บทสรุปผูบริหาร
สถานการณดานเศรษฐกิจและแรงงาน ไตรมาส 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562) มีรายละเอียดสรุปไดดังนี้

สภาพเศรษฐกิจ
สํานักงานคลังจังหวัดนครปฐม รายงานวา เศรษฐกิจจังหวัดนครปฐมในป 2562 คาดวาจะขยายตัว
ในอัตรารอยละ 2.9 ตอป (โดยมีชวงคาดการณอยูที่รอยละ 2.4 - 3.4 ตอป) ปรับลดลงจากที่ประมาณการ
ไวเดิมเมื่อเดือนกันยายน 2562 ที่รอยละ 3.1 ตอป
ดานอุปทาน (การผลิต) คาดวาจะขยายตัวรอยละ 2.7 (โดยมีชวงคาดการณอยูที่ รอยละ 2.2 - 3.2)
จากการผลิตภาคบริการที่ขยายตัวรอยละ 5.6 โดยพิจารณาจากยอดขายของผูประกอบการคาสงคาปลีกที่คาดวา
จะเพิ่ ม ขึ้ น จากการปรับ ตั ว ดีขึ้ น ของความเชื่ อ มั่ น ผู บ ริ โ ภคและมาตรการกระตุ น เศรษฐกิ จ ของภาครั ฐ
ทั้งบัตรสวัสดิการแหงรัฐและมาตรการสงเสริมการทองเที่ยวภายในประเทศ “ชิม ชอป ใช” การผลิตภาคอุตสาหกรรม
ที่ขยายตัวรอยละ 2.1 ตามจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมที่คาดวาจะขออนุญาตประกอบกิจการ และขยายโรงงาน
เพิ่มมากขึ้น ในขณะที่การผลิตภาคเกษตรกรรมขยายตัวรอยละ 2.2 ตามปริมาณผลผลิตที่คาดวาจะมีปริมาณเพิ่มขึ้น
จากสภาพอากาศและปริมาณน้ําฝนที่เอื้ออํานวยตอการเพาะปลูก
ดานอุปสงค (การใชจาย) คาดวาจะขยายตัวรอยละ 4.7 (โดยมีชวงคาดการณอยูที่รอยละ 4.2 - 5.2)
จากการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวที่ รอยละ 3.0 เนื่องจากมาตรการกระตุนเศรษฐกิจในการใชจายและการลงทุน
โครงสรางพื้นฐานของภาครัฐทําใหยอดการปลอยสินเชื่อเพื่อการลงทุน และพื้นที่ที่ไดรับอนุญาตใหก อสรา ง
โดยรวมเพิ่มมากขึ้น รวมถึงทุนจดทะเบียนนิติบุคคลใหมที่เพิ่มขึ้นดวย การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวที่รอยละ 5.9
จากยอดภาษีมูลคาเพิ่มหมวดคาสงคาปลีกที่ขยายตัวตามภาวะเศรษฐกิจและความตองการแรงงานของตลาดที่
อยูในเกณฑดี สงผลตอรายไดและกําลังซื้อของประชาชน รวมถึงความเชื่อมั่นตอภาวะเศรษฐกิจของผูบริโภคที่
สูง ขึ้น ทํา ใหเกิด การจับ จา ยใชส อยของภาคประชาชนเพิ่ม ขึ้น การใชจา ยภาครั ฐ ขยายตั ว ที่รอยละ 1.6
ตามผลการเบิกจายรายจายประจํา และรายจายลงทุนที่มีแนวโนมสูงขึ้นตามกรอบวงเงินงบประมาณรายจา ย
ประจํา ที่ เพิ่ มสู งขึ้ น จากปกอน และมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณของภาครัฐ
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สถานการณดานแรงงาน
ไตรมาส 4 ป 2562 จังหวัดนครปฐม มีประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป 960,322 คน เปนผูอยูในกําลังแรงงาน
679,962 คน ผูมีงานทํา 675,642 คน ผูวางงาน 4,320 คน ไมมีผูที่รอฤดูกาล และผูไมอยูในกําลังแรงงาน
280,360 คน ทํางานบาน 89,094 คน เรียนหนังสือ 62,450 คน และอื่น ๆ 128,816 คน
การมีงานทํา ผูมีงานทําในจังหวัดนครปฐม จํานวน 675,642 คน หรือรอยละ 99.36 ของกําลังแรงงานรวม
การวางงาน จังหวัดนครปฐม มีผูวางงาน ประมาณ 4,320 คน หรือมีอัตราการวางงาน รอยละ 0.64
แรงงานนอกระบบ จังหวัดนครปฐมมีจํานวน 264,391 คน จําแนกเปนชาย 140,397 คน จําแนก
เปนหญิง 123,994 คน หากจําแนกตามอาชีพ พบวา สวนใหญอยูในอาชีพดานการเกษตรและประมงมากที่สุด
จํานวน 94,576 คน (ชาย 52,170 คน หญิง 42,406 คน) รองลงมาอาชีพพนักงานบริการ จํานวน 90,469 คน
(ชาย 35,137 คน หญิง 55,332 คน และอาชีพ พื้นฐานตา ง ๆ จํา นวน 27,618 คน (ชาย 14,239 คน
หญิ ง 13,380 คน)
ผูไมอยูในกําลังแรงงาน จังหวัดนครปฐมมีจํานวน 280,360 คน จําแนกเปนผูทํางานบาน 89,094 คน
เรียนหนังสือ 62,450 คน และอาชีพพื้นฐานตาง ๆ 128,816 คน
การบริการจัดหางานในประเทศ ในชวงไตรมาสที่ 4 ป 2562 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562) นายจาง/
สถานประกอบการไดแจงตําแหนงงานวาง จํานวน 1,714 อัตรา โดยมีผูสมัครงาน 455 คน และการบรรจุงาน
1,671 คน โดยมี อัตราการบรรจุงานตอตํา แหนงงานวางรอยละ 97.49 สวนตํา แหนงงานวา งตามระดับ
การศึกษาที่ตองการสูงสุด คือ ระดับมัธยมศึกษา มีความตองการ 881 อัตรา (รอยละ 51.40) รองลงมาเปน
ระดับประถมศึกษาและต่ํากวา 389 คน (รอยละ 22.70) และระดับปวช. 148 คน (รอยละ 8.63) ตามลําดับ
ตํา แหนง งานวา ง ผูส มัค รงาน และการบรรจุง าน จํา แนกตามอาชีพ ไตรมาสที่ 4 ป 2562
(ตุลาคม - ธันวาคม 2562) พบวาประเภทอาชีพงานพื้นฐาน มีสัดสวนตําแหนงงานวางมากที่สุด รองลงมา คือ
เสมียน เจาหนาที่, ผูปฏิบัติงานโดยใชฝมือในธุรกิจตาง ๆ, ชางเทคนิคและผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ และพนักงาน
บริการ พนักงานขายในรา นคา และตลาด ตามลํา ดับ ประเด็นที่นาสังเกตคือ ชว งอายุ 25 - 29 ป มีสัดสวน
ตําแหนงงานวางสูงถึงรอยละ 23.28 (ผูสมัครงานที่มาขึ้นทะเบียนกรณีวางงาน ระบบ EMPUI จํานวน 1,428 คน
ที่ไมสามารถแยกอายุ ระดับการศึกษาและอาชีพได)
การใชแรงงานตางดาว จํานวนแรงงานตางดาวจังหวัดนครปฐม จําแนกตามประเภทการไดรับอนุญาต
ณ เดือนธันวาคม 2562 รวม 107,039 คน ตามประเภทการไดรับอนุญาต ดังนี้ 1. ประเภทตลอดชีพ 0 คน
2. ประเภทการสงเสริมการลงทุน 343 คน 3. ประเภทชั่วคราว (ทั่วไป) 7,695 คน 4. ประเภทหลบหนีเขาเมือง
3 สัญชาติ ตามมติ ครม. 36,035 คน 5. ประเภทมาตรา 13 (ชนกลุมนอย) 15,507 คน 6. นําเขา (MOU) 36,079 คน
7. ประเภทพิสูจนสัญชาติ 11,380 คน
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แรงงานไทยในตางประเทศ ในชวงไตรมาสที่ 4 ป 2562 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562) จังหวัดนครปฐม
มีผูแจงความประสงคไปทํางานตางประเทศจํานวน 40 คน โดยแรงงานที่ทํางานในตางประเทศสวนใหญเปน
ผูมีการศึกษาระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา และปริ ญญาตรี - โท
สวนวิธีการเดินทางพบวา ไปโดยวิธี Re – Entry จํานวน 39 คน หรือรอยละ 97.50 และเดินทางดวยตนเอง
จํานวน 1 คน รอยละ 2.50 ประเทศที่แรงงานไทยไปทํางานสวนใหญจะเปนภูมิภาคเอเชีย ไดแก อินโดนีเซีย
ฮองกง อินเดีย
การพัฒนาศักยภาพแรงงาน ไมมีผูเขารับการฝกเตรียมเขาทํางานในจังหวัดนครปฐม สําหรับการ
ฝกยกระดับฝมือแรงงานในจังหวัดนครปฐม มีการฝกยกระดับฝมือแรงงาน จํานวน 165 คน โดยกลุมอาชีพที่
ฝกยกระดับฝมือสูงสุด คือ กลุมอาชีพชางไฟฟา อิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร จํานวน 61 คน หรือรอยละ 36.97
รองลงมา คือ กลุมอาชีพชางอุตสาหการ และกลุมอาชีพธุรกิจและบริการ จํานวน 40 คน หรือรอยละ 24.24
และมีผูผานการฝกยกระดับฝมือแรงงานสูงสุด คือ กลุมอาชีพชางไฟฟา อิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร จํานวน 58 คน
หรือรอยละ 38.16 รองลงมา คือ กลุมอาชีพธุรกิจและบริการ จํานวน 40 คน หรือรอยละ 26.32 การทดสอบ
มาตรฐานฝมือแรงงาน มีการทดสอบทั้งสิ้น 152 คน โดยมีกลุมอาชีพที่มีการทดสอบสูงสุดคือ กลุมอาชีพชางไฟฟา
อิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร จํานวน 102 คน หรือรอยละ 67.11 รองลงมา คือ กลุมอาชีพชา งเครื่องกล
จํานวน 33 คน หรือรอยละ 21.71 มีผูผานการทดสอบทั้งสิ้น จํานวน 82 คน รอยละ 62.20 ผูผานการทดสอบ
มาตรฐานฝมือแรงงานสูงที่สุด คือ กลุมอาชีพชางไฟฟา อิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร
การคุมครองแรงงาน จากการตรวจแรงงานในจังหวัดนครปฐม ไตรมาสที่ 4 ป 2562 (ตุลาคม ธันวาคม 2562) จําแนกตามสถานประกอบการทั้งสิ้น 266 แหง มีลูกจางที่ผานการตรวจ จํานวน 9,906 คน
จําแนกเปนชาย 4,968 คน หญิง 4,938 คน โดยพบวา สถานประกอบการที่ ป ฏิบัติ ถูกตอ งตามกฎหมาย
จํานวน 238 แห ง และปฏิบัติไมถูกตองตามกฎหมาย จํานวน 28 แหง
การตรวจความปลอดภัยในการทํางาน มีการตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบการทั้งสิ้น 53 แหง
ลูกจางที่ผานการตรวจ จํา นวน 5,353 คน จํา แนกเปนชาย 3,269 คน หญิง 2,084 คน อุตสาหกรรมที่มี
การตรวจความปลอดภัยมากที่สุด คือ ประเภทอุตสาหกรรมการผลิต จํานวน 27 แหง ลูกจางที่ผานการตรวจ
4,132 คน หรือรอยละ 77.19 โดยพบวา สถานประกอบการที่ปฏิบัติถูกตองตามกฎหมาย จํานวน 39 แหง
และปฏิบัติไมถูกตองตามกฎหมาย จํานวน 14 แหง
จํานวนองคการลูกจางจังหวัด ไตรมาสที่ 4 ป 2562 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562) ประเภทสหภาพแรงงานใน
กิจการเอกชน จํานวน 17 แหง โดยจําแนกเปน จดทะเบียนในพื้นที่จังหวัดนครปฐม จํานวน 11 แหง จดทะเบียน
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จํานวน 2 แหง และจดทะเบียนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 4 แหง
การเกิดขอเรียกรอง/ขอพิพาทแรงงานและขอขัดแยงภายในจังหวัดนครปฐม ในชวงไตรมาสที่ 4 ป 2562
(ตุลาคม - ธันวาคม 2562) ไมพบขอเรียกรอง/ขอพิพาท/ขอขัดแยง
การสง เสริมการจัดสวัสดิการแรงงาน ในชวงไตรมาสที่ 4 ป 2562 (ตุลาคม - ธัน วาคม 2562)
มีก ารสง เสริม และใหบ ริก ารดา นสวัส ดิก ารแรงงานนอกเหนือ จากที่ก ฎหมายกํา หนด จํ า นวน 88 แหง
ลูกจ างที่เกี่ยวของ 4,988 คน
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การประกันสังคม
จํานวนสถานประกอบการและลูกจางที่อยูในขายกองทุนประกันสังคมจังหวัดนครปฐม ไตรมาสที่ 4 ป 2562
(ตุลาคม - ธันวาคม 2562) จํานวนสถานประกอบการ 9,358 แหง จํานวนผูประกันตน 255,465 คน
จํา นวนสถานประกอบการที่เลิกกิจการและลูกจางที่ถูกเลิกจ าง ไตรมาสที่ 4 ป 2562 (ตุลาคม ธันวาคม 2562) พบวา มีสถานประกอบการที่เลิกกิจการ จํานวน 198 แหง ลูกจางที่ถูกเลิกจาง จํานวน 1,381 คน
ประเภทกิจการที่ถูกเลิก จางมากที่สุด คือ ประเภทอื่น ๆ จํา นวน 60 แหง ผูถูกเลิกจา ง จํา นวน 470 คน
หรือรอยละ 30.30 รองลงมา คือ ประเภทรานสินคาเบ็ดเตล็ด การคา อื่ น ๆ จํานวน 35 แหง ผูถูกเลิกจาง
จํานวน 436 คน หรื อรอยละ 17.68
การประสบอันตรายหรือเจ็บปวยจากการทํางาน จําแนกตามความรายแรงและขนาดสถานประกอบกิจการ
(ในกองทุน) ไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562) จํานวน 644 คน โดยพบในขนาดสถานประกอบกิจการ
51 - 100 คน มากที่สุด โดยสาเหตุสวนใหญเกิดจาก วัตถุหรือสิ่งของตัด/บาด/ทิ่มแทง มากที่สุด รองลงมาคือ
วัตถุหรือสิ่งของพังทลายหลนทับ
จํานวนสถานพยาบาลในสังกัดประกันสังคมจังหวัดนครปฐม ตามประเภทสถานพยาบาลรวม 4 แหง
จําแนกเปนรัฐบาล 3 แหงและเอกชน 1 แหง
การใชบริการกองทุนเงินทดแทน (เนื่องจากการทํางาน) จําแนกตามประเภทความรายแรง ไตรมาสที่ 4
ป 2562 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562) จํานวนผูใชบริการ 644 คน จํา นวนเงินที่จาย 10,475,411.85 บาท
ประเภทความรายแรงที่พบมากที่สุด คือ หยุดงานไมเกิน 3 วัน จํานวน 516 คน หรือรอยละ 80.12 รองลงมา
คือ หยุดงานเกิน 3 วัน จํานวน 118 คน หรือรอยละ 18.32 สูญเสียอวัยวะบางสวน จํานวน 6 คน หรือรอยละ 0.93
และตาย จํานวน 4 คน หรือรอยละ 0.62
อัตราการเปลี่ยนแปลงของจํานวนผูประกันตนในระบบประกันสังคม (มาตรา 33) รอยละ 1.89
อัตราการเปลี่ยนแปลงของผูประกันตนที่ขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน รอยละ 6.38

บทสรุปผูบริหารสถานการณแรงงานจังหวัดนครปฐม
ไตรมาส 4/2562 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562)
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