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รวบรวมโดย : สำนักงำนแรงงำนจังหวัดพิจิตร

คำนำ
สานักงานแรงงานจังหวัดพิจิตรได้จัดทารายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพิจิตร ไตรมาส 4 ปี 2560
ขึ้ น เพื่ อน าเสนอข้ อมู ล ด้ านเศรษฐกิ จ และแรงงานที่ ส าคั ญประกอบด้ ว ยข้ อมู ล ก าลั งแรงงาน การมี งานท า
การว่างงาน การพัฒนาศักยภาพแรงงาน การคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการ การประกันสังคม รวมถึงข้อมูล
ตัวชี้วัดภาวะแรงงาน เพื่อมุ่งหวังเผยแพร่แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไป
ข้อมูลที่ปรากฏในรายงานสถานการณ์ด้านแรงงงานฉบับนี้ ได้รับความร่วมมือในการสนับสนุนข้อมูลจาก
หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดพิจิตร ได้แก่ สานักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร สานักงานพัฒนาฝีมือ
แรงงานพิจิตร ส านั กงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร สานักงานประกันสังคมจังหวัดพิจิตร
และส่วนราชการ อื่น ๆ เช่น สานักงานสถิติจังหวัดพิจิตร สานักงานคลังจังหวัดพิจิตร สานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดพิจิตร สานักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร สานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดพิจิตร เป็นต้น ในโอกาสนี้
สานักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร จึงขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมา ณ โอกาสนี้

สานักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร
กุมภาพันธ์ 2560

บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและแรงงาน ไตรมาส 4 ปี 2560 มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

สภำพเศรษฐกิจ
สานั กงานคลั งจั งหวัดพิจิ ตรรายงานผลิ ตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ปี 2558 พบว่าอุตสาหกรรมที่มี
ผลิตภัณฑ์มวลรวมสูงสุด 3 อันดับแรกได้แก่ 1) สาขาเกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ (สัดส่วนของ GPP
0.373) 2) สาขาการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้
ใ น ค รั ว เ รื อ น ( สั ด ส่ ว น ข อ ง GPP 0.142) 3 ) ส า ข า ก า ร ศึ ก ษ า ( สั ด ส่ ว น ข อ ง GPP 0.087)
ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดพิจิตรเดือนธันวาคม 2560 เท่ากับ 98.5 ลดลงจากเดือนพฤศจิกายน
2560 ลดลงร้อยละ 0.6
การจดทะเบียนนิติบุคคลจัดตั้งใหม่ ปี 2560 มีจานวน 238 ราย ทุนจดทะเบียน 80.40 ล้านบาท
อุตสาหกรรมที่มีทุนจดทะเบียนสูงสุด คือ การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ จานวน
305,206,500 บาท ในส่วนการจดทะเบียนโรงงานจัดตั้งใหม่พบว่า มีจานวน 4 ราย สามารถเพิ่มแรงงานได้ 26 คน

สถำนกำรณ์ด้ำนแรงงำน
ไตรมำส 4 ปี 2560 จังหวัดพิจิตร มีผู้อยู่ในวัยทำงำน 442,744 คน เป็นผู้อยู่ในกาลังแรงงาน
269,096 คน ผู้มีงานทา 265,640 คน ผู้ว่างงาน 3,197 คน ผู้รอฤดูกาล 259 คน
กำรมี ง ำนท ำ ผู้ มี ง านท าในจั ง หวั ด พิ จิ ต รจ านวน 133,771 คน หรื อ ร้ อ ยละ 50.36 ท างาน
ในภาคเกษตร ผู้มีงานทา จานวน 131,870 คน หรือร้อยละ 49.64 ทางานนอกภาคเกษตร โดยทางานในสาขา
การขายส่ ง การขายปลีก มากที่สุ ด จ านวน 36,517 คน หรือร้อยละ 27.69 รองลงมา คือ การผลิ ต จานวน
18,656 คน หรือร้อยละ 14.15 และผู้มีงานทาส่วนใหญ่มีการศึกษาต่ากว่าประถมศึกษา จานวน 76,750 คน
หรือร้อยละ 28.9
กำรว่ำงงำน จังหวัดพิจิตรมีผู้ว่างงาน ประมาณ 3,197 คน หรือมีอัตราการว่างงาน ร้อยละ 1.19
ของกาลังแรงงานรวม
แรงงำนนอกระบบ จากข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น ปี 2560 มี ผู้ ท างานในแรงงานนอกระบบจ านวน
202,656 คน หรือร้อยละ 71.52 ของประชากรที่มีงานทาที่อยู่ในแรงงานในระบบและนอกระบบ (จานวน
283,339 คน) โดยส่ ว นใหญ่ จ ะท างานในภาคเกษตร คื อ จ านวน 124,415 คน หรื อ ร้ อ ยละ 62.08
นอกภาคเกษตร 78,241 คน หรือร้อยละ 38.61 อุตสาหกรรมที่มีแรงงานนอกระบบสูงสุดคือ การขายส่ง
ขายปลีก จานวน 27,435 คน หรือร้อยละ 35.06 รองลงมาคือ การผลิต จานวน 11,378 คน หรือ ร้อยละ
14.54
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กำรบริ กำรจัดหำงำนในประเทศ ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2560 (ตุลาคม – ธันวาคม) นายจ้ าง/ สถาน
ประกอบการได้แจ้งตาแหน่งงานว่างจานวน 285 อัตราโดยมีผู้สมัครงาน 326 คน และการบรรจุงานจะมีอัตรา
บรรจุงานต่อตาแหน่งงานว่างร้อยละ 91.93 ส่วนตาแหน่งงานว่างตามระดับการศึกษาที่ต้องการสูงสุด คือ ปวช.
มีความต้องการร้อยละ 28.42 (81 อัตรา) รองลงมาเป็นระดับมัธยมศึกษา และปวส. ร้อยละ 22.11 (63 อัตรา)
และร้อยละ 20.70 (59 อัตรา) ตามลาดับ สาหรับอาชีพที่มีการบรรจุงาน มากที่สุด คือ พนักงานบริการ พนักงาน
ขายในร้านค้าและตลาด ร้อยละ 23.66 (62 คน) และอุตสาหกรรมที่มีตาแหน่งงานว่าง มากที่สุด คือ การผลิต
ร้อยละ 24.56 (70 อัตรา)
ควำมต้ อ งกำรแรงงำนในจั งหวั ดพิ จิ ตร ปี 2560 จั ง หวั ด พิ จิ ตร พบว่ า สถานประกอบการมี
ความต้องการแรงงานรวมทั้งสิ้น 121 อัตรา เมื่อพิจารณาความต้องการแรงงานตามระดับการศึกษา พบว่า
สถานประกอบกิจการมีความต้องการแรงงานที่สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช. มากที่สุ ด จานวน 95 อัตรา
(ร้อยละ 78.51) รองลงมาได้แก่ ระดับต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 12 อัตรา (ร้อยละ 9.92) ตามลาดับ
ส่วนระดับการศึกษาที่มีความต้องการแรงงานน้อยที่สุดคือระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายและระดับ
ปริญญาตรี จานวน 1 อัตรา เท่ากัน (ร้อยละ 0.83)
อาชีพที่มีความต้องการแรงงานมากที่สุด ได้แก่ ช่างประจาเรือ ; ช่างยนต์อินจิเนียร์ (เรือประมง)
จ านวน 68 อั ต รา โดยเป็ น ความต้ อ งการแรงงานที่ มี ร ะดั บ การศึ ก ษา ปวช. มากที่ สุ ด รองลงมาได้ แ ก่
ช่างไฟฟ้าประจ าอาคาร และพนั กงานขับ รถยนต์ จานวน 14 อัตรา เท่ากัน และช่างไฟฟ้าทั่ว ไป จานวน
8 อัตรา
กำรใช้แรงงำนต่ำงด้ำว จานวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทางาน จานวน 172 คน จาแนกเป็น
1.คนต่ำงด้ำวมำตรำ 9 ประเภททั่วไป จานวน 35 คน 2. คนต่ำงด้ำวมำตรำ 9 ประเภทพิสูจน์สัญชำติ
ได้แก่ คนต่างด้าวสั ญชาติเมีย นมา ลาว และกัมพูช าที่ห ลบหนีเข้าเมืองได้รับผ่ อนผั นให้ ทางานและอยู่ใน
ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ตามมติคณะรัฐมนตรีได้ผ่านการพิสูจน์สัญชาติและปรับสถานการณ์เข้าเมือง
ถูกกฎหมายเรียบร้อยแล้ว จานวน 99 คน 3. คนต่ำงด้ำวมำตรำ 9 นำเข้ำตำม MOU ได้แก่ คนต่างด้าว
สัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชาที่เข้ามาทางานตามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทย กับรัฐบาลประเทศต้นทาง
จานวน 36 คน
แรงงำนไทยในต่ ำงประเทศ ในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2560 จังหวัดพิจิตร มีผู้แจ้งความประสงค์ไป
ทางานต่างประเทศจ านวน 7 คน โดยแรงงานที่ทางานในต่า งประเทศ ส่ ว นใหญ่เ ป็นผู้ มีการศึกษาระดั บ
มัธยมศึกษา และเป็นแรงงานระดับไร้ฝีมือ ส่วนวิธีการเดินทางพบว่า ไปโดยวิธี Re-Entry มีจานวน 97 คน
หรือร้อยละ 85.84 และโดยวิธีเดินทางด้วยตนเอง จานวน 16 คน หรือร้อยละ 14.16
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และภูมิภาคที่แรงงานไทยไปทางานส่วนใหญ่จะกระจุกตัวในภูมิภาคตะวันออกกลางได้แก่ ซาอุดิอาระเบีย
กาตาร์ บาห์ เ รน สหรั ฐ อาหรั บ เอมิ เ ตส์ คู เ วต โอมาน อิ ส ราเอล จ านวน 67 คน หรื อ ร้ อ ยละ 59.29
ของแรงงานที่ไปทางานต่างประเทศทั้งหมด
กำรพัฒนำศักยภำพแรงงำน มีผู้ผ่านการฝึกเตรียมเข้าทางาน 47 คน โดยกลุ่มอาชีพที่มีการฝึกเตรียม
เข้าทางานสูงสุด คือ กลุ่มอาชีพธุรกิจและบริการ จานวน 24 คน สาหรับการฝึกยกระดับฝีมือ คือ กลุ่มอาชีพช่าง
ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ จานวน 65 คน หรือร้อยละ 35.14 และกลุ่มอาชีพ ช่างอุตสาหกรรมศิลป์
จานวน 60 คน หรือร้อยละ 32.43 มีผู้ผ่านการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานทั้งหมด จานวน 185 คน หรือร้อยละ
100 การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานมีการทดสอบทั้งสิ้น 39 คน โดยกลุ่มอาชีพที่มีการทดสอบมากที่สุ ด
คือ กลุ่มอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ 38 คน หรือร้อยละ 97.44
กำรคุ้มครองแรงงำนจากการตรวจสถานประกอบการทั้งสิ้น 73 แห่ง มีลูกจ้างที่ผ่านการตรวจจานวน
1,383 คน ซึ่ งสถานประกอบการที่ตรวจส่ วนใหญ่ เป็ นสถานประกอบการขนาด 1 - 4 คน จ านวน 35 แห่ ง
หรือร้อยละ 47.95 ขนาด 10 - 19 คน จานวน 14 แห่ง หรือร้อยละ 19.18 โดยสถานประกอบการส่วนใหญ่
ร้อยละ 79.45 ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย
- สถานประกอบการที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายมีร้อยละ 20.55 และสถานประกอบการขนาด
20 - 49 คน มีสัดส่วนการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายมากที่สุด
- ประเภทอุตสาหกรรมที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายมากที่สุด คือ การขายส่ง การขายปลีก ร้อยละ
53.33 รองลงมาคือ การไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา ร้อยละ 20.00
กำรตรวจควำมปลอดภัยในกำรทำงำน มีการตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบการทั้งสิ้ น
29 แห่ง ลูกจ้างที่ผ่านการตรวจ จานวน 689 คน พบว่าสถานประกอบการที่ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายความ
ปลอดภั ย จ านวน 21 แห่ ง หรื อ ร้ อ ยละ 72.41 ปฏิ บั ติ ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง จ านวน 8 แห่ ง หรื อ ร้ อ ยละ 27.59
โดยประเภทอุตสาหกรรมที่มีอัตราการปฏิบัติไม่ถูกต้องมากที่สุด ได้แก่ โรงแรม และภัตตาคาร คิดเป็น ร้อยละ
50.00 จานวน 1 แห่ง
กำรประสบอันตรำย/เจ็ บป่วยจำกกำรทำงำน ในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2560 จังหวัดพิจิตร มีการ
ประสบอัน ตรายหรื อเจ็ บ ป่ ว ยเนื่ องจากการทางาน จานวน 32 คน โดยประเภทของความร้ายแรงพบว่ า
ตาย จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4.65 หยุดงานเกิน 3 วัน จานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 41.86 และหยุด
งานไม่เกิน 3 วัน จานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 53.49
กำรเกิดข้อเรียกร้อง/ข้อพิพำทแรงงำนและข้อขัดแย้งภำยในจังหวัดพิจิตร ในไตรมาสนี้ พบว่า ไม่มี
การแจ้งข้อเรียกร้องใดๆ
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กำรเลิกจ้ำงแรงงำน สถานประกอบกิจการในจังหวัดพิจิตร ในไตรมาสนี้ ไม่มีการเลิกจ้างแรงงาน
กำรสวัส ดิ กำรมีก ารส่ งเสริ มการจั ดสวั ส ดิก ารแรงงานนอกเหนือ จากที่กฎหมายกาหนด จานวน
27 ครั้ง 27 แห่ง ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง 554 คน
กำรประกันสังคมพบว่าจังหวัดพิจิตรมีสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคมจานวน 1,565 แห่ง
ผู้ประกันตนทั้งสิ้น 20,169 คน และมีสถานพยาบาลในสังกัดประกันสังคมที่เป็นสถานพยาบาลของรัฐบาล
จานวน 1 แห่ง
กองทุนประกันสังคม การใช้บริการของกองทุนประกันสังคมจังหวัดพิจิตร จานวนผู้ใช้บริการ จานวน
12,425 คน จานวนเงินการใช้บริการของกองทุนประกันสังคมจังหวัดพิจิตร จานวน 44,681,922.27 บาทประเภท
ประโยชน์ทดแทนที่ผู้ประกันตนใช้บริการสูงสุด ได้แก่ กรณีสงเคราะห์บุตร มีจานวน 5,414 คน หรือร้อยละ 43.57
ของผู้ ใช้ บริ การทั้งหมด ส าหรั บปริมาณการจ่ายเงินประโยชน์ทดแทนพบว่า การจ่ายเงิน กรณีชราภาพมีการ
จ่ายเงินสูงสุด ถึง 15,520,040.07 บาท หรือร้อยละ 34.73 ของเงินประโยชน์ทดแทนที่จ่าย
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สำนักงำนแรงงำนจังหวัดพิจิตร
ศำลำกลำงจังหวัดพิจิตร ชั้น 2 ถนนพิจิตร – ตะพำนหิน
อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000
www.phichit.mol.go.th
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