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สถำนกำรณ์ด้ำนเศรษฐกิจและแรงงำน ปี 2556 มีรำยละเอียดสรุปได้ดังนี้

สภำพเศรษฐกิจ
เศรษฐกิ
จ กงำนคลังจังหวัดนครสวรรค์รำยงำนผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดในไตรมำส 4 ปี 2556 พบว่ำ
สำนั
อุ ต สำหกรรมที่ มี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมสู ง สุ ด 3 อั น ดั บ แรกได้ แ ก่ 1)กำรผลิ ต ร้ อ ยละ 23.17 ของ GPP
2) กำรเกษตรกรรม กำรล่ ำ สั ต ว์ แ ละกำรป่ ำ ไม้ ร้ อ ยละ 20.81 ของ GPP3) กำรขำยส่ ง กำรขำยปลี ก
กำรซ่อมแซมยำนยนต์ ร้อยละ 11.59 ของGPP ส่วนกำรศึกษำ ร้อยละ 7.20 ของGPP และกำรบริหำรรำชกำร
แผ่นดิน กำรป้องกันประเทศ ร้อยละ 6.55 ของค่ำGPP ซึ่งพบว่ำกำรประมงมีอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงสูงสุดดัชนี
รำคำผู้บริโภคของจังหวัดนครสวรรค์ เดือนธันวำคม 2556 เท่ำกับ 109.04 เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกำยน
2556 ซึ่ ง เท่ ำ กั บ สู ง ขึ้ น คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 0.1มี ก ารจดทะเบี ย นนิ ติ บุ ค ลตั้ ง ใหม่ มี ก ารจดทะเบี ย นจ านวน
373 แห่ง ทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 622.011 ล้านบาท อุตสำหกรรมที่ มีทุนจดทะเบียนสูงสุดคือ อุตสาหกรรม
การผลิต

สถำนกำรณ์ด้ำนแรงงำน
ประชำกรและกำลังแรงงำน จังหวัดนครสวรรค์ มีประชำกรมีจำนวน ทั้งสิ้น 1,149,523 คน เป็นผู้อยู่
ในกำลังแรงงำน 684,120 คน ในจำนวนนี้เป็นผู้มีงำนทำ 679,768 คน ผู้ว่ำงงำน 4,352 คน ผู้รอฤดูกำล
ไม่พบว่ำมีผู้ที่รอฤดูกำลในช่วงกำรสำรวจไตรมำสนี้
ผู้มีงำนทำในจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 679,768 คน ร้อยละ 51.64 (351,066 คน) ทำงำนใน
ภำคเกษตร และร้อยละ 48.36 (328,702 คน) ทำงำนนอกภำคเกษตร โดยทำงำนในสำขำกำรขำยส่ง ขำยปลีก
ซ่อมแซมยำนยนต์ รถจักรยำนยนต์ มำกที่สุด จำนวน 84,103 คน คิดเป็นร้อยละ 25.59 รองลงมำคือกำร
ก่อสร้ำง 56,947 คน ร้อยละ 17.32 และผู้มีงำนทำส่วนใหญ่มีกำรศึกษำต่ำกว่ำประถมศึก ษำ จำนวน 189,023
คน คิดเป็นร้อยละ 27.81
กำรว่ำงงำน จังหวัดนครสวรรค์. มีผู้ว่ำงงำน จำนวน 4,352 คน หรือมีอัตรำกำรว่ำงงำนร้อยละ 0.64
แรงงำนนอกระบบ จำกข้อมูลเบื้ องต้นปี 2556 มีผู้ ทำงำนอยู่ในแรงงำนนอกระบบจำนวน 531,339 คน
คิดเป็นร้อยละ 75.67 โดยส่วนใหญ่จะทำงำนในภำคเกษตรคือ จำนวน 358,849 คน คิดเป็นร้อยละ 67.54
นอกภำคเกษตร 172,490 คน ร้ อยละ 32.46 อุตสำหกรรมที่มีแ รงงำนนอกระบบสู งสุ ดคื อ กำรขำยส่ ง
ขำยปลีก กำรซ่อมแซมยำนยนต์ ฯลฯ จำนวน 83,003 คน ร้อยละ 48.12 รองลงมำคือโรงแรมและภัตตำคำร
จำนวน 34,161 คน ร้ อยละ 19.80 ส่ ว นอำชีพที่มีกำรทำงำนนอกระบบสู งสุ ดคือ ผู้ ปฏิบัติงำนที่มีฝี มือ
ด้ำนเกษตรและประมง จำนวน 342,022 คน ร้อยละ 64.37 สำหรับด้ำนกำรศึกษำแรงงำนนอกระบบส่วนใหญ่
มีกำรศึกษำในระดับต่ำกว่ำประถมศึกษำ คือมีจำนวน 247,328 คน ร้อยละ 46.55
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การบริการจัดหางานในประเทศ ในช่วงปี 2556 นำยจ้ำง/สถำนประกอบกำรได้แจ้งตำแหน่งงำนว่ำง
จำนวน 5,780 อัตรำ โดยมีผู้สมัครงำน 5,996 คน และกำรบรรจุงำนจะมีอัตรำบรรจุงำน ต่อ ตำแหน่งงำนว่ำง
ร้อยละ 55.76 ส่วนตำแหน่งงำนว่ำงตำมระดับกำรศึกษำที่ต้องกำรสูงสุดคือ มัธ ยมศึกษำ มีควำมต้องกำร
ร้อยละ 42.91 (2,480 อัตรำ)รองลงมำเป็นระดับปวส.และปวช. โดยมีสัดส่วนร้อยละ 18.32 (1,059 อัตรำ)
และร้อยละ 16.35 (945 อัตรำ) ตำมลำดับตำแหน่งงำนว่ำงระดับ สำหรับอำชีพที่มีกำรบรรจุงำนมำกที่สุดคือ
ผู้ปฏิบัติงำนโรงงำน ผู้ควบคุมเครื่องจักรและปฏิบัติงำนด้ำนกำรประกอบ จำนวน 830 คน (ร้อยละ 25.75)
และอุตสำหกรรมทีม่ ีตำแหน่งงำนว่ำงมำกที่สุด อำชีพผู้ปฏิบัติกำรในโรงงำน ผู้ควบคุมเครื่องจักรและปฏิบัติงำน
ด้ำนกำรประกอบกำร มีร้อยละ 18.53 (1,071 อัตรำ)
แรงงานต่างด้าว จำนวนแรงงำนต่ำงด้ำวที่เข้ำมำทำงำนอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย ณ เดือนธันวำคม
2556 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,360 คน โดยส่วนใหญ่เป็นแรงงำนที่อนุญำตให้มำเข้ำอยู่ชั่วครำว จำนวน 1,110 คน
คือ คนต่ำงด้ำวที่เข้ำเมืองชั่วครำวทั่วไป ได้รับอนุญำตทำงำน จำนวน 172 คน (ร้อยละ 12.65) คนต่ำงด้ำวที่
ได้รับอนุญำตทำงำนชั่วครำว MOU ตำมประเภทนำเข้ำได้รับอนุญำต จำนวน 143 คน (ร้อยละ 10.51) และ
คนต่ำงด้ำวที่ผ่ำนกำรพิสูจน์สัญชำติได้รับอนุญำตทำงำน จำนวน 795 คน (ร้อยละ 58.46) และแรงงำนต่ำง
ด้ำ วกลุ่ ม เข้ำ เมื อ งผิ ดกฎหมำย จ ำนวน 250 คน จ ำแนกเป็น แรงงำนต่ ำงด้ ำว 3 สั ญ ชำติ ตำมมติ ครม.
จำนวน 187 คน (ร้อยละ 13.75) ชนกลุ่มน้อย จำนวนทั้งสิ้น 63 คน (ร้อยละ 4.63)
สำหรับแรงงำนต่ำงด้ำวตำมมติ คณะรัฐมนตรี (ครม.) เป็นแรงงำนที่ป ระเทศไทยอนุญำตให้มำทำงำน
เป็นกำรชั่วครำว เพื่อทดแทนกำรขำดแคลนแรงงำนในประเทศไทย แรงงำนในกลุ่มนี้มี 3 สัญชำติ คือ พม่ำ
ลำว กัมพูชำ สำหรับในปี 2556 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 จำนวนแรงงำนต่ำงด้ำวที่อยู่ในระบบ
ทะเบี ย นของส ำนั กงำนจั ดหำงำนจั งหวัดนครสวรรค์ มี จำนวนทั้งสิ้ น 187 คน หำกพิจำรณำตำมสั ญชำติ
พบว่ำสัญชำติกัมพูชำ ร้อยละ 60.43 (113 คน) สัญชำติลำว ร้อยละ 35.29 (66 คน) และสัญชำติพม่ำ ร้อยละ
4.28 (8 คน)
แรงงานไทยในต่า งประเทศ ในช่วงปี 2556 จังหวัดนครสวรรค์ มีผู้แจ้งควำมประสงค์ไปทำงำน
ต่ ำ งประเทศจ ำนวน 398 คน โดยแรงงำนที่ แ จ้ ง ควำมประสงค์ ไ ปท ำงำนในต่ ำ งประเทศ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น
ผู้มีกำรศึกษำระดับประถมศึกษำและเป็นแรงงำนระดับไร้ฝีมื อ ส่วนวิธีกำรเดินทำงพบว่ำ เดินทำงด้วยตนเอง
มีมำกที่สุดจำนวน 385 คน คิดเป็นร้อยละ 96.73 และ ภูมิภำคที่แรงงำนไทยไปทำงำนส่วนใหญ่จะกระจุกตัว
ในภูมิภำคเอเชีย ได้แก่ ไต้หวัน สิงคโปร์ มำเลเซีย และสำธำรณรัฐเกำหลี จำนวน 211 คน หรือร้อยละ
53.02 ของแรงงำนที่ไปทำงำนต่ำงประเทศทั้งหมด
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การพัฒนาศักยภาพแรงงาน มีกำรฝึกเตรียมเข้ำทำงำนจำนวน 208 คน โดยกลุ่มอำชีพที่มีกำรฝึก
เตรียมเข้ำทำงำนสูงสุด คือ ช่ำงเครื่องกล จำนวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 40.38 รองลงมำคือ กลุ่ มอำชีพ
ช่ำงไฟฟ้ำ อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ จำนวน 75 คน (ร้อยละ 36.06) มีผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรม 106 คน คิด
เป็นร้อยละ 50.96 ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่ำงดำเนินกำรฝึกอบรม
สำหรับกำรฝึกยกระดับฝี มือแรงงำน มีกำรฝึกยกระดับฝีมือแรงงำน จำนวน 4,629 คน โดยกลุ่ม
อำชีพที่ฝึ กยกระดับฝี มือสูงสุด คือ กลุ่มธุรกิจและบริกำร มีกำรฝึ กยกระดับฝี มือแรงงำนสูงสุดคือร้อยละ
44.52 (2,061 คน) รองลงมำช่ำงอุตสำหกรรมศิลป์ มีกำรฝึกยกระดับ ร้อยละ 24.71 (1,144 คน) สำหรับ
กำรทดสอบมี ผู้ ผ่ ำนกำรฝึ ก จ ำนวน 4,560 คน (ร้ อ ยละ 98.51) ผู้ ไ ม่ ผ่ ำ นกำรฝึ ก อบรม จ ำนวน 69 คน
(ร้อยละ 1.49) กำรฝึกเสริมทักษะฝีมือแรงงำน มีผู้เข้ำรับกำรฝึกจำนวน 543 คน กลุ่มอำชีพที่มีผู้เข้ำรับกำรฝึก
มำกที่สุด คือ กลุ่มอำชีพช่ำงเครื่องกล มีจำนวน 214 คน (ร้อยละ 39.41) รองลงมำคือกลุ่มธุรกิจและบริกำร
จำนวน 173 คน (ร้อยละ 31.86) มีผู้ที่ผ่ำนกำรฝึกจำนวน 493 คน (ร้อยละ 90.79) ผู้ที่ไม่ผ่ำนกำรฝึก 50 คน
(ร้อยละ 9.21) สำหรับกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำนมีกำรทดสอบทั้งสิ้น 1,326 คน โดยกลุ่มอำชีพที่มีกำร
ทดสอบมำกที่สุด คือธุรกิจและบริกำรมีกำรทดสอบมีจำนวน 376 คน คิดเป็นร้อยละ 28.36 รองลงมำคือ
ช่ำงก่อสร้ำง 295 คน (ร้อยละ 22.25) มีผู้ที่ผ่ำนกำรทดสอบ 1,132 คน (ร้อยละ 85.37) ผู้ที่ไม่ผ่ำนกำรทอสอบ
194 คน (ร้อยละ 14.63)
การคุ้มครองแรงงาน จำกกำรตรวจสถำนประกอบกำรทั้งสิ้น 593 แห่ง มีลูกจ้ำงที่ผ่ำนกำรตรวจ
จำนวน 18,445 คน ซึ่งสถำนประกอบกำรที่ตรวจส่ว นใหญ่เป็นสถำนประกอบกำรขนำดเล็ก 20 – 99 คน
ร้อยละ 25.30 (150 แห่ง) โดยสถำนประกอบกำรส่วนใหญ่ร้อยละ 99.83 ปฏิบัติถูกต้องตำมกฎหมำย มีเพียง
1 แห่ง ที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตำมกฎหมำย เรื่องที่ไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย คือ เรื่องกำรจ่ำยค่ำจ้ำงโดยเป็นกิจกำร
ประเภทอุตสำหกรรมที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตำมกฎหมำย คือ กำรโรงแรมและภัตตำคำร
การตรวจความปลอดภัยในการทางาน มีกำรตรวจควำมปลอดภั ยในสถำนประกอบกำรทั้งสิ้ น
225 แห่ ง ลู กจ้ ำงที่ผ่ ำนกำรตรวจ มี จ ำนวน 9,060 คน พบว่ำสถำนประกอบกำรที่ปฏิบั ติถูกต้ องตำม
กฎหมำยควำมปลอดภัย จำนวน 224 แห่ง หรือร้อยละ 99.56 ปฏิบัติไม่ถูกต้อง จำนวน 1 แห่ง หรือร้อยละ
0.44 โดยประเภทอุตสำหกรรมที่ ปฏิบัติไม่ถูกต้องได้จะดำเนินกำรโดยส่ งเอกสำรเพื่อให้ มีก ำรปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงกำรปฏิบัติงำนให้เกิดควำมปลอดภัยมำกยิ่งขึ้น
การประสบอันตราย/เจ็บป่วยจากการทางาน ในช่วงปี 2556 จังหวัดนครสวรรค์มีกำรประสบอันตรำย
หรือเจ็บป่วยเนื่องจำกกำรทำงำน จำนวน 526 คน โดยประเภทของควำมร้ำยแรง พบว่ำส่วนใหญ่จะหยุดงำน
ไม่เกิน 3 วัน กล่ำวคือมีร้อยละ 80.42 (423 คน) รองลงมำเป็นผู้หยุดงำนเกิน 3 วัน จำนวน 97 คน (ร้อยละ
18.44)
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การเกิดข้อเรียกร้อง/ข้อพิพาทแรงงานและข้อขัดแย้งภายในจังหวัดนครสวรรค์ สำหรับกำรเกิด
ข้อเรียกร้อง / ข้อพิพำทแรงงำนและข้อขัดแย้งในรอบปี 2556 (เดือนมกรำคม – ธันวำคม 2556) ไม่พบว่ำมี
กำรแจ้งข้อเรียกร้อง/ข้อพิพำท/ข้อขัดแย้ง เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์
การเลิกจ้างแรงงาน สถำนประกอบกิจกำรในจังหวัดนครสวรรค์ ที่เลิกกิจกำรในปี 2556 มีจำนวน
75 แห่ง ลูกจ้ำงถูกเลิกจ้ำง 287 คน เป็นสถำนประกอบกำรขนำดเล็ก คือขนำด 1-9 คน จำนวน 73 แห่ง
ร้อยละ 97.33 ลูกจ้ำงถูกเลิกจ้ำงจำนวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 42.16 ของจำนวนลูกจ้ำงที่ถูกเลิกจ้ำงทั้งหมด
เมื่อพิจำรณำประเภทกิจกำร ที่มีกำรเลิกจ้ำงเป็นกิจกำรประเภทอื่น ๆ จำนวน 32 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 42.67
ลูกจ้ำงที่ถูกเลิกจ้ำง 127 คน
สวัสดิการ กิจกรรมที่ช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ใ ช้แรงงำนมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น นอกเหนือจำกกำร
ตรวจสถำนประกอบกำรเพื่อให้กำรคุ้มครองให้ผู้ใช้แรงงำนตำมที่ได้กล่ำวมำแล้ว สำนักงำนสวัสดิกำรและ
คุ้มครองแรงงำนจังหวัด นครสวรรค์ มีกำรดำเนินกิจกรรมกำรจัดสวัสดิกำรแรงงำน กิจกรรมกำรส่งเสริม
สวัสดิกำรเป็นตัวเงินเพื่อกำรดำรงชีพ จำนวน 207 แห่ง ลูกจ้ำง 11,340 คน
การประกัน สังคม ปี 2556 จั ง หวัดนครสวรรค์ มีส ถำนประกอบกำรที่ขึ้นทะเบี ยนประกันสั งคม
จ ำนวน 3,277 แห่ ง ผู้ ป ระกั น ตนทั้ง สิ้ น 42,306 คน และมีส ถำนพยำบำลในสั งกั ด ประกั นสั ง คมที่ เ ป็ น
สถำนพยำบำลของรั ฐบำลจำนวน จ ำนวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของสถำนพยำบำลทั้งหมด และ
สถำนพยำบำลเอกชนจำนวน 2 แห่ง (ร้อยละ 66.67 )
กำรใช้ บ ริ ก ำรกองทุ น ประกั น สั ง คม ปี 2556 มี เ งิ น กองทุ น 344,613,141.45 บำท จ ำนวน
ผู้ใช้บริกำร จำนวน 64,100 คน เงินประโยชน์ทดแทน .44,613,141.35 บำท ประเภทประโยชน์ทดแทน
ที่ผู้ประกันตนใช้บริกำรสู งสุด ได้แก่ เจ็บป่วยมี 37,509 รำย คิดเป็นร้อยละ 58.51 ของผู้ใช้บริกำรทั้งหมด
ส ำหรั บ ปริ มำณกำรจ่ ำ ยเงิน ประโยชน์ ท ดแทน พบว่ ำ กำรจ่ ำยเงิ น กรณี คลอดบุต รมี กำรจ่ ำยเงิ นสู งสุ ดถึ ง
109,448,174.50 บำท คิดเป็นร้อยละ 31.75 ของเงินประโยชน์ทดแทนที่จ่ำย
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