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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและแรงงาน ปี 2559 (มกราคม – ธันวาคม) มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

สภาพเศรษฐกิจ
สานั กงานคลั งจั งหวัดพิจิ ตรรายงานผลิ ตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ปี 2557 พบว่าอุตสาหกรรมที่มี
ผลิตภัณฑ์มวลรวมสูงสุด 3 อันดับแรกได้แก่ 1) สาขาเกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ (ร้อยละ 47.3
ของGPP)2) สาขาการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้
ในครัวเรือน (ร้อยละ 13.4ของ GPP) 3) สาขาอุตสาหกรรม (ร้อยละ 7.2 ของ GPP) ดัชนีราคาผู้บริโภคของ
จังหวัดพิจิตรเดือนธันวาคม 2559 เท่ากับ 105.2 สูงขึ้น ร้อยละ 0.2 จากเดือนพฤศจิกายน 2559 ที่ 105.0
เฉลี่ยช่วงระยะ 12 เดือน (มกราคม – ธันวาคม) ปี 2559 กับระยะเดียวกันของปี 2558 ลดลง ร้อยละ 0.5
(อัตราเงินเฟ้อ) การจดทะเบียนนิติบุคคลจัดตั้งใหม่มีจานวน 199 รายทุนจดทะเบียน 330.72 ล้านบาท
อุตสาหกรรมที่มีทุนจดทะเบียนสูงสุด คือ การขายส่ง การขายปลีก ในส่วนการจดทะเบียนโรงงานจัดตั้งใหม่พบว่ามี
จานวน 10 ราย สามารถเพิ่มแรงงานได้ 122 คน

สถานการณ์ด้านแรงงาน
ปี 2559 จังหวัดพิจิตร มีผู้อยู่ในวัยทางาน 441,318 คน เป็นผู้อยู่ในกาลังแรงงาน 287,219 คน
ผู้มีงานทา 284,606 คน ผู้ว่างงาน 4,2,330 คน ผู้รอฤดูกาล 284 คน
การมีงานทา ผู้มีงานทาในจังหวัดพิจิตรจานวน 122,568 คน หรือร้อยละ 43.07 ทางานในภาคเกษตร
ผู้ มีงานทา จ านวน 162,039 คน หรื อร้ อยละ 56.93 ทางานนอกภาคเกษตร โดยทางานในสาขาการขายส่ ง
การขายปลี ก มากที่สุ ด จ านวน 47,791 คน หรือร้อยละ 29.49 รองลงมา คือ การผลิต จานวน 25,017 คน
หรือร้ อยละ 15.44 และผู้มีงานทาส่วนใหญ่มีการศึกษาต่ากว่าประถมศึกษา จานวน 94,254 คน หรือร้อยละ
33.12
การว่างงาน จังหวัดพิจิตรมีผู้ว่างงาน ประมาณ 2,330 คน หรือมีอัตราการว่างงาน ร้อยละ 0.81
ของกาลังแรงงานรวม
แรงงานนอกระบบ จากข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น ปี 2559 มี ผู้ ท างานในแรงงานนอกระบบจ านวน
296,076 คน หรือร้อยละ 67.68 ของประชากรที่มีงานทาที่อยู่ในแรงงานในระบบและนอกระบบ (จานวน
296,076 คน) โดยส่วนใหญ่จะทางานในภาคเกษตร คือ จานวน 122,390 คน หรือร้อยละ 61.07 นอกภาค
เกษตร 192,807 คน หรือร้อยละ 96.21 อุตสาหกรรมที่มีแรงงานนอกระบบสูงสุดคือ การขายส่ง ขายปลีก
จานวน 34,954 คน หรื อร้อยละ 17.44 รองลงมาคือ การผลิต จานวน 13,245 คน หรือร้อยละ 6.61
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ส่ ว นอาชี พ ที่ มี ก ารท างานนอกระบบสู ง สุ ด คื อ อาชี พ ด้ า นการเกษตรและประมง จ านวน 116,521 คน
หรือร้อยละ 58.15 สาหรับด้านการศึกษาแรงงานนอกระบบส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับต่ากว่าประถมศึก ษา
จานวน 89,573 คน หรือร้อยละ 44.70
การบริการจัดหางานในประเทศในช่วง ปี 2559 (มกราคม – ธันวาคม) นายจ้าง/ สถานประกอบการได้
แจ้งตาแหน่งงานว่างจานวน 1,745 อัตราโดยมีผู้ สมัครงาน 1,854 คน และการบรรจุงานจะมีอัตราบรรจุงาน
ต่อตาแหน่งงานว่างร้ อยละ 86.48 ส่ วนต าแหน่งงานว่างตามระดับการศึกษาที่ต้องการสูงสุดคือ ปวช. มีความ
ต้องการร้อยละ 39.08 (682 อัตรา) รองลงมาเป็นระดับมัธยมศึกษา และประถมศึกษาและต่ากว่า ร้อยละ 24.36
(425 อัตรา) และร้อยละ 19.20 (335 อัตรา) ตามลาดับ สาหรับอาชีพที่มีการบรรจุงานมากที่สุด คือ ช่างเทคนิค
และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 29.82 (450 คน) และอุตสาหกรรมที่มีตาแหน่งงานว่างมากที่สุด คือ การผลิต
ร้อยละ 34.90 (609 อัตรา)
ความต้องการแรงงานในจังหวัดพิจิตร ปี 2558 พบว่า สถานประกอบการมีความต้องการแรงงาน
รวมทั้งสิ้น 741 อัตราเมื่อพิจารณาความต้องการแรงงานตามระดับการศึกษา พบว่า สถานประกอบกิจการ
มีความต้องการแรงงานที่ส าเร็ จ การศึกษาระดับต่ากว่ามัธ ยมศึกษาตอนต้นมากที่สุ ด จานวน 539 อัตรา
(ร้อยละ72.74) รองลงมา ได้แก่ ระดับ ปวช.จานวน 66 อัตรา (ร้อยละ 8.91) ตามลาดับ อาชีพที่ มีความ
ต้องการแรงงานมากที่สุด ได้แก่ ช่างเย็บผลิตภัณฑ์สิ่งทอสิ่งถักและเครื่องแต่งกาย ; ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม
จานวน 500 อัตรา โดยเป็นความต้องการแรงงานที่มีระดับการศึกษาต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้นมากที่สุ ด
รองลงมาได้แก่ผู้ควบคุมเครื่องกลึง (งานโลหะ) ; ช่างกลึง (แบบฐานหมุนคงที่) จานวน 22 อัตรา ตามลาดับ
การขาดแคลนแรงงานในปี 2558 จังหวัดพิจิตร พบว่า มีจานวนการขาดแคลนแรงงานทั้งสิ้น 336 อัตรา
เมื่อพิจารณาการขาดแคลนแรงงานตามระดับการศึกษา พบว่า ระดับต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้นมีการขาด
แคลนแรงงานมากที่สุด จานวน 139 อัตรา (ร้อยละ 41.37) รองลงมาได้แก่ ระดับ ปวช.จานวน 66อัตรา
(ร้อยละ 19.64) และระดับปริญญาตรี จานวน 37อัตรา (ร้อยละ11.01) ตามลาดับ
การใช้แ รงงานต่ า งด้ า ว จ านวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทางานคงเหลื อจานวน 1,109 คน
จาแนกเป็นกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้ 1. คนต่างด้าวตลอดชีพ ได้แก่ คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
และทางานตามประกาศของคณะปฏิบัติ ฉบับที่ 322 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515 จานวน 110 คน 2. คนต่าง
ด้าวมาตรา 9 ประเภททั่วไป ได้แก่ คนต่างด้าวที่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร หรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาใน
ราชอาณาจั กรเป็ น การชั่ ว คราวตามกฎหมายว่ าด้ ว ยคนเข้า เมื องโดยมิใ ช่ไ ด้รั บอนุญ าตให้ เ ข้า มาในฐานะ
นั กท่ องเที่ย ว หรื อ ผู้ เ ดิน ทางผ่ าน และไม่มี ลั ก ษณะต้อ งห้ า มตามที่ กาหนดในกฎกระทรวง จานวน 0 คน
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3. คนต่างด้าวมาตรา 9 พิสูจน์สัญชาติ ได้แก่ คนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชาที่หลบหนีเข้า
เมืองได้รับผ่อนผันให้ทางานและอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ตามมติคณะรัฐมนตรี ได้ผ่านการพิสูจน์
สัญชาติและปรับสถานะการเข้าเมืองถูกกฎหมายเรียบร้อยแล้ว จานวน 634 คน 4. คนต่างด้าวมาตรา 9
นาเข้าตาม MOU ได้แก่ คนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชาที่เข้ามาทางานตามความตกลงระหว่าง
รัฐบาลไทย กับรัฐบาลประเทศต้นทาง จานวน 347 คน 5. คนต่างด้าวมาตรา 12 ประเภทส่งเสริมการลงทุน
ได้แก่ คนต่างด้าวที่เข้ามาทางานในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน (พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520) หรือกฎหมายอื่น ได้แก่ พระราชบัญญัตินิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 เช่น นักลงทุน ช่างฝีมือ ผู้ชานาญการ จานวน 0 คน
6. คนต่างด้าวมาตรา 13 ประเภทชนกลุ่มน้อย ได้แก่ คนต่างด้าวที่ไม่ได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วย
สัญชาติ และกระทรวงมหาดไทยได้ออกเอกสารเพื่อรอพิสูจน์สถานะยื่นขอใบอนุญาตทางาน จานวน 18 คน
7. คนต่ า งด้ วยมาตรา 14 ได้แก่ คนต่างด้าวสั ญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูช า ที่เข้ามาทางานบริเวณ
ชายแดนในลั ก ษณะไป – กลั บ หรื อ ตามฤดู ก าลในพื้ น ที่ ค วามตกลงว่ า ด้ ว ยการสั ญ จรข้ า มแดนระหว่ า ง
ราชอาณาจักรไทยกับประเทศที่ติดกับราชอาณาจักรไทย จานวน 0 คน
มติ ครม.เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 คนต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา) จดทะเบียน
แรงงานต่างด้าว ณ ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว (One Stop Service : OSS) จังหวัดพิจิตร ข้อมูล
ณ เดือนธันวาคม 2559 จานวนทั้งสิ้น 939 คน จาแนกเป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาจานวน 686 คน
กัมพูชา จานวน 157 คน ลาว จานวน 96 คน
แรงงานไทยในต่างประเทศ ในช่วงปี 2559 จังหวัดพิจิตร มีผู้แจ้งความประสงค์ไปทางานต่างประเทศ
จานวน 114 คน โดยแรงงานที่ทางานในต่างประเทศ ส่วนใหญ่เป็นผู้มีการศึกษาระดับ ปวช. ส่วนวิธีการ
เดินทางพบว่า ไปโดยวิธี Re-Entry มีจานวน 451 คน หรือร้อยละ 92.42 และโดยวิธีเดินทางด้วยตนเอง
จานวน 37 คน หรือร้อยละ 7.58 และส่วนภูมิภาคที่แรงงานไทยไปทางานส่วนใหญ่จะกระจุกตัวในภู มิภาค
ตะวันออกกลางได้แก่ ซาอุดิอาระเบีย กาตาร์ บาห์เรน สหรัฐอาหรับเอมิเตส์ คูเวต โอมาน อิสราเอล จานวน
240 คน หรือร้อยละ 53.22 ของแรงงานที่ไปทางานต่างประเทศทั้งหมด
การพัฒนาศักยภาพแรงงาน มีผู้ผ่านการฝึกเตรียมเข้าทางาน 89 คน ผ่านการฝึก จานวน 91 คน ซึ่งอยู่
ระหว่างการฝึก 29 คน โดยกลุ่มอาชีพที่มีการฝึกเตรียมเข้าทางานสูงสุด คือ กลุ่มอาชีพธุรกิจและบริการ จานวน
38 คน
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สาหรับการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานมีการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน จานวน 805 คน โดยกลุ่มอาชีพที่ฝึกยกระดับ
ฝีมือแรงงานมากที่สุด คือ กลุ่มธุรกิจและบริการ จานวน 338 คน หรือร้อยละ 41.99 และกลุ่มอาชีพช่างเครื่องกล
จานวน 187 คน หรือร้อยละ 23.23 มีผู้ผ่านการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานทั้งหมด จานวน 762 คน หรือร้อยละ
94.66 การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานมีการทดสอบทั้งสิ้น 534 คนโดยกลุ่มอาชีพที่มีการทดสอบมากที่สุด
คือ กลุ่มอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ 369 คน หรือร้อยละ 69.10
การคุ้มครองแรงงานจากการตรวจสถานประกอบการทั้งสิ้น 241 แห่ง มีลูกจ้างที่ผ่านการตรวจจานวน
3,572 คน ซึ่งสถานประกอบการที่ตรวจส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบการขนาดเล็กต่ากว่า 10 คน ขนาด 1- 4 คน
จ านวน 113 แห่ ง หรื อร้ อยละ 34.8846.89 ขนาด 5-9 คน จ านวน 56 แห่ ง หรื อร้ อยละ 23.24 โดยสถาน
ประกอบการส่วนใหญ่ร้อยละ 86.31 ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย
- สถานประกอบการที่ปฏิบัติไม่ถู กต้องตามกฎหมายมีร้อยละ 13.69 และสถานประกอบการขนาด
1-4 คน มีสัดส่วนการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายมากที่สุด คือร้อยละ 30.30
- ประเภทอุตสาหกรรมที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายมากที่สุด คือ การขายส่ง การขายปลีก ร้อยละ
13.04 รองลงมาคือ การผลิต ร้อยละ 14.63
การตรวจความปลอดภั ยในการท างานมีก ารตรวจความปลอดภัย ในสถานประกอบการทั้ง สิ้ น
83 แห่ง ลูกจ้างที่ผ่านการตรวจ จานวน 2,322 คน พบว่าสถานประกอบการที่ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย
ความปลอดภัย จานวน 61 แห่ง หรือร้อยละ 73.49 ปฏิบัติไม่ถูกต้อง จานวน 22 แห่ง หรือร้อยละ 26.51
โดยประเภทอุตสาหกรรมที่มีอัตราการปฏิบัติไม่ถูกต้องมากที่สุด ได้แก่ ประเภทการขายส่ ง การขายปลี ก
ร้อยละ 31.58 รองลงมาคือ การผลิต ร้อยละ 60.00 ตามลาดับ
การประสบอันตราย/เจ็บป่วยจากการทางาน ในช่วง ปี 2559 จังหวัดพิจิตรมีการประสบอันตราย
หรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทางาน จานวน 136 คน โดยประเภทของความร้ายแรงพบว่ า ส่วนใหญ่จะหยุดงาน
ไม่เกิน 3 วัน จานวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 54.41 และหยุดงานไม่เกิน 3 วัน จานวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ
45.59
การเกิดข้อเรียกร้อง/ข้อพิพาทแรงงานและข้อขัดแย้งภายในจังหวัดพิจิตรในปี 2559 นี้ พบว่า ไม่มี
การแจ้งข้อเรียกร้องใดๆ
การเลิกจ้างแรงงาน สถานประกอบกิจการในจังหวัดพิจิตร ที่เลิกกิจการมีจานวน 10 แห่ง ลูกจ้างถูก
เลิกจ้าง 995 คน ส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบกิจการขนาด 300 - 499 คน โดยมีสัดส่วนร้องละ 20.0 (2 แห่ง)
ลูกจ้างถูกเลิกจ้างจานวน 797 คน หรือร้อยละ 80.10 ของจานวนลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างทั้งหมด
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การสวัส ดิ การมีก ารส่ งเสริ มการจั ดสวั ส ดิก ารแรงงานนอกเหนือ จากที่กฎหมายกาหนด จานวน
101 ครั้ง 353 แห่ง ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง 1,929 คน
การประกันสังคมพบว่าจังหวัดพิจิตรมีสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคม จานวน 1,575 แห่ง
ผู้ประกันตนทั้งสิ้น 20,392 คน และมีสถานพยาบาลในสังกัดประกันสังคมที่เป็นสถานพยาบาลของรัฐบาล
จานวน 1 แห่ง
กองทุนประกันสั งคม มีเงิ นกองทุน 160,119,234.59 บาท จ านวนผู้ ใช้บริ การ จานวน 23,970 คน
ประเภทประโยชน์ทดแทนที่ผู้ ประกันตนใช้บริการสูงสุด ได้แก่ กรณีเจ็บป่วย มีจานวน 8,719 คน หรือร้อยละ
36.37 ของผู้ใช้บริการทั้งหมดสาหรับปริมาณการจ่ายเงินประโยชน์ทดแทนพบว่า การจ่ายเงินกรณีชราภาพมีการ
จ่ายเงินสูงสุด ถึง 50,690,996.18 บาท หรือร้อยละ 31.66 ของเงินประโยชน์ทดแทนที่จ่าย
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