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สถำนกำรณ์ด้ำนเศรษฐกิจและแรงงำน ไตรมำส 4 ปี 2556 มีรำยละเอียดสรุปได้ดังนี้

สภำพเศรษฐกิจ
เศรษฐกิ
สำนัจกงำนคลังจังหวัดนครสวรรค์ร ำยงำนผลิ ตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดในไตรมำส 4 ปี 2556 พบว่ำ
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 ซึ่งเท่ำกับ สูงขึ้นคิดเป็นร้อยละ 0.1 กำรจดทะเบียนนิติบุคคลตั้งใหม่มีกำรจดทะเบียนนิติบุคลตั้งใหม่
89 แห่ง ทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 49.6 ล้ำนบำท อุตสำหกรรมที่ มีทุนจดทะเบียนสูงสุดคือ กำรขำยส่ง ขำยปลีกฯ

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 และท ำงำนนอกภำคเกษตร โดยท ำงำนในสำขำกำรขำยส่ ง ขำยปลี ก ซ่ อ มแซมยำนยนต์
รถจักรยำนยนต์ มำกที่สุด จำนวน 84,103 คน คิดเป็นร้อยละ 25.59 รองลงมำคือกำรก่อสร้ำง 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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การบริ ก ารจั ด หางานในประเทศ ในช่ ว งไตรมำสที่ 4 (ตุ ล ำคม–ธั น วำคม) ปี 2556 นำยจ้ ำ ง/
สถำนประกอบกำรได้แจ้ งตำแหน่ งงำนว่ำง จำนวน 1,152 อัตรำ โดยมีผู้ส มัครงำน 1,230 คน บรรจุงำน
1,108 คน คิดเป็นต่อตำแหน่งงำนว่ำงร้อยละ 96.18 ส่วนตำแหน่งงำนว่ำงตำมระดับกำรศึกษำที่ต้องกำรสูงสุด
คือ มั ธ ยมศึ กษำ มี ค วำมต้อ งกำรร้ อ ยละ 50.26 (579 อั ต รำ)รองลงมำเป็ นระดับ ปริญ ญำตรี และระดั บ
ประถมศึกษำและต่ำกว่ำ โดยมีสัดส่วนร้อยละ 20.83 (240 อัตรำ) และร้อยละ 12.41 (143 อัตรำ) ตำมลำดับ
สำหรับ อำชีพที่มีกำรบรรจุ งำนมำกที่สุ ดคือ อำชีพงำนพื้นฐำน จำนวน 280 คน (ร้อยละ 25.27) และ
อุตสำหกรรมทีม่ ีตำแหน่งงำนว่ำงมำกที่สุด คืออุตสำหกรรมกำรผลิต มีร้อยละ 47.74 (550 อัตรำ)
แรงงานต่างด้าว จำนวนแรงงำนต่ำงด้ำวที่เข้ำมำทำงำนอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย ณ เดือนธันวำคม
2556 มีจำนวนทั้งสิ้น 372 คน โดยส่วนใหญ่เป็นแรงงำนที่อนุญำตให้ อยู่ชั่วครำว จำนวน 167 คน คือ
คนต่ำงด้ำวที่เข้ำเมืองชั่วครำวทั่วไป จำนวน 34 คน (ร้อยละ 20.36) คนต่ำงด้ำวชั่วครำว MOU ประเภทนำเข้ำ
ได้ รั บ อนุ ญ ำต จ ำนวน 10 คน และพิ สู จ น์ สั ญ ชำติ จ ำนวน 123 คน และแรงงำนต่ ำ งด้ ำ วกลุ่ ม เข้ ำ เมื อ ง
ผิดกฎหมำย จำนวน 205 คน จำแนกเป็น แรงงำนต่ำงด้ำว 3 สัญชำติ ตำมมติ ครม. จำนวน 185 คน (ร้อยละ
90.24) ชนกลุ่มน้อย จำนวนทั้งสิ้น 20 คน (ร้อยละ 9.46)
สำหรับแรงงำนต่ำงด้ำวตำมมติคณะรัฐมนตรี เป็นแรงงำนที่ได้รับอนุญำตให้มำทำงำนเป็นกำรชั่วครำว
3 สัญชำติ คือ พม่ำ ลำว กัมพูชำ โดยในปี 2556 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 จำนวนแรงงำน
ต่ำงด้ำวที่อยู่ในระบบทะเบียนของสำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดนครสวรรค์ 185 คน หำกพิจำรณำตำมสัญชำติ
พบว่ำสัญชำติกัมพูชำ ร้อยละ 61.08 (113 คน) สัญชำติลำว ร้อยละ 34.598 (64 คน) สัญชำติพม่ำ ร้อยละ
4.32 (8 คน)
แรงงานไทยในต่างประเทศ ในช่วงไตรมำสที่ 4 ปี 2556 จังหวัดนครสวรรค์ มีผู้แจ้งควำมประสงค์ไป
ทำงำนต่ำงประเทศจำนวน 34 คน โดยแรงงำนที่ทำงำนในต่ำงประเทศ ส่ว นใหญ่เป็นผู้มีกำรศึกษำระดับ
ประถมศึกษำและเป็นแรงงำนระดับไร้ฝีมื อ ส่วนวิธีกำรเดินทำงพบว่ำ วิธี Re-Entry 76 คน คิดเป็นร้อยละ
97.44 และ ส่ ว นภูมิภ ำคที่แรงงำนไทยไปทำงำนส่ว นใหญ่จะกระจุกตัว ในภูมิภ ำคเอเชีย ได้แก่ ไต้ห วัน
สิงคโปร์ มำเลเซีย และสำธำรณรั ฐ เกำหลี จำนวน 41 คน หรือร้อยละ 52.57 ของแรงงำนที่ไปทำงำน
ต่ำงประเทศทั้งหมด
การพัฒนาศักยภาพแรงงาน ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 มีกำรฝึกเตรียมเข้ำทำงำนจำนวน
61 คน โดยกลุ่มอำชีพที่มีกำรฝึกเตรียมเข้ำทำงำนสูงสุด คือ ช่ำงเครื่องกล จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ
49.18 รองลงมำคือ กลุ่มอำชีพ ช่ำงไฟฟ้ำ อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ จำนวน 24 คน (ร้อยละ 39.34)
ผ่ำนกำรฝึก 16 คน อยู่ระหว่ำงกำรฝึก 31 คน และไม่ผ่ำนกำรฝึก 14 คน สำหรับกำรฝึกยกระดับฝีมือแรงงำน
มีกำรฝึกยกระดับฝีมือแรงงำน จำนวน 453 คน โดยกลุ่มอำชีพที่ฝึกยกระดับฝีมือสูงสุด คือ กลุ่มธุรกิจและ
บริ ก ำร จ ำนวน 180คน หรื อร้ อยละ 39.74 รองลงมำ คือ รองลงมำช่ ำงไฟฟ้ำ อิ เล็ กทรอนิก ส์ และ
คอมพิวเตอร์ จำนวน 104 คน หรือร้อยละ 22.96 กำรฝึกเสริมทักษะฝีมือแรงงำนมีผู้เข้ำรับกำรฝึก 200 คน
ผ่ำนกำรฝึก 158 คน กำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำนมีกำรทดสอบทั้งสิ้น 160 คน โดยกลุ่มอำชีพที่มีกำร
ทดสอบมำกที่สุด ช่ำงไฟฟ้ำ อิเล็ กทรอนิกส์ และคอมพิว เตอร์ มีกำรทดสอบมำกที่สุ ด คือมีจำนวน 87 คน
คิดเป็นร้อยละ 57.38 รองลงมำคือช่ำงเครื่องกล 40 คน (ร้อยละ 25.00) มีผู้ผ่ำนกำรฝึกกำรทดสอบ 142 คน
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การคุ้มครองแรงงาน จำกกำรตรวจสถำนประกอบกำรทั้งสิ้น 64 แห่ง มีลูกจ้ำงที่ผ่ ำนกำรตรวจ
จำนวน 673 คน ซึ่งสถำนประกอบกำรที่ตรวจส่ว นใหญ่เป็นสถำนประกอบกำรขนำดเล็ก 1 – 4 คน ร้อยละ
60.94 โดยสถำนประกอบกำรส่วนใหญ่ร้อยละ 98.44 ปฏิบัติถูกต้องตำมกฎหมำย สถำนประกอบกำรที่
ปฏิบั ติไม่ถูกต้ องตำมกฎหมำยมีจ ำนวน 1 แห่ ง เป็น สถำนประกอบกำรขนำด 10 – 19 คน เป็นกิจกำร
ประเภทกำรโรงแรมและภัตตำคำร เรื่องที่ไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย คือ เรื่องกำรจ่ำยค่ำจ้ำง
การตรวจความปลอดภัยในการทางาน มีกำรตรวจควำมปลอดภั ยในสถำนประกอบกำรทั้งสิ้ น
14 แห่ง ลูกจ้ำงที่ผ่ำนกำรตรวจ จำนวน 2,057 คน พบว่ำสถำนประกอบกำรที่ปฏิบัติถูกต้องตำมกฎหมำย
ควำมปลอดภัย จำนวน 13 แห่ง หรือร้อยละ 92.86 ปฏิบัติไม่ถูกต้อง จำนวน 1 แห่ง หรือร้อยละ 7.14
ซึ่งพนั กงำนตรวจแรงงำนได้ จั ดส่ งเอกสำรเพื่อให้ มี กำรปรับ ปรุง เปลี่ ยนแปลงกำรปฏิ บัติ งำนให้ เ กิดควำม
ปลอดภัยมำกยิ่งขึ้น
การประสบอันตราย/เจ็บป่วยจากการทางาน ในช่วงไตรมำสที่ 4 ปี 2556 จังหวัดนครสวรรค์
มีกำรประสบอัน ตรำยหรื อเจ็ บป่ วยเนื่ องจำกกำรทำงำน จำนวน 145 คน โดยประเภทของควำมร้ำยแรง
พบว่ำส่วนใหญ่จะหยุดงำนไม่เกิน 3 วัน กล่ำวคือมีร้อยละ 77.93 (113 คน) รองลงมำเป็นผู้หยุดงำนเกิน 3 วัน
จำนวน 32 คน (ร้อยละ 22.07)
การเกิดข้อเรียกร้อง/ข้อพิพาทแรงงานและข้อขัดแย้งภายในจังหวัดนครสวรรค์ ในช่วงไตรมำสที่
4 ปี 2556 ไม่พบว่ำมีกำรแจ้งข้อเรียกร้อง/ข้อพิพำท/ข้อขัดแย้ง เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์
การเลิกจ้างแรงงาน สถำนประกอบกิจกำรในจังหวัดนครสวรรค์ ที่เลิกกิจกำรมีจำนวน 1 แห่ง
ลูกจ้ำงถูกเลิกจ้ำง 76 คน เป็นสถำนประกอบกำรขนำดเล็ก คือขนำด 10 คนขึ้นไป
สวัสดิการ กิจกรรมที่ช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ใ ช้แรงงำนมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น นอกเหนือจำกกำร
ตรวจสถำนประกอบกำรเพื่อให้กำรคุ้มครองให้ผู้ใช้แรงงำนตำมที่ได้กล่ำวมำแล้ว สำนักงำนสวัสดิกำรและ
คุ้มครองแรงงำนจังหวัดนครสวรรค์ ได้ดำเนินกิจกรรมกำรส่งเสริมสวั สดิกำรที่เป็นตัวเงินเพื่อกำรดำรงชีพ
จำนวน 81 แห่ง ลูกจ้ำง 3,456 คน
การประกันสังคม ข้อมูล ณ เดือนธันวำคม 2556 พบว่ำจังหวัดนครสวรรค์ มีสถำนประกอบกำร
ที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคม จำนวน 3,277 แห่ง ผู้ประกันตนทั้งสิ้น 42,306 คน และมีสถำนพยำบำลใน
สั ง กั ด ประกั น สั ง คมที่ เ ป็ น สถำนพยำบำลของรั ฐ บำลจ ำนวน จ ำนวน 1 แห่ ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 33.33 ของ
สถำนพยำบำลทั้งหมด และสถำนพยำบำลเอกชนจำนวน 2 แห่ง (ร้อยละ 66.67 )
กำรใช้บริกำรกองทุนประกันสังคม ข้อมูล ณ เดือนธันวำคม 2556 มีกำรจ่ำยประโยชน์ทดแทน
46,700,922.09 บำท จำนวนผู้ใช้บริกำรมีจำนวน 8,837 คน ประเภทประโยชน์ทดแทนที่ผู้ประกันตนใช้
บริกำรสูงสุด ได้แก่ เจ็บป่วย มี 5,387 รำย คิดเป็นร้อยละ 60.96 ของผู้ใช้บริกำรทั้งหมด สำหรับปริมำณ
กำรจ่ำยเงินประโยชน์ทดแทน พบว่ำ กำรจ่ำยเงิน กรณีชรำภำพมีกำรจ่ำยเงินสูงสุดถึง 14,467,785.74 บำท
คิดเป็นร้อยละ 30.98 ของเงินประโยชน์ทดแทนที่จ่ำย

บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
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