ภาวะการทางานของประชากร
ประชากร จานวน 5,965,591 คน
ผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป
4,982,165 คน

ต่ากว่า 15 ปี
983,426 คน

ผู้ไม่อยู่ในกาลังแรงงานรวม
1,421,760 คน

ผู้อยู่ในกาลังแรงงานรวม
3,560,405 คน

ผู้มีงานทา
3,514,976 คน

3.51 ล้านคน เทียบกับช่วงเดียวกัน ของปี 2563 เพิ่มขึ้น 1.04

ผู้มีงานทา

ผู้รอฤดูกาล
4,367 คน

กาลังแรงงานปัจจุบัน
3,556,038 คน

จากข้อมูลของสางานสถิติแห่งชาติที่ทาการสารวจ
ในไตรมาสที่ 1 (มกราคม – มีนาคม) 2564 พบว่า
ผูม้ ีอายุ 15 ปีขึ้นไป มีจานวน 4.98 ล้านคน มีผู้อยู่ใน
กาลังแรงงานรวม 3.56 ล้านคน เป็นผู้มีงานทา 3.51
ล้านคน ผู้ว่างงาน 4.11 หมื่นคน (คิดเป็นอัตราการ
ว่างงาน ร้อยละ 1.15) และผู้รอฤดูกาล 4.37 พันคน

ทางานบ้าน
452,306 คน

ภาคเกษตร 7.71 แสนคน
2563

เรียนหนังสือ
327,573 คน

ผู้ว่างงาน
41,063 คน

2.86 หมื่นคน

เพิ่มขึ้น 1.25 หมื่นคน ร้อยละ 43.76

ผู้ว่างงาน
2563

2564

ผู้มงี านทาจาแนกตามหมวดอาชีพ

ผู้มงี านทานอกภาคเกษตร 6 อันดับแรก
9.40

หน่วย : แสนคน

5.74

หน่วย : แสนคน
ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. - มี.ค.) 2563

2.76

นอกภาคเกษตร 2.74 ล้านคน

2564

4.11 หมื่นคน

อื่น ๆ (เด็ก ชรา
ป่วย หรือพิการไม่
สามารถทางานได้)
641,881 คน

10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00

แสนคน คิดเป็น ร้อยละ 3.05

3.41 ล้านคน

7.71 7.55

ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. - มี.ค.) 2564

2.20

1.36

1.07
0.92 0.94

6.12

6.54

5.78

4.63 4.59

6.29
3.97 4.19

1.56
1.621.69 1.511.76 1.82

ผู้มงี านทาจาแนกตามระดับการศึกษา

ชั่วโมงการทางาน/สั ปดาห์

ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. - มี.ค.) 2563

หน่วย : แสนคน

6.71 6.17 6.73 6.77 6.67 6.74

หน่วย : ล้านคน

ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. - มี.ค.) 2564

5.13

0.03

0 ชั่วโมง*

0.02

0.22

1-34 ชั่วโมง

0.21

1.68

35 ชั่วโมงขึ้นไป

1.35

1.93

ยอดรวม

1.58

6.14

4.41 4.27 4.46

5.06

หมายเหตุ * สาหรับผู้ที่มีงานประจาแต่ไม่ได้ทางานในสัปดาห์แห่งการสารวจ
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ภาวะความต้องการแรงงาน
นายจ้างแจ้งความต้องการแรงงานกับกรมการจัดหางาน ณ เดือนเมษายน 2564 จานวน 2,276 อัตรา ลดลงจากช่วง
เดียวกันของปีก่อน จานวน 3,530 อัตรา (ร้อยละ 60.80) เป็นความต้องการแรงงานในระดับ ปวช./ปวส./อนุปริญญามากที่สุด
จานวน 856 อัตรา (ร้อยละ 37.61) รองลงมาได้แก่ระดับมัธยมศึกษา จานวน 849 อัตรา (ร้อยละ 37.30) ระดับประถมศึกษา
และต่ากว่า จานวน 374 อัตรา (ร้อยละ 16.43) และระดับปริญญาตรีขึ้นไป จานวน 197 อัตรา (ร้อยละ 8.66)

ความต้องการ
แรงงาน
2,276 อัตรา

ผู้สมัครงาน
ที่มาใช้บริการ
3,340 คน
เม.ย. 63 5,806 อัตรา

ตาแหน่งงานว่าง 2,276 อัตรา มี.ค. 64 5,435 อัตรา
ตาแหน่งงานว่าง 5 อันดับแรก ตามประเภทอาชีพ

แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์
571 อัตรา

แรงงานด้านประกอบ
348 อัตรา

ผู้ตรวจสอบด้านความปลอดภัย
84 อัตรา

ช่างเทคนิควิศวกรรมเครื่องกล
82 อัตรา

ลดลง ร้อยละ 12.57 จากช่วงเดียวกันของปีกอ่ น
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 30.06 จากเดือนก่อน

ผู้สมัครงาน 5 อันดับแรก ตามประเภทอาชีพ
แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์ 999 คน
แรงงานด้านประกอบ 824 คน
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ลดลง ร้อยละ 60.80 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
ลดลง ร้อยละ 58.12 จากเดือนก่อน
ตาแหน่งงานว่าง 5 อันดับแรก ตามประเภทอุตสาหกรรม

ช่างเชื่อมและช่างตัดโลหะ การผลิตผลิตภัณฑ์
200 อัตรา
คอมพิวเตอร์ 259 อัตรา

ผู้สมัครงานที่มาใช้บริการ 3,340 คน

เม.ย. 63 3,820 คน
มี.ค. 64 2,568 คน

การบรรจุงาน
2,376 คน

การผลิตผลิตภัณฑ์
อาหาร 257 อัตรา

การบริตกผลิ
ารด้ตภัานอาหาร
การผลิ
ณฑ์ยางฯ
และเครื345
่องดื่มอัต167
รา อัตรา

การผลิตยานยนต์ รถพ่วง
และรถกึ่งกิพ่จวกรรมที
ง 253่เกีอั่ยตวกั
รา บ
คลังสินค้า 505 อัตรา

การขายส่
ง ยกเว้
การผลิตไม้
264นอัยานยนต์
ตรา
และจักรยานยนต์ 142 อัตรา

การบรรจุงาน 2,376 คน
เม.ย. 63 2,387 คน
มี.ค. 64 2,230 คน

ลดลง ร้อยละ 0.46 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.55 จากเดือนก่อน

การบรรจุงาน 5 อันดับแรก ตามประเภทอุตสาหกรรม
การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร 608 คน
การผลิตสิ่งทอ 365 คน

ผู้ตรวจสอบด้านความปลอดภัย 180 คน

การผลิตผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 183 คน

เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 124 คน

การซ่อมและติดตั้งเครื่องจักร 139 คน

ตัวแทนฝ่ายขายด้านเทคนิค 99 คน

การบริการอาหารและเครื่องดื่ม 110 คน

การไปทางานต่างประเทศ
การไปทางานต่างประเทศของแรงงานไทย ณ เดือนเมษายน 2564 มีแรงงานไทยทางานในต่างประเทศทั้งสิ้นจานวน
56 คน ซึ่งจังหวัดที่แรงงานไทยไปทางานมากที่สุดคือจังหวัดชลบุรี จานวน 21 คน รองลงมาจังหวัดระยอง จานวน 16 คน
และจังหวัดสระแก้ว จานวน 10 คน เปรียบเทียบกับเดือนเมษายน 2563 เพิ่มขึ้นจานวน 1 คน (ร้อยละ 1.82) และลดลงจาก
เดือนที่ผ่านมาจานวน 16 คน (ร้อยละ 22.22)

จาแนกตามวุฒิการศึกษา

จาแนกตามรายจังหวัด
หน่วย : คน

ชลบุรี
ระยอง
ตราด
ฉะเชิงเทรา
ปราจีนบุรี
นครนายก
สระแก้ว

10
1
2

21

4
2
16

มัธยมศึกษา 24 คน

1

ปวช. ปวท. ปวส. และอนุปริญญา 18 คน

2

ปริญญาตรี,โท 9 คน

3

ประถมศึกษา 5 คน

4

คนไทยที่ทางานในต่างประเทศ กลับมาพักชั่วคราว
และเดินทางกลับไปทางาน (RE-ENTRY VISA)

จาแนกตามวิธีการเดินทาง
หน่วย : คน

หน่วย : คน

29

10

24

3

19
4
เม.ย. 63

เดินทางด้วยตนเอง
นายจ้างพาไปทางาน

เม.ย. 64

กรมการจัดหางานส่ง
บริษัทจัดหางานจัดส่ง

การทางานของคนต่างด้าว

คนต่างด้าวคงเหลือที่ทางานในประเทศไทยภาคตะวันออก ณ เดือนเมษายน 2564 มีจานวน 324,391 คน ลดลงจากช่วงเดียวกัน
ของปีที่ผ่านมา จานวน 52,977 คน หรือร้อยละ 14.04 และเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา จานวน 26,220 คน หรือร้อยละ 8.79
จานวนคนต่างด้าวจาแนกตามประเภทการอนุญาตให้ทางาน
หน่วย : คน 9,239
34,970
2,128
4,321

39,003

10,214

การจ้างงานแรงงานต่างด้าว จาแนกตามรายจังหวัด
หน่วย : คน
41,067

123,733
100,783

ทั่วไป
นาเข้าตามมติครม.20ส.ค.62
ชนกลุ่มน้อย
มติครม.4ส.ค.63ตามแบบ บต.24

15,929

7,878
131,128

18,390
69,433

31,021
นาเข้าMOU
ส่งเสริมการลงทุน
มติครม.4ส.ค.63ตามแบบ บต.23
มติครม.29ธ.ค.63

9,545

ชลบุรี

ระยอง

จันทบุรี

ตราด

ฉะเชิงเทรา

ปราจีนบุรี

นครนายก

สระแก้ว
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