าประถมศึกษา 155,479 คน
(ร้อยละ 40.41) และส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัว 186,672 คน (ร้อยละ 48.51)
การบริ การจั ด หางานในประเทศ มี จานวนต าแหน่ งงานว่า งรวม 633 อัต รา ส่ ว นใหญ่ไ ม่ร ะบุ เพศ
มีจานวน 629 อัตรา (ร้อยละ 99.37) ด้านผู้ลงทะเบียนสมัครงานมีจานวนทั้งหมด 363 คน ด้านการบรรจุงานมี
จานวนทั้งหมด 608 คน คิดเป็นร้อยละ 96.05 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา พบว่า จานวนตาแหน่งงานว่าง
จานวน 986 อัตรา มีอัตราลดลงคิดเป็นร้อยละ 1.45 ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน 760 คน มีอัตราลดลงคิดเป็นร้อยละ
57.26 และด้านการบรรจุงานลดลง ร้อยละ 61.79 เนื่องจากนักเรียนนักศึกษาที่จบการศึกษาแล้วกลับเข้าไปศึกษา
ต่อในระดับที่สูงขึ้น
แรงงานต่างด้าว จานวนแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทางานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ณ เดื อนกันยายน
2561 มีจานวนทั้งสิ้น 793 คน โดยส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่อนุญาตให้เข้าอยู่ชั่วคราว จานวน 612 คน (ร้อยละ
77.18) และประเภทมาตรา 63 ยกเว้นมติ ครม. จานวน 181 คน (ร้อยละ 22.82) เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่
ผ่านมามีอัตราเพิ่มขึ้น ซึ่งมีจานวน 737 คน แรงงานต่างด้าวในจังหวัดนครสวรรค์ ระหว่าง กรกฎาคม – กันยายน
2561 มีจานวนทั้งสิ้น 8,120 คน ซึ่งสัญชาติ เมียนมา มากที่สุด รองลงมาคือ ลาว และกัมพูชา
แรงงานไทยในต่างประเทศ แรงงานไทยที่ลงทะเบียนไปทางานต่างประเทศในไตรมาส 3 ปี 2561 มี
จานวนทั้งสิ้น 43 คน ลดลงจากไตรมาสที่แล้วที่มีจานวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 64.18 โดยผู้แจ้งความประสงค์ไป
ทางานต่างประเทศ เป็นผู้มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จานวน 26 คน (ร้อยละ 60.47)
การอนุญาตไปทางานต่างประเทศ ในส่วนของการอนุญาตให้ไปทางานต่างประเทศไตรมาส 3 ปี 2561
พบว่ามีจานวนทั้งสิ้น 107 คน แยกเป็นการเดินทางประเภท Re-Entry Visa จานวน 94 คน (ร้อยละ 87.85)
เดินทางด้ว ยตนเอง จ านวน 13 คน (ร้ อยละ 12.51) ส่ ว นใหญ่จะไปทางานในภูมิภ าคเอเซีย จานวน 62 คน
รองลงมาคือ ตะวันออกกลาง 28 คน ภูมิภาคอื่นๆ จานวน 15 คน และแอฟริกา 2 คน
การพัฒนาศักยภาพแรงงาน ไตรมาส 3 ปี 2561 มีผู้เข้ารับการฝึกเตรียมเข้าทางาน การฝึกยกระดับฝีมือ
แรงงาน การฝึกเสริมทักษะฝีมือแรงงาน และการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานดังนี้
1) การฝึกเตรียมเข้าทางานจานวน 0 คน
2) การฝึกยกระดับฝีมือแรงงานจานวน 393 คน
3) การฝึกเสริมทักษะฝีมือแรงงาน จานวน 171 คน
4) การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จานวน 83 คน
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การคุ้มครองแรงงาน ในไตรมาสนี้ดาเนินการตรวจคุ้มครองแรงงานในสถานประกอบการทั้งสิ้น 174 แห่ง
มีลูกจ้างที่ผ่าน การตรวจหรือได้รับการคุ้มครองรวม 1,106 คน จาแนกเป็นชาย 564 คน (ร้อยละ 50.99 ของ
ลูกจ้างที่ตรวจทั้งหมด) หญิง 542 คน (ร้อยละ 49.01) โดยสถานประกอบการที่ผ่านการตรวจส่วนใหญ่เป็น สถาน
ประกอบการขนาด 1–4 คน คิดเป็นร้อยละ 68.97 (120 แห่ง) ผลการตรวจ พบว่าสถานประกอบกิจการส่วนใหญ่
ร้ อยละ 86.78 (151 แห่ ง) ปฏิบั ติถูกต้องตามกฎหมาย ขณะที่ส ถานประกอบกิจ การที่ปฏิบั ติไม่ถูกต้องตาม
กฎหมายมีร้อยละ 13.22 (จานวน 23 แห่ง) ทั้งนี้การปฏิบัติไม่ถูกต้องส่วนใหญ่คือ เรื่องค่าจ้างขั้นต่า วันหยุด และ
ข้อบังคับ
การตรวจความปลอดภัยในการทางาน ในไตรมาสนี้มีการตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ
ทั้งสิ้ น 51 แห่ ง ลู กจ้ างที่ผ่ านการตรวจทั้งสิ้ น 2,270 คน ผลการตรวจ พบว่าสถานประกอบกิจการส่ ว นใหญ่
จานวน 46 แห่ง (ร้อยละ 90.20) ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายมี จานวน 5 แห่ง
(ร้อยละ 9.80) โดยออกคาสั่งให้ดาเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
การประสบอันตราย/เจ็บป่วยจากการทางาน ในไตรมาสนี้มีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจาก
การทางานมีทั้งสิ้น 69 คน โดยส่วนใหญ่เป็นการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยในสถานประกอบกิจการขนาดที่มี
ลูกจ้าง 1-10 คน โดยมีจานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 26.09 สาหรับประเภทความร้ายแรง พบว่าหยุดงานไม่เกิน
3 วัน จานวน 59 คน (ร้อยละ 85.51) หยุดงานเกิน 3 วัน มีจานวน 9 คน (ร้อยละ 13.04) ตาย มีจานวน 1 คน
(ร้อยละ 1.45) ไม่มีผู้ทุพพลภาพ และสูญสียอวัยวะบางส่วน
การเกิดข้อเรียกร้อง/ข้อพิพาทแรงงานและข้อขัดแย้งภายในจังหวัดนครสวรรค์ ในช่วงไตรมาสที่ 3
ปี 2561 ทั้งกิจการเอกชนและหน่วยงานในกากับดูแลของรัฐ ในไตรมาสนี้ พบว่า ไม่มีข้อเรียกร้องหรือข้อพิพาท
แรงงาน
การเลิกจ้างแรงงาน ข้อมูลจากสานักงานประกันสังคมจังหวัด นครสวรรค์ มีสถานประกอบกิจการที่เลิก
กิจการ จานวน 63 แห่ง ลูกจ้างถูกเลิกจ้าง 339 คน เป็นสถานประกอบกิจการขนาด 1-9 คน จานวน 57 แห่ง
(ร้อยละ 90.48) และขนาด 10 คนขึ้นไป จานวน 6 แห่ง (ร้อยละ 9.52) ประเภทกิจการที่เลิกจ้าง ประเภทอื่นๆ
จานวน 39 แห่ง (ร้อยละ 61.90) รองลงมาคือ ประเภทร้านสินค้าเบ็ดเตล็ด การค้าอื่นๆ จานวน 16 แห่ง (ร้อยละ
25.40)
การสวัสดิการแรงงาน ในไตรมาสนี้มีการส่งเสริมสวัสดิการเพื่อแรงงานครอบครัวและสังคม จานวน 338
แห่ง มีลูกจ้างที่ได้รับการส่งเสริมมีจานวน 6,682 คน
การประกัน สังคม พบว่ามีส ถานประกอบกิจการที่ขึ้นทะเบียนประกันสั งคมทั้งสิ้ น 3,558 แห่ ง โดย
ส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบการขนาดต่ากว่า 10 คน คือมีจานวน 2,628 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 74.36 ผู้ประกันตน
ทั้งสิ้น 56,410 คน สถานพยาบาลในสังกัดประกันสังคมที่เป็นสถานพยาบาลของรัฐบาล และสถานพยาบาลเอกชน
สถานพยาบาลละ 1 แห่ง
กองทุนประกันสังคม ไตรมาสนี้มีผู้ใช้บริการกองทุนประกันสังคม จานวน 20,506 ราย คิดเป็นร้อยละ
18.60 ประเภทประโยชน์ทดแทนที่ผู้ประกันตนใช้บริการสูงสุด กรณีสงเคราะห์บุตร มีผู้ประกันตนใช้บริการ 12,538
ราย (ร้อยละ 61.14)
กองทุนเงินทดแทน ไตรมาสนี้มีการจ่ายเงินจากกองทุนเงินทดแทนทั้งสิ้น 65.43 ล้านบาท โดยกรณี
ชราภาพ มีการจ่ายเงินสูงสุดถึง 22.64 ล้านบาท (ร้อยละ 34.61) ของเงินประโยชน์ทดแทนที่จ่าย
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สภำพเศรษฐกิจจังหวัดนครสวรรค์
ข้อมูลทั่วไป
1. แนะนำจังหวัดนครสวรรค์
“เมื อ งสี่ แ คว แห่ มั ง กร พั ก ผ่ อ นบึ ง บอระเพ็ ด ปลารสเด็ ด ปากน้ า โพ” นครสวรรค์ เ ป็ น เมื อ งโบราณ
ซึ่งสัน นิษฐานว่าสร้างขึนในสมัยกรุ งสุโขทัยเป็ นราชธานี โดยมีปรากฏชื่อในศิลาจารึกเรียกว่า เมืองพระบาง
เป็ น เมืองหน้ าด่านส้ าคัญในการท้าศึกสงครามมาทุกสมัย ตังแต่ส มัยกรุงสุ โ ขทัย กรุงธนบุรีกรุงรัตนโกสิ นทร์
ตัวเมืองดังเดิมตังอยู่บริเวณเชิงเขาขาด (เขาฤาษี) จรดวัดหัวเมือง (วัดนครสวรรค์) ยังมีเชิงเทินดินเป็นแนวปรากฏอยู่
เมืองพระบาง ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น เมืองชอนตะวัน เพราะตัวเมืองตังอยู่บนฝั่งตะวันตก ของแม่น้าเจ้าพระยาและ
หันหน้าเมืองไปทางแม่น้าซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกท้าให้แสงอาทิตย์ส่องเข้าหน้ าเมืองตลอดเวลา แต่ภายหลังได้
เปลี่ยนเป็นเมืองนครสวรรค์ เพื่อเป็นศุภนิมิตอันดี
นครสวรรค์ มีชื่อเรียกเป็นที่รู้จักแพร่หลายมาแต่เดิมว่า ปากน้าโพ โดยปรากฏเรียกกันมาตังแต่ ในสมัยกรุงศรี
อยุธยา ตามประวัติศาสตร์ในคราวพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองยกทัพ มาตีกรุงศรีอยุธยา ครังสมัย สมเด็จพระมหา
จักรพรรดิ กองทัพเรือจากกรุงศรีอยุธยาได้ยกไปรบทัพข้าศึกที่ปากน้าโพ แต่ต้านทัพข้าศึกไม่ไหวจึงล่าถอยกลับไป
ที่มาของค้าว่า ปากน้าโพ สันนิษฐานได้ 2 ประการ คือ อาจมาจากค้าว่า ปากน้าโผล่ เพราะเป็นที่ปากน้า
ปิง ยม และน่าน มาโผล่รวมกันเป็น ต้นแม่น้าเจ้าพระยา หรืออีกประการหนึ่ง คือ มีต้นโพธิ์ขนาดใหญ่ อยู่ตรงปากน้า
ในบริเวณวัดโพธิ์ ซึ่งเป็นที่ตังศาลเจ้าพ่อกวนอูในปัจจุบัน จึงเรียกกันว่า ปากน้าโพธิ์ ก็อาจเป็นได้
ในสมัย พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้ทรงน้าพระพุทธรูปชื่อพระบาง มาหยุดพักคืน
ที่เมืองนี ต่อมาไทยรบกับเมียนมา และกองทัพไทยได้ยกทัพเคลื่ อนที่ขึนมาเลือกนครสวรรค์ ที่เคยเป็นโรงทหารเก่า
หลังโรงเหล้า (ตลาดศรีนคร ปัจจุบัน) เป็นที่ตังทัพหลวง แล้วดัดแปลงขุดคูประตูหอรบจากตะวันตกตลาดสะพานด้า
ไปบ้านสันคู ไปถึงทุ่งสันคู เดี๋ยวนียังปรากฏแนวคูอยู่ เมื่อข้าศึกยกลงมาจากทุ่งหนองเบน หนองสังข์ สลกบาตร
และตะวันออกเฉียงใต้ของลาดยาว มาเหนือทุ่งสันคู เมื่อฤดูแล้งเป็นที่ดอนขาดน้า ถ้าฝนตกน้าก็หลากเข้ามาอย่าง
แรง ท่วมข้าศึกไทยยกทัพตีตลบหลัง เมียนมาวิ่งหนีผ่านช่องเขานีจึงได้ชื่อว่า เขาช่องขาด มาจนบัดนี
2. ที่ตั้งและอำณำเขต
จังหวัดนครสวรรค์ตังอยู่ภาคเหนือตอนล่าง ห่างจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถยนต์ 237 กิโลเมตร ทางรถไฟ
เป็นระยะทาง 250 กิโลเมตร มีพืนที่ 9,597,677 ตารางกิโลเมตร หรือ 5,998,548 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อจังหวัด
ใกล้เคียงดังนี
ทิศเหนือ
ติดกับ จังหวัดพิจิตร และก้าแพงเพชร
ทิศใต้
ติดกับ จังหวัดลพบุรี อุทัยธานี ชัยนาท และสิงห์บุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ จังหวัดเพชรบูรณ์
ทิศตะวันตก ติดกับ จังหวัดตาก

แผนที่ จังหวัดนครสวรรค์

3. ประชำกรและกำรปกครอง
จ้านวนประชากรจังหวัดนครสวรรค์มีทังสิน 1,065,334 คน (ข้อมูลจากที่ท้าการปกครองจังหวัดนครสวรรค์)
แยกเป็นชาย 520,575 คน และหญิง 544,759 คน (ตารางที่ 1)
การปกครองตามลักษณะการปกครองส่วนภูมิภาคโดยแบ่งออกเป็น 15 อ้าเภอ แบ่งเป็น 130 ต้าบล
1,431 หมู่บ้าน จัดรูปแบบการปกครองตามลักษณะการปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยองค์การบริหารส่วน
จังหวัด 1 แห่ง เทศบาล 21 แห่ง องค์การบริหารส่วนต้าบล 130 แห่ง
ตำรำงที่ 1 แสดงจ้านวนหมู่บ้าน ต้าบล จ้าแนกรายอ้าเภอ
เพศ
ที่
อำเภอ
รวม
ชาย
หญิง
1
เมืองนครสวรรค์
117,619
126,380
243,999
2
โกรกพระ
17,361
18,306
35,667
3
ชุมแสง
31,406
33,431
64,837
4
หนองบัว
33,979
35,019
68,998
5
บรรพตพิสัย
42,515
44,190
86,705
6
เก้าเลียว
16,993
17,749
34,742
7
ตาคลี
53,262
55,082
108,344
8
ท่าตะโก
32,669
34,370
67,039
9
พยุหะคีรี
35,420
36,496
71,916
10
ไพศาลี
29,913
31,784
61,697
11
ลาดยาว
42,931
44,741
87,672
12
ตากฟ้า
19,959
20,639
40,598
13
แม่วงก์
26,549
26,567
53,116
14
แม่เปิน
10,541
10,414
20,955
15
ชุมตาบง
9,458
9,591
19,049
รวม
520,575
544,759
1,065,334
ที่มา : ที่ท้าการปกครองจังหวัดนครสวรรค์
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ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์มีมูลค่าผลผลิตของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด GPP (Gross Provincial Product) ปี 2558
ทังสิน 110,864 ล้านบาท แบ่งเป็ นภาคเกษตร 39,801 ล้านบาท คิดเป็นสั ดส่วนร้อยละ 40.76 นอกภาคเกษตร
71,062 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 59.24 อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปี 2545 สาขาอุตสาหกรรมที่ส้าคัญ
5 อันดับแรกได้แก่ การเกษตรกรรม การล่าสัตว์และการป่าไม้ ร้อยละ 39.47 ของ GPP อุตสาหกรรม ร้อยละ 16.21
ของค่า GPP การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ ร้อยละ 12.64 ของค่า GPP การศึกษา ร้อยละ 6.52
ของค่า GPP และตัวกลางทางการเงิน ร้อยละ 4.93 ของค่า GPP (ตารางที่ 2)
ตำรำงที่ 2 ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) จังหวัดนครสวรรค์
สำขำกำรผลิต
ภำคเกษตร
เกษตรกรรม การล่าสัตว์และการป่าไม้
การประมง
นอกภำคเกษตร
การท้าเหมืองแร่และย่อยหิน
การผลิต
ไฟฟ้า ประปา และโรงแยกก๊าซ
การก่อสร้าง
การขายส่ง ขายปลีก การซ่อมแซมรถยนต์ จักรยานยนต์
ของใช้บุคคล และของใช้ครัวเรือน
โรงแรมและภัตตาคาร
การขนส่งสถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม
ตัวกลางทางการเงิน
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ
การบริหารราชการแผ่นดิน การป้องกันประเทศ
การประกันสังคมภาคบังคับ
การศึกษา
การบริการด้านสุขภาพ และสังคมสงเคราะห์
การให้บริการด้านชุมชน สังคมและบริหารส่วนบุคคลอื่นๆ
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ต่อคน (บาท)
ประชากร (1,000 คน)

มูลค่ำ
(ล้ำนบำท)
39,801
38,092
1,709
71,063
2,024
19,229
1,679
2,720

หน่วย (ล้านบาท)
อัตรำกำรกำรเปลี่ยนแปลง
ปี 2557
40.76
39.47
1.29
59.24
1.45
16.21
1.33
2.26

14,096

12.64

478
2,821
6,516
3,430

0.41
2.45
4.93
3.33

5,266

4.38

8,706
3,083
806
208
110,864
112,787
983

6.52
2.48
0.71
0.12
100.00

ที่มา : ส้านักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์
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อัตราการเปลี่ยนแปลงมูลค่าผลิตภัณฑ์ รวมใน 5 สาขาดังกล่าวส่วนใหญ่เพิ่มขึนจากปี 2557 สาขาที่มีอัตราการ
เปลี่ยนแปลงสูงสุดเรียงตามล้าดับ ได้แก่ การก่อสร้าง ร้อยละ 59.88 การขนส่งสถานที่เก็บสินค้าและคมนาคม ร้อยละ
56.91 เกษตรกรรม การล่ า สั ต ว์ และการป่ า ไม้ ร้ อ ยละ 49.28 การขายส่ ง ขายปลี ก การซ่ อ มแซมรถยนต์
จักรยานยนต์ ของใช้บุคคล และของใช้ครัวเรือน ร้อยละ 30.81 และการท้าเหมืองแร่ย่อยหิน ร้อยละ 29.13
แผนภูมทิ ี่ 1 อัตราการเปลี่ยนแปลงมวลรวมจังหวัดนครสวรรค์ ที่ส้าคัญ 5 อันดับแรก ปี 2553-2559
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ที่มา : ส้านักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์

ดัชนีรำคำผู้บริโภค
ดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนสิงหาคม 2561 เมื่อเทียบกับเดือน กันยายน ๒๕๖1 สูงขึนร้อยละ 0.2 หมวดอื่น ๆ
ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม สูงขึนร้อยละ 0.3 สาเหตุมาจากสินค้าที่ปรับตัวของ หมวดพาหนะ การขนส่ง และการ
สื่อสาร ร้อยละ 0.7 ได้แก่ น้ามันเบนซิน 95 น้ามันดีเซล แก๊สโซฮอล์ 91 แก๊สโซฮอล์ 95 แก๊สโซฮอล์ E20 แก๊สโซฮอล์
E85 และหมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล ร้อยละ 0.1 ได้แก่ ผ้าอนามัย น้ายาระงับกลิ่นกาย โฟมล้างหน้า
และหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ลดลงร้อยละ 0.2 เป็นผลมาจากการปรับตัวลดลงของหมวดผัก
และผลไม้ ร้อยละ 1.2 ได้แก่ กะหล่้าปลี ผักบุ้ง มะเขือเทศ ถั่วฝักยาว มะละกอดิบ ขึนฉ่าย ต้นหอม ถั่วลันเตา
หัวผักกาดขาว ขิง ผักกวางตุ้ง หอมแดง กระเทียม พริกแห้ง เงาะ ส้มโอ มังคุด แก้วมังกร และหมวดเครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์ ร้อยละ 0.1 ได้แก่เครื่องดื่มรสชอตโกแลต น้าอัดลม สินค้าที่ปรับราคาสูงขึนได้แก่ หมวดไข่และ
ผลิตภัณฑ์นม ร้อยละ 0.8 ได้แก่ ไข่เค็ม นมข้นหวาน นมผง นมเปรียว นมถั่วเหลือง หมวดข้าวแป้งและผลิตภัณฑ์จาก
แป้ง ร้อยละ0.3 ได้แก่ ข้าวสารเจ้า อาหารธัญพืช หมวดเนือสัตว์เป็ดไก่และสัตว์น้า ร้อยละ 0.1 ได้แก่ ไก่สด กุ้งขาว
หอยลาย และหมวดเครื่องประกอบอาหาร ร้อยละ 0.1 ได้แก่ น้ามันพืช น้าปลา ซอสหอยนางรม กะทิส้าเร็จรูป ซอส
มะเขือเทศ
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ภำวะสินค้ำเกษตรที่สำคัญของจังหวัดนครสวรรค์
สินค้าเกษตรหลักส้าคัญของจังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่ ข้าว, ข้าวโพดเลียงสัตว์ และมันส้าปะหลังโรงงาน
ข้าว : ข้าวเปลือกนาปรัง ปีการผลิต 2561 ผลผลิตออกสู่ตลาดประมาณ 99.5% โดยราคาเฉลี่ย
ในช่วงเดือนกันยายน 2561
ข้าวเปลือกเจ้านาปรัง
- ความชืน 15%
ราคาตันละ 7,757 – 7,675 บาท
- ความชืน 20 - 25% ราคาตันละ 6,525 – 6,625 บาท
ข้าวหอมมะลิปรัง
- ความชืน 15%
ราคาตันละ 14,000 – 15,000 บาท
ข้าวโพดเลียงสัตว์ : ปีการผลิต 2561/62 รอบ 1 ผลผลิตออกสู่ตลาดประมาณ 65 % ของผลผลิต
ทังหมด ผลผลิตออกสู่ตลาดมากในเดือนสิงหาคม – ตุลาคม 2561 ภาวะราคาโดยราคาเฉลี่ยในช่วงเดือน
กันยายน 2561
ข้าวโพดเลียงสัตว์ ปรัง
- ชนิดเมล็ด ความชืน 14.50% ราคากิโลกรัมละ 7.94 – 8.04 บาท
- ชนิดเมล็ด ความชืน 30%
ราคากิโลกรัมละ 5.84 – 6.02 บาท
มันส้าปะหลัง : ปีการผลิต 2560/61 ผลผลิตออกสู่ตลาดประมาณ 98% ของผลผลิตทังหมด ซึง่
ปริมาณคงเหลือ 2% ของพืนที่ อยู่ในเขตอ้าเภอแม่วงก์ โดยราคาเฉลี่ยในช่วงเดือนกันยายน 2561
มันส้าปะหลัง ปรัง
- หัวมันสด (คละ)
ราคากิโลกรัมละ 2.10 – 2.20 บาท
- หัวมัน (เชือแป้ง 25%) ราคากิโลกรัมละ 2.55 – 2.65 บาท
ที่มา : เว็บไซต์ส้านักงานพาณิชย์จงั หวัดนครสวรรค์
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กำรจดทะเบียนนิติบุคคล
ในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 จังหวัดนครสวรรค์ มีการจดทะเบี ยนนิติบุคคลตังใหม่ 125 แห่ง เป็นบริษัทจ้ากัด
59 ราย ห้ า งหุ้ น ส่ ว นจ้ า กั ด 66 ราย อุ ต สาหกรรมที่ มี ก ารจดทะเบี ย นนิ ติ บุ ค คลตั งใหม่ 5 อั น ดั บ แรก ได้ แ ก่
(1) การขายส่ง ขายปลีกฯ 50 แห่ง (ร้อยละ 40) (2) การก่อสร้าง 24 แห่ง (ร้อยละ 19.20) (3) การขนส่ง สถานที่เก็บ
สินค้า และการคมนาคม 14 แห่ง (ร้อยละ 11.20) (4) อื่นๆ 12 แห่ง (ร้อยละ 9.60) (5) บริการด้านอสังหาริมทรัพย์
การให้เช่า และบริการทางธุรกิจ 6 แห่ง (ร้อยละ 4.80)
เมื่อพิจ ารณาทุน จดทะเบี ย นของนิติบุ คคลตังใหม่ รวมทังสิ น 222.45 ล้ านบาท พบว่า บริษัทจ้ากัดมีทุน
จดทะเบียนทังสิน 149.80 ล้านบาท ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด 72.65 ล้านบาท โดยอุตสาหกรรมที่มีทุนจดทะเบียนมากที่สุด
ได้แก่ (1) การขายส่ง ขายปลีกฯ 138 ล้านบาท (ร้อยละ 62.04) (2) บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า และ
บริการทางธุรกิจ 64.7 ล้านบาท (ร้อยละ 29.09) (3) การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม 10.5 ล้านบาท
(ร้อยละ 9.80) (4) การก่อสร้าง 22.9 ล้านบาท (ร้อยละ 10.32) (5) อื่นๆ 14 ล้านบาท (ร้อยละ 6.29)
แผนภูมิ 2 จำนวนกำรจดทะเบียนของนิติบุคคลตั้งใหม่จังหวัดนครสวรรค์ จำแนกตำมหมวดธุรกิจ
ไตรมำส 3 ปี 2561
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ที่มา : ส้านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดนครสวรรค์
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ภำวะแรงงำน
ดัดัชชนีนีชชี้วี้วัดัดภำวะแรงงำน
ภาวะด้ านแรงงานมีก ารเคลื่ อ นไหวเปลี่ ย นแปลงตลอดเวลา สื บ เนื่อ งจากปั จ จัย ทางเศรษฐกิ จ สั ง คม
และการเมือง เช่น สถานการณ์ทางการเมืองสับสนไร้ทิศทางที่ชัดเจน จะส่งผลถึงความเชื่อมั่นของนักธุรกิจ นักลงทุน
ทังในและต่างประเทศ เกิดการชะลอการลงทุน ชะลอการขยายกิจการ รวมถึงชะลอการจ้างงาน ในขณะที่การผลิต
คนเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานของภาคการศึกษายังคงมีอย่างต่อเนื่อง มิอาจชะลอตามภาวการณ์ด้านเศรษฐกิจ จึงส่งผล
ต่อการว่างงาน การท้างานต่้าระดับ นอกจากนีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการผลิต ต้นทุนการผลิต ฤดูกาล
ทัศนคติทังของฝ่ายนายจ้างและผู้ใช้แรงงาน เหล่านีล้วนเป็นปัจจัยที่น้าไปสู่การเปลี่ยนแปลงของภาวะด้านแรงงาน ไม่
ว่าจะเป็นรูปแบบการจ้างงาน การเคลื่อนย้ายแรงงาน ฝีมือแรงงาน มาตรฐานแรงงาน ฯลฯ ดังนันการจะทราบ
ความเคลื่อนไหวหรือการเปลี่ยนแปลงของภาวะแรงงาน จึงต้องมีการพิจารณาศึกษาเพื่อก้าหนดตัวชีวัด พร้ อมทัง
ติดตามการเปลี่ยนแปลง เพื่อศึกษาวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหา รวมถึงท้านายหรือคาดการณ์อนาคต อันจะเอือ
ประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการก้าหนดแผนงานที่จะต้องท้าให้สนองตอบต่อความต้องการของทุกกลุ่มทังนายจ้าง
ผู้ใช้แรงงาน รวมทังองค์กรต่าง ๆ ทังภาครัฐและเอกชน สถานการณ์ แรงงานจังหวัดนครสวรรค์ ไตรมาส 3 ปี 2561
ฉบับนีจะขอน้าเสนอตัวชีวัดภาวะแรงงานดังนี
1) อัตรำกำรมีส่วนร่วมในกำลังแรงงำน
อัตราการมีส่วนร่วมในก้าลังแรงงานเป็นตัวชีวัดที่แสดงให้เห็นถึงสภาพก้าลังแรงงานในตลาดแรงงานของ
จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อเทียบกับประชากรวัยแรงงานทังหมด โดยค้านวณจากก้าลังแรงงานในจังหวัดนครสวรรค์
เทียบกับประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึนไปในจังหวัดนครสวรรค์ จะพบว่าใน ไตรมาส 3 ปี 2561 อัตราการมีส่วนร่วมใน
ก้าลั งแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ มีอัตราร้อยละ 64.41 ลดลงจากไตรมาส 2 ปี 2561 ที่มีอัตรา 64.52 และเมื่อ
เปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่ผ่านมา พบว่ามีอัตราที่เพิ่มขึนจากไตรมาส 3 ปี 2560 มากขึนที่มีอัตรา 63.85
เมื่ อพิ จ ารณาจากแผนภู มิที่ 1 จะพบว่า ไตรมาส 3 ปี 2561 มี การขยายตั ว เพิ่ มขึ นจากไตรมาส 3 ปี 2560 สื บ
เนื่องมาจากปัจจัยฤดูกาลที่ส่งผลต่อการมีงานท้าของก้าลังแรงงาน โดยที่ไตรมาส 2 และ 3 ของปี 2561 จะเป็นช่วง
เริ่มเข้าสู่ฤดูกาลเพาะปลูก ในก้าลังแรงงานปรับลดลง
แผนภูมิ 1 อัตรำกำรมีส่วนร่วมในกำลังแรงงำนจังหวัดนครสวรรค์
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ที่มา : ส้านักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์
หมายเหตุ : อัตราการมีส่วนร่วมในก้าลังแรงงานในจังหวัด =
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ก้าลังแรงงานในจังหวัด x 100
ประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึนไปในจังหวัด
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2) อัตรำกำรจ้ำงงำน
เมื่ อ พิ จ ารณาอั ต ราการจ้ า งงานเป็ น ตั ว ชี วั ด ที่ แ สดงให้ เ ห็ น ภาวการณ์ มี ง านท้ า ในตลาดแรงงานของ
จังหวัด นครสวรรค์ว่ ามี สั ด ส่ ว นมากน้ อยเพี ย งใด ในไตรมาส 3 ปี 2561 พบว่า อัต ราการจ้า งงานในจั งหวัด อยู่ ที่
ร้อยละ 63.55 ลดลงจากไตรมาสที่แล้วที่อยู่ร้อยละ 64.03 และเพิ่มขึนจากไตรมาสเดียวกันปีก่อนที่อยู่ที่ร้อยละ 62.98
ในส่วนอัตราการจ้างงานในภาคเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ มีอัตราร้อยละ 39.62 โดยเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผ่าน
มา จะพบว่าอัตราการมีงานท้าภาคเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ มีสัดส่วนลดลงจาก ไตรมาส 2 ปี 2561 ที่มีร้อยละ
39.66 และเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่ผ่านมา มีสัดส่วนลดลงที่มีอัตราส่วนร้อยละ 44.93 เนื่องจาก
ไตรมาส 3 ปี 2561 ไม่ได้อยู่ในช่วงฤดูการเพาะปลูก จึงท้าให้การจ้างแรงงานในภาคเกษตรลดลง ส่วนอัตราการจ้าง
งานนอกภาคเกษตรก็จะมีสัดส่วนเพิ่มขึน ในไตรมาส 3 ปี 2560 ส้าหรับ ไตรมาส 3 ปี 2561 มีอัตราเพิ่มขึนเป็น
60.38 เนื่องจากผู้ ใช้แรงงานนอกภาคเกษตรเคลื่อนย้ายเข้าไปอยู่ในภาคเกษตรกรรม อันมีส าเหตุจากการที่ภาค
เศรษฐกิจหรือเจ้าของธุรกิจมีการชะลอตัว เนื่องจากสถานการณ์ความสับสนทางการเมือง ความไม่มั่นใจในเศรษฐกิจ
ปัญหาความไม่สงบต่างๆ และผลกระทบของราคาน้ามันท้าให้ธุรกิจชะงัก ชะลอการขยายงานโดยเฉพาะชะลอการจ้าง
งานอย่างไรก็ตามในช่วงปลายไตรมาส 3 ที่ต่อเนื่องไปยังต้นไตรมาส 4 คือกันยายน – ตุลาคม ภายหลังการปฏิรูป
การเมืองสามารถเรียกความเชื่อมั่นให้กับการลงทุนอีกครังหนึ่ง ธุรกิจจึงอยู่ในระดับทรงตัว ซึ่งคาดว่าแนวโน้มการจ้าง
งานยังสดใส ไม่มีผลกระทบมากนัก ปรากฏรายละเอียดตามแผนภูมิที่ 2
แผนภูมิ 2 อัตรำกำรจ้ำงงำนใน/นอกภำคเกษตรจังหวัดนครสวรรค์
80.00
70.00
60.00
50.00

67.26
59.95

67.70
58.30

62.25

40.00
30.00

41.70

62.86

59.95

57.67

42.33

57.67
42.33

32.74

62.98

61.60

61.67

62.98

60.99
55.07

38.33

38.4

44.93

55.07
44.93

63.68

64.03

58.85

60.34

41.15

39.66

63.55
60.38

39.62

20.00
10.00
0.00

1/2559

2/2559

3/2559

อัตราการจ้ างงาน

4/2559

1/2560

2/2560

อัตราการจ้ างงานในภาคเกษตร

3/2560

4/2560

1/2561

2/2561

3/2561

อัตราการจ้ างงานนอกภาคเกษตร

ที่มา : ส้านักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์

รายงานสถานการณ์และดัชนีชวี้ ัดภาวะแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ ไตรมาส 3 ปี 2561 (กรกฎาคม – กันยายน)
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เมื่ อ พิ จ ารณาอั ต ราการมี ง านท้ า เฉพาะในส่ ว นภาคอุ ต สาหกรรม โดยค้ า นวณจากจ้ า นวนผู้ มี ง านท้ า ใน
ภาคอุตสาหกรรมเปรียบเทียบกับจ้านวนผู้มีงานท้าทังหมดจะพบว่า อัตราการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมมีอัตรา
ร้อยละ 60.38 ซึ่งเพิ่มขึนจากไตรมาส 2 ปี 2561 ที่มีอัตรา 60.34 อันเนื่องมาจากปัจจัยฤดูกาลผนวกกับสถานการณ์
เศรษฐกิจ การเมือง ตามที่กล่าวมาแล้ว ท้าให้การจ้างงานในภาคการผลิตเพิ่มขึนเล็กน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส
เดียวกันกับของปีที่ผ่านมาพบว่ามีอัตราที่ใกล้เคียงกัน คือ 55.07 จึงแสดงให้เห็นชัดว่าการเพิ่มหรือลดเป็นผลจาก
ปัจจัยฤดูกาล ปรากฏรายละเอียดตามแผนภูมิ 3
แผนภูมิ 3 อัตรำกำรมีงำนทำในอุตสำหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
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ที่มา : ส้านักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์

โดยสรุปภาพรวมจะพบว่าอัตราการมีงานท้าหรือการมีส่ว นร่วมในก้าลังแรงงานของจังหวัดนครสวรรค์มี
ลักษณะการเคลื่อนย้ายแรงงานนอกระบบเป็นวัฎจักรหรือวงจร ทังนีเพราะพืนที่จังหวัดเป็นเขตเกษตรกรรมประชาชน
ซึ่งเป็นก้าลังแรงงานของจังหวัดจะอาศัยอยู่ในภาคส่วนเกษตรกรรมเพื่อช่วยครัวเรือนในการท้าการเกษตรเป็นส่วน
ใหญ่ เมื่อหมดฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตก็เคลื่อนย้ายไปหางานท้าในภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดอื่นๆ และจะเคลื่อ นย้าย
กลับมาภาคเกษตรกรรมอีกครังในฤดูเพราะปลูกวนเวียนในลักษณะเช่นนีอย่างเป็นวัฏจักรทุกปี จึงอาจส่งผลต่อการ
ขาดแคลนแรงงานในบางฤดูกาล
3) อัตรำกำรว่ำงงำน
การศึกษาอัตราการว่างงานในปีที่ผ่านมา จะพบอัตราว่างงานของจังหวัดนครสวรรค์ แต่ละไตรมาสจะปรับตัว
สูงขึนและลดลงตามปัจจัยในเรื่องฤดูกาล เนื่องจากจังหวัดนครสวรรค์เป็นพืนที่เกษตรกรรม ไตรมาส 1 เป็นช่วงฤดู
แล้งนอกฤดูการเกษตร หรือนอกฤดูเก็บเกี่ยว ส่งผลให้แรงงานในภาคเกษตรของจังหวัดนครสวรรค์ว่างงาน อัตราการ
ว่างงานในไตรมาส 1 จึงสูงและเริ่มลดลงในไตรมาส 2 เนื่องจากเป็นช่วงที่ก้าลังแรงงานใหม่ส้าเร็จการศึกษาเริ่มเข้าสู่
ตลาดแรงงาน ส้ าหรั บ ไตรมาส 3 เป็ น ช่ว งฤดูเกษตร ประกอบด้ว ยก้าลั งแรงงานใหม่ที่ส้ าเร็จการศึกษาเริ่มเข้าสู่
ตลาดแรงงานจึงเป็นปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการว่างงานที่ลดลง และอัตราการว่างงานจะขยับตัวสู งขึน ในไตรมาส 4 แต่
ยังคงอยู่ในระดับทรงตัว เนื่องจากไตรมาส 4 เป็นช่วงฤดูเก็บเกี่ยวยังต้องใช้แรงงานในภาคเกษตรกรรมอยู่ ดังนันอัตรา
การว่างงานจึงเป็นเครื่องชีวัดที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยฤดูกาล นอกจากนีอัตราการว่างงานเกี่ยวข้องกับภาวะเศรษฐกิจและ
พืนที่กล่าวคือ แรงงานมีการเคลื่อนย้ายสู่ภาคเกษตรในไตรมาส ที่เป็นฤดูเพาะปลูก จังหวัดที่เป็นพืนที่การเกษตรจะมี
อัตราว่างงานต่้า ขณะที่จังหวัดในพืนที่ตังของอุตสาหกรรมจะมีอัตราว่างงานสูง

รายงานสถานการณ์และดัชนีชวี้ ัดภาวะแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ ไตรมาส 3 ปี 2561 (กรกฎาคม – กันยายน)
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ส้าหรับอัตราว่างงานในจังหวั ดนครสวรรค์ ไตรมาส 2 ปี 2561 มีอัตราร้อยละ 0.74 ซึ่งมีความเปลี่ยนแปลง
จากไตรมาส 2 ปี 2561 ตามรายละเอียดในแผนภูมิ 4
แผนภูมิ 4 อัตรำกำรว่ำงงำนจังหวัดนครสวรรค์
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ไตรมาส/ปี

ที่มา ส้านักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์
หมายเหตุ : อัตราการว่างงานในจังหวัด = ผู้ว่างงานในจังหวัด x 100
ก้าลังแรงงานในจังหวัด

4) อัตรำกำรบรรจุงำน
อัตราการบรรจุงานในแต่ละไตรมาส เป็นตัวชีวัดที่แสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวของภาวการณ์ด้านแรงงาน
ซึ่งสามารถศึกษาวิเคราะห์กับจ้านวนต้าแหน่งงานว่าง และจ้านวนผู้สมัครงาน โดยเมื่อวิเคราะห์จ้านวนการบรรจุงาน
ที่ส้ านั กงานจั ดหางานจังหวัดด้าเนิน การ เทียบกับจ้านวนต้าแหน่งงานว่างที่แจ้งผ่ านส้ านักงานจัดหางานจังหวัด
นครสวรรค์ จะพบว่าอัตราการบรรจุงานต่อต้าแหน่งงานว่าง ไตรมาส 3 ปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 96.05 โดยมีอัตรา
เพิ่มขึนจากไตรมาส 2 ปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 98.01 ซึ่งอาจจะเป็นเพราะสถานประกอบการมีความต้องการต้าแหน่ง
งานว่างในช่วงไตรมาส 3 น้อยลง เนื่องจากการชะลอการจ้างแรงงานจากผลพวงของภาวะเศรษฐกิจ ประกอบกับภาวะ
เศรษฐกิจ ประกอบกับเป็นช่วงฤดูเพาะปลูก ความต้องการแรงงานที่แจ้งผ่านส้านักงานจัดหางานจังหวัด นครสวรรค์
จึงลดลงตาม อย่างไรก็ตามอัตราการบรรจุงานต่อต้าแหน่งงานว่างไตรมาสนีมีสัดส่วนที่ เพิ่มขึน เมื่อเปรียบเทียบกับ
ไตรมาสเดียวกันของปีที่ผ่านมา ที่มีร้อยละ 89.32 (แผนภูมิที่ 5) เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนของผู้บรรจุงานต่อผู้สมัคร
ที่มีอัตราร้อยละ 167.49 จะพบว่า มีอัตราเพิ่มขึนจากไตรมาส 2 ปี 2561 ที่มีอัตรา 129.47 ทังนีอาจเป็นเพราะใน
ไตรมาสนีเนื่องจากการบรรจุงานมากกว่าผู้ลงทะเบียนสมัครงาน (ผู้สมัครงานใหม่) เนื่องจากผลการบรรจุงานเป็นยอด
สะสม (จากผู้สมัครงานเก่าและใหม่)

รายงานสถานการณ์และดัชนีชวี้ ัดภาวะแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ ไตรมาส 3 ปี 2561 (กรกฎาคม – กันยายน)
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แผนภูมิ 5 อัตรำกำรบรรจุงำนต่อผู้สมัครงำน/ตำแหน่งงำนว่ำงในจังหวัดนครสวรรค์
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อัตราการบรรจุงานต่อผู้สมัครงานในจังหวัด
อัตราการบรรจุงานต่อต้าแหน่งงานว่างในจังหวัด
ที่มา : ส้านักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์
หมายเหตุ : 1. อัตราการบรรจุงานต่อผู้สมัครงานจังหวัด

= ผู้ได้รับการบรรจุงานในจังหวัด x 100
ผู้สมัครงานในจังหวัด
2. อัตราการบรรจุงานต่อต้าแหน่งงานว่างจังหวัด = ผู้ได้รับการบรรจุงานในจังหวัด x 100
ต้าแหน่งงานว่างในจังหวัด

5) อัตรำกำรจ้ำงงำนต่ำงด้ำว
อัตรำกำรจ้ำงแรงงำนต่ำงด้ำวต่อจำนวนผู้มีงำนทำทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 1.57 หมายถึง ผู้มีงานท้าทุกๆ
100 คน จะมีการจ้างแรงงานต่างด้าวประมาณ 1-2 คน และอัตราการจ้างแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว
กัมพูชา) ต่อจ้านวนผู้มีงานท้าทังหมดอยู่ที่ร้อยละ 1.19 แสดงว่าผู้มีงานท้าทุกๆ 100 คน จะเป็นการจ้างแรงงาน
ต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว กัมพูชา 1-2 คน
แผนภูมิ 6 อัตรำกำรจ้ำงแรงงำนต่ำงด้ำวในจังหวัดนครสวรรค์
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อัตราการจ้ างแรงงานต่างด้ าว 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา)

ไตรมาส/ปี

ที่มา : ส้านักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์
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6) อั ต รำกำรไม่ ป ฏิ บั ติ ต ำมกฎหมำยคุ้ ม ครองแรงงำนและกฎหมำยควำมปลอดภั ย ในกำรท ำงำน
ของสถำนประกอบกำร
อัตราการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามข้อกฎหมายคุ้มครองแรงงานของสถานประกอบกิจการ เป็นตัวบ่งบอกตัวหนึ่ง
ที่แสดงให้เห็นถึงภาวการณ์ด้านแรงงาน หากนายจ้างไม่ปฏิบัติตามข้อกฎหมายสูง ย่อมส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่
ของลู ก จ้ า ง ผู้ ใ ช้ แ รงงาน และส่ ง ผลถึ ง คุ ณ ภาพชี วิ ต ของผู้ ใ ช้ แ รงงาน ตามมา ซึ่ ง พบว่ า อั ต ราการไม่ ป ฏิ บั ติ ต าม
ข้อกฎหมายคุ้มครองแรงงานของสถานประกอบการในจังหวัดต่อจ้านวนสถานประกอบการที่ผ่านการตรวจในไตรมาส
3 ปี 2561 มีอัตรา 13.22 ซึ่งเพิ่มขึนจากไตรมาสที่แล้วที่มีอัตรา 12.66 และเพิ่มขึนจากไตรมาสเดียวกันของปีที่ผ่าน
มา มีอัตรา 0.0 (แผนภูมิที่ 7) ทังนี การปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานส่ ว นใหญ่จะเป็นเรื่องของ
ข้อบังคับการท้างาน ซึ่งกฎหมายก้าหนดว่าสถานประกอบการต้องมีข้อบังคับการท้างาน เช่น การก้าหนดวันเวลา
ท้างาน เวลาพัก วันหยุด และประกาศให้ลูกจ้างทราบ พร้อมทังท้าส้าเนาแจ้งให้ส้านักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน
จังหวัดนครสวรรค์ทราบ แต่สถานประกอบการหลายแห่งไม่ทราบหรือทราบไม่ครบทุกขันตอนจึง พบปัญหาไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมายที่มีจ้านวนมาก อย่างไรก็ตามได้มีการแนะน้าให้ด้าเนินการให้ถูกต้องตามข้อกฎหมาย ส่วนอัตราการ
ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายความปลอดภัยในการท้างาน พบว่าไตรมาส 3 ปี 2561 อัตรา 9.80 ซึ่งลดลงมากจาก
ไตรมาสที่แล้วที่มีอัตรา 22.11 และลดลงจากช่วงไตรมาสเดียวกันของปีที่ผ่านมา 56.10 (แผนภูมิ 7)
แผนภูมิ 7 อัตรำกำรปฏิบัติไม่ถูกต้องตำมกฎหมำยคุ้มครองแรงงำนและกฎหมำยควำมปลอดภัยในกำรทำงำนของ
สถำนประกอบกิจกำรจังหวัดนครสวรรค์

ร้อยละ
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ด้านคุ้มครองแรงงาน

ด้านความปลอดภัย

ที่มา : ส้านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์
หมายเหตุ : 1. อัตราการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานของสถานประกอบกิจการจังหวัด =
จ้านวนสถานประกอบกิจการที่ท้าผิดกฎหมายคุ้มครองแรงงานจังหวัด x 100
จ้านวนสถานประกอบกิจการที่ผ่านการตรวจคุ้มครองแรงงานจังหวัด
2. อัตราการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายความปลอดภัยในการท้างานของสถานประกอบกิจการจังหวัด =
จ้านวนสถานประกอบกิจการที่ท้าผิดกฎหมายความปลอดภัยในการท้างานจังหวัด x 100
จ้านวนสถานประกอบกิจการที่ผ่านการตรวจความปลอดภัยในการท้างานจังหวัด

รายงานสถานการณ์และดัชนีชวี้ ัดภาวะแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ ไตรมาส 3 ปี 2561 (กรกฎาคม – กันยายน)

หน้า 12

7) อัตรำกำรเกิดข้อพิพำทแรงงำน/ข้อขัดแย้งในสถำนประกอบกิจกำร
การเกิดข้อพิพาทแรงงานและข้อยัดแย้งในสถานประกอบกิจการเป็นตัวชีวัดที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
นายจ้างและลูกจ้าง การเปลี่ ยนแปลงของอัตราการเกิดข้อพิพาทแรงงานจะแสดงให้เห็นถึงทิศทางความสัมพันธ์
ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างว่ามีทิศทางหรือแนวโน้มไปในทางใด การเกิดข้อพิ พาทแรงงานนันมีผลมาจากการที่ลูกจ้าง
ได้แจ้งข้อเรียกร้องต่อนายจ้าง และหากไม่สามารถยุติ หรือตกลงกันได้ก็จะเกิดเป็นข้อพิพาทแรงงานขึน ส้าหรับจังหวัด
นครสวรรค์ ที่ผ่านมาจนถึง ไตรมาส 3 ปี 2561 ไม่เกิดข้อพิพาทแรงงาน/ข้อขัดแย้งในสถานประกอบกิจการใดๆ
8) อัตรำแรงงำนที่เป็นผู้ประกันตน
อัตราแรงงานที่เป็นผู้ประกันตนคิดจากจ้านวนผู้ประกันตนของกองทุนตามมาตรา 33, 39 และ 40 ต่อจ้านวน
ผู้ มี ง านท้ า ของส้ า นั ก งานสถิ ติ จั ง หวั ด นครสวรรค์ เป็ น อั ตราที่ แ สดงให้ เ ห็ นว่ า แรงงานไทยในจั ง หวั ด นครสวรรค์
มีหลักประกันการท้างานที่ดีมีความมั่นคง ไตรมาส 3 ปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 21.31 อัตราเพิ่มขึนจากไตรมาสที่แล้ว
อยู่ที่ร้อยละ 20.80 และเพิ่มขึนจากไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้วที่อยู่ที่ร้อยละ 19.72 (แผนภูมิ 8)
แผนภูมิ 8 อัตรำแรงงำนที่เป็นผู้ประกันตนจังหวัดนครสวรรค์

ร้อยละ
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ที่มา : ส้านักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์
หมายเหตุ : ประมวลข้อมูลโดยส้านักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์
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สถำนกำรณ์แรงงำนจังหวัดนครสวรรค์
สถานการณ์แรงงานจังหวัด ไตรมาส 3 ปี 2561 ช่วงเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2561 ขอน้าเสนอข้อมูลใน
ประเด็นต่างๆ ตามล้าดับคือ
1) ก้าลังแรงงาน การมีงานท้า การว่างงาน
2) การส่งเสริมการมีงานท้า
3) การพัฒนาศักยภาพแรงงาน
4) การคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการ
5) การประกันสังคม
1) กำลังแรงงำน กำรมีงำนทำ กำรว่ำงงำน
1.1 โครงสร้ำงประชำกร
ส้านักงานสถิติจังหวัด นครสวรรค์ ได้ด้าเนินการส้ารวจภาวะการท้างานของประชากร ไตรมาสที่ 3 ปี
2561 (กรกฎาคม – กันยายน) สรุปรายละเอียดได้ดังนี จังหวัดนครสวรรค์ มีประชากรผู้มีอายุ 15 ปี ขึนไป มีจ้านวน
ทังหมด 814,458 คน โดยสัดส่วนของประชากรเพศชายมีน้อยกว่าเพศหญิงเล็กน้อย กล่าวคือ เพศชาย มีจ้านวน
386,674 คน คิดเป็นร้อยละ 47.48 ขณะที่เพศหญิง มีจ้านวน 427,784 คน คิดเป็นร้อยละ 52.52 โดยประชากร
ทังหมดพบว่าเป็นผู้อยู่ในวัยแรงงาน หรืออายุ 15 ปีขึนไปมีจ้านวน 814,458 คน คิดเป็นร้อยละ 76.45 ขณะที่ผู้ไม่อยู่
ในวัย ท้างาน(อายุต่้ากว่า 15 ปี ) ( มี จ้ านวน 250,876 คน คิดเป็นร้อยละ 23.55 ของประชากรรวมทังจังหวัด
นครสวรรค์ (แผนภูมิ 1)
แผนภูมิ 1 โครงสร้ำงประชำกรจังหวัดนครสวรรค์ ไตรมำส 3 ปี 2561

ประชำกรรวม
1,065,334 คน

ช 520,575 คน ญ 544,759 คน

ผู้มีอำยุ 15 ปีขึ้นไป 814,458 คน
ช 386,674 คน ญ 427,784 คน
กำลังแรงงำนรวม(525,589 คน)
ช 277,451 คน ญ 247,138 คน

ผู้ไม่อยู่ในวัยทำงำน(อำยุต่ำกว่ำ 15 ปี) 250,876 คน
ช 133,901 คน ญ 116,975 คน

ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงำน(289,868 คน)
ช 109,222 คน ญ 180,646 คน

ผู้มีงำนทำ
517,558 คน

ทำงำนบ้ำน
74,406 คน

ผู้ว่ำงงำน
5,576 คน

เรียนหนังสือ
59,377 คน

รอฤดูกำล
1,455 คน

อื่นๆ 156,086 คน

ที่มา : ส้านักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์
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ในกลุ่มผู้อยู่ในวัยแรงงาน (ผู้มีอายุ 15 ปีขึนไป) จ้านวน 814,458 คน พบว่าเป็นผู้อยู่ในก้าลังแรงงานรวม
จ้านวน 524,589 คน โดยจ้าแนกเป็นผู้มีงานท้า 517,558 คน คิดเป็นร้อยละ 98.66 ของผู้อยู่ในก้าลังแรงงานรวม
ทังหมด ขณะที่เป็นผู้ว่างงาน 5,576 คน หรือร้อยละ 1.06 ของผู้อยู่ในก้าลังแรงงานรวม โดยเพศชายมีอัตราส่วนของ
การมีงานท้า หรืออัตราการจ้างงานเพศชายสูงกว่าเพศหญิง (ค้านวณจากผู้มีงานท้าจ้าแนกเพศต่อผู้อยู่ในก้าลังแรงงาน
จ้าแนกเพศ) กล่าวคือเพศชายมี 277,451 คน (ร้อยละ 52.89 ของผู้มีงานท้า) ขณะที่เพศหญิงมี 247,138 คน (ร้อยละ
47.11 ของผู้มีงานท้า) ทังนี อัตราการว่างงานในไตรมาส 3 ปี 2561 ร้อยละ 1.06 เพิ่มขึนจากปี 2/2561 ที่มีอัตรา
ว่างงาน ร้อยละ 0.78
ส้าหรับตัวเลขในกลุ่มของผู้ที่ไม่อยู่ในก้าลังแรงงานซึ่งมีจ้านวน 289,868 คน พบว่าเป็นผู้อยู่ในส่วนอื่นๆ
ที่ ไ ม่ ใ ช่ ผู้ เ รี ย นหนั ง สื อ และท้ า งานที่ บ้ า น มี จ้ า นวน 156,086 คน (ร้ อ ยละ 53.85) กลุ่ ม ท้ า งานที่ บ้ า น มี จ้ า นวน
74,406 คน (ร้อยละ 25.67) และผู้เรียนหนังสือ จ้านวน 59,377 คน (ร้อยละ 20.48) ตามล้าดับ รายละเอียดตาม
ตาราง 1
ตำรำง 1 ประชำกรจังหวัดนครสวรรค์ จำแนกตำมเพศและสถำนภำพแรงงำน ไตรมำส 3 ปี 2561
สถำนภำพแรงงำน

ชำย

หญิง

รวม

ประชำกรผู้มีอำยุ 15 ปีขึ้นไป
ผู้อยู่ในกำลังแรงงำน
- ผู้มีงานท้า
- ผู้ว่างงาน
- ก้าลังแรงงานที่รอฤดูกาล
ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงำน
- ท้างานบ้าน
- เรียนหนังสือ
- อื่นๆ
อัตรำกำรมีส่วนร่วมในกำลังแรงงำน
อัตรำกำรว่ำงงำนขอผู้อยู่ในกำลังแรงงำน

386,674
277,451
274,648
2,383
420
109,222
9,022
27,110
73,091
71.75
0.86

427,784
247,138
242,910
3,193
1,035
180,646
65,384
32,267
82,995
57.77
1.29

814,458
524,589
517,558
5,576
1,455
289,868
74,406
59,377
156,086
64.41
1.06

ที่มา : ส้านักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์

1.2 ผู้มีงำนทำ
ส้าหรับผู้มีงานท้าที่มีจ้านวน 517,558 คน พบว่ากลุ่มผู้ทำงำนในภำคเกษตรกรรมมีจ้านวน 205,049
คน (ร้อยละ 39.62 ของผู้มีงานท้าทังหมด) ซึ่งมีจ้านวนลดลงจากไตรมาส 2/2561 ที่มีอยู่ 206,749 คน ส่วน
ผู้ทำงำนนอกภำคเกษตรกรรม มีจ้านวน 312,509 คน (ร้อยละ 60.97 ของผู้มีงานท้าทังหมด) ลดลงจาก
ไตรมาสที่แล้วที่มีจ้านวน 314,529 คน โดยกลุ่มผู้ท้างานนอกภาคเกษตรกรรมจะท้างานในสาขาการขายส่ง
การขายปลี ก มากที่สุ ด มี 96,477 คน คิดเป็นร้อยละ 30.87 ของผู้ท้างานนอกภาคเกษตรกรรมทังหมด
รองลงมาคือ ก่อสร้าง 43,208 (ร้อยละ 13.83) การผลิต 40,276 คน (ร้อยละ 12.89) โรมแรมและภัตตาคาร
37,516 (ร้อยละ 12.00) การบริหารราชการและป้องกันประเทศ 27,556 (ร้อยละ 8.82)
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แผนภูมิ 2 ผู้มีงำนทำจังหวัดนครสวรรค์ จำแนกตำมประเภทอุตสำหกรรมนอกภำคเกษตรกรรม 5 อันดับแรก
ไตรมำส 3 ปี 2561

บริหารราชการและ
ป้องกันประเทศ

โรงแรม และภัตตาคาร

ก่อสร้าง

35.00
30.00
25.00
20.00
43,208
40,276
37,516
15.00
13.83
12.89
12.00 27,556
8.82 10.00
5.00
0.00
การผลิต

96,47730.87

การขายส่ง การขาย
ปลีกฯ

120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0

ที่มา : ส้านักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์

เมื่อพิจารณาผู้มีงานท้าตามอาชีพในไตรมาส 3 ปี 2561 พบว่าอาชีพที่มีผู้ท้างานมากที่สุด 5 อันดับแรกคือ
1) ผู้ปฏิบัติงานที่ มีฝีมือด้านการเกษตรและการประมง จ้านวน 185,052 คน (ร้อยละ 35.75) 2) พนักงานบริการ
และพนักงานในร้านค้าและตลาด 116,535 คน (ร้อยละ 22.52) 3) อาชีพขันพืนฐานต่างๆ ในด้านการขาย และการ
ให้บริการ 75,481 คน (ร้อยละ 14.57) 4) การปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือ และธุรกิจการค้าที่เกี่ยวข้อง
48,712 (ร้อยละ 9.41) 5) ผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักร และผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ 24,966 (ร้อยละ
4.82) (แผนภูมิ 3)
แผนภูมิ 3 ผู้มีงำนทำจังหวัดนครสวรรค์ จำแนกตำมอำชีพไตรมำส 3 ปี 2561 (5 อันดับแรก)
จำนวน (คน)
40.00
35.00
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00

184,111
35.32
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81,384
20.26

15.61

51,239
9.83

26,913
5.16

200,000
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100,000
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60,000
40,000
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0

ที่มา : ส้านักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์

หากจัดล้าดับในระดับการศึกษาของผู้มีงานท้าพบว่า ผู้มีงานท้าส่วนใหญ่มีการศึกษาต่้ากว่าประถมศึกษา
จ้านวน 147,436 คน (ร้อยละ 28.49) ผู้มีการศึกษาระดับประถม จ้านวน 112,929 (ร้อยละ 21.82) ผู้มีการศึกษา
ระดับมหาวิทยาลัย จ้านวน 82,582 คน (ร้อยละ 15.96) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ้านวน 91,379 คน (ร้อยละ
17.66) และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ้านวน 67,855 คน (ร้อยละ 13.11)
รายงานสถานการณ์และดัชนีชวี้ ัดภาวะแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ ไตรมาส 3 ปี 2561 (กรกฎาคม – กันยายน)
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แผนภูมิ 4 ผู้มีงำนทำจังหวัดนครสวรรค์ จำแนกตำมระดับกำรศึกษำ ไตรมำส 3 ปี 2561
160,000

147,436

140,000
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120,000

91,379

100,000
80,000
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67,855

60,000
40,000
20,000
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0

ที่มา : ส้านักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์

ในด้านสถานภาพการท้างานของผู้มีงานท้า 517,558 คน พบว่าส่วนใหญ่ท้างานส่วนตัว จ้านวน 190,942 คน
(ร้อยละ 37.27) รองลงมาลูกจ้างเอกชน จ้านวน 126,915 คน (ร้อยละ 24.77) ช่วยธุรกิจครัวเรือน จ้านวน 141,013
คน (ร้อยละ 27.52) ลูกจ้างรัฐบาล จ้านวน 43,233 คน (ร้อยละ 8.44) สถานะนายจ้าง จ้านวน 6,086 คน (ร้อยละ
1.19) และการรวมกลุ่ม จ้านวน 4,177 คน (ร้อยละ 0.82) ตามล้าดับ
แผนภูมิ 5 ผู้มีงำนทำจังหวัดนครสวรรค์ จำแนกตำมสถำนภำพกำรทำงำน ไตรมำส 3 ปี 2561
นายจ้าง, 6,086,
1.19%
ช่วยธุรกิจครัวเรือน,
141,013, 27.52%

ลูกจ้างรัฐบาล,
43,233, 8.44%
ลูกจ้างเอกชน,
126,915,
24.77%

ท้างานส่วนตัว,
190,942, 37.27%
ที่มา : ส้านักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ (ข้อมูลรายปี พ.ศ.2560)

ผู้ มี ง านท้ า จ้ า แนกตามชั่ ว โมงการท้ า งานต่ อ สั ป ดาห์ ใ นจ้ า นวนผู้ มี ง านท้ า ทั งสิ น 517,558 คน นั น
เมื่อพิจารณาถึงจ้านวนชั่วโมงการท้างานต่อสัปดาห์ พบว่าส่วนใหญ่ท้างาน 40-49 ชั่วโมง จ้านวน 313,894 คน หรือ
คิดเป็นร้อยละ 61.26 โดยมีสัดส่วนของเพศชายมากกว่าเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 55.06 และ 44.94 รองลงมาคือ
ท้างาน 50 ชั่วโมงขึนไป มีจ้านวน 83,626 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 16.32 ท้างาน 35-39 ปี มีจ้านวน 54,405 คน
หรือ คิดเป็นร้อยละ 10.62 ท้างาน 30-34 ชั่วโมง จ้านวน 32,888 คน หรือ ร้อยละ 6.42 ส้าหรับท้างาน 20-29
ชั่วโมง มีจ้านวน 20,182 คน หรือร้อยละ 3.94 ของผู้มีงานท้าทังหมด
รายงานสถานการณ์และดัชนีชวี้ ัดภาวะแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ ไตรมาส 3 ปี 2561 (กรกฎาคม – กันยายน)
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ตำรำงที่ 2 จ้านวนของผู้มีงานท้า จ้าแนกตามชั่วโมงการท้างานต่อสัปดาห์และเพศ
ชั่วโมงกำรทำงำน

รวม

ชำย

หญิง

ยอดรวม

512,365
2,157
236
4,976
20,182
32,888
54,405
313,894
83,626

280,291
1,205
236
2,567
9,440
18,603
28,295
182,835
47,109

232,074
953
2,409
10,742
14,285
26,110
141,059
36,517

1. 0 ชั่วโมง
2. 1-9 ชั่วโมง
3. 10-19 ชั่วโมง
4. 20-29 ชั่วโมง
5. 30-34 ชั่วโมง
6. 35-39 ชั่วโมง
7. 40-49 ชั่วโมง
8. 50 ชั่วโมงขึนไป

ที่มา : ส้านักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ (ข้อมูลรายปี พ.ศ. 2560)

1.3 ผู้ว่ำงงำน
ผู้ว่ างงานในจังหวัดนครสวรรค์ ไตรมาส 3 ปี 2561 มีจ้านวนทังสิ น 5,576 คน (คิดเป็นอัตราการ
ว่างงานเท่ากับร้อยละ 1.06 ของก้าลังแรงงานทังหมด) ทังนีเมื่อพิจารณากลุ่มผู้ว่า งงานจ้าแนกตามเพศแล้ว
พบว่า เพศหญิงอัตราการว่างงานสูงกว่าเพศชาย โดยเพศหญิงมีอัตราการว่างงาน 3,190 คน (ร้อยละ 57.26
ของผู้ว่างงานทังหมด) ในขณะที่เพศชายมีอัตราการว่างงาน 2,383 คน (ร้อยละ 42.74 ของผู้ว่างงานทังหมด)
แผนภูมิ 6 เปรียบเทียบอัตรำกำรว่ำงงำน จำแนกตำมเพศ จังหวัดนครสวรรค์ ไตรมำส 4 ปี 2560 ไตรมำส 1 ปี
2561 ไตรมำส 2 ปี 2561 และไตรมำส 3 ปี 2561
ชาย

หญิง

6,204

3,193

3,001

2,643 2,502

2,383

1,620
885

4/2560

1/2561

2/2561

3/2561

ที่มา : ส้านักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์

1.4 แรงงำนนอกระบบ
ส้าหรับแรงงานนอกระบบ ข้อมูลปี 2560 จากผลการศึกษาของส้านักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ พบว่า
ปัจจุบันผู้มีงานท้าอยู่ในแรงงานนอกระบบ มีจ้านวนทังสิน 384,792 คน คิดเป็นร้อยละ 75.10 ของผู้มีงานท้าทังหมด
(531,976 คน) ทังนีแรงงานนอกระบบเหล่านีจะท้างานในภาคเกษตรเป็นส่วนใหญ่ กล่าวคือ มีจ้านวน 225,019 คน
คิดเป็นร้อยละ 58.48 ขณะทีน่ อกภาคการเกษตรมี 159,773 คน (ร้อยละ 41.52) ซึ่งกลุ่มนอกภาคเกษตรนี

รายงานสถานการณ์และดัชนีชวี้ ัดภาวะแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ ไตรมาส 3 ปี 2561 (กรกฎาคม – กันยายน)
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เมื่อพิจารณาจ้าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม พบว่าอุตสาหกรรมที่มีจ้านวนแรงงานนอกระบบสูงสุด 5
อันดับแรก คือ 1) การขายส่ง การขายปลีกฯ 68,812 คน (ร้อยละ 17.88) รองลงมาคือ พักแรมและบริการด้าน
อาหาร จ้านวน 26,249 คน (ร้อยละ 6.82) การผลิต 23,937 คน (ร้อยละ 6.22) การก่อสร้าง 19,145 คน (ร้อยละ
4.98) และ การขนส่ง 3,010 คน (ร้อยละ 0.78)
แผนภู มิ ที่ 7 ผู้ มี ง ำนท ำที่ อ ยู่ ใ นแรงงำนนอกระบบจั ง หวั ด นครสวรรค์ จ ำแนกตำมประเภทอุ ต สำหกรรม
นอกภำคกำรเกษตร (5 อันดับแรก)
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การผลิต

การก่อสร้ าง

การขายปลีก การขายส่ง
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ที่พกั แรม และบริ การอาหาร

ที่มา : ส้านักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ (ข้อมูลรายปี พ.ศ. 2560)

เมื่อพิจารณาแรงงานนอกระบบจ้าแนกตามอาชีพ พบว่าการท้างานในอาชีพต่าง ๆ สูงสุด 5 อันดับแรก คือ
1) อาชีพด้านการเกษตรและการประมง จ้านวน 210,681 คน (ร้อยละ 54.75) รองลงมาคือ อาชีพพนักงานบริการ
81,217 คน (ร้อยละ 21.11) อาชีพด้านความสามารถทางฝี มือ 38,539 คน (ร้อยละ 10.02) อาชีพพืนฐานต่าง ๆ
37,442 คน (ร้อยละ 9.73 คน) และผู้ปฏิบัติงานโรงงานเครื่องจักร จ้านวน 6,781 คน (ร้อยละ 1.76)
แผนภูมิที่ 8 จำนวนผู้มีงำนทำที่อยู่ในแรงงำนนอกระบบในจังหวัดนครสวรรค์ จำแนกตำมอำชีพ ปี 2560
ผู้ปฏิบัติโรงงำนเครืองจักร

6,781

อำชีพพื้นฐำนต่ำงๆ

37,442

ควำมสำมำรถทำงฝีมือ

38,539

พนักงำนบริกำร

81,217

กำรเกษตรและประมง

210,681
0
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100000

150000
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ที่มา : ส้านักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ (ข้อมูลรายปี พ.ศ. 2560)

เมื่อพิจารณาแรงงานนอกระบบ จ้าแนกงานตามอายุ พบว่าส่วนใหญ่มีอายุในช่ว ง อายุ 60 ปีขึนไป
มีจ้านวน 72,976 คน (ร้อยละ 18.97) รองลงมาคือ 45 – 49 ปี มีจ้านวน 56,437 คน (ร้อยละ 14.67) อายุ 50 - 54 ปี
มีจ้านวน 52,012 คน (ร้อยละ 14.30) อายุ 55 – 59 ปี มี 51,229 คน (ร้อยละ 13.31) และอายุ 40 – 44 ปี (ร้อยละ
9.65) ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากลุ่มแรงงานนอกระบบของจังหวัดนครสวรรค์ พบว่าส่วนใหญ่จะกลุ่มผู้สูงอายุ

รายงานสถานการณ์และดัชนีชวี้ ัดภาวะแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ ไตรมาส 3 ปี 2561 (กรกฎาคม – กันยายน)
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แผนภูมิที่ 9 จำนวนผู้มีงำนทำที่อยู่ในแรงงำนนอกระบบในจังหวัดนครสวรรค์ จำแนกตำมอำยุ ปี 2560
20-24 20,347 0.05
25-29 27,960 0.07

15-19 5,436 0.01
60 ปี ขึ ้นไป 72,976 0.19

30-34 25,832 0.07

55-59 51,229 0.13

35-39, 32,425 0.08

50-54 55,012, 0.14

45-49 56,437 0.15

40-44 37,138 0.10

ที่มา : ส้านักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ (ข้อมูลรายปี พ.ศ. 2560)

ส้าหรั บด้านการศึกษา พบว่าแรงงานนอกระบบส่ว นใหญ่มีการศึกษาในระดับต่้ากว่าประถมศึกษา
คือมีจ้านวน 155,479 คน (ร้อยละ 40.41) รองลงมาคือระดับประถมศึกษา จ้านวน 72,698 คน (ร้อยละ 18.89) ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น จ้านวน 57,876 คน (ร้อยละ 15.04) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ) จ้านวน 44,983 คน
(ร้อยละ 11.69) และระดับอุดมศึกษา (สายวิชาการ) จ้านวน 15,180 คน (ร้อยละ 3.94)
แผนภูมิที่ 10 ผู้มีงำนทำที่มีอยู่ในแรงงำนนอกระบบในจังหวัดนครสวรรค์ จำแนกตำมระดับกำรศึกษำปี 2560
มัธยมศึกษาตอนปลาย อุดมศึกษา(วิชาการ),
อุดมศึกษา(วิชาชีพ),
(วิชาการ), 233, 0.06% 15180, 3.94%
12387, 3.22%
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย(อาชีวศึกษา),
14721, 3.83%

มัธยมศึกษาตอนปลาย(สาย
สามัญ), 44983, 12%

ไม่มีการศึกษา, 8558, 2%
อุดมศึกษา(วิชาการศึกษา),
2678, 0.70%

ต่ากว่าประถมศึกษา, 155479,
40%

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น,
57876, 15%

ประถมศึกษา, 72698, 19%

ที่มา : ส้านักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ (ข้อมูลรายปี พ.ศ. 2560)

ในด้านสถานภาพการท้างานของผู้มีงานท้า ของแรงงานนอกระบบ พบว่าส่วนใหญ่เป็นท้างานประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว ที่มีจ้านวน 186,672 คน (ร้อยละ 48.51) รองลงมาช่วยธุรกิจครัวเรือน จ้านวน 140,710 คน (ร้อยละ
36.57) ลู กจ้ างเอกชน จ้ านวน 46,208 คน (ร้ อยละ 12.01) สถานะนายจ้าง จ้านวน 5,942 คน (ร้อยละ 1.54)
การร่วมกลุ่ม จ้านวน 3,342 คน (ร้อยละ 0.87) และลูกจ้างรัฐบาล จ้านวน 1,918 คน (ร้อยละ 0.50) ตามล้าดับ

รายงานสถานการณ์และดัชนีชวี้ ัดภาวะแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ ไตรมาส 3 ปี 2561 (กรกฎาคม – กันยายน)
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แผนภูมิ 11 ผู้มีงำนทำของแรงงำนนอกระบบจังหวัดนครสวรรค์ จำแนกตำมสถำนภำพกำรทำงำน
นายจ้าง, 5,942,
1.54%

ช่วยธุรกิจครัวเรือน,
46,208, 12.01%
ท้างานส่วนตัว,
1,918, 0.50%

ลูกจ้างรัฐบาล,
186,672, 48.51%
ลูกจ้างเอกชน,
140,710, 36.57%
ที่มา : ส้านักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ (ข้อมูลรายปี พ.ศ. 2560)

ผู้มีงานท้าของแรงงานนอกระบบจังหวัดนครสวรรค์ จ้าแนกตามชั่วโมงการท้างานต่อสัปดาห์ ในจ้านวน
ผู้มีงานท้าทังสิน 384,792 คน นัน เมื่อพิจารณาถึงจ้านวนชั่วโมงการท้างานต่อสัปดาห์ พบว่าส่วนใหญ่ท้างาน 40-49
ชั่วโมง จ้านวน 234,641 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 60.98 โดยมีสัดส่วนของเพศชายมากกว่าเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ
55.68 และ 44.32 รองลงมาคื อ ท้ า งาน 50 ชั่ ว โมงขึ นไป มี จ้ า นวน 66,720 คน หรื อ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 17.34
ท้างาน 30-39 ชั่วโมง มีจ้านวน 58,000 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 15.07 ท้างาน 20-29 ชั่วโมง จ้านวน 19,363 คน
หรือคิดเป็นร้อยละ 5.03 และท้างาน 10-19 ชั่วโมง มีจ้านวน 4,827 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 1.25 ของผู้มีงานท้า
ทังหมด
ตำรำงที่ 3 จำนวนของผู้มีงำนทำแรงงำนนอกระบบ จำแนกตำมชั่วโมงกำรทำงำนต่อสัปดำห์และเพศ
ชั่วโมงกำรทำงำน

รวม

ชำย

หญิง

ยอดรวม

384,792
1,004
236
4,827
19,363
58,000
234,641
66,720

211,218
562
236
2,267
9,202
32,991
130,645
35,015

173,574
442
2,260
10,161
25,009
103,996
31,705

1. 0 ชั่วโมง
2. 1-9 ชั่วโมง
3. 10-19 ชั่วโมง
4. 20-29 ชั่วโมง
5. 30-39 ชั่วโมง
6. 40-49 ชั่วโมง
7. 50 ชั่วโมงขึนไป
ที่มา : ส้านักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ ปี 2560
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2) กำรส่งเสริมกำรมีงำนทำ
2.1 กำรจัดหำงำนในประเทศ
ภารกิจ การส่ งเสริ มให้ ป ระชาชนมีงานท้า เป็นภารกิจหลั กของกระทรวงแรงงานซึ่งด้าเนินการโดย
ส้านักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ การส่งเสริมการมีงานท้าในรูปแบบการจัดหางานมีทังการหางานในประเทศ
และต่างประเทศโดยการจัดหางานในจังหวัดนครสวรรค์ ในช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2561 (กรกฎาคม – กันยายน 2561)
มีจ้านวนต้าแหน่งงานว่างรวม 633 อัตรา แบ่งเป็นชาย 2 อัตรา (ร้อยละ 0.32 ของต้าแหน่งงานว่างทังหมด)
หญิง 2 อัตรา ร้อยละ 0.32 และไม่ระบุ มีจ้านวน 629 อัตรา ร้อยละ 99.37 ด้านผู้ลงทะเบียนสมัครงานมีจ้านวน
ทังหมด 395 คน เป็นชาย 258 คน (ร้อยละ 71.07 ของผู้ลงทะเบียนสมัครงานทังหมด) หญิงมีจ้านวน 105 คน
(ร้อยละ 28.93) ด้านการบรรจุงานมีจ้านวนทังหมด 608 คน โดยแบ่งเป็นชาย 395 คน (ร้อยละ 64.97 ของการ
บรรจุงานทังหมด) และหญิงจ้านวน 213 คน (ร้อยละ 35.03)
ตำรำงที่ 4 ตำแหน่งงำนว่ำง ผู้ลงทะเบียนสมัครงำน และกำรบรรจุงำนเปรียบเทียบ
ไตรมำส 4/2560, 1/2561, 2/2561 และไตรมำส 3/2561 ของจังหวัดนครสวรรค์
ตำแหน่งงำนว่ำง (อัตรำ)

ไตรมำส
ไตรมาส 4/60
ไตรมาส 1/61
ไตรมาส 2/61
ไตรมาส 3/61

ชำย
16
30
6
2

หญิง ไม่ระบุ รวม
4
937
957
14
952
996
6
992 1,004
2
629
633

ผู้ลงทะเบียน
สมัครงำน (คน)
ชำย หญิง รวม
203 300 503
324 310 634
397 363 760
258 105 363

บรรจุงำน (คน)
ชำย
344
443
514
395

หญิง
535
502
470
213

รวม
879
935
984
608

ที่มา : ส้านักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์
หมายเหตุ : ผลการบรรจุงานมีจ้านวนมากกว่าผู้ลงทะเบียนสมัครงาน (ผู้สมัครงานใหม่)
เนื่องจากผลการบรรจุงานเป็นยอดสะสม (จากผู้สมัครงานเก่าและใหม่)

แผนภูมิ 12 เปรียบเทียบตำแหน่งงำนว่ำง/กำรสมัครงำน/กำรบรรจุงำน ไตรมำส 1/2561 ไตร 2/2561และไตร
3/2561

จำนวน
1200
1000
800
600
400
200
0

996 1,004

935 984
634

760
1/2561
2/2561
3/2561

ต้าแหน่งงานว่าง(อัตรา)

ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน(คน)

บรรจุงาน(คน)

ที่มา : ส้านักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์
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ส้าหรับต้าแหน่งงานว่างไตรมาส 3/2561 นีพบว่าเป็นชาย 2 อัตราคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.32 ของต้าแหน่ง
งานว่างทังหมด ขณะที่เพศหญิงมี 2 อัตรา (ร้อยละ 0.32) และไม่ระบุเพศ 629 อัตรา ร้อยละ 99.37 การที่ต้าแหน่ง
งานว่างมากกว่าครึ่งไม่ได้ระบุเพศแสดงให้เ ห็นว่าสถานประกอบการหรือนายจ้างพิจารณาเห็นว่างานโดยทั่วไปไม่ว่า
ชายหรือหญิงก็สามารถท้าได้เช่นกัน หรือไม่มีความแตกต่างในเรื่องเพศ ในอีกประการหนึ่งนายจ้างพิจารณาเห็นว่า
การไม่ระบุจะมีผลดีในด้านโอกาสการคัดเลือกมากกว่าการระบุเพศ
แผนภูมิ 13 ตำแหน่งงำนว่ำงในจังหวัดนครสวรรค์ แยกตำมเพศ ไตรมำส 3 ปี 2561
ชาย, 2, หญิง, 2,
0.32% 0.32%

ไม่ระบุ, 629,
99.37%

ที่มา : ส้านักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์

เมื่อพิจารณาถึงจ้านวนผู้มาลงทะเบียนสมัครงานในไตรมาสนีที่พบว่ามีจ้านวนทังสิน 395 คน เป็นชาย 258 คน
คิดเป็นร้อยละ 71.07 และเป็นหญิง 105 คน คิดเป็นร้อยละ 28.93 และการบรรจุงานมีผู้ได้รับการบรรจุให้มีงานท้า
ทังสิน 608 คน โดยสัดส่วนของเพศชายจะได้รับการบรรจุงานมากกว่าเพศหญิง กล่าวคือผู้บรรจุงานที่เป็นเพศชาย
มีสัดส่วนร้อยละ 64.97 (395 คน) ขณะที่เพศหญิงมีร้อยละ 35.03 (213 คน)
แผนภูมิที่ 14 ตำแหน่งงำนว่ำง/ผู้สมัครงำน/และกำรบรรจุงำนในจังหวัดนครสวรรค์ จำแนกตำมเพศ
ไตรมำส 3 ปี 2561
700

629

608

600
500

363

400

258

300
200
100
0

395
213

105
2

2
ตำแหน่งว่ำงงำน

ผู้ลงทะเบียนสมัครงำน
ชำย

หญิง

บรรจุงำน
ไม่ระบุ

ที่มา : ส้านักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์
รายงานสถานการณ์และดัชนีชวี้ ัดภาวะแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ ไตรมาส 3 ปี 2561 (กรกฎาคม – กันยายน)
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ส้าหรั บ ต้าแหน่ งงานว่า งตามระดับการศึกษาไตรมาสนีพบว่า ต้าแหน่งงานว่างระดับที่ต้องการสู งสุ ดคือ
ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา ร้ อ ยละ 26.29 (264 อั ต รา) รองลงมาเป็ น ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ร้ อ ยละ 19.75 (125 อั ต รา)
ประถมศึกษาและต่้ากว่า ร้อยละ 18.64 (118 อัตรา) ระดับปวช. 14.69 (93 อัตรา) ระดับปวส. 11.69 (74 อัตรา)
ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก มีความต้องการ 0 อัตรา แต่ยังมีความต้องการแรงงานที่มีการศึกษาระดับล่างใน
อัตราที่สูง แสดงให้เห็นว่า ขณะนีตลาดแรงงานในจังหวัดนครสวรรค์ มีความต้องการแรงงานระดับล่าง
ขณะที่ผู้ ล งทะเบีย นสมัครงานไตรมาสนี ส่ ว นใหญ่เป็นผู้ที่ มีการศึกษาระดับมัธ ยมศึกษา และปริญญาตรี
จ้านวน 125 คน (ร้อยละ 34.44) รองลงมาเป็นระดับปวส. จ้านวน 107 คน (ร้อยละ 29.48) ระดับประถมศึกษาและ
ต่้ากว่า 5 คน (ร้อยละ 1.38) ระดับปวช. จ้านวน 1 คน (ร้อยละ 0.28)
ผู้บรรจุงานระดับมัธยมศึกษา มีการบรรจุงานมากที่สุด จ้านวน 217 คน (ร้อยละ 35.69) เมื่อเปรียบเทียบกับ
ระดับการศึกษาอื่นๆ รองลงมาเป็น ระดับปริญญาตรี จ้านวน 193 คน (ร้อยละ 31.74) ระดับปวส. จ้านวน 150 คน
(ร้อยละ 24.67) ระดับปวช. และระดับต่้ากว่าประถมศึกษาและต่้ากว่า จ้านวน 24 คน (ร้อยละ 3.95) ซึ่งสอดคล้อง
กับจ้านวนผู้สมัครงานและความต้องการของตลาดแรงงาน
แผนภูมิ 15 ตำแหน่งงำนว่ำง/ผู้สมัครงำน/บรรจุงำนในจังหวัดนครสวรรค์ จำแนกตำมระดับกำรศึกษำ
ไตรมำส 3 ปี 2561
250

217
193

200
160
150

150
125

118

107

93

100

125 125

74

50

24

24

5

1

0

0

0

0

ตาแหน่งงานว่าง(อัตรา)

ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน(คน)

บรรจุงาน(คน)

ที่มา : ส้านักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์
หมายเหตุ : ผลการบรรจุงานมีจ้านวนมากกว่าผู้ลงทะเบียนสมัครงาน (ผู้สมัครงานใหม่)
เนื่องจากผลการบรรจุงานเป็นยอดสะสม (จากผู้สมัครงานเก่าและใหม่)

จากแผนภูมิข้างต้น ประเด็นที่น่าสังเกต คือ ต้าแหน่งงานว่างหลายระดับการศึกษามีสัดส่วนสูงว่าผู้สมัครงาน
ต้าแหน่งงานว่างสูงสุด คือระดับมัธยมศึกษา รองลงมาคือ ระดับปริญญาตรี ระดับประถมศึกษาและต่้ากว่า ปวช. และ
ปวส. ส้าหรับผู้ลงทะเบียนสมัครงานสูงสุด คือระดับ มัธยมศึกษา รองลงมาคือ ระดับปวส. ระดับประถมศึกษาและต่้า
กว่า ระดับปวช. ตามล้าดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่าความต้องการด้านแรงงานในระดับ มัธยมศึกษามีความต้องการสูงสุด
รองลงมาคือระดับปริญญาตรี ฉะนัน ระบบการศึกษาต้องสร้างค่านิยมและให้ความส้าคัญกับการพัฒนาการศึกษาใน
สังคมไทยมากขึน
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2.2 ควำมต้องกำรภำคเอกชน
ด้านอาชีพพบว่าไตรมาสนีอาชีพที่มีต้าแหน่งงานว่างสูงสุด 5 อันดับแรกคือ 1) อาชีพเสมียน/เจ้าหน้าที่
มีจ้านวน 522 อัตรา (ร้อยละ 82.46) 2) พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด 26 อัตรา (ร้อยละ 4.11)
3) ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุฒิโส ผู้จัดการ 23 อัตรา (ร้อยละ 3.63) 4) ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้อง มีจ้านวน 19 คน (ร้อยละ 3.00) 5) อาชีพงานพืนฐาน มีจ้านวน 17 อัตรา (ร้อยละ 2.69)
ส้าหรับอาชีพที่มีผู้ลงทะเบียนสมัครงานสูงสุด 5 อันดับแรกคือ 1) อาชีพเสมียน/เจ้าหน้าที่ จ้านวน 311
คน (ร้อยละ 85.67) 2) ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุฒิโส ผู้จัดการ 15 คน (ร้อยละ 4.13) 3) ผู้บัญญัติ
กฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุฒิโส ผู้จัดการ 11 คน (ร้อยละ 3.03) 4) พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและ
ตลาด ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 8 คน (ร้อยละ 2.20) 5) ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ 7 คน (ร้อยละ
1.93)
การบรรจุงาน มีการบรรจุงานสูงสุด 5 อันดับแรกคือ 1) อาชีพเสมียน/เจ้าหน้าที่ จ้านวน 515 คน (ร้อยละ
84.70) 2) บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุฒิโส ผู้จัดการ จ้านวน 23 คน (ร้อยละ 3.78) 3)พนักงานบริการ
พนักงานขายในร้านค้าและตลาด อาชีพงานพืนฐาน จ้านวน 17 คน (ร้อยละ 2.80) 4) ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน
ผู้ ค วบคุ ม เครื่ อ งจั ก รและปฏิ บั ติ ง านด้ า นการประกอบการ จ้ า นวน 14 คน (ร้ อ ยละ 2.30) 5) ช่ า งเทคนิ ค และ
ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 13 คน (ร้อยละ 2.14) (ตารางภาคผนวกที่ 3)
แผนภูมิ 16 ตำแหน่งงำนว่ำงในจังหวัดนครสวรรค์ จำแนกตำมอำชีพ ไตรมำส 3 ปี 2561

ประเภทอำชีพ
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เสมียน
เจ้าหน้าที่ฯ

อาชีพพืนฐาน ช่างเทคนิคฯ

พนักงาน
บริการฯ

บรรจุงาน(คน)
ผู้ลงทะเบียนสมัคร
งาน(คน)
ต้าแหน่งงานว่าง
(อัตรา)

ผู้บัญญัติกฎหมายฯ

ที่มา : ส้านักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์
หมายเหตุ : ผลการบรรจุงานมีจ้านวนมากกว่าผู้ลงทะเบียนสมัครงาน (ผู้สมัครงานใหม่) เนื่องจากผลการบรรจุงานเป็นยอดสะสม
(จากผู้สมัครเก่าและใหม่)

เมื่ อ พิ จ ารณาในด้ า นอุ ต สาหกรรมพบว่ า อุ ต สาหกรรมที่ มี ต้ า แหน่ ง งานว่ า งสู ง สุ ด 5 อั น ดั บ แรก
คือ 1) การผลิ ต จ้ า นวน 425 อั ต รา (ร้ อ ยละ 67.14) 2) การขายส่ ง และการขายปลี ก การซ่อ มยานยนต์ และ
จักรยานยนต์ จ้านวน 144 อัตรา (ร้อยละ 22.75) 3) ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร จ้านวน 10 อัตรา (ร้อยละ 1.58)
4) การก่อสร้าง จ้านวน 9 อัตรา (ร้อยละ 1.42) 5) กิจกรรมการบริหารและการสนับสนุน จ้านวน 8 อัตรา (ร้อยละ
1.26)

รายงานสถานการณ์และดัชนีชวี้ ัดภาวะแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ ไตรมาส 3 ปี 2561 (กรกฎาคม – กันยายน)
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ส่วนการบรรจุงาน พบว่าอุตสาหกรรมที่บรรจุงานได้สูงสุด 5 อันดับแรก คือ 1) การผลิต จ้านวน 420
อัตรา (ร้อยละ 69.08) 2) การขายส่ งและการขายปลี ก การซ่อมยานยนต์ และจักรยานยนต์ จ้านวน 137 อัตรา
(ร้อยละ 22.53) 3) กิจกรรมการบริหารและการสนับสนุน จ้านวน 8 อัตรา (ร้อยละ 1.32) 4) ข้อมูลข่าวสารและ
การสื่อสาร, กิจกรรมทางการเงินและการประกัน ภัย จ้านวน 7 อัตรา (ร้อยละ 1.15) 5) การก่อสร้าง, ที่พักโรงแรม
และบริการด้านอาหาร จ้านวน 5 อัตรา (ร้อยละ 0.82)
ตำรำง 5 แสงจำนวนตำแหน่งงำนว่ำงและกำรบรรจุงำนจังหวัดนครสวรรค์ จำแนกตำมอุตสำหกรรม
ไตรมำส 3 ปี 2561
ตำแหน่งงำนว่ำง บรรจุงำน
ประเภทอุตสำหกรรม
(คน)
(อัตรำ)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ การประมง
การท้าเหมืองแร่
การผลิต
การจัดหาน้า การจัดการน้าเสียและของเสีย
การก่อสร้าง
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า
ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย
กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ
กิจกรรมการบริหารและสนับสนุน
การบริหารราชการการป้องกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ
การศึกษา
กิจกรรมด้านสุขภาพและงานด้านสังคมสงเคราะห์
ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ
กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ
กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือนกิจกรรมการผลิตสินค้า และบริการที่ท้า
ขึนเองเพื่อใช้ในครัวเรือน
ไม่ระบุประเภทอุตสำหกรรม
รวม

2
4
425
3
9
144
6
5
10
7
3
0
8
4
1
0
0
1
1

0
4
420
3
5
137
2
5
7
7
3
0
8
4
1
0
0
1
1

0
633

0
608

ที่มา : ส้านักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์
หมายเหตุ : ผลการบรรจุงานมีจ้านวนมากกว่าผู้ลงทะเบียนสมัครงาน (ผู้สมัครงานใหม่) เนื่องจากผลการบรรจุงานเป็นยอดสะสม
(จากผู้สมัครเก่าและใหม่)
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ตลาดแรงงานในไตรมาส 3 ปี 2561 พบว่าช่ วงอายุที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานส่ วนใหญ่ จะมีอายุ
ระหว่าง 18-24 ปี ต้องการสูงสุด 184 อัตรา (ร้อยละ 29.07) รองลงมามีอายุ 25-29 ปี 116 อัตรา (ร้อยละ 18.33)
อายุ 30-39 ปี 98 อัตรา (ร้อยละ 15.48) อายุ 40-49 ปี 87 อัตรา (ร้อยละ 13.74) อายุ 50-59 และอายุ 60 ปีขึนไป
จ้านวน 74 อัตรา (ร้อยละ 11.69)
ขณะเดียวกันผู้ลงทะเบียนสมัครงาน ส่วนใหญ่จะมีอายุระหว่าง 30-39 ปี จ้านวน 107 คน (ร้อยละ 29.48)
อายุร ะหว่าง 25-29 ปี จ้านวน 87 คน (ร้ อยละ 23.97) อายุระหว่าง 18-24 ปี จ้านวน 63 คน (ร้อยละ 17.36)
อายุระหว่างอายุระหว่าง 40-49 ปี จ้านวน 59 คน (ร้อยละ 16.25) อายุระหว่าง 50-59 ปี มีจ้านวน 41 คน (ร้อยละ
11.29)
ช่วงอายุที่ได้รับการบรรจุงานมากที่สุด คือ มีอายุระหว่าง 30-39 ปี จ้านวน 255 คน (ร้อยละ 41.94)
อายุระหว่าง 25-29 ปี จ้านวน 122 คน (ร้อยละ 20.07) อายุระหว่างอายุระหว่าง 40-49 ปี จ้านวน 100 คน (ร้อยละ
16.45) อายุระหว่าง 18-24 ปี จ้านวน 71 คน (ร้อยละ 11.68) อายุระหว่าง 50-59 ปี มีจ้านวน 53 คน (ร้อยละ
8.72) (ตารางภาคผนวกที่ 4)
แผนภูมิ 17 จำนวนตำแหน่งงำนว่ำง ผู้สมัครงำน กำรบรรจุงำนจังหวัดนครสวรรค์ จำแนกตำมอำยุ
ไตรมำส 3 ปี 2561

ประเภทอำชีพ
100%

71

80%

63

60%

255

87

40%
0
15 - 17
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100
59

107

184

20%
0%

122

116
25 - 29

98
30 - 39

87
40 - 49

53

7
6

41
74
74

บรรจุงาน(คน)
ผู้ลงทะเบียนสมัคร
งาน(คน)
ต้าแหน่งงานว่าง
(อัตรา)

50 - 59 60 ปีขึนไป

ทีม่ า : ส้านักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์
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2.3 แรงงำนต่ำงด้ำว
2.3.1 แรงงำนต่ำงด้ำวเข้ำเมืองถูกกฎหมำย จำแนกตำมประเภทกำรได้รับอนุญำต
จ้านวนแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท้างานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ณ เดือนกันยายน 2561 มีจ้านวนทังสิน
793 คน โดยส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่อนุญาตให้เข้าอยู่ชั่วคราว จ้านวน 612 คน (ร้อยละ 77.18) และประเภท
มาตรา 63 ยกเว้นมติ ครม. จ้านวน 181 คน (ร้อยละ 22.82)
แผนภูมิที่ 18 แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายจังหวัดนครสวรรค์
จ้าแนกตามประเภทการได้รับอนุญาต ณ เดือนกันยายน 2561
800

612

600
400
181

200
0
ประเภทชั่วครำว

ประเภทมำตรำ 63 ยกเว้นมติ ครม.

ที่มา : ส้านักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์
หมายเหตุ : ออกใบอนุญาตท้างาน + ต่ออายุใบอนุญาตท้างาน

แรงงำนต่ำงด้ำวเข้ำเมืองถูกกฎหมำย จำแนกตำมประเภทอำชีพ
หากพิ จ ารณาแรงงานต่ า งด้ า วถู ก กฎหมาย โดยไม่ นั บ รวมประเภทตลอดชี พ จะพบว่ า แรงงานต่ า งด้ า ว
ถูกกฎหมายในประเทศไทยส่วนใหญ่ร้อยละ 92.59 (7,518 คน) ประกอบอาชีพผู้ปฏิบัติงานที่มิอาจสามารถจัดประเภทอาชีพ
ได้ รองลงมาคือประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ มีจ้านวน 579 คน (ร้อยละ 7.13) ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับสูง
ผู้จัดการ จ้านวน 15 คน (ร้อยละ 0.18) แสดงให้เห็นว่าตลาดแรงงานต่างด้าวในจังหวัดนครสวรรค์ ต้องการแรงงาน
ระดับล่างมากกว่าแรงงานที่มีความเชี่ยวชาญ
แผนภูมิ 19 แรงงำนต่ำงด้ำวถูกกฎหมำยจังหวัดนครสวรรค์ แยกตำมประเภทอำชีพ (ยกเว้นประเภทตลอดชีพ)
ไตรมำส 3 ปี 2561
จำนวน(คน)
7,518

8000
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579

ที่มา : ส้านักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์
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ถ้าพิจารณาแยกตามสัญชาติจะพบว่า แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย (ยกเว้นประเภทตลอดชีพ) ในจังหวัด
นครสวรรค์ มีสัญชาติเมีย นมามากที่สุด คือมีจ้านวน 6,175 คน คิดเป็นร้อยละ 76.05 รองลงมาคือสัญชาติอื่นๆ
มีจ้านวน 1,433 คน (ร้อยละ 17.65) จีน มีจ้านวน 182 คน (ร้อยละ 2.24) ฟิลิปปินส์ มีจ้านวน 144 คน (ร้อยละ
1.77) และอังกฤษ มีจ้านวน 65 คน (ร้อยละ 0.80)
ส้ าหรั บ แรงงานต่างด้า วตามมติ คณะรั ฐ มนตรี (ครม.) เป็ นแรงงานที่ป ระเทศไทยอนุญ าตให้ มาท้า งาน
เป็นการชั่วคราว เพื่อทดแทนการขาดแคลนแรงงานในประเทศไทย แรงงานในกลุ่มนีมี 3 สัญชาติ คือ เมียนมา ลาว
กัมพูชา ส้าหรับในปี 2561 ข้อมูลเดือนกันยายน 2561 จ้านวนแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในระบบทะเบียน ของส้านักงาน
จัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ มีจ้านวนทังสิน 6,165 คน หากพิจารณาตามสัญชาติ พบว่า สัญชาติเมียนมา จ้านวน
5,459 คน (ร้อยละ 88.55 ) สัญชาติลาว จ้านวน 198 คน (ร้อยละ 3.21 ) สัญชาติกัมพูชา จ้านวน 508 คน (ร้อยละ
8.24)
จ้านวนแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ณ เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2561 มีจ้านวน
ทังสิน 2,934 คน จ้าแนกเป็นกลุ่มชั่วคราวทั่วไป จ้านวน 612 คน (ร้อยละ 20.86) กลุ่มชั่วคราว MOU (น้าเข้า)
จ้านวน 1,162 คน (ร้อยละ 39.60) กลุ่มชั่วคราว MOU (พิสูจน์สัญชาติ) จ้านวน 1,160 คน (ร้อยละ 39.54) ส่วนคน
ต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย จ้านวนทังสิน 5,186 คน จ้าแนกเป็นชนกลุ่มน้อย 181 คน (ร้อยละ 3.49) มติ ครม.
5,005 คน (ร้อยละ 96.51) (ภาคผนวก ตาราง5)
2.4 จำนวนแรงงำนไทยที่ได้รับอนุมัติให้ไปทำงำนในต่ำงประเทศ
แรงงานไทยที่ลงทะเบียนไปท้างานต่างประเทศในไตรมาส 3 ปี 2561 มีจ้านวนทังสิน 43 คน ลดลงจาก
ไตรมาสที่แล้วที่มีจ้านวน 67 คน โดยผู้แจ้งความประสงค์ไปท้างานต่างประเทศ เป็นผู้มีการศึกษาระดับ มัธยมศึกษา
จ้านวน 26 คน (ร้อยละ 60.47) รองลงมาคือ ระดับ ปวช. ปวส. ปวท. อนุปริญญา จ้านวน 8 คน (ร้อยละ 18.60)
ระดับประถมศึกษา จ้านวน 6 คน (ร้อยละ 13.95) และระดับปริญญาตรี จ้านวน 3 คน (ร้อยละ 6.98) ข้อมูลดังกล่าว
สะท้อนให้เห็นว่าแรงงานส่วนใหญ่ที่นิยมไปท้างานต่างประเทศจะเป็นแรงงานระดับล่าง ซึ่งอาจจะมีผลมาจากประเทศ
เหล่านันขาดแคลนแรงงานไร้ทักษะฝีมือ เช่น งานก่อสร้าง กรรมกร
แผนภูมิ 20 แรงงำนไทยในจังหวัด นครสวรรค์ ที่ลงทะเบียนแจ้งควำมประสงค์เดินทำงไปทำงำนต่ำงประเทศ
จังหวัดนครสวรรค์ จำแนกตำมระดับกำรศึกษำ ไตรมำส 3 ปี 2561 (กรกฎำคม – กันยำยน)
ปริญญตรี, 3,
6.98%
ปวช. ปวส. ปวท.
อนุปริญญา, 7,
21.87%

ประถมศึกษา, 6,
13.95%

รวม 67 คน
100%

มัธยมศึกษา, 26,
60.47%
ที่มา : ส้านักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์
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ในส่วนของการอนุญาตให้ไปท้างานต่างประเทศไตรมาส 3 ปี 2561 พบว่ามีจ้านวนทังสิน 107 คน มีอัตรา
ลดลงจากไตรมาสที่ผ่านมา จ้านวน 127 คน และหากพิจารณาตามวิธีการเดินทางพบว่า เป็นการเดินทางประเภท
Re-Entry Visa จ้านวน 94 คน (ร้อยละ 87.85) เดินทางด้วยตนเอง จ้านวน 13 คน (ร้อยละ 12.15)
แรงงานไทยเดินทางไปท้างานตามที่ได้รับอนุญาตในไตรมาส 3 ปี 2561 ส่วนใหญ่จะไปท้างานในภูมิภาค
เอเซีย จ้านวน 62 คน ร้อยละ 57.94 ของแรงงานไทยที่ไปท้างานต่างประเทศทังหมด รองลงมาคือ ตะวันออกกลาง
28 คน คิดเป็นร้อยละ 26.17 ภูมิภาคอื่นๆ จ้านวน 15 คน (ร้อยละ 14.02) และแอฟริกา จ้านวน 2 คน (ร้อยละ
1.87)
แผนภูมิ 21 แรงงำนไทยในจังหวัดนครสวรรค์ ที่ได้รับอนุญำตไปทำงำนต่ำงประเทศ จำแนกตำมภูมิภำค
ที่เดินทำงไป ไตรมำส 3 ปี 2561

แอฟริกา, 2,
1.87%

ภูมิภาคอื่นๆ, 15,
14.02%
เอเชีย, 62,
57.94%

ตะวันออกกลาง,
28, 26.17%

จ้านวนทังหมด 107 คน
ที่มา : ส้านักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์

3) กำรพัฒนำศักยภำพแรงงำน
ในไตรมาส 3 ปี 2561 (กรกฎาคม – กันยายน) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ ได้ด้าเนินการ
ฝึกอบรมพัฒนาผู้ใช้แรงงานในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ ฝึกเตรียมเข้าท้างาน การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน และการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือแรงงานไทยให้มีมาตรฐานฝีมือทัดเทียมประเทศต่างๆ ขณะเดียวกัน เป็น
การพัฒนาทักษะให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทังในจังหวัดนครสวรรค์ และในระดับประเทศ
3.1 กำรฝึกเตรียมเข้ำทำงำน จำแนกตำมกลุ่มอำชีพ
พบว่า ข้อมูลจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ ในรอบไตรมาส 3 ปี 2561 ไม่มีผู้เข้ารับการ
ฝึก การเตรียมเข้าท้างานในจังหวัดนครสวรรค์
ผู้ที่ผ่านการฝึกเตรียมเข้าท้างานมีจ้านวน 32 คน โดยเป็นกลุ่มอาชีพ ธุรกิจและบริการ จ้านวน 11 คน
คิดเป็นร้อยละ 34.38 ของผู้ที่ผ่านการฝึกทังหมด รองลงมาคือ ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ จ้านวน 21
คน (ร้อยละ 65.63)
ไม่มีผู้ที่อยู่ในระหว่างการฝึก
*หมายเหตุ : 1. ผู้เข้ารับการฝึก หมายถึง ผู้เริ่มเข้าฝึกในช่วงเดือน ก.ค. - ก.ย.61
2. ผู้ผ่านการฝึก หมายถึง ผู้ที่เข้าฝึกก่อนเดือน ก.ค.61 แต่มีก้าหนดจบฝึกในช่วงเดือน ก.ค. – ก.ย. 61
3. อยู่ระหว่างการฝึก หมายถึง ผู้ที่ยังไม่จบการฝึกและมีก้าหนดจบฝึกภายหลังเดือน ก.ย. 61
รายงานสถานการณ์และดัชนีชวี้ ัดภาวะแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ ไตรมาส 3 ปี 2561 (กรกฎาคม – กันยายน)
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แผนภูมิ 22 กำรฝึกเตรียมเข้ำทำงำนในจังหวัดนครสวรรค์ จำแนกตำมกลุ่มอำชีพไตรมำส 3 ปี 2561
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ที่มา : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์

3.2 กำรฝึกยกระดับฝีมือแรงงำน
การฝึกยกระดับฝีมือแรงงานจ้าแนกตามกลุ่มอาชีพ พบว่ามีการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน ทังสิน 393 คน
โดยพิจารณาตามกลุ่มอาชีพ พบว่ากลุ่ มอาชีพเกษตรอุตสาหกรรม จ้านวน 229 คน (ร้อยละ 58.27) กลุ่มอาชีพ
ช่างเครื่องกล 99 คน (ร้อยละ 25.19) กลุ่มอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ 39 คน (ร้อยละ 9.92)
และกลุ่มอาชีพ ช่างอุตสาหกรรมศิลป์ 26 คน (ร้อยละ 6.62)
ผู้ที่ผ่านการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานคิดเป็นร้อยละ 98.73 (388 คน ของจ้านวนผู้ที่เข้ารับการยกระดับ
ฝีมือทังหมด) พบว่ากลุ่มอาชีพเกษตรอุตสาหกรรม จ้านวน 225 คน (ร้อยละ 57.99) กลุ่มอาชีพช่างเครื่องกล 99 คน
(ร้ อยละ 25.52) กลุ่ มอาชีพ ช่างไฟฟ้ า อิ เล็ ก ทรอนิกส์ และคอมพิว เตอร์ 38 คน (ร้อยละ 9.79) และกลุ่ ม อาชี พ
ช่างอุตสาหกรรมศิลป์ 26 คน (ร้อยละ 6.70)
แผนภูมิ 23 กำรฝึกยกระดับฝีมือแรงงำนในจังหวัดนครสวรรค์ จำแนกตำมกลุ่มอำชีพไตรมำส 3 ปี 2561
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ที่มา : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์

รายงานสถานการณ์และดัชนีชวี้ ัดภาวะแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ ไตรมาส 3 ปี 2561 (กรกฎาคม – กันยายน)

หน้า 31

3.3 กำรฝึกเสริมทักษะฝีมือแรงงำน
การฝึกเสริมทักษะฝีมือแรงงาน ในไตรมาสนี พบว่ามีการฝึกเสริมทักษะฝีมือแรงงาน ทังสิน 171 คน
โดยพิจารณาตามกลุ่มอาชีพที่ฝึกพบว่ากลุ่มอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ มีการฝึกเสริมทักษะฝีมือ
แรงงานสูงสุด จ้านวน 81 คน (ร้อยละ 47.37) รองลงมาคือกลุ่มช่างเครื่องกล จ้านวน 60 คน (ร้อยละ 35.09)
และกลุ่มอาชีพช่างอุตสาหการ มีจ้านวนเท่ากันคือ 30 คน (ร้อยละ 17.54)
ทังนีผู้ที่ผ่านการฝึกเสริมทักษะฝีมือแรงงานมีจ้านวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ที่เข้ารับการฝึกเสริม
ทักษะฝีมือแรงงาน
แผนภูมิ 24 กำรฝึกเสริมทักษะฝีมือแรงงำนในจังหวัดนครสวรรค์ จำแนกตำมกลุ่มอำชีพไตรมำส 3 ปี 2561
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ที่มา : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์

3.4 กำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำน จำแนกตำมกลุ่มอำชีพ
การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานตามกลุ่มอาชีพพบว่า มีผู้เข้ารับการทดสอบทังหมด จ้านวน 83 คน
พิจารณาตามกลุ่มอาชีพที่ฝึกพบว่า ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ มีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
สูงสุด มีจ้านวน 69 คน (ร้อยละ 83.13) และธุรกิจและบริการ จ้านวน 14 คน (ร้อยละ 16.87
ทั งนี ผู้ ที่ ผ่ า นการทดสอบมาตรฐานฝี มื อ แรงงาน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 95.18 ของผู้ เ ข้ า รั บ การทดสอบ
มาตรฐานฝี มื อ แรงงาน โดยเป็ น กลุ่ ม อาชี พ ช่ า งไฟฟ้ า อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และคอมพิ ว เตอร์ มี จ้ า นวน 66 คน
(ร้อยละ 83.54) และธุรกิจและบริการ จ้านวน 13 คน (ร้อยละ 16.46)
แผนภูมิ 25 กำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำน ในจังหวัดนครสวรรค์ จำแนกตำมกลุ่มอำชีพไตรมำส 3 ปี 2561
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ที่มา : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์
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4) กำรคุ้มครองแรงงำนและสวัสดิกำร
4.1 กำรตรวจแรงงำน
กระทรวงแรงงานนอกจากจะมีภารกิจด้านการส่งเสริมการมีงานท้าการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อยกระดับ
ฝีมือให้เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน และทัดเทียมมาตรฐานสากลแล้ว อีกภารกิจหนึ่งที่เกิดขึนต่อเนื่องภายหลัง
การส่งเสริมให้คนมีงานท้าแล้วคือ ภารกิจด้านการคุ้มครองลูกจ้าง นายจ้าง ให้ได้รับความเป็นธรรมในการจ้างงาน โดย
ส้านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเป็น หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เป็นหน่วยงาน
ที่มีบทบาทในการคุ้มครองผู้ใช้แรงงานให้ได้รับความเป็นธรรมจากการจ้างงาน ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
เพื่อไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้าง โดยมีจุดมุ่งหมายสูงสุด คือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึน ขณะเดียวกันในอีกด้าน
หนึ่งก็ต้องผดุงไว้ซึ่งความยุติธรรมกับฝ่ายนายจ้าง กล่าวคือไม่โอนเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งทังนี มาตรการที่จะช่วยให้
ผู้ใช้แรงงานได้รับรายได้และสวัสดิการที่เป็นธรรมเพียงพอต่อการด้ารงชีวิต รวมถึงได้รับการคุ้มครองแรงงานให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึนได้คือการตรวจสถานประกอบการเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้แรงงานได้รับการปฏิบัติและดูแลตามกฎหมาย
ขณะเดียวกันจะเป็นมาตรการในการกระตุ้นให้สถานประกอบการเอาใจใส่ดูแลลูกจ้างของตนให้มากขึนอีกด้วย ส้าหรับ
ในไตรมาส 3 ปี 2561 (ช่วงเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2561) ส้านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
นครสวรรค์ ได้ด้าเนินการตรวจคุ้มครองแรงงานในสถานประกอบการทังสิน 174 แห่ง มีลูกจ้างที่ผ่าน การตรวจหรือ
ได้รับการคุ้มครองรวม 1,106 คน จ้าแนกเป็นชาย 564 คน (ร้อยละ 50.99 ของลูกจ้างที่ตรวจทังหมด) หญิง 542 คน
(ร้ อ ยละ 49.01) โดยสถานประกอบการที่ ผ่ านการตรวจส่ ว นใหญ่ เ ป็น สถานประกอบการขนาดเล็ ก คื อ สถาน
ประกอบการขนาด 1–4 คน คิดเป็นร้อยละ 68.97 (120 แห่ง) ขนาด 5–9 คน คิดเป็นร้อยละ 13.22 (23 แห่ง) ขนาด
10–19 คน ร้อยละ 12.07 (21 แห่ง) ขนาด 20-49 คน ร้อยละ 4.60 (8 แห่ง) และขนาด 50-99 คน ร้อยละ 1.15
(2 แห่ง)
ตำรำง 6 จำนวนสถำนประกอบกิจกำรและลูกจ้ำงที่ผ่ำนกำรตรวจคุ้มครองแรงงำนในจังหวัดนครสวรรค์ ไตรมำส
2 ปี 2561
ไตรมำส 3 ปี 2561
ขนำดสถำนประกอบ
สปก.ที่ผ่านการตรวจ
กิจกำร
ลูกจ้างที่ผ่านการตรวจ (คน)
(แห่ง)
1 - 4 คน
120
260
5 - 9 คน
23
145
10 - 19 คน
21
274
20 - 49 คน
8
260
50 - 99 คน
2
167
100 - 299 คน
300 - 499 คน
500 - 999 คน
1,000 คนขึนไป
รวม
174
1,106
ที่มา : ส้านักงานสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์
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ในส่วนผลการตรวจคุ้มครองแรงงสยพบว่าสถานประกอบกิจการส่วนใหญ่ ร้อยละ 86.78 (จ้านวน 151 แห่ง)
ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย ขณะที่สถานประกอบกิจการที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายมีร้อยละ 13.22 (จ้านวน 23
แห่ง)
เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบเฉพาะกลุ่มสถานประกอบกิจการที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยเปรียบเทียบ
จ้านวนสถานประกอบกิจการที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องในแต่ละขนาดสถานประกอบกิจการกับสถานประกอบกิจการที่ปฏิบัติ
ไม่ถูกต้องทังหมด ในไตรมาส 3 ปี 2561 พบว่าสถานประกอบกิจการขนาด 1-4 คน มีการปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม
กฎหมาย จ้านวน 17 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 73.91 ของสถานประกอบกิจการที่ปฏิบัติไม่ถูกต้อง สถานประกอบกิจการ
ขนาด 10-19 คน จ้านวน 3 แห่ง (ร้อยละ 13.04) สถานประกอบกิจการขนาด 20-49 คน จ้านวน 2 แห่ง (ร้อยละ
8.70) สถานประกอบกิจการขนาด 50-99 คน จ้านวน 1 แห่ง (ร้อยละ 4.35) เมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตราการ
ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายกับสถานประกอบกิจการที่ตรวจทังหมดในแต่ละขนาดสถานประกอบกิจการจะพบว่า
สถานประกอบกิจการที่มีขนาด 1-4 คน มีการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย จ้านวน 103 แห่ง (ร้อยละ 68.21 ของ
สถานประกอบกิจการที่ปฏิบัติถูกต้องทังหมด) ขนาด 5-9 คน จ้านวน 23 แห่ง (ร้อยละ 15.23) ขนาด 10-19 คน
จ้านวน 18 แห่ง (ร้อยละ 11.92) ขนาด 20-49 คน จ้านวน 6 แห่ง (ร้อยละ 3.97) และขนาด 50-99 คน จ้านวน 4
แห่ง (ร้อยละ 0.66)
แผนภูมิ 23 เปรียบเทียบสถำนประกอบกิจกำรที่ปฏิบัติถูกต้อง/ไม่ถูกต้องตำมกฎหมำยคุ้มครองแรงงำน
ไตรมำส 3 ปี 2561
จำนวน (แห่ ง)
0
17

3

2
1

23
103

18

6
1

1-4 คน

5-9 คน

10-19 คน

20-49 คน

ปฏิบตั ิถกู ต้ อง

50-99 คน

0

0

100-299 คน

1,000 คนขึ ้นไป

ปฏิบตั ิไม่ถกู ต้ อง

ที่มา : ส้านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์

ส้าหรับสถานประกอบกิจการที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน จ้านวน 23 แห่ง โดยพบว่า
เรื่องที่ปฏิบัติไม่ถูกต้อง คือ เรื่องวันหยุด ค่าจ้างขันต่้า และข้อบังคับ เมื่อส้านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัดนครสวรรค์ ตรวจพบว่าสถานประกอบกิจการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน จะมีการด้าเนินการ
เพื่อให้สถานประกอบกิจการนันปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ลูกจ้าง ได้แก่การ
แนะน้าให้ปฏิบัติ ในสิ่งที่ถูกต้อง การออกค้าสั่งให้ด้าเนินการ การเปรียบเทียบปรับหรือการส่งเรื่องด้าเนินคดี ทังนี
จากข้อมูลข้างต้นพบว่า ไตรมาส 3 ปี 2561 พบการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายแรงงานของสถานประกอบกิจการ
ดังกล่าว เจ้าหน้าที่ได้ออกค้าสั่งให้ด้าเนินการแก้ไขแก่เจ้าของสถานประกอบกิจการเพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย
ทังหมด (ตารางภาคผนวกที่ 6)

รายงานสถานการณ์และดัชนีชวี้ ัดภาวะแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ ไตรมาส 3 ปี 2561 (กรกฎาคม – กันยายน)
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เมื่อพิจารณาตามประเภทอุตสาหกรรม พบว่าอุตสาหกรรมที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายมากที่สุด คือ
ประเภทการผลิต จ้านวน 10 แห่ง (ร้อยละ 43.48) รองลงมาคือ ประเภทการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยาน
ยนต์ รถจักรยานยนต์ ของใช้ส่วนตัว และของใช้ในครัวเรือน จ้านวน 5 แห่ง (ร้อยละ 21.74) ประเภทโรงแรมและ
ภัตตาคาร จ้านวน 4 แห่ง (ร้อยละ 17.39) ประเภทการก่อสร้าง 3 แห่ง (ร้อยละ 13.04)
เมื่อพิจารณาเรื่องที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน เรื่องที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องคือ เรื่องวันหยุด
จ้านวน 15 แห่ง (ร้อยละ 65.22) ข้อบังคับ จ้านวน 3 แห่ง (ร้อยละ 13.04) เงินประกันในการท้างาน, ค่าจ้างขันต่้า
จ้านวน 2 แห่ง (ร้อยละ 8.70) ระยะเวลาการจ่ายค่าจ้าง 1 (ร้อยละ 4.35) การด้าเนินการของเจ้าหน้าที่ในส่วนของ
สถานประกอบกิจการที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ประกอบไปด้วย การให้ค้าแนะน้าในวิธีการ
ปฏิบัติที่ถูกต้องการออกค้าสั่งให้ส่งเอกสาร เรียกพบ ปรับปรุง หรือหยุดการใช้เครื่องจักร รวมทังการส่งเรื่องด้าเนินคดี
ทังนี ในบางแห่งอาจมีการด้าเนินการมากกกว่า 1 กรณี ส้าหรับไตรมาส 3 ปี 2561 ซึ่งพบว่ามีสถานประกอบกิจการ
ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุ้ มครองแรงงาน จ้านวน 23 แห่ง ส้านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
นครสวรรค์ ได้ด้าเนินการโดยออกค้าสั่งให้ด้าเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานให้เกิ ดความปลอดภัยมาก
ยิ่งขึน โดยการออกค้าสั่งให้ด้าเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน
กำรตรวจควำมปลอดภัยในกำรทำงำน
ส้ า หรั บ การตรวจความปลอดภั ย ในการท้ า งาน ซึ่ ง เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการคุ้ ม ครองดู แ ลความปลอดภั ย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท้างานของลูกจ้าง นอกจากนีการตรวจความปลอดภัยในการท้างานยังเป็นอีก
มาตรการหนึ่งที่ด้าเนินการเพื่อกระตุ้นส่งเสริมให้เจ้าของสถานประกอบกิจการเห็นความส้า คัญ และตระหนักถึงเรื่อง
ความปลอดภัยในการท้างาน เพราะหากการท้างานมีความปลอดภัยย่ อมส่งผลถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ใช้แรงงาน
ตามมา เมื่อคนงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี จะท้างานอย่างมีความสุข และจะส่งผลต่อผลผลิตที่เพิ่มสูงขึนของสถานประกอบ
กิจการอันน้าไปสู่ผลก้าไรตามมานั่นเอง
ในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 ช่วงเดือน (กรกฎาคม – กันยายน 2561) ส้านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัดนครสวรรค์ ได้ด้าเนินการตรวจความปลอดภัยในการท้างานของสถานประกอบกิจการทังสิน 51 แห่ง มีลูกจ้าง
ที่ผ่านการตรวจหรือได้รับการคุ้มครองรวม 2,270 คน จ้าแนกเป็นชาย 1,420 คน (ร้อยละ 62.56 ของลูกจ้างที่ตรวจ
ทังหมด) หญิง 850 คน (ร้อยละ 37.44) โดยสถานประกอบการที่ผ่านการตรวจส่วนใหญ่เป็น สถานประกอบการขนาด
เล็ก คือ สถานประกอบการขนาด 1–4 คน คิดเป็นร้อยละ 23.53 (12 แห่ง) ขนาด 5–9 คน คิดเป็นร้อยละ 29.41
(15 แห่ง) ขนาด 10–19 คน ร้อยละ 23.53 (12 แห่ง) ขนาด 20-49 คน ร้อยละ 13.73 ( 7 แห่ง) ขนาด 50-99 คน
ร้อยละ 5.88 (3 แห่ง) และขนาด 100-299 คน ร้อยละ 1.96 (1 แห่ง) และ 1,000 คนขึนไป ร้อยละ 1.96 (1 แห่ง)

รายงานสถานการณ์และดัชนีชวี้ ัดภาวะแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ ไตรมาส 3 ปี 2561 (กรกฎาคม – กันยายน)
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ตำรำง 7 กำรตรวจควำมปลอดภัยในสถำนประกอบกิจกำรจังหวัดนครสวรรค์ ไตรมำส 3 ปี 2561
จำแนกตำมสถำนประกอบกิจกำร
สถำนประกอบกิจกำร/ลูกจ้ำงที่ผ่ำนกำรตรวจ
ขนำดสถำนประกอบกิจกำร สถำนประกอบกิจกำร
ลูกจ้ำง
(แห่ง)
(คน)
1 - 4 คน
12
34
5 - 9 คน
15
109
10 - 19 คน
12
151
20 - 49 คน
7
230
50 - 99 คน
3
256
100 - 299 คน
1
279
300 - 499 คน
500 - 999 คน
1,000 คนขึนไป
1
1,211
รวม
51
2,270
ที่มา : ส้านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์

ในส่วนผลการตรวจพบว่าสถานประกอบกิจการส่วนใหญ่ร้อยละ 90.20 (จ้านวน 46 แห่ง) ปฏิบัติถูกต้อง
ตามกฎหมาย ขณะที่สถานประกอบกิจการที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายมีร้อยละ 9.80 (จ้านวน 5 แห่ง)
ตำรำง 8 กำรตรวจควำมปลอดภัย กับกำรปฏิบัติถูกต้องตำมกฎหมำยควำมปลอดภัยจังหวัดนครสวรรค์
ไตรมำส 3 ปี 2561
ไตรมำส 3 ปี 2561
ขนำดสถำนประกอบ
กิจกำร

สปก.ที่ผ่ำนกำรตรวจ
(แห่ง)

สปก.ที่ปฏิบัติถกู ต้อง
(แห่ง)

สปก.ที่ปฏิบัติไม่ถกู ต้อง
(แห่ง)

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 คนขึนไป
รวม

12
15
12
7
3
1
1
51

12
14
11
6
1
1
1
46

1
1
1
2
5

ที่มา : ส้านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์

รายงานสถานการณ์และดัชนีชวี้ ัดภาวะแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ ไตรมาส 3 ปี 2561 (กรกฎาคม – กันยายน)
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ประเภทอุตสาหกรรมที่มีการตรวจความปลอดภัยสูงสุดในไตรมาส 3 ปี 2561 คือ 1) ประเภทการขายส่ง ขาย
ปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ รถจักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคล และของใช้ในครัวเรือน มีจ้านวน 23 แห่ง คิดเป็นร้อย
ละ 45.10 ของสถานประกอบกิจการที่ตรวจทังหมด 2) ประเภทการเป็นสื่อกลางทางการเงิน จ้านวน 13 แห่ง (ร้อยละ
25.49) 3) ประเภทการก่อสร้าง 7 แห่ง (ร้อยละ 13.73) 4) ประเภทการผลิต 6 แห่ง (ร้อยละ 11.76) 5) ประเภทการ
ขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม, กิจการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า และกิจกรรมธุรกิจ จ้านวน 11
แห่ง (ร้อยละ 11.58 )
ส้าหรับประเภทอุตสาหกรรมที่มีอัตราการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายความปลอดภัยในไตรมาส 3 ปี 2561
(ค้านวณจากจ้านวนสถานประกอบกิจการที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายในแต่ละประเภทอุสาหกรรมเปรียบเทียบกับ
จ้านวนสถานประกอบกิจการที่ตรวจในแต่ละประเภทอุตสาหกรรม) คือ 1) ประเภทการก่อสร้าง 3 แห่ง (ร้อยละ
42.86) 2) การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม, กิจการด้านอสังหาริม ทรัพย์ การให้เช่า และกิจกรรมธุรกิจ
1 แห่ง (ร้อยละ 100)
ตำรำง 9 ผลกำรตรวจควำมปลอดภัย/อัตรำกำรปฏิบัติไม่ถูกต้องตำมกฎหมำยจังหวัดนครสวรรค์ ไตรมำส 3 ปี 2561
ประเภทอุตสำหกรรม
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

เกษตรกรรม การล่าสัตว์และการป่าไม้
การประมง
การท้าเหมืองแร่ และเหมืองหิน
การผลิต
การไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา
การก่อสร้าง
การขายส่งการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ รถจักรยานยนต์
ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน
โรงแรมและภัตตาคาร
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม
การเป็นสื่อกลางทางการเงิน
กิจการด้านอสังหาริมทรัพย์การให้เช่า และกิจกรรมทางธุรกิจ

สปก.ที่ผ่ำนกำร
ตรวจ (แห่ง)
6
7
23

ผลกำรตรวจ (แห่ง)
ปฏิบัติถูกต้อง ปฏิบัติไม่ถูกต้อง
6
4
3
23
-

1
13
1

13
-

1
1

12 การบริหารราชการและการป้องกันประเทศ รวมทังการ
ประกันสังคมภาคบังคับ

-

-

-

13
14
15
16
17

-

-

-

51

46

5

การศึกษา
งานด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์
กิจกรรมด้านบริการชุมชนสังคม และการบริการส่วนบุคคลอื่น ๆ
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล
องค์การระหว่างประเทศและองค์การต่างประเทศ อื่นๆ และ
สมาชิก
18 โรงสีข้าว
รวม
ที่มา : ส้านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์
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การด้าเนินการของเจ้าหน้าที่ในส่วนของสถานประกอบกิจการที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายความปลอดภัย
ประกอบไปด้วยการให้ค้าแนะน้าในวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องการออกค้าสั่งให้ส่งเอกสาร เรียกพบ ปรับปรุง หรือหยุดการ
ใช้เครื่องจักร รวมทังการส่งเรื่องด้าเนินคดี ทังนี ในบางแห่ งอาจมีการด้าเนินการมากกกว่า 1 กรณี ส้าหรับ ไตรมาส 3
ปี 2561 ซึ่งพบว่ามีสถานประกอบกิจการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายความปลอดภัย จ้านวน 5 แห่ง ส่วนใหญ่จะ
ด้าเนินการโดยออกค้าสั่งให้ด้าเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัยมากยิ่งขึน โดยออก
ค้าสั่งให้ด้าเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัยมากยิ่งขึน
4.2 กำรประสบอันตรำย/เจ็บป่วยจำกกำรทำงำน
4.2.1 กำรประสบอันตรำย จำแนกตำมสถำนประกอบกิจกำร
ส้าหรั บการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย เนื่องจากการท้างานในรอบไตรมาส 3 ปี 2561
เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2561 พบว่าการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องมาจากการท้างาน มีทังสิน 69 คน
โดยส่วนใหญ่เป็นการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยในสถานประกอบกิจการขนาดที่มีลูกจ้าง 1-10 คน โดยมีจ้านวน 22
คน คิดเป็นร้อยละ 26.09 รองลงมาคือ ขนาด 21-50 คน และขนาด 1,000 คนขึนไป จ้านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ
21.74 ขนาด 51-100 คนขึนไป จ้านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 10.14 ขนาด 101-200 คน และ 201-500 คน จ้านวน
5 คน คิดเป็นร้อยละ 7.25 11 -20 คน จ้านวน 3 คน ร้อยละ 4.35
แผนภูมิ 26 ผู้ประสบอันตรำยหรือเจ็บป่วยเนื่องจำกกำรทำงำนในจังหวัดนครสวรรค์
จำแนกตำมขนำดสถำนประกอบกิจกำร ไตรมำส 3 ปี 2561
1,000 คนขึน
501-1,000 คน ไป, 15,
21.74%
1.45%
201-500 คน
, 5, 7.25%
101-200 คน
, 5, 7.25%
ที่มา : ส้านักงานประกันสังคมนครสวรรค์

51-100 คน,
7, 10.14%

1-10 คน,
18, 26.09%
11-20 คน,
3, 4.35%
21-50 คน,
15, 21.74%
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4.2.2 ผู้ประสบอันตรำยหรือเจ็บป่วยจำกกำรทำงำน จำแนกตำมควำมร้ำยแรง
เมื่อพิจ ารณาผู้ ป ระสบอันตรายหรือเจ็บป่ ว ยจากการท้างานจังหวั ดนครสวรรค์ มีจ้านวน
ทังหมด 69 คน จ้าแนกตามความร้ายแรงและสาเหตุการประสบอันตราย พบว่าเป็นผู้หยุดงานไม่เกิน 3 วัน จ้านวน
59 คน (ร้อยละ 85.51) หยุดงานเกิน 3 วัน มีจ้านวน 9 คน (ร้อยละ 13.04) ตาย มีจ้านวน 1 คน (ร้อยละ 1.45)
ไม่มีผู้ทุพพลภาพ และผู้สูญเสียอวัยวะบางส่วน
ตำรำงที่ 10 กำรประสบอันตรำยหรือเจ็บป่วยเนื่องจำกกำรทำงำน จำแนกตำมควำมร้ำยแรงและ
ขนำดสถำนประกอบกิจกำร (ในกองทุนเงินทดแทน) ไตรมำส 3 ปี 2561
ขนำดสถำนประกอบกิจกำร

ตำย

ทุพพลภำพ

1 - 10 คน
11 - 20 คน
21 - 50 คน
51 - 100 คน
101 - 200 คน
201 - 500 คน
501 - 1,000 คน
1,000 คนขึ้นไป
รวม

1
1

0

ควำมร้ำยแรง
สูญเสียอวัยวะ หยุดงำน หยุดงำนไม่
บำงส่วน
เกิน 3 วัน เกิน 3 วัน
2
16
1
2
2
13
1
5
1
4
1
4
1
1
14
0
9
59

รวม
18
3
15
7
5
5
1
15
69

ที่มา : ส้านักงานประกันสังคมนครสวรรค์

แผนภูมิ 27 ผู้ประสบอันตรำยหรือเจ็บป่วยเนื่องจำกกำรทำงำนในจังหวัด
จำแนกตำมประเภทผลกำรประสบอันตรำย ไตรมำส 3 ปี 2561
ตาย, 1, 1.45%

สูญเสียอวัยวะ
บางส่วน, 0,
0.00%

หยุดงานเกิน 3
วัน, 9, 13.04%
หยุดงานไม่
เกิน 3 วัน,
59, 85.51%
ที่มา : ส้านักงานประกันสังคมนครสวรรค์
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4.2.3 กำรประสบอั น ตรำยจำกกำรท ำงำน จ ำแนกตำม ตำมควำมร้ ำ ยแรงและสำเหตุ
กำรประสบอันตรำย
ส้าหรับสาเหตุการประสบอันตรายเนื่องจากการท้างาน พิจารณาใน 5 อันดับแรก สรุปได้
ดังนี 1) วัตถุหรือสิ่งของกระแทก/ชน มีจ้านวน 13 คน (ร้อยละ 18.84) 2) วัตถุหรือสิ่งของตัด/บาท/ทิ่มแทง
จ้านวน 12 คน (ร้อยละ 17.39) 3) วัตถุหรือสิ่งจองสารเคมีกระเด็นเข้าตา จ้านวน 10 คน (ร้อยละ 14.49) 4)
ตกจากที่สูง และวัตถุหรือสิ่งของพังทลายหล่นทับ จ้านวน 8 คน (ร้อยละ 11.59) 5) วัตถุหรือสิ่งของหนีบ/ดึง
จ้านวน 5 คน (ร้อยละ 7.25)
ตำรำงที่ 11 กำรประสบอันตรำยหรือเจ็บป่วยเนื่องจำกกำรทำงำนจังหวัดนครสวรรค์ จำแนกตำมควำมร้ำยแรง
และสำเหตุกำรประสบอันตรำย (ในกองทุน) ไตรมำส 3 ปี 2561
ควำมร้ำยแรง

สำเหตุกำรประสบอันตรำย

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
22

ตกจากที่สูง
หกล้ม ลื่นล้ม
อาคารหรือสิ่งก่อสร้างพังทับ
วัตถุหรือสิ่งของพังทลายหล่นทับ
วัตถุหรือสิ่งของกระแทก/ชน
วัตถุหรือสิ่งของหนีบ/ดึง
วัตถุหรือสิ่งของตัด/บาด/ทิ่มแทง
วัตถุหรือสิ่งของหรือสารเคมีกระเด็น
เข้าตา
ยกหรือเคลื่อนย้ายของหนัก
ประสบอันตรายจากท่าทางการท้างาน
อุบัติเหตุจากยานพาหนะ
วัตถุหรือสิ่งของระเบิด
ไฟฟ้าช็อต
ผลจากความร้อนสูง/สัมผัสของร้อน
ผลจากความเย็นจัด/สัมผัสของเย็น
สัมผัสสิ่งมีพิษ - สารเคมี
อันตรายจากรังสี
อันตรายจากแสง
ถูกท้าร้ายร่างกาย
ถูกสัตว์ท้าร้าย
โรคเนื่องจากการท้างาน
ภัยพิบัติ
การก่อวินาศกรรม
อื่น ๆ
รวม

ตำย

ทุพพลภำพ

สูญเสียอวัยวะ
บำงส่วน

หยุดงำนเกิน 3 วัน

หยุดงำนไม่เกิน 3
วัน

รวม

1
-

-

-

2
2
3
2
-

5
3
6
10
5
10
10

8
3
8
13
5
12
10

1

0

0

9

1
1
2
3
1
2
59

1
1
2
3
1
2
69

ที่มา : ส้านักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์
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แผนภูมิ 28 สำเหตุกำรประสบอันตรำยเนื่องจำกกำรทำงำน (5 อันดับแรก) ไตรมำส 3 ปี 2561
คน

วัตถุหรือสิ่งของหรือสารเคมีกระเด็นเข้าตา

10

วัตถุหรือสิ่งของตัด/บาด/ทิ่มแทง

12

วัตถุหรือสิ่งของหนีบ/ดึง

5

วัตถุหรือสิ่งของกระแทก/ชน

13

วัตถุหรือสิ่งของพังทลายหล่นทับ

8

ตกจากที่สูง

8
0

2

4

6

8

10

12

14

ที่มา : ส้านักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์

4.3 กำรแรงงำนสัมพันธ์
นอกเหนือจากภารกิจด้านการคุ้มครองแรงงานและดูแลด้านความปลอดภัย ทังแก่ลูกจ้างและนายจ้าง
แล้ว กระทรวงแรงงานโดยส้านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ ยังมีภารกิจในการส่งเสริมและ
พัฒนาระบบแรงงานสัมพันธ์ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับเศรษฐกิจ สังคม เพื่อป้องกันความขัดแย้ง และเสริมสร้าง
ความร่วมมือที่ดีต่อกันระหว่างนายจ้าง ลูกจ้างและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อสร้างสันติสุขในวงการ
แรงงาน ให้นายจ้างและลูกจ้างมีทัศนคติที่ดีต่อกันในการท้างาน เพราะหากนายจ้าง ลูกจ้างมีความเข้าใจกันเป็น
อย่างดี ย่อมไม่เกิดปัญหาขัดแย้งขึน เมื่อปัญหาข้อขัดแย้งไม่มี พลังในการขับเคลื่อนงานหรือทีมงานก็ดี จะน้าไปสู่การ
เพิ่มผลผลิตหรือเพิ่มผลิตภาพในการปฏิบัติงาน ลูกจ้างหรือผู้ใช้แรงงานมีความสุขในการท้างาน คุณภาพชีวิตย่อมดีขึน
ขณะเดียวกันนายจ้างก็มีความสุข เนื่องจากมีผลผลิตเพิ่มขึนเป็นผลก้าไรตามมา ทังนี ในกลุ่ม ของนายจ้างและลูกจ้าง
จะมีการตังองค์กรเพื่อท้าหน้าที่เป็นตัวแทนตนเอง
ส้ า หรั บ การเกิ ด ข้อ เรี ย กร้ อ ง/ข้ อ พิพ าทแรงงานและข้ อ ขัด แย้ง ในรอบไตรมาสที่ 3 ปี 2561 (เดื อ น
กรกฎาคม – กันยายน 2561) ไม่มีการแจ้งข้อเรียกร้องใดๆ
4.4 สถำนประกอบกิจกำรที่เลิกกิจกำรและลูกจ้ำงที่ถูกเลิกจ้ำง แยกตำมขนำดสถำนประกอบกิจกำร
ส้านักงานประกันสังคมจังหวัด นครสวรรค์ ไตรมาส 3 ปี 2561 มีสถานประกอบกิจการที่เลิกกิจการ
จ้านวน 63 แห่ง ลูกจ้างถูกเลิกจ้าง 339 คน เป็นสถานประกอบกิจการขนาด 1-9 คน จ้านวน 57 แห่ง (ร้อยละ
90.48) และขนาด 10 คนขึนไป จ้านวน 6 แห่ง (ร้อยละ 9.52)
ประเภทกิจ การที่เลิ กจ้ าง ไตรมาส 3 ปี 2561 มีจ้านวนสถานประกอบการ จ้านวน 63 แห่ ง และมี
ผู้ถูกเลิกจ้าง จ้านวน 339 คน สรุปได้ดังนี 1) ประเภทอื่นๆ จ้านวน 39 แห่ง (ร้อยละ 61.90) 2) ประเภทร้านสินค้า
เบ็ดเตล็ด การค้าอื่นๆ จ้านวน 16 แห่ง (ร้อยละ 25.40) 3) ประเภทการก่อสร้าง จ้านวน 5 แห่ง (ร้อยละ 7.94)
4) ประเภทร้านขายอาหาร โรงแรม ห้องเช่า จ้านวน 3 แห่ง (ร้อยละ 4.76) 5) ประเภทสถาบันการเงิน บริการด้าน
ธุรกิจ จ้านวน 4 แห่ง (ร้อยละ 4.71) 6)
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ตำรำง 12 จำนวนสถำนประกอบกิจกำรที่เลิกกิจกำร/ลูกจ้ำงที่ถูกเลิกจ้ำง แยกตำมขนำดสถำนประกอบกิจกำร
ประเภทกิจกำร
1 การค้าเครื่องไฟฟ้า ยานพาหนะ

จำนวนสถำนประกอบกำร
-

จำนวนผู้ถูกเลิกจ้ำง
-

2 ร้านสินค้าเบ็ดเตล็ด การค้าอื่น ๆ

16

140

3 ร้านขายอาหาร โรงแรม ห้องเช่า

3

5

4 การก่อสร้าง

5

7

5 สถาบันการเงิน บริการด้านธุรกิจ

-

-

6 อื่น ๆ

39

187

63

339

รวม
ที่มา : ส้านักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์

4.5 กำรสวัสดิกำรแรงงำน
กิจกรรมที่ช่ว ยสนับสนุนส่ งเสริมให้ผู้ ใช้แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึน นอกเหนือจากการตรวจสถาน
ประกอบกิจการ เพื่อให้การคุ้มครองให้ผู้ใช้แรงงานตามที่ได้กล่าวมาแล้ว ส้านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัดนครสวรรค์ ยังมีการส่งเสริมการจัดสวัสดิการแรงงาน ในสถานประกอบกิจการ โดยในไตรมาส 3 ปี 2561
(กรกฎาคม – กันยายน 2561) ได้ด้าเนินการส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการจัดสวัสดิการในรูปแบบต่างๆ แก่ลูกจ้าง
หรือผู้ใช้แรงงาน ดังนี
- ส่งเสริมสวัสดิการเพื่อแรงงานครอบครัวและสังคม จ้านวน 338 แห่ง มีลูกจ้างที่ได้รับการส่งเสริม มี
จ้านวน 6,682 คน
5) กำรประกันสังคม
ภารกิจ ด้านการประกัน สั งคมเป็ น อีก ภารกิ จที่กระทรวง โดยส้ านั ก งานประกัน สั งคมจังหวั ด นครสวรรค์
มีหน้าที่ต้องดูแลผู้ใช้แรงงานเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึนและมีหลักประกันชีวิตที่มั่นคง ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2561
พบว่ามีสถานประกอบกิจการที่ขึนทะเบียนประกันสังคมทังสิน 3,558 แห่ง และผู้ประกันตนทังหมดมีจ้านวน 56,410
คน โดยจัดล้าดับ 5 อันดับแรกได้ดังนี 1) สถานประกอบการขนาดต่้ากว่า 10 คน มีจ้านวน 2,644 แห่ง (ร้อยละ
74.31) ผู้ประกันตนจ้านวน 9,178 คน (ร้อยละ 16.27) 2) สถานประกอบการขนาด 11-20 คน มีจ้านวน 416 แห่ง
(ร้อยละ 11.69) ผู้ประกันตน 5,992 คน (ร้อยละ 10.62) 3) สถานประกอบการขนาด 21-50 คน มีจ้านวน 294 แห่ง
(ร้อยละ 8.26) ผู้ประกันตน 8,996 คน (ร้อยละ 15.95) 4) สถานประกอบการขนาด 51-100 คน มีจ้านวน 122 แห่ง
(ร้อยละ 3.34) ผู้ประกันตน 8,724 คน (ร้อยละ 15.47) 5) สถานประกอบการขนาด 101-200 คน มีจ้านวน 49 แห่ง
(ร้อยละ 1.38) ผู้ประกันตน 7,054 คน (ร้อยละ 12.50)
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ตำรำง 13 จำนวนสถำนประกอบกิจกำรและผู้ประกันตนจังหวัดนครสวรรค์ จำแนกตำมขนำดสถำนประกอบ
กิจกำรไตรมำส 3 ปี 2561
ขนำดสถำนประกอบกำร

สถำนประกอบกำร(แห่ง)

ผู้ประกันตน(คน)

2,644
416
294
122
49
22
8
3
3,558

9,178
5,992
8,996
8,724
7,054
6,381
5,495
4,590
56,410

<= 10 คน
11 - 20 คน
21 - 50 คน
51 - 100 คน
101 - 200 คน
201 - 500 คน
501 - 1,000 คน
> 1,000 คน
รวม
ที่มา : ส้านักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์

5.1 จำนวนสถำนพยำบำลภำครัฐ/เอกชน ในสังกัดประกันสังคม
ปัจจุ บัน จังหวัดนครสวรรค์ มีส ถานพยาบาลในสังกัดประกันสังคมที่เป็นสถานพยาบาลของรัฐ บาล
และสถานพยาบาลเอกชน ทังสิน 2 แห่ง เป็นสถานพยาบาลภาครัฐ 1 แห่ง และ สถานพยาบาลภาเอกชน 1 แห่ง
5.2 ผู้ประกันตนที่รับบริกำรกองทุนประกันสังคม
จ้านวนการใช้บริการของกองทุนประกันสังคม พิจารณาตามประเภทของประโยชน์ทดแทน ซึ่งมี 7 กรณี
ได้แก่ เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน พบว่า จ้านวนผู้ใช้บริการมีทังสิน
20,506 ราย (ร้อยละ 18.60 ของผู้ประกันตนทังหมด) ส้าหรับประเภทประโยชน์ทดแทนที่ผู้ประกันตนใช้บริการสูงสุด
ในไตรมาสนีได้แก่ กรณีสงเคราะห์บุตร มีผู้ประกันตนใช้บริการ 12,538 ราย (ร้อยละ 61.14) ของผู้ใช้บริการทังหมด
รองลงมาได้แก่กรณี เจ็บป่วย 2,565 ราย (ร้อยละ 12.51) ชราภาพ 2,314 ราย (ร้อยละ 11.28) ว่างงาน 1,651 ราย
(ร้อยละ 8.05) ทุพพลภาพ 745 ราย (ร้อยละ 3.63) คลอดบุตร 512 ราย (ร้อยละ 2.50) ตาย 181 (ร้อยละ 0.88)
ตำรำงที่ 14 กำรใช้บริกำรของกองทุนประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์ จำแนกตำมประเภทประโยชน์ทดแทน
(ไม่เนื่องจำกกำรทำงำน) ไตรมำส 3 ปี 2561 (กรกฎำคม – กันยำยน 2561)
ประเภทประโยชน์ทดแทน

รำย

ล้ำนบำท

1

เจ็บป่วย

2,565

3,658,611.01

2

คลอดบุตร

512

11,780,142.50

3

ทุพพลภาพ

745

2,043,588.14

4

ตาย

181

4,907,676.97

5

สงเคราะห์บุตร

12,538

10,759,700.00

6

ชราภาพ

2,314

22,648,780.49

7

ว่างงาน

1,651

9,632,577.90

20,506

65,431,077.01

รวม
ที่มา : ส้านักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์
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5.3 กองทุนเงินทดแทน
หากพิจารณาตามปริมาณการจ่ายเงินประโยชน์ทดแทน จะพบว่ามีการจ่ายเงินทังสิน 65.43 ล้านบาท
โดยกรณีชราภาพ มีการจ่ายเงินสูงสุดถึง 22.64 ล้านบาท (ร้อยละ 34.61) ของเงินประโยชน์ทดแทนที่จ่าย รองลงมา
คื อ กรณี ค ลอดบุ ต ร 11.78 ล้ า นบาท (ร้ อ ยละ 18.00) กรณี ส งเคราะห์ บุ ต ร 10.75 ล้ า นบาท (ร้ อ ยละ 16.44)
กรณีว่างงาน 9.63 ล้านบาท (ร้อยละ 14.72) กรณีตาย 4.90 ล้านบาท (ร้อยละ 7.50) กรณีเจ็บป่วย 3.65 ล้านบาท
(ร้อยละ 5.59) กรณีทุพพลภาพ 2.04 ล้านบาท (ร้อยละ 3.12)
แผนภูมิ 29 กำรจ่ำยเงินประโยชน์ทดแทนจังหวัดนครสวรรค์ จำแนกตำมประเภทประโยชน์ทดแทน
ไตรมำส 3 ปี 2561
25,000,000.00

22,648,780.49

ล้านบาท

20,000,000.00
15,000,000.00
11,780,142.50

10,759,700.00

10,000,000.00
5,000,000.00

3,658,611.01

9,632,577.90

4,907,676.97
2,043,588.14

0.00

ที่มา : ส้านักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์

5.4 สถำนประกอบกำรและผู้ประกันตน
หากพิจารณาสถานประกอบการของจังหวัดนครสวรรค์ ประเภทผู้ประกันตนตามมาตรา 33, 39 และ
40 รวมทังหมด 2,891 แห่ง จ้านวนของลูกจ้างทังหมด 110,273 คน ลดลงจากไตรมาสที่ผ่านมา ซึ่งมีจ้านวน 3,534
แห่ง จ้านวนของลูกจ้างทังหมด 108,510 คน
ตำรำงที่ 15 จำนวนสถำนประกอบกำรและผู้ประกันตนจังหวัดนครสวรรค์
กิจกำร
ประเภท
สถำนประกอบกำร (แห่ง)
มำตรำ 33
มำตรำ 39
มำตรำ 40
รวม

2,891
2,891

จำแนกตำมขนำดสถำนประกอบ
ลูกจ้ำง (คน)
56,412
12,167
41,694
110,273

ที่มา : ส้านักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์
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ภำคผนวก
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คณะที่ปรึกษาจัดทาข้อมูล
 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
นายอรรถพร สิงหวิชัย
 แรงงานจังหวัดนครสวรรค์
นางสาววิริยาภรณ์ เปรมโพธิ์ รักษาราชการแทน
 จัดหางานจังหวัดนครสวรรค์
นายมงคล สงคราม
ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์
นางชัญญาพัชญ์ สุนทรพลเชฏฐ์
 สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์
นายสิทธินิจ บุณยะส่ง
ประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์
นายวสันต์ พวงมาลัย รักษาราชการแทน

ผู้จัดทา
 นางสาวนวรัตน์ ไชยรัตนฉัตร
 นายกฤชนนท์ ประสาทนาเงิน

นักวิชาการแรงงานชานาญการ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผลเบืองต้น

หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนข้อมูล
สานักงานจัหหางานจังหวัหนครสวรรค์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์
สานักงานสวัสหิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัหนครสวรรค์ สานักงานประกันสังคมจังหวัหนครสวรรค์
ศูนย์ความปลอหภัยในการทางานเขต 6
เจ้าหน้าที่ ทุกหน่วยงานในสังกัหกระทรวงแรงงาน จังหวัหนครสวรรค์ ตลอหจนหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในการจัหทาสถานการณ์ห้านแรงงานจังหวัหนครสวรรค์

