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รวบรวมโดย : สำนักงำนแรงงำนจังหวัดพิจิตร

บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและแรงงาน ไตรมาส 2 ปี 2560 มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

สภำพเศรษฐกิจ
สานักงานคลังจังหวัดพิจิตรรายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ปี 2558 พบว่าอุตสาหกรรมที่มี
ผลิตภัณฑ์มวลรวมสูงสุด 3 อันดับแรกได้แก่ 1) สาขาเกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ (ร้อยละ 37.26
ของ GPP) 2) สาขาการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและ
ของใช้ในครัวเรือน (ร้อยละ 14.17 ของ GPP) 3) สาขาการศึกษา (ร้อยละ 8.74 ของ GPP) ดัชนีราคา
ผู้บริโภคของจังหวัดพิจิตรเดือนพฤษภาคม 2560 เท่ากับ 98.8.0 ลดลงจากเดือนเมษายน 2559 ที่ 99.0
การจดทะเบียนนิติบุคคลจัดตั้งใหม่มีจานวน 59 รายทุนจดทะเบียน 201.85 ล้านบาท อุตสาหกรรมที่มีทุน
จดทะเบียนสูงสุด คือ การก่อสร้าง จานวน 123.7 ในส่วนการจดทะเบียนโรงงานจัดตั้งใหม่พบว่ามีจานวน
5 ราย สามารถเพิ่มแรงงานได้ 3 คน

สถำนกำรณ์ด้ำนแรงงำน
ไตรมำส 2 ปี 2560 จังหวัดพิจิตร มีผู้อยู่ในวัยทำงำน 442,306 คน เป็นผู้อยู่ในกาลังแรงงาน
277,384 คน ผู้มีงานทา 274,943 คน ผู้ว่างงาน 2,441 คน ผู้รอฤดูกาล 0 คน
กำรมีงำนทำ ผู้มีงานทาในจั งหวัดพิจิตรจานวน 127,264 คน หรือร้อยละ 46.29 ทางาน
ในภาคเกษตร ผู้ มีงานทา จานวน 147,680 คน หรือร้อยละ 53.71 ทางานนอกภาคเกษตร โดยทางานใน
สาขาการขายส่ง การขายปลีก มากที่สุด จานวน 39,069 คน หรือร้อยละ 26.46 รองลงมา คือ การการผลิต
จานวน 22,686 คน หรื อร้อยละ 15.36 และผู้มีงานทาส่วนใหญ่มีการศึกษาต่ากว่าประถมศึกษา จ านวน
83,608 คน หรือร้อยละ 30.4
กำรว่ำงงำน จังหวัดพิจิตรมีผู้ว่างงาน ประมาณ 2,441 คน หรือมีอัตราการว่างงาน ร้อยละ 0.88
ของกาลังแรงงานรวม
แรงงำนนอกระบบ จากข้ อ มู ล เบื้ องต้ น ปี 2559 มี ผู้ ท างานในแรงงานนอกระบบจ านวน
296,076 คน หรือร้อยละ 67.68 ของประชากรที่มีงานทาที่อยู่ในแรงงานในระบบและนอกระบบ (จานวน
296,076 คน) โดยส่ ว นใหญ่จ ะทางานในภาคเกษตร คือ จานวน 122,390 คน หรือร้อยละ 61.07
นอกภาคเกษตร 192,807 คน หรือร้อยละ 96.21 อุตสาหกรรมที่มีแรงงานนอกระบบสูงสุดคือ การขายส่ง
ขายปลี ก จ านวน 34,954 คน หรื อ ร้ อ ยละ 17.44 รองลงมาคื อ การผลิ ต จ านวน 13,245 คน
หรื อ ร้ อ ยละ 6.61 ส่ ว นอาชี พ ที่ มี ก ารท างานนอกระบบสู ง สุ ด คื อ อาชี พ ด้ า นการเกษตรและประมง
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จานวน 116,521 คน หรือร้อยละ 58.15 สาหรับด้านการศึกษาแรงงานนอกระบบส่วนใหญ่มีการศึกษา
ในระดับต่ากว่าประถมศึกษา จานวน 89,573 คน หรือร้อยละ 44.70
กำรบริกำรจัดหำงำนในประเทศในช่วงไตรมาส 2 ปี 2560 (เมษายน – มิถุนายน) นายจ้าง/ สถาน
ประกอบการได้แจ้งตาแหน่งงานว่างจานวน 373 อัตราโดยมีผู้สมัครงาน 467 คน และการบรรจุงานจะมีอัตรา
บรรจุงานต่อตาแหน่งงานว่างร้อยละ 88.47 ส่วนตาแหน่งงานว่างตามระดับการศึกษาที่ต้องการสูงสุดคือ ปวช.
มีความต้องการร้ อยละ 38.61 (144 อัตรา) รองลงมาเป็นระดับมัธยมศึกษา และประถมศึกษาและต่ากว่า
ร้อยละ 21.18 (79 อัตรา) และร้อยละ 17.96 (67 อัตรา) ตามลาดับ สาหรับอาชีพที่มีการบรรจุงานมากที่สุด
คือ พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด ร้อยละ 38.18 (126 คน) และอุตสาหกรรมที่มีตาแหน่ง
งานว่าง มากที่สุด คือ การขายส่ง การขายปลีก ร้อยละ 37.99 (125 อัตรา)
ควำมต้องกำรแรงงำนในจังหวัดพิจิตร ปี 2558 พบว่า สถานประกอบการมีความต้องการแรงงาน
รวมทั้งสิ้น 741 อัตราเมื่อพิจารณาความต้องการแรงงานตามระดับการศึกษา พบว่า สถานประกอบกิจการ
มีความต้องการแรงงานที่สาเร็จการศึกษาระดับต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้นมากที่สุด จานวน 539 อัตรา
(ร้อยละ72.74) รองลงมา ได้แก่ ระดับ ปวช.จานวน 66 อัตรา (ร้อยละ 8.91) ตามลาดับ อาชีพที่มีความ
ต้องการแรงงานมากที่ สุ ด ได้แ ก่ ช่ างเย็บผลิ ตภัณ ฑ์สิ่ ง ทอสิ่ งถัก และเครื่ องแต่งกาย ;

ช่า งเย็ บจัก ร

อุตสาหกรรม จานวน 500 อัตรา โดยเป็นความต้องการแรงงานที่มีระดับการศึกษาต่ากว่ามัธยมศึกษา
ตอนต้นมากที่สุด รองลงมาได้แก่ผู้ควบคุมเครื่องกลึง (งานโลหะ) ; ช่างกลึง (แบบฐานหมุนคงที่) จานวน 22
อัตรา ตามลาดับการขาดแคลนแรงงานในปี 2558 จังหวัดพิจิ ตร พบว่า มีจานวนการขาดแคลนแรงงาน
ทั้งสิ้น 336 อัตรา เมื่อพิจารณาการขาดแคลนแรงงานตามระดับการศึกษา พบว่า ระดับต่ากว่ามัธยมศึกษา
ตอนต้นมีการขาดแคลนแรงงานมากที่สุด จานวน 139 อัตรา (ร้อยละ 41.37) รองลงมาได้แก่ ระดับ ปวช.
จานวน 66อัตรา (ร้อยละ 19.64) และระดับปริญญาตรี จานวน 37อัตรา (ร้อยละ11.01) ตามลาดับ
กำรใช้แรงงำนต่ำ งด้ำ ว จ านวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทางานคงเหลือจานวน 852 คน
จ าแนกเป็ น กลุ่ ม ต่ า ง ๆ ดั ง นี้ 1. คนต่ ำ งด้ ำ วตลอดชี พ ได้ แ ก่ คนต่ า งด้ า วที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ อ ยู่ ใ น
ราชอาณาจักรและทางานตามประกาศของคณะปฏิบัติ ฉบับที่ 322 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515 จานวน
0 คน 2. คนต่ำงด้ำวมำตรำ 9 ประเภททั่วไป ได้แก่ คนต่างด้าวที่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร หรือได้รับ
อนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองโดยมิใช่ได้รับอนุญาตให้
เข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว หรือผู้เดินทางผ่าน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
จานวน 111 คน 3. คนต่ำงด้ำวมำตรำ 9 พิสูจน์สัญชำติ ได้แก่ คนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และ
กัม พู ช าที่ ห ลบหนี เ ข้ า เมือ งได้ รั บ ผ่ อ นผั น ให้ ท างานและอยู่ ใ นราชอาณาจั ก รเป็น การชั่ ว คราว ตามมติ
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพิจิตร ไตรมาส 2 ปี 2560 (เมษายน – มิถุนายน)

2

คณะรัฐมนตรี ได้ผ่านการพิสูจน์สัญชาติและปรับสถานะการเข้าเมืองถูกกฎหมายเรียบร้อยแล้ว จานวน
308 คน 4. คนต่ำงด้ำวมำตรำ 9 นำเข้ำตำม MOU ได้แก่ คนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา
ที่เข้ามาทางานตามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทย กับรัฐบาลประเทศต้นทาง จานวน 417 คน 5. คนต่ำงด้ำว
มำตรำ 12 ประเภทส่งเสริมกำรลงทุน ได้แก่ คนต่างด้าวที่เข้ามาทางานในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่า
ด้ว ยการส่ งเสริ ม การลงทุน (พระราชบั ญ ญั ติส่ งเสริม การลงทุ น พ.ศ. 2520) หรื อกฎหมายอื่น ได้ แ ก่
พระราชบัญญัตินิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514
เช่น นักลงทุน ช่างฝีมือ ผู้ชานาญการ จานวน 0 คน 6. คนต่ำงด้ำวมำตรำ 13 ประเภทชนกลุ่มน้อย
ได้แก่ คนต่างด้าวที่ไม่ได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ และกระทรวงมหาดไทยได้ออกเอกสาร
เพื่อรอพิสูจน์สถานะยื่นขอใบอนุญาตทางาน จานวน 16 คน 7. คนต่ำงด้วยมำตรำ 14 ได้แก่ คนต่าง
ด้าวสั ญชาติ เมียนมา ลาว และกัมพูช า ที่เข้ามาทางานบริเวณชายแดนในลักษณะไป – กลั บ หรือตาม
ฤดู กาลในพื้น ที่ ความตกลงว่า ด้ว ยการสั ญ จรข้า มแดนระหว่ า งราชอาณาจั ก รไทยกั บประเทศที่ ติด กั บ
ราชอาณาจักรไทย จานวน 0 คน
คนต่ำงด้ำว 3 สัญชำติ (เมียนมำ ลำว กัมพูชำ) จดทะเบียน แรงงานต่างด้าว ณ ศู นย์บริการจด
ทะเบียนแรงงานต่างด้าว (One Stop Service : OSS) จังหวัดพิจิตร ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2560
จานวนทั้งสิ้ น 699 คน จ าแนกเป็ นแรงงานต่างด้าวสั ญชาติเมียนมาจานวน 474 คน กัมพูช า จานวน
137คน ลาว จานวน 88 คน
แรงงำนไทยในต่ำงประเทศ ในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2560 จังหวัดพิจิตร มีผู้แจ้งความประสงค์ไป
ทางานต่างประเทศจานวน 8 คน โดยแรงงานที่ทางานในต่างประเทศ ส่วนใหญ่เป็นผู้มีการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาและเป็นแรงงานระดับไร้ฝีมือ ส่วนวิธีการเดินทางพบว่า ไปโดยวิธี Re-Entry

มีจานวน

122 คน หรื อ ร้ อ ยละ 99.19 และโดยวิ ธี เ ดิ น ทางด้ ว ยตนเอง จ านวน 1 คน หรื อ ร้ อ ยละ 0.81
และส่ ว นภู มิ ภ าคที่ แ รงงานไทยไปท างานส่ ว นใหญ่ จ ะกระจุ ก ตั ว ในภู มิ ภ าคตะวั น ออกกลางได้ แ ก่
ซาอุดิอาระเบีย กาตาร์ บาห์เรน สหรัฐอาหรับเอมิเตส์ คูเวต โอมาน อิสราเอล จานวน 61 คน หรือร้อยละ
50.00 ของแรงงานที่ไปทางานต่างประเทศทั้งหมด
กำรพัฒนำศักยภำพแรงงำน มีผู้ผ่านการฝึกเตรียมเข้าทางาน 51 คน โดยกลุ่มอาชีพที่มีการฝึก
เตรียมเข้าทางานสูงสุด คือ กลุ่มอาชีพธุรกิจและบริการ จานวน 20 คน สาหรับการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานมี
การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน จานวน 110 คน โดยกลุ่มอาชีพที่ฝึกยกระดับฝีมือแรงงานมากที่สุด คือ กลุ่ม
ช่างธุรกิจและบริการ จานวน 70 คน หรือร้อยละ 63.64 และกลุ่มอาชีพช่างอุตสาหการ และกลุ่มอาชีพช่าง
ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ จานวน 20 คน (เท่ากัน) หรือร้อยละ 18.18 มีผู้ผ่านการฝึกยกระดับฝีมือ
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แรงงานทั้งหมด จานวน 110 คน หรือร้อยละ 100 การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานมีการทดสอบทั้งสิ้น
68 คนโดยกลุ่มอาชีพที่มีการทดสอบมากที่สุด คือ กลุ่มอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ 68 คน
หรือร้อยละ 100
กำรคุ้มครองแรงงำนจากการตรวจสถานประกอบการทั้งสิ้น 119 แห่ง มีลูกจ้างที่ผ่านการตรวจจานวน
2,488 คน ซึ่งสถานประกอบการที่ตรวจส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบการขนาดเล็กต่ากว่า 10 คน (ขนาด 1- 4
คน จ านวน 31 แห่ ง หรื อร้ อยละ 26.05 ขนาด 5-9 คน จ านวน 33 แห่ ง หรื อร้ อยละ 27.73 โดยสถาน
ประกอบการส่วนใหญ่ร้อยละ 79.83 ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย
- สถานประกอบการที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายมีร้อยละ 20.17 และสถานประกอบการขนาด
10 - 19 คน มีสัดส่วนการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายมากที่สุด
- ประเภทอุตสาหกรรมที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายมากที่สุด คือ การผลิต ร้อยละ 37.50
รองลงมาคือ การขายส่ง การขายปลีก ร้อยละ 33.33
กำรตรวจควำมปลอดภัยในกำรทำงำนมีการตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบการทั้งสิ้น
33 แห่ง ลูกจ้างที่ผ่านการตรวจ จานวน 657 คน พบว่าสถานประกอบการที่ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย
ความปลอดภัย จานวน 24 แห่ง หรือร้อยละ 72.73 ปฏิบัติไม่ถูกต้อง จานวน 9 แห่ง หรือร้อยละ 27.27
โดยประเภทอุตสาหกรรมที่มีอัตราการปฏิบัติไม่ถูกต้องมากที่สุด ได้แก่ การผลิต คิดเป็นร้อยละ 36.84
จานวน 7 แห่ง
กำรประสบอันตรำย/เจ็บป่วยจำกกำรทำงำน ในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2560 จังหวัดพิจิตรมีการ
ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทางาน จานวน 35 คน โดยประเภทของความร้ายแรงพบว่า
หยุ ดงานเกิน 3 วัน จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 51.43 และหยุดงานไม่เกิน 3 วัน จานวน 17 คน
คิดเป็นร้อยละ 48.57
กำรเกิดข้อเรียกร้อง/ข้อพิพำทแรงงำนและข้อขัดแย้งภำยในจังหวัดพิจิตรในไตรมาสนี้ พบว่า
ไม่มีการแจ้งข้อเรียกร้องใดๆ
กำรเลิกจ้ำงแรงงำน สถานประกอบกิจการในจังหวัดพิจิตร ในไตมาสนี้ ไม่มีการเลิกจ้างแรงงาน
กำรสวัสดิกำรมีการส่งเสริมการจัดสวัสดิการแรงงานนอกเหนือจากที่กฎหมายกาหนด จานวน
22 ครั้ง 22แห่ง ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง 891 คน
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กำรประกันสังคมพบว่าจังหวัดพิจิตรมีสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคมจานวน 1,575 แห่ง
ผู้ประกันตนทั้งสิ้น 19,443 คน และมีสถานพยาบาลในสังกัดประกันสังคมที่เป็นสถานพยาบาลของรัฐบาล
จานวน 1 แห่ง
กองทุนประกันสังคม การใช้บริการของกองทุนประกันสังคมจังหวัดพิจิตร จานวนผู้ใช้บริการ จานวน
12,069 คน จานวนเงินการใช้บริ การของกองทุนประกันสังคมจังหวัดพิจิตร จานวน 45,003,011.59 บาท
ประเภทประโยชน์ ทดแทนที่ผู้ ประกันตนใช้บริการสู งสุ ด ได้แก่ กรณีสงเคราะห์ บุตร มีจานวน 5,321 คน
หรือร้อยละ 44.09 ของผู้ใช้บริการทั้งหมด สาหรับปริมาณการจ่ายเงินประโยชน์ทดแทนพบว่า การจ่ายเงินกรณี
ว่างงานมีการจ่ายเงินสูงสุด ถึง 16,493,323.05 บาท หรือร้อยละ 36.65 ของเงินประโยชน์ทดแทนที่จ่าย
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