แบบ Check Lisk เพื่อพัฒนาศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน
จังหวัดนครปฐม
ขอมูลจากแบบ Check List จะนําไปพัฒนารูปแบบและกระบวนการใหบริการของศูนยบริการรวม
กระทรวงแรงงาน เพื่อใหมีความพรอมในการใหบริการประชาชนในปตอๆ ไป
1. แหลงงบประมาณสนับสนุนในการดําเนินการศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน/จังหวัด
1.1  กระทรวงแรงงาน (สป.) 1.2  งบประมาณ CEO 1.3  งบประมาณของแตละหนวยงาน
2. จํานวนผูใชบริการ (เฉพาะศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน)
ผลการดําเนินการ
จํานวนผูใชบริการ
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กราฟแสดงจํานวนผูใชบริการศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงานจังหวัดนครปฐม
จํานวนผูใชบริการศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงานจังหวัดนครปฐม
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จํานวนผูใชบริการ

สถานการณแรงงานจังหวัดนครปฐม
สถานการณแรงงานจังหวัด ไตรมาส 1 ป 2563 ขอนําเสนอขอมูลในประเด็นตาง ๆ ตามลําดับคือ
1) กําลังแรงงาน การมีง านทํา การวา งงาน 2) การสงเสริมการมีง านทํา 3) การพัฒ นาศัก ยภาพแรงงาน
4) การคุมครองแรงงานและสวัสดิการ 5) การประกันสังคม 6) ปญหาดานแรงงานที่สําคัญ 7) ผลการดําเนินงาน
ที่สําคัญตามนโยบายรัฐบาล/นโยบายกระทรวงแรงงาน

สํานักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ไดดําเนินการสํารวจสภาวะการทํางานของประชากร ไตรมาส 1 ป 2563
สรุปรายละเอียดไดดังนี้ จังหวัดนครปฐม มีประชากรที่อยูในวัยทํางานหรืออายุ 15 ปขึ้นไป จํานวน 964,968 คน
(ชาย 456,932 คน หญิง 508,036 คน) จําแนกเปน
ผูอยูในกําลังแรงงาน 696,775 คน (ชาย 361,328 คน หญิง 335,447 คน) ไดแก ผูมีงานทํา 693,779 คน
(ชาย 360,607 คน หญิง 333,172 คน) ผูวางงาน 2,996 คน (ชาย 721 คน หญิง 2,275 คน) ไมมีผูที่รอฤดูกาล
ผูไมอยูในกําลังแรงงานมีจํานวน 268,193 คน (ชาย 95,604 คน หญิง 172,589 คน) จําแนกเปน
ผูทํางานบาน 72,009 คน (ชาย 2,938 คน หญิง 69,071 คน) เรียนหนังสือ 61,611 คน (ชาย 26,979 คน
หญิง 34,632 คน) และอื่น ๆ 134,573 คน (ชาย 65,687 คน หญิง 68,886 คน)
แผนภูมิโครงสรางประชากรจังหวัดนครปฐม ไตรมาส 1 ป 2563
ผูอยูในวัยทํางาน (อายุ 15 ปขึ้นไป)
964,968 คน

ผูอยูในกําลังแรงงาน 696,775 คน

ผูไ มอยูในกําลังแรงงาน 268,193 คน

ผูมีงานทํา 693,779 คน

ทํางานบาน 72,009 คน

ผูวางงาน 2,669 คน

เรียนหนังสือ 61,611 คน

ผูรอฤดูกาล - คน

อื่นๆ 134,573 คน

ที่มา:สํานักงานสถิติจังหวัดนครปฐม
*** สํารวจขอมูลจากภาวะการทํางานของประชากรในจังหวัดนครปฐม
รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดนครปฐม ไตรมาส 1 ป 2563 (มกราคม - มีนาคม 2563)

หนา 1

เมื่อเปรียบเทียบการมีงานทําระหวางเพศในไตรมาสนี้จะพบวา เพศชายมีอัตราสวนของการมีงานทํา
หรืออัตราการจางงานสูงกวา เพศหญิง (คํานวณจากผูมีงานทําจําแนกเพศตอผูอยูในกําลังแรงงานจําแนกเพศ)
กลาวคือ เพศชายมีจํานวน 360,607 คน คิดเปนอัตรารอยละ 51.98 ขณะที่เพศหญิงมีจํานวน 333,172 คน
คิดเปนอัตรารอยละ 48.02 และเมื่อพิจารณาในภาพรวมจะพบวาอัตราการมีงานทํา ซึ่งคํานวณจากสัดสวน
ผูมีงานทําตอผูอยูในกําลังแรงงาน มีอัตรารอยละ 99.57 ซึ่งมีสัดสวนที่มากกวาไตรมาสที่แลว
สวนอัตราการวางงานซึ่งคํานวณจากผูวางงานตอผูอยูในกําลังแรงงานมีอัตรา 0.43 โดยเพศหญิงจะมี
อัตราการวางงานสูงกวาเพศชาย กลา วคือเพศหญิงมีอัตราการวา งงานรอยละ 0.33 ขณะที่เพศชายมีอัตรา
การว า งงานร อ ยละ 0.10 ทั้ งนี้ อั ตราการว า งงานในไตรมาสนี้น อยกว า ไตรมาสที่ แ ลว จํ า นวน 1,324 คน
ที่มีอัตราการวางงานภาพรวมรอยละ 0.64 จํานวนผูวางงาน 4,320 คน โดยไตรมาสนี้ มีจํานวนผูวางงานทั้งสิ้น
2,996 คน
สําหรับตัวเลขในกลุมของผูที่ไมอยูในกําลังแรงงาน ซึ่งมีจํานวน 268,193 คน พบวาเปนผูทํางานบาน
72,009 คน หรือรอยละ 26.85 ผูเรียนหนังสือ 61,611 คน หรือ รอยละ 22.97 และอื่น ๆ 134,573 คน
หรือรอยละ 50.18
หากศึกษาถึงระดับการศึกษาของผูมงี านทําพบวา ผูมีงานทําสวนใหญมีการศึกษาระดับประถมศึกษา
จํานวน 148,034 คน คิดเปนรอยละ 21.34 รองลงมาเปนผูมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน มหาวิทยาลัย
มัธยมศึกษาตอนปลาย และต่ํากวาประถมศึกษา คือมีจํานวน 139,591 คน (รอยละ 20.12), 121,846 คน
(รอยละ 17.56), 110,854 คน (รอยละ 15.98) และ98,306 คน (รอยละ 14.17) ตามลําดับ

รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดนครปฐม ไตรมาส 1 ป 2563 (มกราคม - มีนาคม 2563)

หนา 2

ตัวชี้วัดภาวะแรงงาน
ภาวะดา นแรงงานมีก ารเคลื่อ นไหวเปลี่ย นแปลงตลอดเวลา สืบ เนื่อ งจากปจ จัย ทางเศรษฐกิจ
สังคมและการเมือง เชน สถานการณทางการเมืองยังไมชัดเจนจะสงผลถึงความเชื่อมั่นของนักธุรกิจ นักลงทุนทั้งใน
และตางประเทศ เกิดการชะลอการลงทุน ชะลอการขยายกิจการรวมถึงชะลอการจางงาน ในขณะที่การผลิตคน
เพื่อเขา สูตลาดแรงงานของภาคการศึกษายังคงมีอ ยา งตอเนื่อง มิอาจชะลอตามภาวการณดา นเศรษฐกิจ
จึ งสงผลตอการวางงาน การทํางานต่ํากวาระดับการศึกษา นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการผลิต
ตนทุนการผลิต ฤดูกาล ทัศนคติทั้งของฝายนายจางและผูใชแรงงาน เหลานี้ลวนเปนปจจัยที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลง
ของภาวะดานแรงงาน ไมวาจะเปนรูปแบบการจางงาน การเคลื่อนยายแรงงานฝมือแรงงาน มาตรฐานแรงงาน ฯลฯ
ดัง นั้น การจะทราบความเคลื่อนไหวหรือ การเปลี่ยนแปลงของภาวะแรงงาน จึงตองมีก ารพิจ ารณาศึก ษา
เพื่อกําหนดตัวชี้วัด พรอมทั้งติดตามการเปลี่ยนแปลง เพื่อศึกษาวิเคราะหถึงสาเหตุของปญหา รวมถึงทํานาย
หรือคาดการณอนาคตอันจะเอื้อประโยชนตอการตัดสินใจในการกําหนดแผนงานใหสนองตอบตอความตองการ
ของทุกกลุม ทั้งนายจาง ผูใชแรงงาน และองคกรตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยสถานการณแรงงานจังหวัดนครปฐม
ไตรมาส 1 ป 2563 (มกราคม – มีนาคม 2563) ฉบับนี้จะขอนําเสนอตัวชี้วัดภาวะแรงงาน ดังนี้

อัตราการบรรจุ
อัตราการบรรจุงานในแตละไตรมาส เปนตัวชี้วัดที่แสดงใหเห็นถึงการเคลื่อนไหวของภาวการณดานแรงงาน
ซึ่งสามารถศึกษาวิเคราะหกับจํานวนตําแหนงงานวางและจํานวนผูสมัครงาน โดยเมื่อวิเคราะหจํานวนการบรรจุงาน
ที่สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐมดําเนินการเทียบกับจํานวนตําแหนงงานวางที่แจงผานสํานักงานจัดหางาน
จังหวัดนครปฐม จะพบวา อัตราการบรรจุงานตอตําแหนงงานวา งไตรมาส 1 ป 2563 อยูที่รอยละ 134.29
โดยมีตํา แหนงงานวา งในจังหวัด จํา นวน 1,388 อัตรา ในขณะที่มีผูสมัครงานในจังหวัด จํา นวน 780 คน
และมีผูไดรับการบรรจุงาน จํานวน 1,864 อัตรา เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ป 2562 อัตราการบรรจุงานของไตรมาสนี้
มีจํานวนมากกวาไตรมาสที่ผานมา
แผนภูมิเปรียบเทียบระหวางตําแหนงงานวาง การบรรจุงาน และผูสมัครงาน ระหวางไตรมาส 4
ป 2562 และไตรมาส 1 ป 2563
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ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม

รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดนครปฐม ไตรมาส 1 ป 2563 (มกราคม - มีนาคม 2563)

หนา 3

จากขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นวาไตรมาส 1 ป 2563 มีอัตราการบรรจุงานมากกวาไตรมาส 4 ป 2562
แสดงใหเห็นวาผูสมัครงานไดรับการบรรจุงานมากขึ้น จึงทําใหมีอัตราการบรรจุงานมากกวาไตรมาสที่ผานมา

อัตราการวางงาน
การศึกษาอัตราการวางงานในไตรมาส 1 ป 2563 รายงานฉบับนี้จะอางถึงรายงานของสํานักงานสถิติ
จังหวัดนครปฐม ไตรมาส 1 ป 2563 พบวาอัตราการวางงานของจังหวัดนครปฐมแตละไตรมาสจะปรับตัวสูงขึ้น
และลดลงตามปจจัยในเรื่องฤดูกาลเนื่องจากจังหวัดนครปฐมมีทั้งพื้นที่อุตสาหกรรมและพื้นที่เกษตรกรรม
ซึ่ง แรงงานจะมีการเคลื่อนยายสูภาคเกษตรในไตรมาสที่เปนฤดูเพาะปลูกจังหวัดที่เปนพื้นที่เกษตรจะมีอัตรา
การวางงานสูง ขณะที่จังหวัดในพื้นที่ตั้งของอุตสาหกรรม จะมีอัตราการวางงานต่ํา
สวนอัตราการวางงานในไตรมาส 1 ป 2563 มีแนวโนมลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ป 2562
ตําแหนงงานวาง (อัตรา)

ผูลงทะเบียนสมัครงาน (คน)

บรรจุงาน (อัตรา)

ชาย

หญิง

ไมระบุ

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

212

31

1,145

1,388

313

467

780

729

1,135

1,864

กิจกรรมที่ดําเนินการเพื่อสงเสริมการมีงานทําในจังหวัดนครปฐมตามประเภทกิจกรรม ไตรมาส 1 ป 2563
(มกราคม – มีนาคม 2563)

กิจกรรมที่ดําเนินการเพื่อสงเสริมการมีงานทํา

จํานวนครั้งที่
จัดกิจกรรม

ผูไดรับประโยชน
ชาย

หญิง

1. แนะแนวอาชีพ

3

80

150

2. มหกรรมอาชีพ

-

-

-

3. สงเสริมการประกอบอาชีพอิสระ

-

-

-

4. สงเสริมการประกอบอาชีพเพื่อผูสูงอายุ

-

-

-

5. อบรมผูรบั งาน/ผูนํากลุมรับงานไปทําที่บาน

-

-

-

6. ประสานใหเกิดการรับงานไปทําที่บาน

2

-

3

รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดนครปฐม ไตรมาส 1 ป 2563 (มกราคม - มีนาคม 2563)
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ตารางแสดงตําแหนงงานวาง ผูสมัครงาน และการบรรจุงานจังหวัดนครปฐม จําแนกตามอาชีพ ไตรมาส 1
ป 2563 (มกราคม – มีนาคม 2563)
ประเภทอาชีพ
1. ผูบัญญัติกฎหมาย ขาราชการระดับอาวุโส
ผูจัดการ
2. ผูประกอบอาชีพวิชาชีพดานตาง ๆ
3. ชางเทคนิคและผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ
4. เสมียน เจาหนาที่
5. พนักงานบริการ พนักงานขายในรานคา
และตลาด
6. ผูปฏิบัติงานฝมือดานการเกษตรและประมง
7. ผูปฏิบัติงานโดยใชฝมือในธุรกิจตาง ๆ
8. ผูปฏิบัติงานในโรงงาน ผูควบคุมเครื่องจักร
และผูปฏิบัติงานดานการประกอบการ
9. อาชีพงานพื้นฐาน
รวม

ตําแหนงงานวาง
(อัตรา)

ผูลงทะเบียน
สมัครงาน (คน)

บรรจุงาน
(อัตรา)

24

24

24

42
103
210

24
78
205

50
163
284

218

146

236

3
105

0
35

3
159

99

53

129

584
1,388

215
780

816
1,864
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ดานอาชีพ พบวา ไตรมาสนี้อาชีพที่มีตําแหนงงานวางสูงสุด 5 อันดับแรกคือ 1) อาชีพงานพื้นฐาน
ไดแก อาชีพดานการขายและการใหบริการ เชน ผูจําหนายสินคา อาหาร ผูสง จํานวน 584 อัตรา (รอยละ 42.07)
2) พนักงานบริการ พนักงานขายในรานคาและตลาด จํานวน 218 อัตรา (รอยละ 15.71) 3) เสมียน/เจาหนาที่
จํานวน 210 อัตรา (รอยละ 15.13) 4) ผูปฏิบัติงานโดยใชฝมือในธุรกิจตาง ๆ จํานวน 105 อัตรา (รอยละ 7.56)
5) ชางเทคนิคและผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ จํานวน 103 อัตรา (รอยละ 7.42) สําหรับอาชีพที่มีผูสมัครงานสูงสุด
คือ อาชีพงานพื้นฐาน จํานวน 215 คน (รอยละ 27.56) รองลงมาคือ อาชีพเสมียน/เจาหนาที่ จํานวน 205 คน
(รอยละ 26.28) อาชีพพนักงานบริการ พนักงานขายในรานคาและตลาด จํานวน 146 คน (รอยละ 18.72)
ชางเทคนิคและผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ จํานวน 78 คน (รอยละ 10) และผูปฏิบัติงานในโรงงาน ผูควบคุมเครื่องจักร
และผูปฏิบัติงานดานการประกอบการ จํา นวน 53 คน (รอยละ 6.79) สวนการบรรจุงาน มีการบรรจุงาน
ในอาชีพงานพื้นฐานสูงสุด จํานวน 816 คน (รอยละ 43.78) รองลงมาคือ อาชีพเสมียน เจาหนาที่ จํานวน 284 คน
(รอ ยละ 15.24) พนัก งานบริก าร พนัก งานขายในรา นคา และตลาด จํา นวน 236 คน (รอ ยละ 12.66)
ชางเทคนิคและผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ จํานวน 163 คน (รอยละ 8.74) และผูปฏิบัติงานโดยใชฝมือในธุรกิจตาง ๆ
จํานวน 159 คน (รอยละ 8.53)
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สําหรับตําแหนงงานวางไตรมาสนี้ พบวา เปนชาย จํานวน 212 อัตรา คิดเปนสัดสวนรอยละ 15.27
ของตํา แหนงงานวางทั้งหมด ขณะที่เพศหญิงมีจํานวน 31 อัตรา คิดเปนสัดสวนรอยละ 2.23 และไมระบุเพศ
จํานวน 1,145 อัตรา คิดเปนสัดสวนรอยละ 82.49 การที่ตําแหนงงานวางกวาครึ่งไมไดระบุเพศแสดงใหเห็นวา
สถานประกอบการหรือนายจางพิจารณาเห็นวางานโดยทั่วไปไมวาชายหรือหญิงก็สามารถทําไดเชนกันหรือไมมี
ความแตกตา งในเรื่อ งเพศ อีก ประการหนึ่ง นายจา งพิจ ารณาเห็น วา การไมร ะบุจ ะมีผ ลดีใ นดา นโอกาส
การคัดเลือกมากกวาการระบุเพศ
แผนภูมิตําแหนงงานวางในจังหวัดนครปฐมแยกตามเพศ ไตรมาส 1 ป 2563 (มกราคม - มีนาคม 2563)
ตําแหนงงานวาง

ชาย 212 อัตรา
หญิง 31 อัตรา
ไมระบุเพศ 1,145 อัตรา

ชาย

หญิง

ไมระบุเพศ

ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม

เมื่อ พิจ ารณาถึง จํา นวนผูมาลงทะเบีย นสมัครงานในไตรมาสนี้ที่ พ บวา มีจํา นวนทั้งสิ้น 780 คน
เปนเพศชาย 313 คน คิดเปนรอยละ 40.13 และเปนเพศหญิง 467 คน คิดเปนรอยละ 59.87 และการบรรจุงาน
มีผูไดรับการบรรจุใหมีงานทําทั้งสิ้น 1,864 คน โดยสัดสวนของเพศหญิงจะไดรับการบรรจุงานมากกวาเพศชาย
กลา วคือ ผูบรรจุ งานที่เ ปนเพศหญิง มีสัดสวนรอยละ 60.89 (จํานวน 1,135 คน) ขณะที่เพศชายมีรอยละ
39.11 (จํานวน 729 คน) ซึ่งเปนสัดสวนที่สอดคลองกับจํานวนผูสมัครงานที่มีเพศหญิงมากกวาชาย
แผนภูมิตําแหนงงานวาง/ผูสมัครงาน/ และการบรรจุงานในจังหวัดนครปฐม จําแนกตามเพศ ไตรมาส 1 ป 2563
(มกราคม - มีนาคม 2563)
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สําหรับตําแหนงงานวางตามระดับการศึกษาไตรมาสนี้ พบวา ตําแหนงงานวางมากกวารอยละ 41.86
เปนตําแหนงงานในระดับมัธยมศึกษา โดยเมื่อพิจารณารายละเอียดพบวา ตําแหนงงานวางระดับที่ตองการสูงสุด
คือ มัธยมศึกษา มีความตองการรอยละ 41.86 (จํานวน 581 อัตรา) รองลงมาเปนระดับปวช., ปวส., อนุปริญญา
โดยมีสัดสวนรอยละ 30.97 (จํา นวน 429 อัตรา) ระดับ ประถมศึกษาและต่ํ ากวา มีสัดส วนรอยละ 18.66
(จํานวน 259 อัตรา) และระดับปริญญาตรี มีสัดสวนรอยละ 8.57 (จํานวน 119 อัตรา) ขณะที่ผูสมัครงานไตรมาสนี้
อันดับที่ 1 เปนผูที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา รอยละ 36.41 (จํานวน 284 คน) อันดับที่ 2 เปนระดับปวช., ปวส.,
และอนุปริญญา รอยละ 31.41 (จํานวน 245 คน) อันดับที่ 3 เปนระดับปริญญาตรี รอยละ 19.10 (จํานวน 149 คน)
อันดับที่ 4 เปนระดับประถมศึกษาและต่ํากวา รอยละ 12.69 (จํานวน 99 คน) และผูบรรจุงานระดับมัธยมศึกษา
มีการบรรจุงานมากที่สุด จํานวน 805 คน (รอยละ 43.19) เมื่อเทียบกับระดับการศึกษาอื่น ๆ รองลงมาเปน
ระดับประถมศึกษาและต่ํากวา จํานวน 376 คน (รอยละ 20.17) และระดับปวช., ปวส., และอนุปริญญา
จํานวน 372 คน (รอยละ 19.96)
ประเด็นที่นา สังเกต คือ ตําแหนงงานวา งทุกระดับ การศึกษามีสัด สวนมากกวา ผูส มัค รงานแสดง
ใหเห็นว าตลาดแรงงานมีความตองการแรงงานในระดับมัธยมศึกษามากที่สุดในระดับการศึกษาอื่ น ฉะนั้น
แสดงใหเห็นวาตลาดแรงงานรองรับผูสมัครงานที่ต่ํากวาปริญญาตรีมากขึ้น ระบบการศึกษาตองเรงผลิตคน
ในระดับมัธยมศึกษารองรับตลาดแรงงานควบคูกับการสรางคา นิยมในเรื่องการศึกษาใหเยาวชนเห็นคุณคา
ของการศึกษาระดับมัธยมศึกษาวาไมไดดอยไปกวาระดับปริญญาตรี และยังสามารถหางานไดมากและงายกวา
เนื่องจากเปนที่ตองการของตลาดแรงงานมากกวานั่นเอง

การสงเสริมการมีงานทํา
1. การจัดหางานในประเทศ
ภารกิจ การสง เสริมใหป ระชาชนมีง านทํา เปน ภารกิจ หลัก ของกระทรวงแรงงาน ซึ่ง ดํา เนิน การ
โดยสํานักงานจัดหางานจัง หวัดนครปฐม การสงเสริมการมีงานทํา ในรูปแบบการจัดหางานมีทั้งการหางาน
ในประเทศและตางประเทศ โดยการจัดหางานในจังหวัดนครปฐม ในชวงไตรมาสที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2563)
มีตําแหนงงานวางที่แจงผานสํานักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม จํานวน 1,388 อัตรา ซึ่งมีสัดสวนที่นอยกวา
ไตรมาสที่แลวที่มีจํานวนตําแหนงงานวาง 1,714 อัตรา ในสวนของผูลงทะเบียนสมัครงาน ไตรมาสนี้พบวามี 780 คน
เพิ่มขึ้น จํานวน 325 คน จากไตรมาสที่แลวที่มีจํา นวน 455 คน ขณะที่ผูไดรับการบรรจุงานในไตรมาสนี้มี
จํานวน 1,864 คน เพิ่มขึ้น จํานวน 193 คน จากไตรมาสที่ 4 ป 2562 ที่มีจํานวน 1,671 คน
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2. การจัดหางานในตางประเทศ
แรงงานไทยที่ลงทะเบียนไปทํางานตางประเทศจําแนกตามวุฒกิ ารศึกษาในไตรมาสนี้ พบวามีจํานวน 41 คน
จํ า แนกเปนชาย 29 คน (รอ ยละ 70.73) หญิง 12 คน (รอ ยละ 29.27) ผู แ จง ความประสงคไ ปทํ า งาน
ตา งประเทศ สวนใหญเปนผูมีการศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน 16 คน (รอยละ 39.02 ของผูแจงความ
ประสงคทั้งหมด) รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษา จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 34.15 และระดับปวช./ปวท./
ปวส./อนุปริญญา และปริญ ญาโท จํ า นวน 4 คน คิด เปนรอยละ 9.76 ซึ่งแสดงใหเห็นวาตลาดแรงงานใน
ตางประเทศเปดรับและตองการผูที่มีการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีเปนจํานวนมาก
แผนภูมิแรงงานไทยในจังหวัดที่แจงความประสงคเดินทางไปทํางานตางประเทศ จําแนกตามระดับการศึกษา
ไตรมาส 1 ป 2563 (มกราคม - มีนาคม 2563)
ปริญญาโท จํานวน 4 คน
รอยละ 9.76

จํานวนผูลงทะเบียนไปทํางานตางประเทศ

ปริญญาตรี
จํานวน 3 คน
รอยละ 7.32

ประถมศึ
กษากษา
ประถมศึ
จํานวน
20 คน
จํานวน
16 คน
รอยละ
41.67
รอยละ 39.02

ปวช./ปวท./ปวส./
อนุปริญญา
จํานวน 4 คน
รอยละ 9.76

ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท

มัธยมศึกษา จํานวน 14 คน
รอยละ 34.15
ทีมา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม

ในสวนของการอนุญาตใหไปทํางานตางประเทศไตรมาส 1 ป 2563 พบวามีจํานวนทั้งสิ้น 41 คน
โดยเปนประเภท Re - Entry คือกลับไปทํางานอีกครั้งโดยการตออายุสัญญา คิดเปนรอยละ 100 จํานวน 41 คน
จะเห็นไดวาจํานวนคนหางานที่ไดรับอนุญาตใหเดินทางไปทํางานตางประเทศจะมากกวาไตรมาสที่ 4 ป 2562
เล็กนอย
แรงงานไทยเดินทางไปทํา งานตามที่ไดรับ อนุญาตในไตรมาส 1 ป 2563 สว นใหญ จะไปทํางาน
ในภูมิภาคเอเชีย ไดแก อินโดนีเ ซีย ไตหวัน และญี่ปุน คิ ดเปนรอยละ 90.24 ของแรงงานไทยที่ไ ปทํา งาน
ตางประเทศทั้งหมด รองลงมาคือภูมิภาคอื่น ๆ คิดเปนรอยละ 9.76
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3. แรงงานตางดาว
จํานวนคนตางดาวที่ไดรับอนุญาตทํางานคงเหลือจํานวน 107,154 คน จําแนกเปนกลุมตาง ๆ ดังนี้
1.คนตางดาวตลอดชีพ ไดแก คนตางดาวที่ไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรและทํางานตามประกาศของ
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ 322 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515 จํานวน 0 คน 2.คนตางดาวมาตรา 9 ประเภททั่วไป
ไดแก คนตางดาวที่มีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร หรือไดรับอนุญาตใหเขามาในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว
ตามกฎหมายวา ดว ยคนเขา เมืองโดยมิใชไ ดรับ อนุญ าตใหเ ขา มาในฐานะนักทองเที่ย ว หรื อผูเดิ น ทางผา น
และไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในกฎกระทรวง จํานวน 7,787 คน 3. คนตางดาวมาตรา 9 พิสูจนสัญชาติ
ไดแ ก คนตา งด า วสัญ ชาติเ มี ย นมา ลาว และกัม พู ชาที่หลบหนีเขา เมื องไดรับ ผอนผัน ให ทํา งานและอยู ใ น
ราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว ตามมติคณะรัฐมนตรี ไดผานการพิสูจนสัญชาติและปรับสถานะการเขาเมือง
ถูกกฎหมายเรียบรอยแลว จํานวน 43,226 คน 4. คนตางดาวมาตรา 9 นําเขาตาม MOU ไดแก คนตางดาว
สัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชาที่เขามาทํางานตามความตกลงระหวางรัฐบาลไทย กับ รัฐบาลประเทศตนทาง
จํานวน 26,603 คน 5. คนตางดาวมาตรา 12 ประเภทสงเสริมการลงทุน ไดแก คนตา งดาวที่เขามาทํา งาน
ในราชอาณาจัก รตามกฎหมายวา ดว ยการสง เสริม การลงทุน (พระราชบัญ ญัติ ส ง เสริม การลงทุ น
พ.ศ. 2520) หรื อ กฎหมายอื่ น ได แ ก พระราชบั ญ ญั ติ นิ คมอุต สาหกรรมแห ง ประเทศไทย พ.ศ. 2522
และพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. 2514 เชน นักลงทุน ชางฝมือ ผูชํานาญการ จํานวน 321 คน 6. คนตางดาว
มาตรา 13 ประเภทชนกลุ มน อย ได แก คนต า งด า วที่ ไม ไ ด รั บ สั ญชาติ ไ ทยตามกฎหมายว าด ว ยสั ญ ชาติ
และกระทรวงมหาดไทยได ออกเอกสารเพื่ อรอพิ สู จน สถานะยื่ นขอใบอนุ ญาตทํ า งาน จํ า นวน 20,045 คน
7. คนตางดาวประเภทพิสจู นสัญชาติ ไดแก คนตางดาวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่เขามาทํางานบริเวณ
ชายแดนในลั ก ษณะไป-กลั บ หรือ ตามฤดู ก าลในพื้ น ที่ ค วามตกลงว า ด ว ยการสั ญ จรข า มแดนระหว า ง
ราชอาณาจักรไทยกับประเทศที่ติดกับราชอาณาจักรไทย จํานวน 6,172 คน
แผนภู มิ แ รงงานต า งด า วที่ ไ ด รั บ อนุ ญ าตทํ า งานจั ง หวั ด นครปฐม จํ า แนกตามลั ก ษณะการเข า เมื อ ง
และประเภทคนตางดาว ณ เดือนมีนาคม 2563
ประเภทนําเขา
(MOU),
48,332

ประเภทสงเสริมการ ประเภท
ลงทุน, 321
ชั่วคราว
ประเภทพิสูจน
สัญชาติ, 6,172

(ทั่วไป),
7,787

ประเภทหลบหนี
เขาเมือง 3
สัญชาติ ตามมติ
ครม.36,035
ประเภทมาตรา
13 (ชนกลุม
นอย), 20,045
รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดนครปฐม ไตรมาส 1 ป 2563 (มกราคม - มีนาคม 2563)
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การสงเสริมแรงงานนอกระบบ
การดูแลและขยายความคุมครองแรงงานนอกระบบ (สํานักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม)
จํานวนผูมีงานทําที่อยูในแรงงานในระบบ จําแนกตามกลุมอายุ เพศ ของจังหวัดนครปฐม
รวมทั้งสิ้น 408,192 คน
ประเภท

กลุมอายุ
15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

ชาย

4,236

20,457

31,608

30,694

28,712 32,327 26,238

17,596

16,779

60 ป
ขึ้นไป
5,187

หญิง

1,149

17,764

31,191

32,568

33,430 29,161 21,032

15,295

10,485

2,285

รวม

5,385

38,221

62,798

63,262

62,141 61,488 47,270

32,891

27,264

7,472

จํานวนผูมีงานทําที่อยูในแรงงานนอกระบบ จําแนกตามกลุมอายุ เพศ ของจังหวัดนครปฐม
รวมทั้งสิ้น 264,391 คน
ประเภท

กลุมอายุ
15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

ชาย

2,592

7,469

8,197

13,027

14,050 13,945 16,570

21,160

17,159

60 ป
ขึ้นไป
26,227

หญิง

395

3,420

6,823

8,828

12,611 13,620 17,358

20,231

17,345

23,364

รวม

2,987

10,888

15,020

21,855

26,661 27,565 33,928

41,391

34,504

49,591

ผลการดูแลและขยายความคุมครองแรงงานนอกระบบ ประจําปงบประมาณ 2563
1. ขึ้นทะเบียนผูประกันตนตามมาตรา 40 จํานวน 43,840 คน
2. ใหบริการดานแรงงานจากการออกหนวยบริการเคลื่อนที่ จํานวน 360 คน
3. สถาบันพัฒ นาฝมือแรงงาน 16 นครปฐม จัดโครงการฝกอบรมแรงงานกลุม เปา หมายเฉพาะ
เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพใหกับแรงงานนอกระบบ จํานวน 708 คน

การพัฒนาศักยภาพแรงงาน
ในรอบไตรมาส 1 ป 2563 (มกราคม – มีนาคม 2563) สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 16 นครปฐมได
ดําเนินการฝกอบรมพัฒนาผูใชแรงงานในรูปแบบตาง ๆ ไดแก การฝกเตรียมเขาทํางาน การฝกยกระดับฝมือแรงงาน
และการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพฝมือแรงงานไทยใหมีมาตรฐานฝมือทัดเทียมประเทศตาง ๆ
ขณะเดียวกันเปนการพัฒนาทักษะใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน โดยภาพรวมของการฝกตาง ๆ
รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดนครปฐม ไตรมาส 1 ป 2563 (มกราคม - มีนาคม 2563)
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ในไตรมาสที่ 1 ป 2563 ไมมีผูเขารับการฝกเตรียมเขาทํางาน สําหรับผูเขารับการฝกยกระดับฝมือแรงงาน
จํานวน 280 คน จําแนกเปนกลุมอาชีพชางไฟฟา อิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร จํานวน 195 คน รอยละ 69.64
กลุมอาชีพชางอุตสาหการ จํานวน 65 คน รอยละ 23.21 และกลุมอาชีพชางเครื่องกล จํานวน 20 คน รอยละ 7.14
ซึ่งผานการเขารับฝกยกระดับฝมือแรงงาน จํานวน 251 คน จําแนกเปนกลุมอาชีพชา งไฟฟา อิเล็กทรอนิกส
คอมพิวเตอร จํา นวน 173 คน รอ ยละ 68.92 กลุมอาชีพ ชา งอุต สาหการ จํานวน 63 คน รอยละ 25.10
และกลุมชางเครื่องกล จํานวน 15 คน รอยละ 5.98
สวนการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานซึ่งพบวา ในไตรมาสนี้ มีผูเขารับการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
จํ า นวน 223 คน พบว า กลุ ม อาชี พ ที่ มีก ารทดสอบมี 2 อาชี พ คื อ กลุ ม อาชี พ ช า งไฟฟ า อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส
คอมพิวเตอร จํานวน 174 คน คิดเปนรอยละ 78.03 และกลุมอาชีพชางเครื่องกล จํานวน 49 คน รอยละ 21.97
ผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน จํานวน 122 คน คิดเปนรอยละ 54.71 กลุมอาชีพที่ผานการทดสอบ
มาตรฐานฝมือแรงงาน คือ กลุมอาชีพ ชางไฟฟา อิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร จํานวน 86 คน รอยละ 70.49
และกลุมอาชีพชางเครื่องกล จํานวน 36 คน รอยละ 29.51 ของจํานวนผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน

การคุมครองแรงงานและสวัสดิการ
1. การตรวจแรงงาน
กระทรวงแรงงานนอกจากจะมีภ ารกิจ ดา นการสง เสริม การมีง านทํา การพัฒ นาฝมื อ แรงงาน
เพื่อยกระดับฝมือใหเปนที่ยอมรับของตลาดแรงงาน และทัดเทียมมาตรฐานสากลแลว อีกภารกิจหนึ่งที่เกิดขึ้น
ตอเนื่องภายหลังการสงเสริมใหคนมีงานทําแลวคือ ภารกิจดานการคุมครองลูกจางใหไ ดรับความเปนธรรม
ในการทํา งานโดยสํา นัก งานสวัส ดิการและคุม ครองแรงงานจัง หวัด นครปฐม เป น หนว ยงานที่ มีบ ทบาท
ในการคุมครองผูใชแรงงานใหไดรับ ความเปน ธรรมจากการทํางาน ภายใตพระราชบั ญญัติคุมครองแรงงาน
เพื่อ ไมใหถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจางโดยมีจุดมุงหมายสูงสุด คือ ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ขณะเดียวกั น
ในอี กด านหนึ่ง ก็ตอ งผดุงไวซึ่งความยุติธ รรมกับ ฝา ยนายจาง กลา วคือไม โ อนเอีย งไปดา นใดด า นหนึ่ ง ทั้งนี้
มาตรการที่จะชวยใหผูใชแรงงานไดรับรายไดและสวัสดิการที่เปนธรรมเพียงพอตอการดํารงชีวิต รวมถึงไดรับ
การคุมครองแรงงานใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไดคือ การตรวจสถานประกอบการเพื่อใหแนใจวาผูใชแรงงานไดรับ
การปฏิบัติและดูแลตามกฎหมาย ขณะเดียวกันจะเปนมาตรการในการกระตุนใหสถานประกอบการเอาใจใส
ดูแลลูกจางของตนใหมากขึ้นอีกดวย สําหรับในไตรมาส 1 ป 2563 สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
จัง หวัด นครปฐม ไดดํา เนิน การตรวจสถานประกอบการทั้ง สิ้น 165 แหง มีลูก จา งที ่ผ า นการตรวจ
หรือไดรับการคุมครองรวม 3,725 คน จําแนกเปนชาย 2,199 คน (รอยละ 56.03 ของลูกจางที่ตรวจทั้งหมด)
หญิง 1,726 คน (รอยละ 43.97 ของลูกจางที่ตรวจทั้งหมด) ซึ่งสถานประกอบการที่ตรวจสวนใหญเปนสถาน
ประกอบการขนาดกลาง ต่ํากวา 50 คน รอยละ 87.88 (145 แหง) รองลงมาเปนสถานประกอบการขนาดใหญ
ตั้งแต 50 - 299 คน รอยละ 12.12 (20 แหง) ไตรมาสนี้ไมมีขนาดสถานประกอบการขนาดใหญตั้งแต 300 คนขึ้นไป
ผลการตรวจพบวา สถานประกอบการที่ปฏิบัติถูกตองตามกฎหมายทั้งหมด จํานวนทั้งสิ้น 165 แหง คิดเปน
รอยละ 100
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2. การตรวจความปลอดภัยในการทํางาน
สําหรับการตรวจความปลอดภัยในการทํางาน ซึ่งเปนเครื่องมือในการคุมครองดูแลความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานของลูกจาง นอกจากนี้การตรวจความปลอดภัยในการทํางานยัง
เปน อี ก มาตรการหนึ่ง ที่ดํา เนิน การเพื่อ กระตุ น สง เสริม ให เ จา ของสถานประกอบการเห็ น ความสํา คั ญ
และตระหนักถึงเรื่อ งความปลอดภัย ในการทํา งาน เพราะหากการทํา งานมีค วามปลอดภัย ยอ มส ง ผลถึง
คุณภาพชีวิต ที่ดี ของผูใชแรงงานตามมา เมื่อคนงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีจะทํางานอยางมีความสุขและจะสงผล
ต อ ผลผลิต ที่ เ พิ่ มสู งขึ้ น ของสถานประกอบการอั นนํ า ไปสูผ ลกํ า ไรตามมานั่ น เอง ในไตรมาสที่ 1 ป 2563
สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดนครปฐม ไดดําเนินการตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบการ
ทั้งสิ้น 73 แหง ลูกจางที่ผานการตรวจทั้งสิ้น 6,733 คน โดยในไตรมาสนี้มีการตรวจสถานประกอบการมากกวา
จากไตรมาสที่แลว 20 แหง (ไตรมาส 4 ป 2562 ตรวจ 53 แหง) ขณะที่ผลการตรวจพบวา ปฏิบัติถูกตอง
ตามกฎหมาย 71 แหง และปฏิบัติไมถูกตองตามกฎหมาย 2 แหง
ประเภทอุตสาหกรรมที่มีการตรวจความปลอดภัยในการทํา งานสูงสุดในไตรมาส 1 ป 2563 ไดแก
ประเภทการผลิต มีจํา นวน 53 แหง คิดเปนรอยละ 72.60 รองลงมาคือประเภทการขายสง การขายปลีกฯ
มีจํานวน 10 แหง คิดเปนรอยละ 13.70 ประเภทการกอสราง จํานวน 5 แหง รอยละ 6.85 ประเภทการขนสง
สถานที่จัดเก็บสินคา จํา นวน 2 แหง รอยละ 2.74 และอันดับสุดทา ยคือ ประเภทโรงแรม และภัตตาคาร
ประเภทกิจ การดา นอสัง หาริม ทรัพ ย ประเภทกิจ กรรมดา นบริก ารชุม ชน จํา นวน 1 แหง รอ ยละ 1.37
ของสถานประกอบการที่ตรวจทั้งหมด

3. การตรวจแรงงานสัมพันธ
นอกเหนือจากภารกิจดานการคุมครองแรงงาน และดูแลดานความปลอดภัย ทั้งแกลูกจางและนายจางแลว
กระทรวงแรงงานโดยสํา นักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดนครปฐม ยังมีภารกิจในการสงเสริม
และพัฒนาระบบแรงงานสัมพันธใหเหมาะสมและสอดคลองกับ เศรษฐกิจ สังคม เพื่อปองกันความขัดแยง
และเสริม สรา งความรวมมือ ที่ดีตอ กันระหวา งนายจา ง ลูกจา ง และผูมีสวนเกี่ยวของ โดยมีเปา หมายหลัก
เพื่อสรางสันติสุขในวงการแรงงาน ใหนายจางและลูกจางมีทัศนคติที่ดีตอกันในการทํางาน เพราะหากนายจาง
ลูกจางมีความเขาใจกันเปนอยางดียอมไมเกิดปญหาขัดแยงขึ้น เมื่อปญหาขอขัดแยงไมมีพลังในการขับเคลื่อนงาน
หรือทีมงานก็จะดีนําไปสูการเพิ่มผลผลิตหรือเพิ่มผลิตภาพในการปฏิบัติงาน ลูกจางหรือผูใชแรงงานมีความสุข
ในการทํางานคุณภาพชีวิตยอมดีขึ้น ขณะเดียวกันนายจางก็มีความสุขเนื่องจากมีผลผลิตเพิ่มขึ้นเปนผลกําไรตามมา
ทั้งนี้ ในกลุ มของนายจางและลูกจางจะมีการตั้งองคการเพื่อทํา หน าที่เปนตั วแทนตนเอง โดยเมื่ อพิจารณา
ในสวนองคการนายจาง ไตรมาส 1 ป 2563 พบวา ไมมีองคกรนายจาง
ในสว นจํานวนองคการลูกจางขอมูล ณ สิ้นไตรมาส 1 ป 2563 มีจํ านวนดังนี้ 1) สหภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจ 0 แหง 2) สหภาพแรงงานในกิจการเอกชน 17 แหง 3) สหพันธแรงงาน 0 แหง 4) สภาองคกร
ลูกจาง 0 แหง
รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดนครปฐม ไตรมาส 1 ป 2563 (มกราคม - มีนาคม 2563)

หนา 12

แผนภูมิจํานวนองคการลูกจางในจังหวัดนครปฐมไตรมาส 1 ป 2563 (มกราคม - มีนาคม 2563)
สภาองคกร
ลูกจาง 0 แหง
สหพันธแรงงาน
0 แหง

องคการลูกจางจังหวัด

สหภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจ 0
แหง

สหภาพแรงงาน
ในกิจการเอกชน
17 แหง
ที่มา : สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดนครปฐม

สําหรับการเกิดขอเรียกรอง/ขอพิพาทแรงงานและขอขัดแยงในรอบไตรมาสที่ 1 ป 2563 ไมมีการเรียกรอง/
ขอพิพาท/ขอขัดแยง

4. สวัสดิการแรงงาน
กิจ กรรมที่ชว ยสนับ สนุน สง เสริม ใหผูใ ชแ รงงานมีคุณ ภาพชีวิต ที่ดีขึ้น นอกเหนือ จากการตรวจ
สถานประกอบการเพื่อใหการคุมครองใหผูใชแรงงานตามที่ไดกลาวมาแลว สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
จังหวัดนครปฐม ยังมีการสงเสริมการจัดสวัสดิการแรงงานในสถานประกอบการ โดยในไตรมาส 1 ป 2563
ไดดําเนินการสงเสริมใหสถานประกอบการจัดสวัสดิการในรูปแบบตา ง ๆ แกลูกจา งหรือผูใชแรงงาน ดังนี้
1) สงเสริ มการใหบริการดานสวัสดิ การแรงงานนอกเหนือจากที่กฎหมายกําหนด 130 แหง ลูกจางที่ได รับการ
สงเสริม 16,925 คน
ตารางการสงเสริมการจัดสวัสดิการแรงงานจําแนกกิจกรรมที่สงเสริม ไตรมาส 1 ป 2563
(มกราคม - มีนาคม 2563)
กิจกรรมที่สงเสริม
1. สงเสริมและใหบริการดานสวัสดิการแรงงาน
นอกเหนือจากที่กฎหมายกําหนด
2. ดําเนินการพัฒนาเด็กปฐมวัยศูนยเด็กเล็กวิทยาเขต
สิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ
3. ใหบริการเงินกูกองทุนเพื่อผูใชแรงงาน
กิจกรรมที่สงเสริม
1. สงเสริมความรูเกี่ยวกับสวัสดิการแรงงาน
2. จัดคาราวานแกจนเพื่อใหบริการดานสวัสดิการ
และคุมครองแรงงาน

แหง

คน

130

16,925

-

-

ครั้ง
-

คน
-

-

-

ที่มา : สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดนครปฐม

รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดนครปฐม ไตรมาส 1 ป 2563 (มกราคม - มีนาคม 2563)

หนา 13

การประกันสังคม
1. การเลิกจาง
สํานักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐม รายงานสถานการณเลิกจาง ไตรมาส 1 ป 2563 มีสถานประกอบการ
ที่เลิกกิจการจํานวน 165 แหง ลูกจางถูกเลิกจาง จํานวน 875 คน สวนใหญเปนสถานประกอบการขนาด คือ
ขนาด 1 - 9 คน โดยมีสัดสวนรอยละ 91.52 ของสถานประกอบการที่เลิกกิจการทั้งหมด (151 แหง) ลูกจางถูกเลิกจาง
จํานวน 294 คน คิดเปนรอยละ 33.60 ของจํานวนลูกจางที่ถูกเลิกจางทั้งหมด ขณะที่สถานประกอบการขนาด
10 คนขึ้นไป เลิกกิจการเพียงจํานวน 14 แหง คิดเปนรอยละ 8.48 ของลูกจางที่ถูกเลิกจางทั้งหมด
แผนภูมิส ถานประกอบการที่ เ ลิกกิจการ/ลูก จา งที่ ถูกเลิ กจ า งในจัง หวัด นครปฐม ไตรมาส 1 ป 2563
(มกราคม - มีนาคม 2563)
สถานประกอบการที่เลิกกิจการ
8.48%

91.52%

1-9 คน
10 คนขึ้นไป

ที่มา : สํานักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐม
หมายเหตุ : ประมวลขอมูลโดยสํานักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม

เมื่อพิจารณาประเภทกิจการที่มีการเลิกจางสูงสุด 5 อันดับแรกเรียงลําดับไดดังนี้ 1) ประเภทการขายสง
และการขายปลีก การซอมยานยนตและจักรยานยนต จํานวน 65 แหง คิดเปนรอยละ 39.39 ของสถานประกอบการ
ที่เลิกจางทั้งหมด ลูกจางที่ถูกเลิกจาง 508 คน 2) ประเภทการผลิต จํานวน 40 แหง (รอยละ 24.24) ลูกจางถูกเลิกจาง
199 คน 3) ประเภทการกอสราง จํานวน 14 แหง (รอยละ 8.48) ลูกจางถูกเลิกจาง 37 คน 4) ประเภทการขนสง
และสถานที่เก็บสินคา จํานวน 10 แหง (รอยละ 6.06) ลูกจางถูกเลิกจา ง 25 คน 5) ประเภทเกษตรกรรม
การปาไมและการประมง จํานวน 8 แหง (รอยละ 4.85) ลูกจางที่ถูกเลิกจาง 13 คน

รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดนครปฐม ไตรมาส 1 ป 2563 (มกราคม - มีนาคม 2563)

หนา 14

ประเภทกิจการที่เลิกจาง/ลูกจางถูกเลิกจางในจังหวัดนครปฐม ไตรมาส 1 ป 2563 (มกราคม - มีนาคม 2563)
ประเภทกิจการ
จํานวนสถานประกอบการ
1. เกษตรกรรม การปาไมและการประมง
8
2. การผลิต
40
3. การจัดหาน้ํา การจัดการน้ําเสีย
1
4. การกอสราง
14
5. การขายส งและการขายปลี ก การซ อมยานยนต และ
65
จักรยานยนต
6. การขนสงและสถานที่เก็บสินคา
10
7. ที่พักแรมและบริการดานอาหาร
6
8. ขอมูลขาวสารและการสื่อสาร
2
9. กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย
2
10. กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย
1
11. กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตรและกิจกรรมทางวิชาการ
3
12. กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
2
13. การบริ ห ารราชการ การปอ งกั น ประเทศ และการ
5
ประกันสังคมภาคบังคับ
14. การศึกษา
1
15. กิจกรรมดานสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห
1
16. กิจกรรมการบริการดานอื่นๆ
4
รวม
165

จํานวนผูถูกเลิกจาง
13
199
2
37
508
25
7
2
2
5
2
7
63
0
0
3
875

ที่มา: สํานักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐม
หมายเหตุ : ประมวลขอมูลโดยสํานักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม

2. การประสบอันตรายเจ็บปวยจากการทํางาน
สํา หรั บ การประสบอัน ตรายหรือ เจ็บ ปว ยเนื่องจากการทํา งานในรอบไตรมาส 1 ป 2563 พบวา
การประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องมาจากการทํางานมีทั้งสิ้น 637 คน โดยสถานประกอบการที่มีการประสบ
อันตรายหรือเจ็บปวยสูงสุด คือ สถานประกอบการขนาดที่มีลูกจาง 201 - 500 คน โดยมีจํานวน 138 คน คิดเปน
รอยละ 21.66 รองลงมาคือขนาด 51 - 100 คน จํานวน 99 คน (รอยละ 15.54) ขนาด 21 - 50 จํานวน 91 คน
(รอยละ 14.29) ขนาด 1,000 คนขึ้นไป จํานวน 88 คน (รอยละ 13.81) และขนาด 101 - 200 คน จํานวน 71 คน
(รอยละ 11.14) ตามลําดับ

รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดนครปฐม ไตรมาส 1 ป 2563 (มกราคม - มีนาคม 2563)

หนา 15

แผนภูมิผูป ระสบอัน ตรายหรือ เจ็บ ปว ย เนื่อ งจากการทํา งานในจัง หวัด นครปฐม จํา แนกตามขนาด
สถานประกอบการ ไตรมาส 1 ป 2563 (มกราคม - มีนาคม 2563)
1000 คนขึ้นไป
501 - 1000 คน
201 - 500 คน
101 - 200 คน
51 - 100 คน
21 - 50 คน
11 - 20 คน
1 - 10 คน

88

39

138

71
47
0

20

40

91

99

64
60

80

100

120

140

160

จํานวนลูกจาง
ทีมา: สํานักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐม หมายเหตุ : ประมวลข้อมูลโดยสํานักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม

เมื่อ พิจ ารณาผูประสบอันตรายหรือเจ็บปว ยจากการทํา งาน 637 คน ตามประเภทความรายแรง
พบวา สวนใหญจ ะหยุดงานไมเกิน 3 วัน กลาวคือ มีจํา นวน 532 คน คิ ดเป นรอยละ 83.52 รองลงมาเป น
ผูหยุดงานเกิน 3 วัน จํานวน 98 คน (รอยละ 15.38) สวนผูสูญเสียอวัยวะบางสวน จํานวน 4 คน (รอยละ 0.63)
และมีผู ที่เสียชีวิต จํา นวน 3 คน (รอ ยละ 0.48) ขณะที่ไ ตรมาสนี้ไ มมี ผูป ระสบอัน ตรายจนถึงทุ พ พลภาพ
ซึ่ง เมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนผูประสบอันตรายทั้งหมดพบวาจํานวนดังกลาวไมสามารถคํานวณหาคารอยละ
ไดเนื่องจากมีจํานวนนอยมากนั่นเอง
แผนภูมิผูป ระสบอันตรายหรือเจ็บ ปว ยเนื่องจากการทํางานในจัง หวัด นครปฐม จํา แนกตามประเภท
ผลการประสบอันตราย ไตรมาส 1 ป 2563 (มกราคม - มีนาคม 2563)
ตาย
3 คน
0.48 %

ทุพพลภาพ
0 คน

สูญเสียอวัยวะบางสวน
4 คน
0.63 %

หยุดงานเกิน 3 วัน
98 คน
15.38 %

หยุดงานไมเกิน 3 วัน
532 คน
83.52 %

ที่มา : สํานักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐม หมายเหตุ : ประมวลขอมูลโดยสํานักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม

สํา หรับ สาเหตุก ารประสบอัน ตรายเนื่อ งจากการทํา งานพิจ ารณาใน 5 อัน ดับ แรก สรุ ป ไดดั ง นี้
1) วัตถุหรือสิ่งของตัด/บาด/ทิ่มแทง มีจํานวน 178 คน คิดเปนรอยละ 27.94 ของสาเหตุการประสบอันตรายทั้งหมด
2) วัตถุหรือสิ่งของกระแทก/ชน มีจํานวน 103 คน (รอยละ 16.17) 3) วัตถุหรือสิ่งของพังทลายหลนทับ จํานวน 93 คน
(รอยละ 14.60) 4) วัตถุหรือสิ่งของหนีบ/ดึง จํานวน 65 คน (รอยละ 10.20) และ5) วัตถุหรือสิ่งของหรือสารเคมี
กระเด็นเขาตา มีจํานวน 58 คน (รอยละ 9.11)
รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดนครปฐม ไตรมาส 1 ป 2563 (มกราคม - มีนาคม 2563)

หนา 16

แผนภูมิผูประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางานจังหวัดนครปฐม จําแนกตามสาเหตุการประสบอันตราย
(5 อันดับแรก) ไตรมาส 1 ป 2563 (มกราคม - มีนาคม 2563)
200
150
100
50
จํานวนลูกจาง

0

ทีมา: สํานักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐม
หมายเหตุ : ประมวลข้อมูลโดย สรจ.นครปฐม

ภารกิจดานการประกันสังคมเปนอีกภารกิจที่กระทรวงแรงงาน โดยสํานักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐม
มีหนาที่ตองดูแลผูใชแรงงาน เพื่อใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีหลักประกันชีวิตที่มั่นคงเมื่อยามแกชราอีกดวย
ขอมูล ณ สิ้นไตรมาส 1 ป 2563 พบวา มีสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนประกัน สังคมจํา แนกตามขนาด
สถานประกอบการทั้งสิ้น 9,479 แหง โดยสวนใหญเปนสถานประกอบการขนาดต่ํากวา 10 คน คือ มีจํานวน
6,052 แห ง คิ ด เป น รอ ยละ 63.85 สํา หรั บ ผู ป ระกั น ตนทั้ ง สิ้ น 255,452 คน ส ว นใหญ เ ปน ผู ป ระกั น ตน
ในสถานประกอบการขนาด 100 - 299 คน จํานวน 58,384 คน คิดเปนรอยละ 22.86
ตารางที่จํานวนสถานประกอบการและผูประกันตนจังหวัดนครปฐม จําแนกตามขนาดสถานประกอบกิจการ
ที่มา : สํานักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐม
ไตรมาส 1 ป 2563 (มกราคม - มีนาคม 2563)
ขนาดสปก.

สปก. (แหง)

ผปต.(คน)

<= 9 คน
10 - 19 คน

6,052
1,363

21,182
17,771

20 - 49 คน

1,146

35,983

50 - 99 คน

439

30,827

100 - 299 คน

346

58,384

300 - 499 คน

79

30,488

500 - 999 คน

31

20,806

1,000 คนขึ้นไป

23

40,011

9,479

255,452

รวม

ป จ จุ บั น จั ง หวั ด นครปฐม มี ส ถานพยาบาลในสัง กั ด ประกั น สั ง คมในไตรมาสที่ 1 ป 2563 ที่ เ ป น
สถานพยาบาลของรัฐบาลจํานวน 3 แหง คิดเปนรอยละ 75 ของสถานพยาบาลทั้งหมด และสถานพยาบาลเอกชน
จํานวน 1 แหง (รอยละ 25)
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แผนภูมิจํา นวนสถานพยาบาลในสัง กัด ประกัน สัง คมของจัง หวัด นครปฐม ณ ไตรมาส 1 ป 2563
รัฐบาล
เอกชน
(มกราคม - มีนาคม 2563)
3 แหง

1 แหง

75.00 %

25.00 %

ทีมา : สํานักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐม
หมายเหตุ : ประมวลข้อมูลโดยสํานักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม

จํานวนการใชบริการของกองทุนประกันสังคม (เนื่องจากการทํางาน) จําแนกตามประเภทความรายแรง
ซึ่งมี 5 กรณี ไดแก ตาย ทุพลภาพ สูญเสียอวัยวะบางสวน หยุดงานเกิน 3 วัน และหยุดงานไมเกิน 3 วัน พบวา
จํานวนผูใชบริการมีท้งั สิ้น 637 ราย จํานวนเงินที่จาย 9,722,556.14 บาท จําแนก ดังนี้ ๑. ตาย ผูใชบริการ 3 ราย
(1,792,800 บาท) 2. ทุพพลภาพ ผูใชบริการ 0 ราย 3. สูญเสียอวัยวะบางสวน ผูใชบริการ 4 ราย (1,601,689 บาท)
4. หยุดงานเกิน ๓ วัน ผูใชบริการ 98 ราย (2,640,296.80 บาท) 5. หยุดงานไมเกิน ๓ วัน ผูใชบริการ 532 ราย
(3,687,770.14 บาท คารักษาพยาบาล)
แผนภูมิผูป ระกันตนที่ใชบริการกองทุนประกันสังคมในจัง หวัดนครปฐมจําแนกตามประเภทความรายแรง
ไตรมาส 1 ป 2563 (มกราคม - มีนาคม 2563)

การใชบริการกองทุนทดแทน
600
400
200
0

532
3

0

4

98

ตาย
ทุพลภาพ
สูญเสียอวัยวะบางสวน
หยุดงานเกิน 3 วัน
หยุดงานไมเกิน 3 วัน

ที่มา : สํานักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐม หมายเหตุ : ประมวลขอมูลโดยสํานักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม

ตาราง อัตราการเปลี่ยนแปลงของจํานวนผูประกันตนในระบบประกันสังคม (มาตรา ๓๓)
จํานวนผูประกันตนมาตรา 33 ไตรมาสปจจุบัน – จํานวนผูประกันตนมาตรา 33 ไตรมาสเดียวกันปกอน ×100
จํานวนผูประกันตนมาตรา 33 ไตรมาสเดียวกันปกอน
วิธีคิด

765,767 – 746,594 ×100 =2.57
746,594

ตาราง อัตราการเปลี่ยนแปลงของผูประกันตนที่ขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน
จํานวน ผปต. ที่ขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานในไตรมาสปจจุบัน – จํานวน ผปต.ที่ขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานในไตรมาสเดียวกันปกอน
จํานวน ผปต. ที่ขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานในไตรมานเดียวกันปกอน

วิธีคิด

3,034 – 2,518 ×100 =20.49
2,518
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×100

ปญหาดานแรงงานที่สําคัญ
1) ขาดแคลนแรงงานฝมือในภาคอุตสาหกรรมและแรงงานไรฝมือในภาคเกษตรและอุตสาหกรรม
บางประเภท
2) แรงงานขาดทักษะดานภาษาตางประเทศสงผลถึงขีดความสามารถในการแขงขันในตลาดแรงงาน
ภาคบริการและการทองเที่ยว
3) ประชาชนสว นใหญไ มเ ห็น ความสํา คัญ ในการเขา รับ การฝก อาชีพ หรือ พัฒ นาทัก ษะฝม ือ กับ
สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 16 นครปฐมทําใหขาดแคลนแรงงานฝมือและกึ่งฝมือภาคอุตสาหกรรม
4) ปญหาสังคมและยาเสพติดที่รนุ แรงสงผลตอปริมาณและคุณภาพของกําลังแรงงานในจังหวัด
5) หนวยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครปฐมตั้งอยูหางไกลกัน จึงทําใหประชาชนไมสะดวก
ในการติดตอขอรับบริการ
6) ระบบสารสนเทศดานแรงงานยังขาดเสถียรภาพในการเชื่อมโยงกัน

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ
1. โครงการแกไขปญหาความเดือดรอนดานอาชีพ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดนครปฐม
วัตถุประสงค
1. เพื่อ ชว ยเหลือผูป ระสบความเดือ ดรอ นดา นอาชีพ วา งงาน ไมมีร ายได ใหมีโ อกาสในการ
เพิ่มพูนทักษะฝมือ มีศักยภาพในทักษะใหม (Reskill) นอกเหนือจากทักษะเดิมที่มี เพื่อใหแ รงงานตระหนัก
ถึงความสําคัญของการพัฒนาตนเอง สามารถชวยเหลือกันในชุมชนทองถิ่น และมีรายไดเพิ่มขึ้นเพื่อการดํารง
ชีพสําหรับตนเองและครอบครัว
2. เพื่ อสง เสริมการมี สว นรว มของประชาชนในพื้น ที่ ใ นการกํา หนดนโยบายเพื่อแก ไ ขปญ หา
ตามความตองการของประชาชนในพื้นที่
3. เพื่อเปนการบูรณาการกับหนวยงานตาง ๆ ในระดับภูมิภาคในการชวยเหลือประชาชนที่ไดรับ
ความเดือดรอน เพื่อลดความซ้ําซอนของภารกิจและประหยัดงบประมาณของรัฐ
กลุมเปาหมาย
ประชาชนผูประสบความเดือดรอนดานอาชีพ วางงาน ไมมีรายได จํานวน 280 คน
ผลงานดําเนินการ
1. สํานักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม ดําเนินการใหความชวยเหลือในดานการพัฒนาทักษะฝมือ
รวม 14 หลักสูตร ผูประสบความเดือดรอนดานอาชีพฯ จํานวน 280 คน ดังนี้
1.1 หลัก สูต รชา งเดิน สายไฟฟา ในอาคารและซ อ มอุป กรณไ ฟฟา ตํา บลคลองโยง
อํา เภอพุทธมณฑล จํานวน 20 คน งบประมาณ 60,000 บาท
1.2 หลักสูตรการเพิ่มชองทางการขายสินคาโซเชียลมีเดีย ตํา บลไร ขิง อําเภอสามพราน
จํานวน 20 คน งบประมาณ 36,200 บาท
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1.3 หลักสูตรการซอมเครื่องปรับอากาศเพื่อนําไปประกอบอาชีพ ตําบลไรขิง อําเภอสามพราน
จํานวน 20 คน งบประมาณ 36,200 บาท
1.4 หลักสูตรการรอยมาลัยแบบชาววังและงานพิธี ตํ าบลวังน้ําเขี ยว อํ าเภอกํ าแพงแสน
จํานวน 20 คน งบประมาณ 36,200 บาท
1.5 หลักสูตรการเย็บกระเปาผาดิบลดโลกรอน ตําบลบางปลา อําเภอบางเลน จํานวน 20 คน
งบประมาณ 36,200 บาท
1.6 หลักสูตรการออกแบบบรรจุภัณฑ (การทําของที่ระลึกจากเมล็ดขาว) ตําบลบางภาษี
อําเภอบางเลน จํานวน 20 คน งบประมาณ 36,200 บาท
1.7 หลักสูตรการทําไอศกรีมลูกหมอน ตําบลคลองนกกระทุง อําเภอบางเลน จํานวน 20 คน
งบประมาณ 36,200 บาท
1.8 หลักสูตรศิลปะการตกแตงกระเปาและหมอนรองคอจากผามัดยอม ตําบลกระทุมลม
อําเภอสามพราน จํานวน 20 คน งบประมาณ 36,200 บาท
1.9 หลั ก สู ต รการทํ า ผ า มั ด ย อ ม ตํ า บลพะเนี ย ด อํ า เภอนครชั ย ศรี จํ า นวน 20 คน
งบประมาณ 36,200 บาท
1.10 หลักสูตรนวดฝาเทา (ชางชุมชน) ตําบลบัวปากทา อํา เภอบางเลน จํานวน 20 คน
งบประมาณ 36,200 บาท
1.11 หลักสูตรการแปรรูปอาหารจากผลไมทองถิ่น ตําบลมหาสวั สดิ์ อํา เภอพุทธมณฑล
จํานวน 20 คน งบประมาณ 36,200 บาท
1.12 หลั ก สู ต รการถนอมอาหาร ตํา บลดอนพุ ท รา อํ า เภอดอนตู ม จํ า นวน 20 คน
งบประมาณ 36,200 บาท
1.13 หลักสูตรการเลี้ย งไสเดือนและแปรรูปมูลไสเดือน ตําบลนิลเพชร อํา เภอบางเลน
จํานวน 20 คน งบประมาณ 36,200 บาท
1.14 หลักสูตรการจัดดอกไมสดและดอกไมแหงประยุกต (กลุมผูสูงอายุ) ตําบลบางภาษี
อําเภอบางเลน จํานวน 20 คน งบประมาณ 36,200 บาท
2. สํารวจความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการฯ
3. ติดตามผลการประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงานโครงการแกไขปญหาความเดือดรอน
ดานอาชีพ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดนครปฐม ใหสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานทราบ
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