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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่  14 – 18 องศาเหนือ  และเส้นแวงที่  101 – 105  องศา

ตะวันออก  มีเนื้อที่ประมาณ  170,226 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  105.5  ล้านไร่  แบ่งการปกครองออกเป็น  
20  จังหวัด  การปกครองส่วนภูมิภาคมี  322  อ าเภอ 2,672 ต าบล 31,213 หมู่บ้าน และการปกครองส่วนท้องถิ่น
มี  5  เทศบาลนคร  37  เทศบาลเมือง  846  เทศบาลต าบล  2,059  องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) และ  20  
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) จังหวัดที่มีเขตการปกครองมากที่สุด  คือ จังหวัดนครราชสีมามี  32  อ าเภอ  
รองลงมาได้แก่  จังหวัดขอนแก่น  มี  26  อ าเภอ  จังหวัดอุบลราชธานีมี  25  อ าเภอ  ส่วนจังหวัดที่มีเขตการ
ปกครองน้อยที่สุดในภาค  คือ  จังหวัดหนองบัวล าภู ซึ่งมีเขตการปกครองเพียง  6  อ าเภอ 

ด้านเศรษฐกิจและรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ปี 2556 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (GRP) ประมาณ  1,135,633  ล้านบาท  ประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อ
คนต่อปี  จ านวน  98,268  บาท  จังหวัดที่มีรายได้เฉลี่ยต่อคนสูงสุด  ได้แก่  จังหวัดขอนแก่น  109,556  บาท  
รองลงมาได้แก่  จังหวัดนครราชสีมา  96,690  บาท  และจังหวัดหนองคาย  84,828  บาท  ส่วนจังหวัดที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อคนต่่าสุด  คือ  จังหวัดหนองบัวล าภู  46,804  บาท 

การลงทุนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี  2557  อุตสาหกรรมที่ขออนุญาตประกอบกิจการ
ใหม่  ปี  2557  มีจ านวนโรงงาน  854  แห่ง  และเงินลงทุน  จ านวน  69,871.42 ล้านบาท จังหวัดที่มีการจ้างงาน
มากที่สุด  ได้แก่  จังหวัดนครราชสีมา  มีการจ้างงาน  2,978  คน และมีการขออนุญาตประกอบกิจการใหม่  118  
แห่ง  รองลงมาจังหวัดขอนแก่น  มีการจ้างงาน  2,336  คน  มีการขออนุญาตประกอบกิจการใหม่  77  แห่ง  
และจังหวัดเลย  มีการจ้างงาน  1,568  คน  มีการขออนุญาตประกอบกิจการใหม่  48  แห่ง  ตามล าดับ 

การส ารวจภาวะการมีงานท าของประชากร  ปี  2557  ของส านักงานสถิติแห่งชาติ  พบว่า
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีประชากรอายุ  15  ปีขึ้นไป  ประมาณ  14,803,210  คน  เป็นผู้อยู่ในก่าลังแรงงาน
ประมาณ  9,973,094  คน  ในจ านวนนี้เป็นผู้มีงานท่า  ประมาณ  9,787,305  คน  คิดเป็นร้อยละ  98.14  ของ
ก าลังแรงงานรวม  เป็นผู้ว่างงานประมาณ  74,389  คน  คิดเป็นอัตราการว่างงาน ร้อยละ 0.75 และเป็นผู้รอ
ฤดูกาล  ประมาณ  111,399  คน  คิดเป็นร้อยละ  1.11  ส่วนผู้ไม่อยู่ในก่าลังแรงงาน  มีประมาณ 4,830,116 
คน  ในจ านวนนี้เป็นผู้ที่ท่างานบ้าน  ประมาณ  1,301,939  คน  คิดเป็นร้อยละ  26.95  ของผู้ไม่อยู่ในก าลัง
แรงงานทั้งหมด  ผู้ที่เรียนหนังสือ  ประมาณ  1,338,589 คน  คิดเป็นร้อยละ  27.71  และอื่น ๆ ประมาณ  
2,189,588 คน  คิดเป็นร้อยละ  45.33  

อัตราค่าจ้างขั้นต่ าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ) 
มีอัตราค่าจ้างขั้นต่ าตามประกาศของทางราชการ  300  บาท  ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 

สถานประกอบกิจการ ปี 2557 ที่ขึ้นทะเบียนผ่านกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มีจ านวน  
49,696  แห่ง  มีลูกจ้างทั้งสิ้น  656,078  คน จังหวัดที่มีลูกจ้างมากที่สุด  ได้แก่  จังหวัดนครราชสีมา 214,897 คน  
รองลงมาได้แก่จังหวัดขอนแก่น 103,360 คน  และอบุลราชธานี  48,553  คน  ตามล าดับ 

ผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ เดือนธันวาคม 
ปี 2557  มีสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคม จ านวน  46,964  แห่ง  มีผู้ประกันตนทั้งสิ้น  824,053  
คน จังหวัดที่มีผู้ประกันตนสูงสุด  ได้แก่  จังหวัดนครราชสีมา 232,704 คน  รองลงมาได้แก่จังหวัดขอนแก่น 
125,356 คน  และอบุลราชธานี  65,799  คน  ตามล าดับ 

ข้อมูลการฝึกอาชีพ ปี 2557 มีจ านวนทั้งสิ้น  133,624  คน  เป็นชาย  67,692  คน  หญิง  
65,932  คน  โดยหลักสูตรที่มีการฝึกอาชีพมากที่สุด  คือ  หลักสูตรส่งเสริม/พัฒนาฝีมือแรงงานในสถาน
ประกอบการ  มีจ านวน  61,926  คน  รองลงมาคือหลักสูตรการยกระดับฝีมือแรงงาน  จ านวน  26,660  คน  
และหลักสูตรทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  จ านวน  15,000  คน 
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แรงงานไทยที่ขออนุญาตเดินทางไปท างานต่างประเทศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ปี  2557  จากข้อมูลของส านักบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ  พบว่า  มีแรงงานไทยท่ีได้รับอนุญาตให้
เดินทางไปท างานต่างประเทศ  จ านวน  45,193  คน  เมื่อจ าแนกตามวิธีการเดินทาง  ส่วนใหญ่เดินทางโดย
บริษัทจัดส่ง 25,390  คน  คิดเป็นร้อยละ  56.18  ของจ่านวนแรงงานไทยที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปท่างาน
ต่างประเทศทั้งหมด  เดินทางโดยกรมการจัดหางานจัดส่ง  7,656  คน  คิดเป็นร้อยละ  16.94  และเดินทางด้วย
ตนเอง  6,744  คน  คิดเป็นร้อยละ  14.92  ตามล าดับ จังหวัดที่มีการเดินทางไปท่างานสูงสุด  ได้แก่ จังหวัด
อุดรธานี  9,698  คน  คิดเป็นร้อยละ  21.46  รองลงมา  ได้แก่  จังหวัดนครราชสีมา  5,544  คน  คิดเป็นร้อยละ  
12.27  และจังหวัดชัยภูมิ  5,480  คน  คิดเป็นร้อยละ  12.13  ตามล าดับ 
 แรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ท างานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ณ  เดือน
ธันวาคม  ปี  2557  จากข้อมูลของส านักบริหารแรงงานต่างด้าว  กรมการจัดหางาน  พบว่า  มีแรงงานต่าง
ด้าวถูกกฎหมาย  จ านวน  22,774  คน  จังหวัดที่มีแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตท่างานถูกกฎหมายมากที่สุด 
คือ จังหวัดนครราชสีมา  12,281  คน  คิดเป็นร้อยละ  53.93  ของจ่านวนแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายทั้งหมด 
รองลงมาได้แก่  จังหวัดขอนแก่น  3,607  คน คิดเป็นร้อยละ  15.84 และจังหวัดอุบลราชธานี  1,103  คน  คิด
เป็นร้อยละ  4.84  ตามล าดับ  ส่วนแรงงานต่างด้าวที่ผ่อนผันให้ท างานตามมาตรา 13  มีทั้งสิ้น  319  คน  
จังหวัดที่มีแรงงานต่างด้าวที่ผ่อนผันให้ท างานตามมาตรา 13คือ  จังหวัดนครราชสีมา  249  คน  คิดเป็นร้อย
ละ 78.06 ของจ่านวนแรงงานต่างด้าวที่ผ่อนผันให้ท างานตามมาตรา 13  รองลงมาได้แก่จังหวัดอ านาจเจริญ  
14  คน คิดเป็นร้อยละ  4.39  จังหวัดขอนแก่นและอุบลราชธานี  11  คน  คิดเป็นร้อยละ  3.45  ตามล าดับ  

การให้บริการจัดหางานโดยรัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ปี 2557  พบว่า มีนายจ้าง/
สถานประกอบการ   แจ้ งต าแหน่งงานว่างผ่ านส านักงานจัดหางานจังห วัด   20  จั งห วัด  ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  จ านวน  81,103  อัตรา  จังหวัดนครราชสีมา  มีต่าแหน่งงานว่างมากที่สุด 9,867 อัตรา 
คิดเป็นร้อยละ  12.17  ของจ านวนต าแหน่งงานว่างทั้งหมด  รองลงมาได้แก่  จังหวัดขอนแก่น  7,493  อัตรา  คิด
เป็นร้อยละ  11.22  และจังหวัดมหาสารคาม 6,848  อัตรา คิดเป็นร้อยละ  8.44  ตามล าดับ  ขณะที่มีผู้สมัคร
งานรวม  105,974 คน จังหวัดนครราชสีมามีผู้สมัครงานมากที่สุด 14,983 คน คิดเป็นร้อยละ  14.14 ของจ านวน
ผู้สมัครงานทั้งหมด รองลงมาได้แก่  จังหวัดขอนแก่น  11,361  คน  คิดเป็นร้อยละ  11.22  และจังหวัด
อุบลราชธานี 8,119  คน  คิดเป็นร้อยละ  7.82  ตามล าดับ  โดยในจ านวนนี้มีผู้ที่ได้รับการบรรจุงานรวม  
81,456  คน  จังหวัดขอนแก่น  มีผู้ได้บรรจุงานมากที่สุด  8,953 คน คิดเป็นร้อยละ  10.99  ของจ านวนผู้ที่ได้รับ
การบรรจุงานทั้งหมด  รองลงมาได้แก่  จังหวัดนครราชสีมา  8,692  คน  คิดเป็นร้อยละ  10.67  และจังหวัด
บุรีรัมย์  7,888  คน  คิดเป็นร้อยละ  9.67  ตามล าดับ 

ผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีอายุ  15  ปีขึ้นไป  จ าแนกตามระดับการศึกษาปี  2557  มี
ประมาณ  14,803,210  คน  ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับต่ ากว่าประถมศึกษา  5,105,138  คน  คิดเป็นร้อยละ  
34.49  ของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีอายุ  15  ปีขึ้นไปทั้งหมด รองลงมาเป็นระดับประถมศึกษา  3,550,715  
คน  คิดเป็นร้อยละ  23.99 และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  2,603,875  คน  คิดเป็นร้อยละ  17.59  ตามล าดับ 
 ผู้ มี ง า น ท า ที่ มี อ า ยุ  1 5  ปี ขึ้ น ไ ป  จ า แ น ก ต า ม ร ะ ดั บ ก า ร ศึ ก ษ า ใ น ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ปี  2557  มีประมาณ  9,787,305  คน  ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับต่ ากว่า
ประถมศึกษา  3,076,667  คน  คิดเป็นร้อยละ  31.44  ของจ านวนผู้มีงานท าที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปทั้งหมด 
รองลงมาเป็นระดับประถมศึกษา  2,754,098  คน  คิดเป็นร้อยละ  28.14 และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
1,434,054  คน  คิดเป็นร้อยละ  14.65  ตามล าดับ 
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1. ข้อมลูทั่วไป 
 

1.1. พื้นที ่  
ภูมิภาคนี้มีลักษณะโดดเด่นกว่าส่วนอ่ืนของประเทศประกอบด้วยจังหวัด 20 จังหวัด

คือ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย์  มหาสารคาม มุกดาหาร  
ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ  สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวล าภู อุดรธานี อุบลราชธานี  
และอ านาจเจริญ       

นับได้ว่าเป็นภูมิภาคที่มีพ้ืนที่และประชากรมากที่สุด  นอกจากนั้น
ยังเป็นภูมิภาคที่มีปัญหาในด้านต่าง ๆ มากท่ีสุด  เช่น  ปัญหาความแห้งแล้ง  
ความยากจน  ประชากรอพยพย้ายถิ่น  ประชากรในภาคนี้พูดภาษาไทยส าเนียง
อีสาน  แต่ประชากรส่วนใหญ่สามารถพูดส าเนียงไทยภาคกลางได้  มีเนื้อที่
ประมาณ 170,226 ตร.กม.  หรือประมาณ  105.5 ล้านไร่ หรือ 1 ใน 3 ของ
พ้ืนที่ทั้งประเทศ ตั้งอยู่บนที่ราบสูงโคราช ภูมิประเทศ ทั้งภาคยกตัวสูงเป็นขอบ

แยกตัวออกจากภาคกลางอย่างชัดเจน ประกอบด้วยเทือกเขาสูงทางทิศตะวันตกและทิศใต้ 
เทือกเขาทิศตะวันตกมีความสูงเฉลี่ย 500-1,000 เมตร เหนือระดับน้ าทะเล มียอดเขาที่สูงที่สุดใน
ภาคอีสานคือยอดภูหลวง มีความสูง 1,571 เมตรและภูกระดึงสูง 1,325 เมตร เป็นแหล่งต้นน้ าของ
แม่น้ าหลายสาย ได้แก่ ล ำตะคอง แม่น  ำชี แม่น  ำพอง แม่น  ำเลย แม่น  ำพรม แม่น  ำมูล 

 

1.2. การปกครอง  ในปี พ.ศ. 2557  
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แบ่งการปกครอง ดังนี ้

1.2.1. การบริหารส่วนภูมิภาค  
  ประกอบด้วย     322   อ าเภอ  
     2,672   ต าบล       

         31,213   หมู่บ้าน 
 
    

1.2.2. การบริหารส่วนท้องถิ่น   
  ประกอบด้วย 20  องค์การบริหารส่วนจังหวัด   5  เทศบาลนคร 
    37  เทศบาลเมือง           
    846  เทศบาลต าบล 
    2,059  องค์การบริหารส่วนต าบล 
    
   

  
 

ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวดั 20 จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ข้อมูล ณ วันที่  9  มีนาคม  2558 
ที่มา : ส านักงานพัฒนาระบบ รปูแบบและโครงสร้าง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น   
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1.3. เศรษฐกิจ  
   

 
 
 

   
หมายเหต ุ: ข้อมูล GRP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลีย่นแปลง แก้ไขได้ 
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (GRP AT CURRENT  MARKET  PRICES) 

  
1.4.  พืชเศรษฐกิจและอาชีพหลัก 
   1.  พืชเศรษฐกิจ    ข้าว , มันส าปะหลัง, อ้อย, ข้าวโพด, ยางพารา , ปอแก้ว 
   2.  อาชีพหลัก         ท านา  , ท าไร่ 
 

 
1.5.  การลงทุน   

   
                      โรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ 

  ปี  2556  ปี 2557 
จ านวนโรงงาน (แห่ง)  888  854 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    49,736.11  69,871.42 
การจ้างงาน (คน)  13,899.00  13,326 

 
 
  

2. ข้อมลูด้านแรงงาน 
 

2.1. ประชากร  ณ  วันที่  1  ธันวาคม  2557  

 หน่วย : คน 
เพศ  ปี  2556  ปี  2557 
ชาย  10,856,675  9,142,421 
หญิง   10,918,732  9,614,675 
รวม  21,775,407  18,757,096 

          
ที่มา : ส านักงานสถิตแิห่งชาติ   
 
 
 
 
 
 

  ปี 2555  ปี 2556 
ผลิตภณัฑ์มวลรวมภาค (GRP) (ล้านบาท)  1,078,595  1,135,633 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  93,067  98,268 

รวมภาคฯ 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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2.2. ก าลังแรงงาน  
หน่วย : คน 

สถานภาพก าลังแรงงาน  ปี  2556  ปี  2557 
ประชากรอายุ  15  ปีขึ้นไป  18,457,776  14,803,210 

1. ก าลังแรงงานรวม  12,991,027  9,973,094 

    1.1. ก าลังแรงงานปัจจุบัน  12,847,194  9,861,695 

           1.1.1. ผู้มีงานท า  12,759,816  9,787,305 

           1.1.2. ผู้ว่างงาน  87,378  74,389 

    1.2. ก าลังแรงงานท่ีรอฤดูกาล  143,833  111,399 

2. ผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน  5,466,749  4,830,116 

     2.1. ท างานบ้าน  1,531,623  1,301,939 

     2.2. เรียนหนังสือ  1,583,022  1,338,589 

     2.3. อื่น ๆ  2,352,104  2,189,588 

3. อัตราการว่างงาน  0.67  0.75 
หมายเหต ุ:  1. ในตารางสถิต ิผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เท่ากบัยอดรวม ทัง้นี้เนื่องจากการปัดเศษทศนิยมของ 
                   ข้อมูลแต่ละจ านวน ซึ่งได้จากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 

2.  อัตราการว่างงาน = ผู้ว่างงาน x 100 / ก าลังแรงงานรวม 
ที่มา : กลุ่มสถิตแิรงงาน ส านักสถิตเิศรษฐกิจและสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 
 

2.3. อัตราค่าจ้างขั้นต่ า   
     
 

 
 
       300  บาท     
  ทุกจังหวัดทัว่ประเทศ 
 
 
 
 
 

 (มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที ่ 1  มกราคม 2556) 
ที่มา : ส านักงานปลดักระทรวงแรงงาน ส านักเศรษฐกิจแรงงาน ส านักงานคณะกรรมการค่าจา้ง   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมภาคฯ 
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2.4. สถานประกอบกิจการ ปี  2557 
               หน่วย :คน 

ขนาดสถานประกอบการ ปี  2557 
แห่ง จ านวน  

ตั้งแต่   1 - 4  คน 27,962 57,996  
ตั้งแต่   5 - 9  คน 11,859 79,960  
ตั้งแต่   10 - 19  คน 4,557 61,437  
ตัง้แต่   20 - 49  คน 3,729 116,811  
ตั้งแต่   50 - 99 คน 748 52,695  
ตั้งแต่   100 - 299 คน 600 96,447  
ตั้งแต่   300 - 499 คน 
ตั้งแต่   500 - 999 คน 

128 
67 

44,747 
46,845 

 

ตั้งแต่   > = 1000 คน 46 99,140  
รวม 49,696 656,078  

  ที่มา : ส านักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน                                                                          
   

 

2.5. ผู้ประกันตน จ าแนกตามขนาดสถานประกอบการ ณ ธันวาคม  2557 
 
 

ขนาดสถานประกอบการ   ณ ธันวาคม 2557 

  แห่ง  คน 

ตั้งแต ่ ≤ 10 คน   35,045  120,406 
ตั้งแต ่  11 - 20 คน   5,266  77,858 
ตั้งแต ่  21 - 50  คน   4,216  131,053 
ตั้งแต ่  51 - 100  คน   1,235  86,246 
ตั้งแต ่  101 - 200  คน   634  87,777 
ตั้งแต ่  201 - 500  คน   396  123,769 
ตั้งแต ่  501 – 1000  คน   116  80,013 
ตั้งแต ่  >  1001   คน   56  116,931 

รวม   46,964  824,053 
                ที่มา : กองวิจัยและพัฒนา ส านักงานประกันสังคม   

     หมายเหต ุ: การจัดการฐานข้อมูลผู้ประกันตน  ของส านักงานประกันสังคม  ด าเนินการในรูปแบบ  
                 Real time  จึงไม่สามารถประมวลผลข้อมูลสถานประกอบการในปี  2557  ได ้
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2.6. ข้อมูลการฝึกอาชีพ  ป ี 2557 
หน่วย : คน 

ประเภทหลักสูตร  ชาย   หญิง  รวม 
1. เสริมทักษะ  3,704  4,543  8,217 
2. การประกอบอาชีพอิสระ  576  862  1,438 
3. เตรียมเข้าท างาน  1,456  344  1,800 
4. ยกระดับฝีมือแรงงาน  14,570  12,090  26,660 
5. ทดสอบมาตรฐานฝมีือแรงงาน  9,869  5,131  15,000 
6. การให้บริการพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับการแข่งขัน  3,414  4,166  7,580 
7. การพัฒนาฝีมือแรงงานพัฒนาบุคลากรฝึก/วิทยากรภายนอก  -  -  - 
8. ส่งเสรมิ/พัฒนาฝมีือแรงงานในสถานประกอบการ  28,819  33,107  61,926 
9. แรงงานฝีมือและศักยภาพแข่งขันโลจสิติกส ์  867  184  1,051 
10. แรงงานฝีมือและศักยภาพแขง่ขันท่องเที่ยว  576  1,286  1,860 
11. เพิ่มประสิทธิภาพของแรงงานรองรับประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน  2,061  1,186  2,247 
12. โครงการยกระดับผลิตภาพแรงงานไทยให้มีศักยภาพสูงขึ้น 
     สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบกิจการ  

2,056  2,652  4,708 

13. การพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายคา่จ้างตาม 
     มาตรฐานฝีมือแรงงาน  

615  220  835 

14. โครงการเพิ่มผลติภาพแรงงานตามความต้องการสถาน 
      ประกอบกิจการ  

109  193  302 

รวม  67,692  65,932  133,624 
ที่มา : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน/ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน 20 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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รวม 49,696 656,078  

  ที่มา : ส านักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน                                                                          
   

 

2.5. ผู้ประกันตน จ าแนกตามขนาดสถานประกอบการ ณ ธันวาคม  2557 
 
 

ขนาดสถานประกอบการ   ณ ธันวาคม 2557 

  แห่ง  คน 

ตั้งแต ่ ≤ 10 คน   35,045  120,406 
ตั้งแต ่  11 - 20 คน   5,266  77,858 
ตั้งแต ่  21 - 50  คน   4,216  131,053 
ตั้งแต ่  51 - 100  คน   1,235  86,246 
ตั้งแต ่  101 - 200  คน   634  87,777 
ตั้งแต ่  201 - 500  คน   396  123,769 
ตั้งแต ่  501 – 1000  คน   116  80,013 
ตั้งแต ่  >  1001   คน   56  116,931 

รวม   46,964  824,053 
                ที่มา : กองวิจัยและพัฒนา ส านักงานประกันสังคม   

     หมายเหต ุ: การจัดการฐานข้อมูลผู้ประกันตน  ของส านักงานประกันสังคม  ด าเนินการในรูปแบบ  
                 Real time  จึงไม่สามารถประมวลผลข้อมูลสถานประกอบการในปี  2557  ได ้
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2.6. ข้อมูลการฝึกอาชีพ  ป ี 2557 
หน่วย : คน 

ประเภทหลักสูตร  ชาย   หญิง  รวม 
1. เสริมทักษะ  3,704  4,543  8,217 
2. การประกอบอาชีพอิสระ  576  862  1,438 
3. เตรียมเข้าท างาน  1,456  344  1,800 
4. ยกระดับฝีมือแรงงาน  14,570  12,090  26,660 
5. ทดสอบมาตรฐานฝมีือแรงงาน  9,869  5,131  15,000 
6. การให้บริการพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับการแข่งขัน  3,414  4,166  7,580 
7. การพัฒนาฝีมือแรงงานพัฒนาบุคลากรฝึก/วิทยากรภายนอก  -  -  - 
8. ส่งเสรมิ/พัฒนาฝมีือแรงงานในสถานประกอบการ  28,819  33,107  61,926 
9. แรงงานฝีมือและศักยภาพแข่งขันโลจสิติกส ์  867  184  1,051 
10. แรงงานฝีมือและศักยภาพแขง่ขันท่องเที่ยว  576  1,286  1,860 
11. เพิ่มประสิทธิภาพของแรงงานรองรับประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน  2,061  1,186  2,247 
12. โครงการยกระดับผลิตภาพแรงงานไทยให้มีศักยภาพสูงขึ้น 
     สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบกิจการ  

2,056  2,652  4,708 

13. การพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายคา่จ้างตาม 
     มาตรฐานฝีมือแรงงาน  

615  220  835 

14. โครงการเพิ่มผลติภาพแรงงานตามความต้องการสถาน 
      ประกอบกิจการ  

109  193  302 

รวม  67,692  65,932  133,624 
ที่มา : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน/ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน 20 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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2.7. แรงงานไทยไปต่างประเทศ 

หน่วย : คน 

 

ปี  2556  ปี  2557 
ชาย  หญิง  รวม  ชาย  หญิง  รวม 

 ผู้ขออนุญาตเดินทางไป
ท างานในต่างประเทศ 46,353  8,048  54,401  37,515  7,678  45,193 

- กรมจัดส่ง 9,253  777  10,030  6,880  776  7,656 
- บริษัทจัดส่ง 20,865  4,043  24,908  21,240  4,150  25,390 
- เดินทางด้วยตนเอง 6,727  1,888  8,615  4,715  2,029  6,744 
- นายจ้างพาไป 9,508  1,340  10,848  4,680  723  5,403 

- ฝึกงาน 2,003  644  2,647  784  439  1,223 
- ท างาน 7,505  696  8,201  3,896  284  4,180 

 RE-ENTRY 26,484  4,727  31,211  23,218  4,266  27,484 
หมายเหต ุ: RE-ENTRY  คือ ผู้ที่ไปท างานต่างประเทศแล้วกลับมาพักผ่อนชั่วคราว      
ที่มา : ระบบบริหารแรงงานไทยไปตา่งประเทศ  ส านักบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ      

 
 
 

2.8. แรงงานต่างด้าว ณ  เดือนธันวาคม ปี  2557 
 

จ านวนคนต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตให้ท างาน 
 

ประเภทคนต่างด้าว    จ านวน  
 (คน) 

  ต่างด้าวถูกกฎหมาย  22,774 

          ตลอดชีพ  171 
 ทั่วไป  3,303 

          พิสูจน์สญัชาต ิ
          MOU  น าเข้า 
          ส่งเสริมการลงทุน 

 
9,952 
8,904 
444 

  ต่างด้าวที่ผ่อนผันให้ท างานตามมาตรา 13   - 
          ชนกลุ่มน้อย/พื้นที่สูง  319 
          ตามมติ ครม.(3 สัญชาต)ิ  - 

รวม  23,093 
ที่มา : ฝ่ายทะเบียนและข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มพัฒนาระบบควบคุมการท างานของคนต่างด้าว 
        ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว 
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2.9. ต าแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงานและการบรรจุงานในประเทศ ปี  2557 

   

เพศ 
 ปี  2557  

 
ต าแหน่งงาน 

(อัตรา)  ผู้สมัครงาน 
(คน)  บรรจุงาน 

(คน)  

ชาย 9,313  49,354  35,569  

หญิง 5,241  56,620  45,887  

ไม่ระบ ุ 66,549  -  -  

รวม  81,103  105,974  81,456  
                      ที่มา : ระบบสารสนเทศการจัดหางานในประเทศ  กรมการจัดหางาน 

 
 

2.10. อุตสาหกรรมที่นายจ้างต้องการแรงงานมาก 5 อันดับแรก ปี 2557 
 

  1.  การผลิต      จ านวน   33,016   อัตรา 
  2.  การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมยานยนต์ จักรยานยนต ์ จ านวน   28,045   อัตรา 

  3.  ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร    จ านวน     3,701   อัตรา 
  4.  ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร    จ านวน     2,656   อัตรา 

  5.  กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย   จ านวน     2,648   อัตรา 
 
 

 

2.11. อาชีพที่นายจ้างต้องการแรงงานมาก 5 อันดบัแรก ปี 2557 
 

  1.  อาชีพงานพ้ืนฐาน     จ านวน    24,719   อัตรา 
  2.  พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด  จ านวน    16,977   อัตรา 

  3.  ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผู้ควบคมุเครื่องจักร   จ านวน    11,818   อัตรา 
  4.  เสมียน เจ้าหน้าท่ี     จ านวน    10,577   อัตรา  

  5.  ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบตัิงานท่ีเกี่ยวข้อง   จ านวน      7,200   อัตรา 
 
 

  
 

2.12. อาชีพที่มีผู้สมัครงานมาก 5 อันดับแรก ป ี2557 
 

  1.  อาชีพงานพ้ืนฐาน     จ านวน    43,919   คน 
2.  พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด  จ านวน    20,618    คน 

  3.  เสมียน   เจ้าหน้าท่ี     จ านวน    13,658   คน 
  4.  ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผู้ควบคมุเครื่องจักร   จ านวน      9,075   คน  

  5.  ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบตัิงานท่ีเกี่ยวข้อง   จ านวน      7,414   คน 
 
 
 
 

 

รวมภาคฯ 

ที่มา : ระบบสารสนเทศการจดัหางานในประเทศ กรมการจัดหางาน  

ที่มา : ระบบสารสนเทศการจดัหางานในประเทศ   กรมการจดัหางาน  

ที่มา : ระบบสารสนเทศการจดัหางานในประเทศ   กรมการจดัหางาน  
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2.7. แรงงานไทยไปต่างประเทศ 

หน่วย : คน 

 

ปี  2556  ปี  2557 
ชาย  หญิง  รวม  ชาย  หญิง  รวม 

 ผู้ขออนุญาตเดินทางไป
ท างานในต่างประเทศ 46,353  8,048  54,401  37,515  7,678  45,193 

- กรมจัดส่ง 9,253  777  10,030  6,880  776  7,656 
- บริษัทจัดส่ง 20,865  4,043  24,908  21,240  4,150  25,390 
- เดินทางด้วยตนเอง 6,727  1,888  8,615  4,715  2,029  6,744 
- นายจ้างพาไป 9,508  1,340  10,848  4,680  723  5,403 

- ฝึกงาน 2,003  644  2,647  784  439  1,223 
- ท างาน 7,505  696  8,201  3,896  284  4,180 

 RE-ENTRY 26,484  4,727  31,211  23,218  4,266  27,484 
หมายเหต ุ: RE-ENTRY  คือ ผู้ที่ไปท างานต่างประเทศแล้วกลับมาพักผ่อนชั่วคราว      
ที่มา : ระบบบริหารแรงงานไทยไปตา่งประเทศ  ส านักบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ      

 
 
 

2.8. แรงงานต่างด้าว ณ  เดือนธันวาคม ปี  2557 
 

จ านวนคนต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตให้ท างาน 
 

ประเภทคนต่างด้าว    จ านวน  
 (คน) 

  ต่างด้าวถูกกฎหมาย  22,774 

          ตลอดชีพ  171 
 ทั่วไป  3,303 

          พิสูจน์สญัชาต ิ
          MOU  น าเข้า 
          ส่งเสริมการลงทุน 

 
9,952 
8,904 
444 

  ต่างด้าวที่ผ่อนผันให้ท างานตามมาตรา 13   - 
          ชนกลุ่มน้อย/พื้นที่สูง  319 
          ตามมติ ครม.(3 สัญชาต)ิ  - 

รวม  23,093 
ที่มา : ฝ่ายทะเบียนและข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มพัฒนาระบบควบคุมการท างานของคนต่างด้าว 
        ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว 
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2.9. ต าแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงานและการบรรจุงานในประเทศ ปี  2557 

   

เพศ 
 ปี  2557  

 
ต าแหน่งงาน 

(อัตรา)  ผู้สมัครงาน 
(คน)  บรรจุงาน 

(คน)  

ชาย 9,313  49,354  35,569  

หญิง 5,241  56,620  45,887  

ไม่ระบ ุ 66,549  -  -  

รวม  81,103  105,974  81,456  
                      ที่มา : ระบบสารสนเทศการจัดหางานในประเทศ  กรมการจัดหางาน 

 
 

2.10. อุตสาหกรรมที่นายจ้างต้องการแรงงานมาก 5 อันดับแรก ปี 2557 
 

  1.  การผลิต      จ านวน   33,016   อัตรา 
  2.  การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมยานยนต์ จักรยานยนต ์ จ านวน   28,045   อัตรา 

  3.  ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร    จ านวน     3,701   อัตรา 
  4.  ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร    จ านวน     2,656   อัตรา 

  5.  กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย   จ านวน     2,648   อัตรา 
 
 

 

2.11. อาชีพที่นายจ้างต้องการแรงงานมาก 5 อันดบัแรก ปี 2557 
 

  1.  อาชีพงานพ้ืนฐาน     จ านวน    24,719   อัตรา 
  2.  พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด  จ านวน    16,977   อัตรา 

  3.  ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผู้ควบคมุเครื่องจักร   จ านวน    11,818   อัตรา 
  4.  เสมียน เจ้าหน้าท่ี     จ านวน    10,577   อัตรา  

  5.  ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบตัิงานท่ีเกี่ยวข้อง   จ านวน      7,200   อัตรา 
 
 

  
 

2.12. อาชีพที่มีผู้สมัครงานมาก 5 อันดับแรก ป ี2557 
 

  1.  อาชีพงานพ้ืนฐาน     จ านวน    43,919   คน 
2.  พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด  จ านวน    20,618    คน 

  3.  เสมียน   เจ้าหน้าท่ี     จ านวน    13,658   คน 
  4.  ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผู้ควบคมุเครื่องจักร   จ านวน      9,075   คน  

  5.  ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบตัิงานท่ีเกี่ยวข้อง   จ านวน      7,414   คน 
 
 
 
 

 

รวมภาคฯ 

ที่มา : ระบบสารสนเทศการจดัหางานในประเทศ กรมการจัดหางาน  

ที่มา : ระบบสารสนเทศการจดัหางานในประเทศ   กรมการจดัหางาน  

ที่มา : ระบบสารสนเทศการจดัหางานในประเทศ   กรมการจดัหางาน  

5 อันดับแรก ปี 2557

5 อันดับแรก ปี 2557

5 อันดับแรก ปี 2557
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2.13. การศึกษา 
 

        จ านวนผู้ส าเร็จการศกึษาที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป จ าแนกตามระดับการศึกษาปี 2556 และ ปี 2557 
หน่วย : คน 

ระดับการศึกษา  ผู้ส าเร็จการศึกษา   ผู้ส าเร็จการศึกษา  
 ปี 2556  ปี 2557 

 ไม่มีการศึกษา 389,455  301,856 
 ต่ ากว่าประถมศึกษา 5,613,244  5,105,138 
 ระดับประถมศึกษา 4,612,817  3,550,715 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 3,547,830  2,603,875 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2,608,910  1,889,423 

    -  สายสามัญ  2,214,521  1,593,607 
    -  สายอาชีวศึกษา  386,212  293,012 
    -  สายวิชาการศึกษา  8,177  2,804 

 ระดับอุดมศึกษา 1,668,306  1,345,944 
    -  สายวิชาการ  782,071  672,486 
    -  สายวิชาชีพ  598,838  416,938 
    -  สายวิชาการศึกษา  287,397  256,520 

 อื่น ๆ 542  546 
 ไม่ทราบ  16,673  5,714 

รวม  18,457,776  14,803,210 
หมายเหต ุ: ในตารางสถติิ ผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เทา่กับยอดรวม  

 ทั้งน้ีเนื่องจากการปดัเศษทศนิยมของข้อมูล แต่ละจ านวนซ่ึงได้จากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
ที่มา : กลุ่มสถิตแิรงงาน ส านักสถิตเิศรษฐกิจและสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
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2.14. ผู้มีงานท าที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป จ าแนกตามระดับการศึกษาที่ส าเร็จ ปี 2557 
  หน่วย : คน 

ระดับการศึกษา  ชาย  หญิง  รวม 
 ไม่มีการศึกษา 41,000  48,539  89,539 
 ต่ ากว่าประถมศึกษา 1,662,178  1,414,489  3,076,667 
 ระดับประถมศึกษา 1,535,131  1,218,967  2,754,098 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 881,762  552,291  1,434,054 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 751,332  530,677  1,282,009 

    -  สายสามัญ  630,499  464,675  1,095,174 
    -  สายอาชีวศึกษา  120,015  65,508  185,523 
    -  สายวิชาการศึกษา  818  494  1,312 

 ระดับอุดมศึกษา 542,109  605,651  1,147,760 
    -  สายวิชาการ  281,068  314,843  595,911 
    -  สายวิชาชีพ  190,602  155,151  345,753 
    -  สายวิชาการศึกษา  70,439  135,657  206,096 

 อื่น ๆ 306  40  346 
 ไม่ทราบ  1,896  936  2,832 

รวม  5,415,714  4,371,591  9,787,305 
หมายเหต ุ: ในตารางสถติิ ผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เทา่กับยอดรวม  

ทั้งน้ีเนื่องจากการปัดเศษทศนิยมของข้อมูลแตล่ะจ านวน ซึ่งได้จากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
ที่มา : กลุ่มสถิตแิรงงาน ส านักสถิตเิศรษฐกิจและสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 

รวมภาคฯ 



		 13	 รวมภาคฯ
 

 

10 

 

 
2.13. การศึกษา 
 

        จ านวนผู้ส าเร็จการศกึษาที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป จ าแนกตามระดับการศึกษาปี 2556 และ ปี 2557 
หน่วย : คน 

ระดับการศึกษา  ผู้ส าเร็จการศึกษา   ผู้ส าเร็จการศึกษา  
 ปี 2556  ปี 2557 

 ไม่มีการศึกษา 389,455  301,856 
 ต่ ากว่าประถมศึกษา 5,613,244  5,105,138 
 ระดับประถมศึกษา 4,612,817  3,550,715 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 3,547,830  2,603,875 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2,608,910  1,889,423 

    -  สายสามัญ  2,214,521  1,593,607 
    -  สายอาชีวศึกษา  386,212  293,012 
    -  สายวิชาการศึกษา  8,177  2,804 

 ระดับอุดมศึกษา 1,668,306  1,345,944 
    -  สายวิชาการ  782,071  672,486 
    -  สายวิชาชีพ  598,838  416,938 
    -  สายวิชาการศึกษา  287,397  256,520 

 อื่น ๆ 542  546 
 ไม่ทราบ  16,673  5,714 

รวม  18,457,776  14,803,210 
หมายเหต ุ: ในตารางสถติิ ผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เทา่กับยอดรวม  

 ทั้งน้ีเนื่องจากการปดัเศษทศนิยมของข้อมูล แต่ละจ านวนซ่ึงได้จากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
ที่มา : กลุ่มสถิตแิรงงาน ส านักสถิตเิศรษฐกิจและสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
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2.14. ผู้มีงานท าที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป จ าแนกตามระดับการศึกษาที่ส าเร็จ ปี 2557 
  หน่วย : คน 

ระดับการศึกษา  ชาย  หญิง  รวม 
 ไม่มีการศึกษา 41,000  48,539  89,539 
 ต่ ากว่าประถมศึกษา 1,662,178  1,414,489  3,076,667 
 ระดับประถมศึกษา 1,535,131  1,218,967  2,754,098 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 881,762  552,291  1,434,054 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 751,332  530,677  1,282,009 

    -  สายสามัญ  630,499  464,675  1,095,174 
    -  สายอาชีวศึกษา  120,015  65,508  185,523 
    -  สายวิชาการศึกษา  818  494  1,312 

 ระดับอุดมศึกษา 542,109  605,651  1,147,760 
    -  สายวิชาการ  281,068  314,843  595,911 
    -  สายวิชาชีพ  190,602  155,151  345,753 
    -  สายวิชาการศึกษา  70,439  135,657  206,096 

 อื่น ๆ 306  40  346 
 ไม่ทราบ  1,896  936  2,832 

รวม  5,415,714  4,371,591  9,787,305 
หมายเหต ุ: ในตารางสถติิ ผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เทา่กับยอดรวม  

ทั้งน้ีเนื่องจากการปัดเศษทศนิยมของข้อมูลแตล่ะจ านวน ซึ่งได้จากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
ที่มา : กลุ่มสถิตแิรงงาน ส านักสถิตเิศรษฐกิจและสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 

รวมภาคฯ 
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ขอนแก่น	 16 12 

 
 
 
 
 
 

 
 

1.  ข้อมูลทั่วไป        

1.1.  พื้นที่ 
ขอนแก่น  เป็ นจั งหวั ดที่ มี บั นทึ กทา ง

ประวัติศาสตร์อันยาวนาน เป็นอาณาบริเวณที่เป็น
แหล่งก าเนิดอารยธรรมอันสูงส่งมาแต่ดึกด าบรรพ์ มี
ความเจริญรุ่งเรืองมาก่อนสมัยพุทธกาลหลายพันปี จาก
หลักฐานบริเวณโนนนกทาอ าเภอภูเวียง ได้ขุดพบเครื่อง
ส าริดและเหล็ก เครื่องมือที่ท าด้วยหิน หัวขวานทองแดง 
พบเมืองโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์ สมัยทวาราวดี
สมัยขอม มีโบราณสถาน โบราณวัตถุ วัด และสถานที่ส าคัญทางพุทธศาสนามากมาย  และเป็นศูนย์กลางของ
ภาคอีสานโดยเหตุผลทางภูมิศาสตร์  และยังเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาและเทคโนโลยี ห่างจากกรุงเทพฯ  
449  กิโลเมตร มีพ้ืนที่  10,885.991 ตารางกิโลเมตร หรือ 6.8 ล้านไร่  

 

อาณาเขตติดต่อ 
      • ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดอุดรธานี เลย และหนองบัวล าภู 
      • ทิศใต้  ติดต่อกับจังหวัดนครราชสีมา และบุรีรัมย์  
       • ทิศตะวนัออก ติดต่อกับจังหวัดกาฬสินธุ์ และมหาสารคาม  
       • ทิศตะวันตก  ติดต่อกับจังหวัดชัยภูมิ และเพชรบูรณ์ 

 

1.2.  การปกครอง ในปี พ.ศ. 2557  จังหวัดขอนแก่น แบ่งการปกครอง ดังนี้ 
1.2.1.  การบริหารส่วนภูมิภาค  

 ประกอบด้วย   26   อ าเภอ   
            199  ต าบล  ,      2,139  หมู่บ้าน 

   
 
1.2.2.  การบริหารส่วนท้องถิ่น 

ประกอบด้วย 1  องค์การบริหารส่วนจังหวัด , 1  เทศบาลนคร    
   6    เทศบาลเมือง  , 77 เทศบาลต าบล   

                140  องค์การบริหารส่วนต าบล      
   
 

ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวดัขอนแก่น 

 

หมายเหต ุ: ข้อมูล ณ วันที่  9  มีนาคม  2558 
ที่มา : ส านักพัฒนาระบบ รูปแบบและโครงสร้าง กรมสง่เสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  



  17	 ขอนแก่น 12 

 
 
 
 
 
 

 
 

1.  ข้อมูลทั่วไป        

1.1.  พื้นที่ 
ขอนแก่น  เป็ นจั งหวั ดที่ มี บั นทึ กทา ง

ประวัติศาสตร์อันยาวนาน เป็นอาณาบริเวณที่เป็น
แหล่งก าเนิดอารยธรรมอันสูงส่งมาแต่ดึกด าบรรพ์ มี
ความเจริญรุ่งเรืองมาก่อนสมัยพุทธกาลหลายพันปี จาก
หลักฐานบริเวณโนนนกทาอ าเภอภูเวียง ได้ขุดพบเครื่อง
ส าริดและเหล็ก เครื่องมือที่ท าด้วยหิน หัวขวานทองแดง 
พบเมืองโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์ สมัยทวาราวดี
สมัยขอม มีโบราณสถาน โบราณวัตถุ วัด และสถานที่ส าคัญทางพุทธศาสนามากมาย  และเป็นศูนย์กลางของ
ภาคอีสานโดยเหตุผลทางภูมิศาสตร์  และยังเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาและเทคโนโลยี ห่างจากกรุงเทพฯ  
449  กิโลเมตร มีพ้ืนที่  10,885.991 ตารางกิโลเมตร หรือ 6.8 ล้านไร่  

 

อาณาเขตติดต่อ 
      • ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดอุดรธานี เลย และหนองบัวล าภู 
      • ทิศใต้  ติดต่อกับจังหวัดนครราชสีมา และบุรีรัมย์  
       • ทิศตะวนัออก ติดต่อกับจังหวัดกาฬสินธุ์ และมหาสารคาม  
       • ทิศตะวันตก  ติดต่อกับจังหวัดชัยภูมิ และเพชรบูรณ์ 

 

1.2.  การปกครอง ในปี พ.ศ. 2557  จังหวัดขอนแก่น แบ่งการปกครอง ดังนี้ 
1.2.1.  การบริหารส่วนภูมิภาค  

 ประกอบด้วย   26   อ าเภอ   
            199  ต าบล  ,      2,139  หมู่บ้าน 

   
 
1.2.2.  การบริหารส่วนท้องถิ่น 

ประกอบด้วย 1  องค์การบริหารส่วนจังหวัด , 1  เทศบาลนคร    
   6    เทศบาลเมือง  , 77 เทศบาลต าบล   

                140  องค์การบริหารส่วนต าบล      
   
 

ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวดัขอนแก่น 

 

หมายเหต ุ: ข้อมูล ณ วันที่  9  มีนาคม  2558 
ที่มา : ส านักพัฒนาระบบ รูปแบบและโครงสร้าง กรมสง่เสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  
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 1.3.  เศรษฐกิจ        

 
 
 

  
หมายเหต ุ: ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลีย่นแปลงแก้ไขได ้
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (GPP AT CURRENT  MARKET  PRICES) 

 
 1.4.  พืชเศรษฐกิจและอาชีพหลัก 

    1.  พืชเศรษฐกิจ   ข้าว , มันส าปะหลัง , อ้อย 
    2.  อาชีพหลัก ท านา  , ท าไร่ 
 
 
 

 1.5. การลงทุน   
   

สรุปโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ 

  ปี  2556  ปี 2557 

จ านวนโรงงาน (แห่ง)  76  77 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)  3,535.39  19,441.45 
การจ้างงาน (คน)  933  2,336 

 

 
  

2.  ข้อมูลด้านแรงงาน 
 
2.1.  ประชากร  ณ  วันที่  1  ธันวาคม  2557 

                     หน่วย : คน 

เพศ  ปี 2556  ปี 2557 
ชาย  881,591  841,749 
หญิง   900,064  899,246 
รวม  1,781,655  1,740,995 

ที่มา : ส านักงานสถิตแิห่งชาติ   
 
 
 

  ปี 2555  ปี 2556 
ผลิตภณัฑ์มวลรวมจังหวดั (GPP) (ล้านบาท)  185,715  190,826 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  106,652  109,556 

ขอนแกน่ 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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2.2.  ก าลังแรงงาน 

หน่วย : คน 
สถานภาพก าลังแรงงาน  ปี  2556  ปี  2557 

ประชากรอาย ุ 15  ปีขึ้นไป  1,535,182  1,434,398 

1. ก าลังแรงงานรวม  1,037,890  891,053 

    1.1. ก าลังแรงงานปัจจุบัน  1,024,047  874,903 

           1.1.1. ผู้มีงานท า  1,016,692  868,309 

           1.1.2. ผู้ว่างงาน  7,355  6,595 

    1.2. ก าลังแรงงานท่ีรอฤดูกาล  13,842  16,150 

2. ผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน  497,292  543,345 

     2.1. ท างานบ้าน  148,841  155,159 
     2.2. เรียนหนังสือ  164,436  197,333 
     2.3. อื่น ๆ                                                                                      184,015  190,853 
3.อัตราการว่างงาน     0.71  0.74 
หมายเหต ุ: 1. ในตารางสถิติ ผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เทา่กับยอดรวม  
                  ทัง้นี้เนื่องจากการปดัเศษทศนิยมของข้อมูลแต่ละจ านวน ซึ่งได้จากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเรจ็รูป 
               2.  อัตราการว่างงาน  = ผู้ว่างงาน x 100 / ก าลังแรงงานรวม 
ที่มา : กลุ่มสถิตแิรงงาน ส านักสถิตเิศรษฐกิจและสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 
 

 2.3.  อัตราค่าจ้างขั้นต่ า  
 
 

วันละ  300  บาท  
(มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556) 
 
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการค่าจ้าง กระทรวงแรงงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอนแกน่ 
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2.2.  ก าลังแรงงาน 

หน่วย : คน 
สถานภาพก าลังแรงงาน  ปี  2556  ปี  2557 

ประชากรอาย ุ 15  ปีขึ้นไป  1,535,182  1,434,398 

1. ก าลังแรงงานรวม  1,037,890  891,053 

    1.1. ก าลังแรงงานปัจจุบัน  1,024,047  874,903 

           1.1.1. ผู้มีงานท า  1,016,692  868,309 

           1.1.2. ผู้ว่างงาน  7,355  6,595 

    1.2. ก าลังแรงงานท่ีรอฤดูกาล  13,842  16,150 

2. ผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน  497,292  543,345 

     2.1. ท างานบ้าน  148,841  155,159 
     2.2. เรียนหนังสือ  164,436  197,333 
     2.3. อื่น ๆ                                                                                      184,015  190,853 
3.อัตราการว่างงาน     0.71  0.74 
หมายเหต ุ: 1. ในตารางสถิติ ผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เทา่กับยอดรวม  
                  ทัง้นี้เนื่องจากการปดัเศษทศนิยมของข้อมูลแต่ละจ านวน ซึ่งได้จากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเรจ็รูป 
               2.  อัตราการว่างงาน  = ผู้ว่างงาน x 100 / ก าลังแรงงานรวม 
ที่มา : กลุ่มสถิตแิรงงาน ส านักสถิตเิศรษฐกิจและสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 
 

 2.3.  อัตราค่าจ้างขั้นต่ า  
 
 

วันละ  300  บาท  
(มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556) 
 
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการค่าจ้าง กระทรวงแรงงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอนแกน่ 
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 2.4. สถานประกอบกิจการ  ปี  2557 
               หน่วย :คน 

ขนาดสถานประกอบการ ปี   2557 
แห่ง จ านวน  

ตั้งแต่   1 - 4  คน 2,870 6,433  
ตั้งแต่   5 - 9  คน 1,530 10,268  
ตั้งแต่   10 - 19  คน 568 7,511  
ตั้งแต่   20 - 49  คน 495 15,255  
ตั้งแต่   50 - 99 คน 129 8,767  
ตั้งแต่   100 - 299 คน 100 16,484  
ตั้งแต่   300 - 499 คน 
ตั้งแต่   500 - 999 คน 

29 
13 

10,117 
8,778 

 

ตั้งแต่   > = 1000 คน 11 19,747  
รวม 5,745 103,360  

  ที่มา : ส านักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน                                                                          
 
 

2.5. ผู้ประกันตน  จ าแนกตามขนาดสถานประกอบการ ณ  เดือนธันวาคม  2557 
 

ขนาดสถานประกอบการ 
   ณ ธันวาคม 2557  
   แห่ง     คน  

ตั้งแต ่ ≤ 10 คน   4,284  15,088 

ตั้งแต ่  11 - 20  คน   671  9,797 

ตั้งแต ่  21 - 50  คน   491  15,143 

ตั้งแต ่  51 - 100  คน   165  11,250 

ตั้งแต ่  101 - 200  คน   89  12,388 

ตั้งแต ่  201 - 500 คน   58  18,018 

ตั้งแต ่  501 – 1,000  คน   18  13,132 

ตั้งแต ่  > 1,001 คน   11  30,540 

รวม   5,787  125,356 
ที่มา : กองวิจัยและพัฒนา ส านักงานประกันสังคม   

                    หมายเหตุ : การจัดการฐานข้อมูลผู้ประกันตน  ของส านักงานประกันสังคม  ด าเนินการในรูปแบบ  
                            Real time  จึงไม่สามารถประมวลผลข้อมูลสถานประกอบการในปี  2557  ได้ 

 
 
 
 
 
 

ขอนแกน่ ขอนแกน่ 
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2.6. ข้อมูลการฝึกอาชีพ  ปี  2557 
หน่วย : คน 

ประเภทหลักสูตร   ชาย     หญิง    รวม  
1. เสริมทักษะ  -  57   57 
2. การประกอบอาชีพอิสระ  -  16  16 
3. เตรียมเข้าท างาน  178  4  182 
4. ยกระดับฝีมือแรงงาน  2,987  2,428  5,415 
5. ทดสอบมาตรฐานฝมีือแรงงาน  1,699  883  2,582 
6.  การให้บริการพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับการแข่งขัน  179  7  186 
7.  การพัฒนาฝมีือแรงงานพัฒนาบุคลากรฝึก/วิทยากรภายนอก  -  -  - 
8. ส่งเสรมิ/พัฒนาฝมีือแรงงานในสถานประกอบการ  17,351  22,025  39,376 
9. แรงงานฝีมือและศักยภาพแข่งขันโลจสิติกส ์  450  28  478 
10. แรงงานฝีมือและศักยภาพแขง่ขันท่องเที่ยว  127  148  275 

รวม  22,971  25,596  48,567 
ที่มา  :  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวดัขอนแก่น 
 

 
2.7. แรงงานไทยไปต่างประเทศ 

หน่วย : คน 
  ปี  2556  ปี  2557 

  ชาย  หญิง  รวม  ชาย  หญิง  รวม 
 ผู้ขออนุญาตเดินทางไปท างานใน
ต่างประเทศ 

4,053  725  4,778  2,984  639  3,623 

- กรมจัดส่ง 659  73  732  473  67  540 
- บริษัทจัดส่ง 1,737  326  2,063  1,620  319  1,939 
- เดินทางด้วยตนเอง 672  195  867  477  194  671 
- นายจ้างพาไป 985  131  1,116   414  59  473 

- ฝึกงาน 205  46  251  63  29  92 
- ท างาน 780  85  865  351  30  381 

 RE-ENTRY 2,460  412  2,872  2,161  373  2,534 

หมายเหต ุ: RE-ENTRY  คือ ผู้ที่ไปท างานต่างประเทศแล้วกลับมาพักผ่อนชั่วคราว      
ที่มา : ระบบบริหารแรงงานไทยไปตา่งประเทศ  ส านักบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ      

 

  

ขอนแกน่ 
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2.6. ข้อมูลการฝึกอาชีพ  ปี  2557 
หน่วย : คน 

ประเภทหลักสูตร   ชาย     หญิง    รวม  
1. เสริมทักษะ  -  57   57 
2. การประกอบอาชีพอิสระ  -  16  16 
3. เตรียมเข้าท างาน  178  4  182 
4. ยกระดับฝีมือแรงงาน  2,987  2,428  5,415 
5. ทดสอบมาตรฐานฝมีือแรงงาน  1,699  883  2,582 
6.  การให้บริการพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับการแข่งขัน  179  7  186 
7.  การพัฒนาฝมีือแรงงานพัฒนาบุคลากรฝึก/วิทยากรภายนอก  -  -  - 
8. ส่งเสรมิ/พัฒนาฝมีือแรงงานในสถานประกอบการ  17,351  22,025  39,376 
9. แรงงานฝีมือและศักยภาพแข่งขันโลจสิติกส ์  450  28  478 
10. แรงงานฝีมือและศักยภาพแขง่ขันท่องเที่ยว  127  148  275 

รวม  22,971  25,596  48,567 
ที่มา  :  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวดัขอนแก่น 
 

 
2.7. แรงงานไทยไปต่างประเทศ 

หน่วย : คน 
  ปี  2556  ปี  2557 

  ชาย  หญิง  รวม  ชาย  หญิง  รวม 
 ผู้ขออนุญาตเดินทางไปท างานใน
ต่างประเทศ 

4,053  725  4,778  2,984  639  3,623 

- กรมจัดส่ง 659  73  732  473  67  540 
- บริษัทจัดส่ง 1,737  326  2,063  1,620  319  1,939 
- เดินทางด้วยตนเอง 672  195  867  477  194  671 
- นายจ้างพาไป 985  131  1,116   414  59  473 

- ฝึกงาน 205  46  251  63  29  92 
- ท างาน 780  85  865  351  30  381 

 RE-ENTRY 2,460  412  2,872  2,161  373  2,534 

หมายเหต ุ: RE-ENTRY  คือ ผู้ที่ไปท างานต่างประเทศแล้วกลับมาพักผ่อนชั่วคราว      
ที่มา : ระบบบริหารแรงงานไทยไปตา่งประเทศ  ส านักบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ      

 

  

ขอนแกน่  17 

2.8. แรงงานต่างด้าว  ณ  เดือนธันวาคม  ปี 2557 
 

       จ านวนคนต่างด้าวท่ีได้รบัอนุญาตให้ท างาน 
 

ประเภทคนต่างด้าว    จ านวน  
 (คน) 

  ต่างด้าวถูกกฎหมาย  3,607 
          ตลอดชีพ  - 
 ทั่วไป  438 

          พิสูจน์สญัชาต ิ
          MOU  น าเข้า 
          ส่งเสริมการลงทุน 

 
1,099 
2,028 

42 
  ต่างด้าวที่ผ่อนผันให้ท างานตามมาตรา 13   - 
          ชนกลุ่มน้อย/พื้นที่สูง  11 
          ตามมติ ครม.(3 สัญชาต)ิ  - 

รวม  3,618 
ที่มา : ฝ่ายทะเบียนและข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มพัฒนาระบบควบคุมการท างานของคนต่างด้าว ส านักบริหารแรงงานต่างดา้ว 

 
 
 
 

2.9.ต าแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงานในประเทศ ปี  2557 
  

เพศ 
 ปี 2557  

 
ต าแหน่งงาน 

(อัตรา)  ผู้สมัครงาน 
(คน)  บรรจุงาน 

(คน)  

ชาย 1,094  5,140  3,748  

หญิง 511  6,221  5,205  

ไม่ระบ ุ 7,493  -  -  

รวม  9,098  11,361  8,953  
                      ที่มา : ระบบสารสนเทศการจัดหางานในประเทศ  กรมการจัดหางาน 

 
 
 
 
 
 
 

ขอนแกน่ 
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เมื่อเจอปญัหา…..  
        ท้อได้ แต่ อย่าถอย
....  

 
2.10. อตุสาหกรรมที่นายจ้างต้องการแรงงานมาก 5 อันดับแรก  ปี  2557 

   

  1. การผลติ      จ านวน     3,970 อัตรา 
  2. การขายส่ง การขายปลีก การซอ่มแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ จ านวน     3,035 อัตรา 

  3. กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย   จ านวน       448 อัตรา 
  4. เกษตรกรรม การป่าไม้และการประมง   จ านวน       383 อัตรา  
  5. ที่พักแรมและบริการดา้นอาหาร    จ านวน       305  อัตรา 

 
 
 

2.11. อาชีพที่นายจ้างต้องการแรงงานมาก 5 อันดบัแรก ปี  2557 
   

  1. อาชีพงานพ้ืนฐาน     จ านวน     3,886  อัตรา 
  2. พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด  จ านวน     2,221  อัตรา 

  3. ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง   จ านวน     1,614 อัตรา 
  4. เสมียน เจา้หน้าท่ี     จ านวน     1,197 อัตรา  

  5. ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ    จ านวน       696 อัตรา 
 
 

  

2.12. อาชีพที่มีผู้สมัครงานมาก 5 อันดับแรก  ปี  2557 
   

  1. ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผูค้วบคมุเครื่องจักร   จ านวน     2,009 คน 
  2. ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง   จ านวน     1,355 คน 

  3. พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด  จ านวน     1,313 คน 
  4. อาชีพงานพ้ืนฐาน     จ านวน     1,245 คน  

  5. เสมียน   เจ้าหน้าท่ี     จ านวน     1,142 คน 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอนแกน่ 

ที่มา  :   ระบบสารสนเทศการจัดหางานในประเทศ  กรมการจัดหางาน 

ที่มา  :  ระบบสารสนเทศการจัดหางานในประเทศ  กรมการจัดหางาน 

ที่มา  :   ระบบสารสนเทศการจัดหางานในประเทศ  กรมการจัดหางาน 

5 อันดับแรก ปี 2557

5 อันดับแรก ปี 2557

5 อันดับแรก ปี 2557
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เมื่อเจอปญัหา…..  
        ท้อได้ แต่ อย่าถอย
....  

 
2.10. อตุสาหกรรมที่นายจ้างต้องการแรงงานมาก 5 อันดับแรก  ปี  2557 

   

  1. การผลติ      จ านวน     3,970 อัตรา 
  2. การขายส่ง การขายปลีก การซอ่มแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ จ านวน     3,035 อัตรา 

  3. กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย   จ านวน       448 อัตรา 
  4. เกษตรกรรม การป่าไม้และการประมง   จ านวน       383 อัตรา  
  5. ที่พักแรมและบริการดา้นอาหาร    จ านวน       305  อัตรา 

 
 
 

2.11. อาชีพที่นายจ้างต้องการแรงงานมาก 5 อันดบัแรก ปี  2557 
   

  1. อาชีพงานพ้ืนฐาน     จ านวน     3,886  อัตรา 
  2. พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด  จ านวน     2,221  อัตรา 

  3. ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง   จ านวน     1,614 อัตรา 
  4. เสมียน เจา้หน้าท่ี     จ านวน     1,197 อัตรา  

  5. ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ    จ านวน       696 อัตรา 
 
 

  

2.12. อาชีพที่มีผู้สมัครงานมาก 5 อันดับแรก  ปี  2557 
   

  1. ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผูค้วบคมุเครื่องจักร   จ านวน     2,009 คน 
  2. ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง   จ านวน     1,355 คน 

  3. พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด  จ านวน     1,313 คน 
  4. อาชีพงานพ้ืนฐาน     จ านวน     1,245 คน  

  5. เสมียน   เจ้าหน้าท่ี     จ านวน     1,142 คน 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอนแกน่ 

ที่มา  :   ระบบสารสนเทศการจัดหางานในประเทศ  กรมการจัดหางาน 

ที่มา  :  ระบบสารสนเทศการจัดหางานในประเทศ  กรมการจัดหางาน 

ที่มา  :   ระบบสารสนเทศการจัดหางานในประเทศ  กรมการจัดหางาน 
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2.13. การศึกษา 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป จ าแนกตามระดับการศึกษาปี 2556 และปี 2557 

หน่วย : คน 

ระดับการศึกษา  ผู้ส าเร็จการศึกษา   ผู้ส าเร็จการศึกษา  

 ปี 2556  ปี 2557 
 ไม่มีการศึกษา 13,814  9,939 
 ต่ ากว่าประถมศึกษา 449,395  442,676 
 ระดับประถมศึกษา 401,734  307,103 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 277,351  282,088 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 240,664  225,674 

    -  สายสามัญ  202,537  187,514 
    -  สายอาชีวศึกษา  37,864  37,849 
    -  สายวิชาการศึกษา  263  311 

 ระดับอุดมศึกษา 151,538  166,761 
    -  สายวิชาการ  67,601  83,765 
    -  สายวิชาชีพ  61,323  55,374 
    -  สายวิชาการศึกษา  22,614  27,622 

 อื่น ๆ -  - 
 ไม่ทราบ  686  158 

รวม  1,535,182  1,434,398 
หมายเหต ุ: ในตารางสถติิ ผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เทา่กับยอดรวม  

 ทั้งน้ีเนื่องจากการปดัเศษทศนิยมของข้อมูลแตล่ะจ านวน  ซึ่งได้จากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
ที่มา : กลุ่มสถิตแิรงงาน ส านักสถิตเิศรษฐกิจและสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดอกไม้ประจ าจังหวัด 
ดอกราชพฤกษ์ 

ขอนแกน่ 
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2.14. ผูม้ีงานท าที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป จ าแนกตามระดับการศึกษาที่ส าเร็จ ปี 2557 
หน่วย : คน 

ระดับการศึกษา  ชาย  หญิง  รวม 
 ไม่มีการศึกษา 340  452  792 
 ต่ ากว่าประถมศึกษา 132,029  94,849  226,877 
 ระดับประถมศึกษา 121,781  102,167  223,948 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 91,939  59,748  151,688 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 73,772  47,373  121,145 

    -  สายสามัญ  62,574  40,633  103,207 
    -  สายอาชีวศึกษา  11,048  6,740  17,788 
    -  สายวิชาการศึกษา  150  -  150 

 ระดับอุดมศึกษา 71,604  72,253  143,857 
    -  สายวิชาการ  35,582  39,864  75,446 
    -  สายวิชาชีพ  28,247  18,098  46,345 
    -  สายวิชาการศึกษา  7,775  14,291  22,066 

 อื่น ๆ -  -  - 
 ไม่ทราบ  -  -  - 

รวม  491,467  376,842  868,309 
หมายเหต ุ: ในตารางสถติิ ผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เทา่กับยอดรวม   

ทั้งน้ีเนื่องจากการปัดเศษทศนิยมของข้อมูลแตล่ะจ านวน ซึ่งได้จากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
ที่มา : กลุ่มสถิตแิรงงาน ส านักสถิตเิศรษฐกิจและสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 
 
 

 

 
 

ขอนแกน่ 

       จังหวัดขอนแก่น 
พระธาตุขามแก่น  เสียงแคนดอกคูน  ศูนย์รวมผ้าไหม  

ร่วมใจผูกเสี่ยว  เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่   
ไดโนเสาร์สิรินธรเน ่ สดุเท่ห์เหรียญทองมวยโอลมิปิก 

  ค าขวัญ 
ประจ าจังหวัด 
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1.ข้อมูลทั่วไป 

1.1. พื้นที ่  
จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์จังหวัดหนึ่งในภาคอีสานจากหลักฐานทาง

โบราณคดี บ่งบอกว่าเคยเป็นที่อยู่ของชนเผ่าละว้า ซึ่งมีความเจริญทางด้านอารยธรรมประมาณ 1,600 ปี จาก
หลักฐานทางประวัติศาสตร์เริ่มตั้งเป็นเมืองในสมัยรัตนโกสินทร์เมื่อปี พ.ศ. 2336 โดยท้าวโสมพะมิตรได้อพยพ
หลบภัยมาจากดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้้าโขงพร้อมไพร่พล  และมาตั้งบ้านเรือนอยู่ริมน้้าปาวเรียกว่า "บ้านแก่ง
ส าโรง" แล้วได้น้าเครื่องบรรณาการเข้าถวายสวามิภักดิ์ต่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
และในเวลาต่อมาได้รับพระกรุณาโปรดเกล้ายกฐานะบ้านแก่งส้าโรงขึ้นเป็นเมืองและพระราชทานนามว่า"เมือง
กาฬสินธุ์" เพราะอยู่ใกล้ล้าน้้าก่้าซึ่ง แปลว่า "น้้ำด้ำ" พร้อมทั้งมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
แต่งตั้งให้ท้าวโสมพะมิตรเป็น "พระยาชัยสุนทร" ครองเมืองกาฬสินธุ์เป็นคนแรก จังหวัดกาฬสินธุ์ ห่างจาก
กรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนต์ประมาณ 519 กิโลเมตร มีเนื้อที่ ประมาณ 6,946.746 ตารางกิโลเมตร หรือ 
ประมาณ 4,341,716 ไร่ หรือ ร้อยละ 4.5 ของพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

 

อำณำเขตติดต่อ  
 ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดสกลนคร และจังหวัดอุดรธานี  
 ทิศใต้  ติดต่อกับจังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดมหาสารคาม 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดสกลนครและจังหวัดมุกดาหาร  
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดมหาสารคาม  

 1.2. กำรปกครอง ในปี พ.ศ. 2557 จังหวัดกำฬสินธุ์ แบ่งกำรปกครอง ดังนี ้
1.2.1  กำรบริหำรส่วนภูมิภำค  

       ประกอบด้วย   18  อ้าเภอ  
               135  ต้าบล  ,    1,584 หมู่บ้าน 
 
  1.2.2. กำรบริหำรส่วนท้องถิ่น   
     ประกอบด้วย  1  องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
      2  เทศบาลเมือง  ,  77  เทศบาลต้าบล     

          71  องค์การบริหารส่วนต้าบล     

   

 

ที่มำ : ที่ท้าการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์ 

ข้อมูล ณ วันที่  9  มีนำคม 2558 
ที่มำ : ส้ำนักงำนพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น   

จังหวัดกำฬสินธุ์ 
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1.3. เศรษฐกิจ  
   

 
 
 

  หมำยเหต ุ: ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่ำกำรประมำณกำร ข้อมูลอำจจะมีกำรเปลีย่นแปลงแก้ไขได้ 
ที่มำ : ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำต ิ(GPP AT CURRENT  MARKET  PRICES) 

 

1.4. พืชเศรษฐกิจและอำชีพหลัก 
1.  พืชเศรษฐกิจ   ข้าว , มันส้าปะหลัง,อ้อย 
2.  อำชีพหลัก     ท้านา , ท้าไร่ 

 

1.5. กำรลงทุน  
  

โรงงำนที่ได้รับอนุญำตประกอบกิจกำร 
 

 

    
2.  ข้อมูลด้ำนแรงงำน 

2.1. ประชำกร  ณ  วันท่ี  1  ธันวาคม  2557   
หน่วย : คน 

เพศ  ปี  2556  ปี  2557 
ชาย  490,074  397,394 
หญิง   493,956  417,843 
รวม  984,030  815,237 

 
 
 

  ปี 2555  ปี 2556 
ผลิตภณัฑ์มวลรวมจังหวดั (GPP) (ล้านบาท)  49,523  54,072 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  53,000  58,106 

  ปี 2556  ปี 2557 
จ้านวนโรงงาน (แห่ง)  65  57 
จ้านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)  1,185.91  510.94 
การจ้างงาน (คน)  673  419 

ที่มำ : กรมโรงงำนอุตสำหกรรม 

กำฬสนิธุ ์

ที่มำ : ส านักงานสถิติแห่งชาติ   
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1.ข้อมูลทั่วไป 

1.1. พื้นที ่  
จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์จังหวัดหนึ่งในภาคอีสานจากหลักฐานทาง

โบราณคดี บ่งบอกว่าเคยเป็นที่อยู่ของชนเผ่าละว้า ซึ่งมีความเจริญทางด้านอารยธรรมประมาณ 1,600 ปี จาก
หลักฐานทางประวัติศาสตร์เริ่มตั้งเป็นเมืองในสมัยรัตนโกสินทร์เมื่อปี พ.ศ. 2336 โดยท้าวโสมพะมิตรได้อพยพ
หลบภัยมาจากดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้้าโขงพร้อมไพร่พล  และมาตั้งบ้านเรือนอยู่ริมน้้าปาวเรียกว่า "บ้านแก่ง
ส าโรง" แล้วได้น้าเคร่ืองบรรณาการเข้าถวายสวามิภักดิ์ต่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
และในเวลาต่อมาได้รับพระกรุณาโปรดเกล้ายกฐานะบ้านแก่งส้าโรงขึ้นเป็นเมืองและพระราชทานนามว่า"เมือง
กาฬสินธุ์" เพราะอยู่ใกล้ล้าน้้าก่้าซึ่ง แปลว่า "น้้ำด้ำ" พร้อมทั้งมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
แต่งตั้งให้ท้าวโสมพะมิตรเป็น "พระยาชัยสุนทร" ครองเมืองกาฬสินธุ์เป็นคนแรก จังหวัดกาฬสินธุ์ ห่างจาก
กรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนต์ประมาณ 519 กิโลเมตร มีเนื้อที่ ประมาณ 6,946.746 ตารางกิโลเมตร หรือ 
ประมาณ 4,341,716 ไร่ หรือ ร้อยละ 4.5 ของพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

 

อำณำเขตติดต่อ  
 ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดสกลนคร และจังหวัดอุดรธานี  
 ทิศใต้  ติดต่อกับจังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดมหาสารคาม 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดสกลนครและจังหวัดมุกดาหาร  
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดมหาสารคาม  

 1.2. กำรปกครอง ในปี พ.ศ. 2557 จังหวัดกำฬสินธุ์ แบ่งกำรปกครอง ดังนี ้
1.2.1  กำรบริหำรส่วนภูมิภำค  

       ประกอบด้วย   18  อ้าเภอ  
               135  ต้าบล  ,    1,584 หมู่บ้าน 
 
  1.2.2. กำรบริหำรส่วนท้องถิ่น   
     ประกอบด้วย  1  องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
      2  เทศบาลเมือง  ,  77  เทศบาลต้าบล     

          71  องค์การบริหารส่วนต้าบล     

   

 

ที่มำ : ที่ท้าการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์ 

ข้อมูล ณ วันที่  9  มีนำคม 2558 
ที่มำ : ส้ำนักงำนพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น   

จังหวัดกำฬสินธุ์ 
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1.3. เศรษฐกิจ  
   

 
 
 

  หมำยเหต ุ: ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่ำกำรประมำณกำร ข้อมูลอำจจะมีกำรเปลีย่นแปลงแก้ไขได้ 
ที่มำ : ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำต ิ(GPP AT CURRENT  MARKET  PRICES) 

 

1.4. พืชเศรษฐกิจและอำชีพหลัก 
1.  พืชเศรษฐกิจ   ข้าว , มันส้าปะหลัง,อ้อย 
2.  อำชีพหลัก     ท้านา , ท้าไร่ 

 

1.5. กำรลงทุน  
  

โรงงำนที่ได้รับอนุญำตประกอบกิจกำร 
 

 

    
2.  ข้อมูลด้ำนแรงงำน 

2.1. ประชำกร  ณ  วันท่ี  1  ธันวาคม  2557   
หน่วย : คน 

เพศ  ปี  2556  ปี  2557 
ชาย  490,074  397,394 
หญิง   493,956  417,843 
รวม  984,030  815,237 

 
 
 

  ปี 2555  ปี 2556 
ผลิตภณัฑ์มวลรวมจังหวดั (GPP) (ล้านบาท)  49,523  54,072 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  53,000  58,106 

  ปี 2556  ปี 2557 
จ้านวนโรงงาน (แห่ง)  65  57 
จ้านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)  1,185.91  510.94 
การจ้างงาน (คน)  673  419 

ที่มำ : กรมโรงงำนอุตสำหกรรม 

กำฬสนิธุ ์

ที่มำ : ส านักงานสถิติแห่งชาติ   
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2.2. ก้ำลังแรงงำน 

หน่วย : คน 
สถำนภำพก้ำลังแรงงำน  ปี  2556  ปี  2557 
ประชำกรอำยุ  15  ปีขึ้นไป  820,432  648,745 
1. ก้ำลังแรงงำนรวม  575,000  438,345 
    1.1. ก้าลังแรงงานปัจจุบัน  573,147  437,751 
           1.1.1. ผู้มีงานท้า  571,482  437,151 
           1.1.2. ผู้ว่างงาน  1,665  601 
    1.2. ก้าลังแรงงานท่ีรอฤดูกาล  1,853  593 
2. ผู้ไม่อยู่ในก้ำลังแรงงำน  245,432  210,401 
     2.1. ท้างานบ้าน  92,442  72,399 
     2.2. เรียนหนังสือ  67,623  51,951 
     2.3. อื่น ๆ  85,367  86,051 
3. อัตรำกำรว่ำงงำน  0.29  0.14 

หมำยเหต ุ: 1.ในตำรำงสถติิ ผลรวมของแต่ละจ้ำนวนไม่เทำ่กับยอดรวม 
                ทั้งน้ีเนื่องจำกกำรปดัเศษทศนิยมของข้อมูลแต่ละจ้ำนวน ซึ่งได้จำกกำรประมวลด้วยโปรแกรมส้ำเรจ็รูป 

2. อัตรำกำรวำ่งงำน  = ผู้ว่ำงงำน x 100 / ก้ำลังแรงงำนรวม 
ที่มำ : กลุ่มสถิตแิรงงำน ส้ำนักสถิตเิศรษฐกิจและสังคม ส้ำนักงำนสถิติแห่งชำต ิ
 

  

 2.3. อัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่้ำ  
 

   
วันละ  300  บำท  

(มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที ่ 1  มกรำคม 2556) 
ที่มำ : ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรค่ำจ้ำง กระทรวงแรงงำน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำฬสนิธุ ์
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2.4. สถำนประกอบกิจกำร ปี 2557 

                   หน่วย :คน 

ขนำดสถำนประกอบกิจกำร  ปี  2557 
แห่ง จ้ำนวน  

ตั้งแต่   1 - 4  คน 1,549 2,833  
ตั้งแต่   5 - 9  คน 499 3,322  
ตั้งแต่   10 - 19  คน 121 1,661  
ตั้งแต่   20 - 49  คน 133 4,451  
ตั้งแต่   50 - 99 คน 14 950  
ตั้งแต่   100 - 299 คน 21 2,944  
ตั้งแต่   300 - 499 คน 3 1,138  
ตั้งแต่   500 - 999 คน 2 1,250  
ตั้งแต่   > = 1000 คน 0 0  
รวม 2,342 18,549   

  ที่มำ : สำ้นักพัฒนำมำตรฐำนแรงงำน กรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน                                                                          
   
 

 2.5  ผู้ประกันตน  จ้ำแนกตำมขนำดสถำนประกอบกำร ณ  เดือนธันวำคม  2557 
 
     

ขนำดสถำนประกอบกำร 
   ณ ธันวำคม 2557 
   แห่ง    คน  

ตั้งแต ่ ≤ 10 คน   1,077  3,829 
ตั้งแต ่  11 - 20  คน   158  2,358 
ตั้งแต ่  21 - 50  คน   177  5,427 
ตั้งแต่   51 - 100  คน   51  3,317 
ตั้งแต ่  101 - 200   คน   27  3,531 
ตั้งแต ่  201 - 500   คน   12  3,944 
ตั้งแต ่  501 – 1,000   คน   2  1,045 
ตั้งแต ่  > 1,001    คน   1  1,036 

รวม   1,505  24,487 
ท่ีมา : กองวิจัยและพัฒนา ส านักงานประกันสังคม   

                   หมายเหตุ : การจัดการฐานข้อมูลผู้ประกันตน  ของส านักงานประกันสังคม  ด าเนินการในรูปแบบ  
                              Real time  จึงไม่สามารถประมวลผลข้อมูลสถานประกอบการในปี  2557  ได้ 

กำฬสนิธุ ์
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2.2. ก้ำลังแรงงำน 

หน่วย : คน 
สถำนภำพก้ำลังแรงงำน  ปี  2556  ปี  2557 
ประชำกรอำยุ  15  ปีขึ้นไป  820,432  648,745 
1. ก้ำลังแรงงำนรวม  575,000  438,345 
    1.1. ก้าลังแรงงานปัจจุบัน  573,147  437,751 
           1.1.1. ผู้มีงานท้า  571,482  437,151 
           1.1.2. ผู้ว่างงาน  1,665  601 
    1.2. ก้าลังแรงงานท่ีรอฤดูกาล  1,853  593 
2. ผู้ไม่อยู่ในก้ำลังแรงงำน  245,432  210,401 
     2.1. ท้างานบ้าน  92,442  72,399 
     2.2. เรียนหนังสือ  67,623  51,951 
     2.3. อื่น ๆ  85,367  86,051 
3. อัตรำกำรว่ำงงำน  0.29  0.14 

หมำยเหต ุ: 1.ในตำรำงสถติิ ผลรวมของแต่ละจ้ำนวนไม่เทำ่กับยอดรวม 
                ทั้งน้ีเนื่องจำกกำรปดัเศษทศนิยมของข้อมูลแต่ละจ้ำนวน ซึ่งได้จำกกำรประมวลด้วยโปรแกรมส้ำเรจ็รูป 

2. อัตรำกำรวำ่งงำน  = ผู้ว่ำงงำน x 100 / ก้ำลังแรงงำนรวม 
ที่มำ : กลุ่มสถิตแิรงงำน ส้ำนักสถิตเิศรษฐกิจและสังคม ส้ำนักงำนสถิติแห่งชำต ิ
 

  

 2.3. อัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่้ำ  
 

   
วันละ  300  บำท  

(มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที ่ 1  มกรำคม 2556) 
ที่มำ : ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรค่ำจ้ำง กระทรวงแรงงำน 
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2.4. สถำนประกอบกิจกำร ปี 2557 

                   หน่วย :คน 

ขนำดสถำนประกอบกิจกำร  ปี  2557 
แห่ง จ้ำนวน  

ตั้งแต่   1 - 4  คน 1,549 2,833  
ตั้งแต่   5 - 9  คน 499 3,322  
ตั้งแต่   10 - 19  คน 121 1,661  
ตั้งแต่   20 - 49  คน 133 4,451  
ตั้งแต่   50 - 99 คน 14 950  
ตั้งแต่   100 - 299 คน 21 2,944  
ตั้งแต่   300 - 499 คน 3 1,138  
ตั้งแต่   500 - 999 คน 2 1,250  
ตั้งแต่   > = 1000 คน 0 0  
รวม 2,342 18,549   

  ที่มำ : สำ้นักพัฒนำมำตรฐำนแรงงำน กรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน                                                                          
   
 

 2.5  ผู้ประกันตน  จ้ำแนกตำมขนำดสถำนประกอบกำร ณ  เดือนธันวำคม  2557 
 
     

ขนำดสถำนประกอบกำร 
   ณ ธันวำคม 2557 
   แห่ง    คน  

ตั้งแต่  ≤ 10 คน   1,077  3,829 
ตั้งแต ่  11 - 20  คน   158  2,358 
ตั้งแต ่  21 - 50  คน   177  5,427 
ตั้งแต่   51 - 100  คน   51  3,317 
ตั้งแต ่  101 - 200   คน   27  3,531 
ตั้งแต ่  201 - 500   คน   12  3,944 
ตั้งแต่   501 – 1,000   คน   2  1,045 
ตั้งแต ่  > 1,001    คน   1  1,036 

รวม   1,505  24,487 
ท่ีมา : กองวิจัยและพัฒนา ส านักงานประกันสังคม   

                   หมายเหตุ : การจัดการฐานข้อมูลผู้ประกันตน  ของส านักงานประกันสังคม  ด าเนินการในรูปแบบ  
                              Real time  จึงไม่สามารถประมวลผลข้อมูลสถานประกอบการในปี  2557  ได้ 

กำฬสนิธุ ์
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2.6. ข้อมูลกำรฝึกอำชีพ  ปี  2557 
หน่วย : คน 

ประเภทหลักสูตร   ชำย     หญิง    รวม  
1.  เสริมทักษะ  117  130  247 
2.  การประกอบอาชีพอิสระ  -  50  50 
3.  เตรียมเขา้ท้างาน  18  14  32 
4.  ยกระดับฝมีือแรงงาน  994  627  1,621 
5.  ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  359  551  910 
6.  การให้บริการพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับการแข่งขัน  191  102  293 
7.  การพัฒนาฝมีือแรงงานพัฒนาบุคลากรฝึก/วิทยากรภายนอก  -  -  - 
8.  ส่งเสริม/พัฒนาฝมีือแรงงานในสถานประกอบการ 
9. แรงงานฝีมือและศักยภาพแข่งขันโลจสิติกส์ 
10. แรงงานฝีมือและศักยภาพแขง่ขันท่องเที่ยว 

 2,133 
- 
- 

 1,170 
- 
- 

 3,303 
- 
- 

รวม  3,812  2,644  6,456 
ที่มำ : ศูนย์พัฒนำฝีมือแรงงำนจังหวดักำฬสินธุ์ 

 
2.7. แรงงำนไทยไปต่ำงประเทศ 

หน่วย : คน 
 ปี 2556 ปี 2557 
 ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม 
* ผู้ขออนุญำตเดินทำงไปท้ำงำนใน

ต่ำงประเทศ 
778 205 983 656 201 857 

- กรมจัดส่ง 88 7 95 67 11 78 
- บริษัทจัดส่ง 330 82 412 333 73 406 
- เดินทางด้วยตนเอง 213 66 279 152 86 238 
- นำยจ้ำงพำไป 147 50 197 104 31 135 

- ฝึกงาน 46 23 69 43 24 67 
- ท้างาน 101 27 128 61 7 68 

* RE-ENTRY 360 109 469 363 125 488 
หมำยเหต ุ: RE - ENTRY คือ ผู้ที่ไปท้ำงำนตำ่งประเทศแล้วกลบัมำพักผ่อนชั่วครำว  
ที่มำ : ระบบบริหำรแรงงำนไทยไปตำ่งประเทศ  ส้ำนักบริหำรแรงงำนไทยไปต่ำงประเทศ 
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2.8. แรงงำนต่ำงด้ำว  ณ เดือนธันวำคม ปี 2557 
  

       จ้ำนวนคนต่ำงด้ำวท่ีได้รับอนุญำตให้ท้ำงำน 
 

ประเภทคนต่ำงด้ำว    จ้ำนวน  
 (คน) 

  ต่ำงด้ำวถูกกฎหมำย  293 
          ตลอดชีพ  - 

 ทั่วไป  143 
          พิสูจน์สญัชาต ิ
          MOU  น้าเข้า 
          ส่งเสริมการลงทุน 

 
147 
3 
- 

  ต่ำงด้ำวที่ผ่อนผันให้ท้ำงำนตำมมำตรำ 13   - 
          ชนกลุ่มน้อย/พื้นที่สูง  10 
          ตามมติ ครม.(3 สัญชาติ)  - 

รวม  303 
ที่มำ : ฝ่ำยทะเบียนและข้อมูลสำรสนเทศ กลุ่มพัฒนำระบบควบคุมกำรท้ำงำนของคนต่ำงด้ำว 
        ส้ำนักบริหำรแรงงำนต่ำงด้ำว 

 

2.9. ต้ำแหน่งงำนว่ำง ผู้สมัครงำน และกำรบรรจุงำนในประเทศ  ปี 2557      

 

 

 

 

 

 

 

                                      ที่มำ : ระบบสำรสนเทศกำรจดัหำงำนในประเทศ  กรมกำรจดัหำงำน 

 

 

 

 
 
 
 

เพศ 
 ปี  2557  

 
ต้ำแหน่งงำน 

(อัตรำ)  ผู้สมัครงำน 
(คน)  บรรจุงำน 

(คน)  

ชาย 357  3,287  1,528  

หญิง 125  3,365  1,692  

ไม่ระบ ุ 1,279  -  -  

รวม  1,761  6,652  3,220  

กำฬสนิธุ ์
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2.6. ข้อมูลกำรฝึกอำชีพ  ปี  2557 
หน่วย : คน 

ประเภทหลักสูตร   ชำย     หญิง    รวม  
1.  เสริมทักษะ  117  130  247 
2.  การประกอบอาชีพอิสระ  -  50  50 
3.  เตรียมเขา้ท้างาน  18  14  32 
4.  ยกระดับฝมีือแรงงาน  994  627  1,621 
5.  ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  359  551  910 
6.  การให้บริการพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับการแข่งขัน  191  102  293 
7.  การพัฒนาฝมีือแรงงานพัฒนาบุคลากรฝึก/วิทยากรภายนอก  -  -  - 
8.  ส่งเสริม/พัฒนาฝมีือแรงงานในสถานประกอบการ 
9. แรงงานฝีมือและศักยภาพแข่งขันโลจสิติกส ์
10. แรงงานฝีมือและศักยภาพแขง่ขันท่องเที่ยว 

 2,133 
- 
- 

 1,170 
- 
- 

 3,303 
- 
- 

รวม  3,812  2,644  6,456 
ที่มำ : ศูนย์พัฒนำฝีมือแรงงำนจังหวดักำฬสินธุ์ 

 
2.7. แรงงำนไทยไปต่ำงประเทศ 

หน่วย : คน 
 ปี 2556 ปี 2557 
 ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม 
* ผู้ขออนุญำตเดินทำงไปท้ำงำนใน

ต่ำงประเทศ 
778 205 983 656 201 857 

- กรมจัดส่ง 88 7 95 67 11 78 
- บริษัทจัดส่ง 330 82 412 333 73 406 
- เดินทางด้วยตนเอง 213 66 279 152 86 238 
- นำยจ้ำงพำไป 147 50 197 104 31 135 

- ฝึกงาน 46 23 69 43 24 67 
- ท้างาน 101 27 128 61 7 68 

* RE-ENTRY 360 109 469 363 125 488 
หมำยเหต ุ: RE - ENTRY คือ ผู้ที่ไปท้ำงำนตำ่งประเทศแล้วกลบัมำพักผ่อนชั่วครำว  
ที่มำ : ระบบบริหำรแรงงำนไทยไปตำ่งประเทศ  ส้ำนักบริหำรแรงงำนไทยไปต่ำงประเทศ 
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2.8. แรงงำนต่ำงด้ำว  ณ เดือนธันวำคม ปี 2557 
  

       จ้ำนวนคนต่ำงด้ำวท่ีได้รับอนุญำตให้ท้ำงำน 
 

ประเภทคนต่ำงด้ำว    จ้ำนวน  
 (คน) 

  ต่ำงด้ำวถูกกฎหมำย  293 
          ตลอดชีพ  - 

 ทั่วไป  143 
          พิสูจน์สญัชาต ิ
          MOU  น้าเข้า 
          ส่งเสริมการลงทุน 

 
147 
3 
- 

  ต่ำงด้ำวที่ผ่อนผันให้ท้ำงำนตำมมำตรำ 13   - 
          ชนกลุ่มน้อย/พื้นที่สูง  10 
          ตามมติ ครม.(3 สัญชาติ)  - 

รวม  303 
ที่มำ : ฝ่ำยทะเบียนและข้อมูลสำรสนเทศ กลุ่มพัฒนำระบบควบคุมกำรท้ำงำนของคนต่ำงด้ำว 
        ส้ำนักบริหำรแรงงำนต่ำงด้ำว 

 

2.9. ต้ำแหน่งงำนว่ำง ผู้สมัครงำน และกำรบรรจุงำนในประเทศ  ปี 2557      

 

 

 

 

 

 

 

                                      ที่มำ : ระบบสำรสนเทศกำรจดัหำงำนในประเทศ  กรมกำรจดัหำงำน 

 

 

 

 
 
 
 

เพศ 
 ปี  2557  

 
ต้ำแหน่งงำน 

(อัตรำ)  ผู้สมัครงำน 
(คน)  บรรจุงำน 

(คน)  

ชาย 357  3,287  1,528  

หญิง 125  3,365  1,692  

ไม่ระบ ุ 1,279  -  -  

รวม  1,761  6,652  3,220  

กำฬสนิธุ ์
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2.10. อตุสำหกรรมที่นำยจ้ำงต้องกำรแรงงำนมำก 5 อันดับแรก ปี 2557 
   

  1. การขายส่ง การขายปลีก การซอ่มแซมยานยนต์ จักรยานยนต ์ จ้านวน     869  อัตรา 
  2.  การผลิต      จ้านวน     304  อัตรา 

  3.  กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย   จ้านวน     223  อัตรา 
  4.  ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร     จ้านวน     103    อัตรา  
  5.  การก่อสร้าง      จ้านวน       69  อัตรา 

ที่มำ  :   ระบบสำรสนเทศกำรจัดหำงำนในประเทศ  กรมกำรจดัหำงำน 
 

2.11. อำชีพที่นำยจ้ำงต้องกำรแรงงำนมำก 5 อันดบัแรก ปี 2557 
   

  1. อาชีพงานพ้ืนฐาน     จ้านวน     3,763  อัตรา 
  2. พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด  จ้านวน     1,016  อัตรา 

  3. เสมียน เจา้หน้าท่ี     จ้านวน       543  อัตรา 
  4. ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง   จ้านวน       437  อัตรา  

5. ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจ    จ้านวน       369     อัตรา 
ที่มำ  :   ระบบสำรสนเทศกำรจัดหำงำนในประเทศ  กรมกำรจดัหำงำน 
 

2.12. อำชีพที่มีผู้สมัครงำนมำก 5 อันดับแรก ป ี2557 
   

1. พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด  จ้านวน      654    คน 

  2. อาชีพงานพ้ืนฐาน     จ้านวน      330    คน 
  3. เสมียน  เจ้าหน้าท่ี     จ้านวน      301 คน 
  4. ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง   จ้านวน      199   คน  

  5. ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจต่างๆ    จ้านวน      118  คน 
ที่มำ  :   ระบบสำรสนเทศกำรจัดหำงำนในประเทศ  กรมกำรจดัหำงำน 
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ดอกไม้ประจ ำจังหวัด 
ดอกพะยอม  

2.13. กำรศึกษำ 
 จ้ำนวนผู้ส้ำเร็จกำรศึกษำ ที่มีอำยุ 15 ปีขึ้นไป จ้ำแนกตำมระดับกำรศึกษำปี 2556 และปี 2557 

 หน่วย : คน 

               ระดับกำรศึกษำ 
 ผู้ส้ำเร็จกำรศึกษำ   ผู้ส้ำเร็จกำรศึกษำ  
 ปี  2556  ปี  2557 

ไม่มีกำรศึกษำ 5,242  4,853 
ต้่ำกว่ำประถมศึกษำ 232,778  192,340 
ระดับประถมศึกษำ 221,221  217,957 
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 155,026  102,873 
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 128,057  82,335 

    -  สายสามัญ  110,001  70,407 
    -  สายอาชีวศึกษา  17,716  11,869 
    -  สายวิชาการศึกษา  341  59 

ระดับอุดมศึกษำ 78,034  48,328 
    -  สายวิชาการ  27,273  22,048 
    -  สายวิชาชีพ  36,538  15,248 
    -  สายวิชาการศึกษา  14,222  11,032 

อื่น ๆ -  58 
ไม่ทรำบ  73  - 

รวม  820,432  648,745 
หมำยเหต ุ: ในตำรำงสถติิ ผลรวมของแต่ละจ้ำนวนไม่เทำ่กับยอดรวม 

       ทั้งน้ีเนื่องจำกกำรปัดเศษทศนิยมของข้อมูล แตล่ะจ้ำนวน ซึ่งได้จำกกำรประมวลด้วยโปรแกรมส้ำเร็จรูป 
ที่มำ : กลุ่มสถิตแิรงงำน ส้ำนักสถิตเิศรษฐกิจและสังคม ส้ำนักงำนสถิติแห่งชำต ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำฬสนิธุ ์
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2.10. อตุสำหกรรมที่นำยจ้ำงต้องกำรแรงงำนมำก 5 อันดับแรก ปี 2557 
   

  1. การขายส่ง การขายปลีก การซอ่มแซมยานยนต์ จักรยานยนต ์ จ้านวน     869  อัตรา 
  2.  การผลิต      จ้านวน     304  อัตรา 

  3.  กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย   จ้านวน     223  อัตรา 
  4.  ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร     จ้านวน     103    อัตรา  
  5.  การก่อสร้าง      จ้านวน       69  อัตรา 

ที่มำ  :   ระบบสำรสนเทศกำรจัดหำงำนในประเทศ  กรมกำรจดัหำงำน 
 

2.11. อำชีพที่นำยจ้ำงต้องกำรแรงงำนมำก 5 อันดบัแรก ปี 2557 
   

  1. อาชีพงานพ้ืนฐาน     จ้านวน     3,763  อัตรา 
  2. พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด  จ้านวน     1,016  อัตรา 

  3. เสมียน เจา้หน้าท่ี     จ้านวน       543  อัตรา 
  4. ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง   จ้านวน       437  อัตรา  

5. ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจ    จ้านวน       369     อัตรา 
ที่มำ  :   ระบบสำรสนเทศกำรจัดหำงำนในประเทศ  กรมกำรจดัหำงำน 
 

2.12. อำชีพที่มีผู้สมัครงำนมำก 5 อันดับแรก ป ี2557 
   

1. พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด  จ้านวน      654    คน 

  2. อาชีพงานพ้ืนฐาน     จ้านวน      330    คน 
  3. เสมียน  เจ้าหน้าท่ี     จ้านวน      301 คน 
  4. ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง   จ้านวน      199   คน  

  5. ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจต่างๆ    จ้านวน      118  คน 
ที่มำ  :   ระบบสำรสนเทศกำรจัดหำงำนในประเทศ  กรมกำรจดัหำงำน 
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ดอกไม้ประจ ำจังหวัด 
ดอกพะยอม  

2.13. กำรศึกษำ 
 จ้ำนวนผู้ส้ำเร็จกำรศึกษำ ที่มีอำยุ 15 ปีขึ้นไป จ้ำแนกตำมระดับกำรศึกษำปี 2556 และปี 2557 

 หน่วย : คน 

               ระดับกำรศึกษำ 
 ผู้ส้ำเร็จกำรศึกษำ   ผู้ส้ำเร็จกำรศึกษำ  
 ปี  2556  ปี  2557 

ไม่มีกำรศึกษำ 5,242  4,853 
ต้่ำกว่ำประถมศึกษำ 232,778  192,340 
ระดับประถมศึกษำ 221,221  217,957 
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 155,026  102,873 
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 128,057  82,335 

    -  สายสามัญ  110,001  70,407 
    -  สายอาชีวศึกษา  17,716  11,869 
    -  สายวิชาการศึกษา  341  59 

ระดับอุดมศึกษำ 78,034  48,328 
    -  สายวิชาการ  27,273  22,048 
    -  สายวิชาชีพ  36,538  15,248 
    -  สายวิชาการศึกษา  14,222  11,032 

อื่น ๆ -  58 
ไม่ทรำบ  73  - 

รวม  820,432  648,745 
หมำยเหต ุ: ในตำรำงสถติิ ผลรวมของแต่ละจ้ำนวนไม่เทำ่กับยอดรวม 

       ทั้งน้ีเนื่องจำกกำรปัดเศษทศนิยมของข้อมูล แตล่ะจ้ำนวน ซึ่งได้จำกกำรประมวลด้วยโปรแกรมส้ำเร็จรูป 
ที่มำ : กลุ่มสถิตแิรงงำน ส้ำนักสถิตเิศรษฐกิจและสังคม ส้ำนักงำนสถิติแห่งชำต ิ
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2.14. ผูม้ีงำนท้ำที่มีอำยุ 15 ปีขึ้นไป จ้ำแนกตำมระดับกำรศึกษำที่ส้ำเร็จ ป ี2557  
หน่วย : คน 

ระดับกำรศึกษำ  ชำย  หญิง  รวม 
ไม่มีกำรศึกษำ 41  414  454 
ต้่ำกว่ำประถมศึกษำ 69,773  56,095  125,869 
ระดับประถมศึกษำ 84,092  70,420  154,512 
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 32,224  19,845  52,069 
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 36,885  26,425  63,310 

    -  สายสามัญ  31,582  23,251  54,833 
    -  สายอาชีวศึกษา  5,303  3,115  8,418 
    -  สายวิชาการศึกษา  -  59  59 

ระดับอุดมศึกษำ 19,015  21,862  40,878 
    -  สายวิชาการ  9,646  10,479  20,126 
    -  สายวิชาชีพ  5,718  6,429  12,147 
    -  สายวิชาการศึกษา  3,651  4,954  8,605 

อื่น ๆ 58  -  58 
ไม่ทรำบ  -  -  - 

รวม  242,089  195,061  437,151 
หมำยเหต ุ: ในตำรำงสถติิ ผลรวมของแต่ละจ้ำนวนไม่เทำ่กับยอดรวม  

ทั้งน้ีเนื่องจำกกำรปัดเศษทศนิยมของข้อมูลแตล่ะจ้ำนวน ซึ่งได้จำกกำรประมวลด้วยโปรแกรมส้ำเร็จรูป 
ที่มำ : กลุ่มสถิตแิรงงำน ส้ำนักสถิตเิศรษฐกิจและสังคม ส้ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 

 
 
 
 
 

จังหวัดกำฬสินธ์ุ 
เมืองฟ้ำแดดสงยำง  โปงลำงเลิศล  ำ   
วัฒนธรรมผู้ไทย  ผ้ำไหมแพรวำ 
ผำเสวยภูพำน  มหำธำรล ำปำว   

ไดโนเสำร์สัตว์โลกล้ำนปี 
 

ค ำขวัญ 
ประจ ำจังหวัด 
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1. ข้อมลูทั่วไป 

1.1. พื้นที ่  
        จังหวัดชัยภูมิ ตั้งอยู่บนสันขอบที่ราบสูงอีสาน ซึ่งมีพ้ืนที่ติดต่อกับภาคกลางและภาคเหนือ  เป็น

ดินแดนแห่งทุ่งดอกกระเจียวแสนงาม และสายน้้าตกชุ่มฉ่้ายามหน้าฝน เป็นจังหวัดที่มีพ้ืนที่ป่ามากที่สุดจังหวัด
หนึ่งในภาคอีสาน มีเทือกเขาที่ส้าคัญได้แก่ ภูพังเหย ภูแลนคา ภูพญาฝ่อ อันเป็นต้นก้าเนิดแม่น้้าชี ด้าน
ประวัติศาสตร์ มีอารยธรรมซ้อนทับกันหลายสมัย ตั้งแต่สมัยทวารวดี สมัยขอม จนถึงอิทธิพลลาวล้านช้าง มีการ
ค้นพบโบราณสถานโบราณวัตถุมากมายในหลายพื้นท่ีของจังหวัด ต่อมาปรากฏชื่อเป็นเมืองหน้าด่านในสมัยกรุง
ศรีอยุธยาในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  ภายหลังจึงร้างไป และมาปรากฏชื่ออีกครั้งในสมัยต้น
รัตนโกสินทร์ โดยมีชาวเวียงจันทน์เข้ามาสร้างบ้านแปงเมือง มีผู้น้าชื่อ แล ซึ่งต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าเมือง
คนแรกของชัยภูมิ อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 342 กิโลเมตร มีเนื้อท่ีประมาณ 12,778 ตารางกิโลเมตร 

  

อาณาเขตติดต่อ 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดเลย   และจังหวัดขอนแก่น 
 ทิศใต้   ติดต่อกับจังหวัดนครราชสีมา 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดขอนแก่น 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

1.2.  การปกครอง ในปี พ.ศ. 2557  จังหวัดชัยภูมิ แบ่งการปกครอง ดังนี ้
1.2.1 การบริหารส่วนภูมิภาค  

 ประกอบด้วย     16    อ้าเภอ   
            124    ต้าบล  ,      1,393    หมู่บ้าน 
   

 
1.2.2 การบริหารส่วนท้องถิ่น   

 ประกอบด้วย    1  องค์การบริหารส่วนจังหวัด,  1 เทศบาลเมือง 
            35  เทศบาลต้าบล ,   105 องค์การบริหารส่วนต้าบล                      
 
  

 
 

 

ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวดัชยัภูมิ 

หมายเหต ุ: ข้อมูล ณ วันที่  9  มีนาคม  2558 
ที่มา : ส านักงานพัฒนาระบบ รปูแบบและโครงสร้าง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น   

 31 ชัยภูม ิ

1.3. เศรษฐกิจ  
     
 
 
 

   
หมายเหต ุ: ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลีย่นแปลงแก้ไขได้ 
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (GPP AT CURRENT  MARKET  PRICES)   

1.4. พืชเศรษฐกิจและอาชีพหลัก 
   1.  พืชเศรษฐกิจ ข้าว , มันส้าปะหลัง, อ้อย, ข้าวโพด, ถั่วเหลือง ,พริก 
   2.  อาชีพหลัก ท้านา  , ท้าไร่ 
 

1.5. การลงทุน   
สรุปโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ 

 

  ปี 2556  ปี 2557 
จ้านวนโรงงาน (แห่ง)  54  80 
จ้านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    5,413.01  6,210.88 
การจ้างงาน (คน)  625  715 

 
 
 

   2.  ข้อมูลด้านแรงงาน 
 
2.1.  ประชากร  ณ  วันที่  1  ธันวาคม  2557  

 หน่วย : คน 
เพศ  ปี 2556  ปี 2557 
ชาย    564,750  466,027 
หญิง   570,973  491,849 
รวม  1,135,723  957,876 

                ที่มา : ส านักงานสถิติแหง่ชาติ   
 
 
 

  ปี 2555  ปี 2556 
ผลิตภณัฑ์มวลรวมจังหวดั (GPP) (ล้านบาท)  54,910  58,565 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  57,096  60,992 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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1. ข้อมลูทั่วไป 

1.1. พื้นที ่  
        จังหวัดชัยภูมิ ตั้งอยู่บนสันขอบที่ราบสูงอีสาน ซึ่งมีพ้ืนที่ติดต่อกับภาคกลางและภาคเหนือ  เป็น

ดินแดนแห่งทุ่งดอกกระเจียวแสนงาม และสายน้้าตกชุ่มฉ่้ายามหน้าฝน เป็นจังหวัดที่มีพ้ืนที่ป่ามากที่สุดจังหวัด
หนึ่งในภาคอีสาน มีเทือกเขาที่ส้าคัญได้แก่ ภูพังเหย ภูแลนคา ภูพญาฝ่อ อันเป็นต้นก้าเนิดแม่น้้าชี ด้าน
ประวัติศาสตร์ มีอารยธรรมซ้อนทับกันหลายสมัย ตั้งแต่สมัยทวารวดี สมัยขอม จนถึงอิทธิพลลาวล้านช้าง มีการ
ค้นพบโบราณสถานโบราณวัตถุมากมายในหลายพื้นท่ีของจังหวัด ต่อมาปรากฏชื่อเป็นเมืองหน้าด่านในสมัยกรุง
ศรีอยุธยาในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  ภายหลังจึงร้างไป และมาปรากฏชื่ออีกครั้งในสมัยต้น
รัตนโกสินทร์ โดยมีชาวเวียงจันทน์เข้ามาสร้างบ้านแปงเมือง มีผู้น้าชื่อ แล ซึ่งต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าเมือง
คนแรกของชัยภูมิ อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 342 กิโลเมตร มีเนื้อท่ีประมาณ 12,778 ตารางกิโลเมตร 

  

อาณาเขตติดต่อ 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดเลย   และจังหวัดขอนแก่น 
 ทิศใต้   ติดต่อกับจังหวัดนครราชสีมา 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดขอนแก่น 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

1.2.  การปกครอง ในปี พ.ศ. 2557  จังหวัดชัยภูมิ แบ่งการปกครอง ดังนี ้
1.2.1 การบริหารส่วนภูมิภาค  

 ประกอบด้วย     16    อ้าเภอ   
            124    ต้าบล  ,      1,393    หมู่บ้าน 
   

 
1.2.2 การบริหารส่วนท้องถิ่น   

 ประกอบด้วย    1  องค์การบริหารส่วนจังหวัด,  1 เทศบาลเมือง 
            35  เทศบาลต้าบล ,   105 องค์การบริหารส่วนต้าบล                      
 
  

 
 

 

ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวดัชยัภูมิ 

หมายเหต ุ: ข้อมูล ณ วันที่  9  มีนาคม  2558 
ที่มา : ส านักงานพัฒนาระบบ รปูแบบและโครงสร้าง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น   

 31 ชัยภูม ิ

1.3. เศรษฐกิจ  
     
 
 
 

   
หมายเหต ุ: ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลีย่นแปลงแก้ไขได้ 
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (GPP AT CURRENT  MARKET  PRICES)   

1.4. พืชเศรษฐกิจและอาชีพหลัก 
   1.  พืชเศรษฐกิจ ข้าว , มันส้าปะหลัง, อ้อย, ข้าวโพด, ถั่วเหลือง ,พริก 
   2.  อาชีพหลัก ท้านา  , ท้าไร่ 
 

1.5. การลงทุน   
สรุปโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ 

 

  ปี 2556  ปี 2557 
จ้านวนโรงงาน (แห่ง)  54  80 
จ้านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    5,413.01  6,210.88 
การจ้างงาน (คน)  625  715 

 
 
 

   2.  ข้อมูลด้านแรงงาน 
 
2.1.  ประชากร  ณ  วันที่  1  ธันวาคม  2557  

 หน่วย : คน 
เพศ  ปี 2556  ปี 2557 
ชาย    564,750  466,027 
หญิง   570,973  491,849 
รวม  1,135,723  957,876 

                ที่มา : ส านักงานสถิติแหง่ชาติ   
 
 
 

  ปี 2555  ปี 2556 
ผลิตภณัฑ์มวลรวมจังหวดั (GPP) (ล้านบาท)  54,910  58,565 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  57,096  60,992 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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2.2. ก าลังแรงงาน 
หน่วย : คน 

สถานภาพก าลังแรงงาน  ปี  2556  ปี  2557 
ประชากรอาย ุ15 ปีขึ้นไป  977,584  764,883 

1. ก าลังแรงงานรวม  693,197  533,910 

    1.1. ก้าลังแรงงานปัจจุบัน  686,621  531,230 

           1.1.1. ผู้มีงานท้า  685,527  529,612 

           1.1.2. ผู้ว่างงาน  1,094  1,618 

    1.2. ก้าลังแรงงานท่ีรอฤดูกาล  6,576  2,680 

2. ผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน  284,387  230,973 

     2.1. ท้างานบ้าน  99,260  71,993 

     2.2. เรียนหนังสือ  63,915  53,552 

     2.3. อื่น ๆ  121,212  105,428 

3. อัตราการว่างงาน  0.16  0.30 
                       หมายเหต ุ:  1. ในตารางสถิต ิผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เท่ากับยอดรวม 

                   ทั้งน้ีเนื่องจากการปัดเศษทศนิยมของข้อมูลแต่ละจ านวน ซึ่งได้จากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเรจ็รูป 
  2. อัตราการวา่งงาน  = ผู้ว่างงาน x 100  / ก าลังแรงงานรวม 

ที่มา : กลุ่มสถิตแิรงงาน ส านักสถิตเิศรษฐกิจและสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
 

2.3. อัตราค่าจ้างขั้นต่ า  
   

 
วันละ  300  บาท  

   (มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556) 
 
  ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการค่าจ้าง กระทรวงแรงงาน 
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2.4. สถานประกอบกิจการ ปี 2557 
               หน่วย :คน 

ขนาดสถานประกอบการ ปี 2557 
แห่ง จ านวน  

ตั้งแต่   1 - 4  คน 823 1,746  
ตั้งแต่   5 - 9  คน 397 2,638  
ตั้งแต่   10 - 19  คน 164 2,104  
ตั้งแต่   20 - 49  คน 110 3,267  
ตั้งแต่   50 - 99 คน 28 1,895  
ตั้งแต่   100 - 299 คน 22 3,466  
ตั้งแต่   300 - 499 คน 
ตั้งแต่   500 - 999 คน 

4 
2 

1,500 
1,470 

 

ตั้งแต่   > = 1000 คน 1 1,147  
รวม 1,551 19,233  

  ที่มา : ส านักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน                                                                          
   
 
2.5. ผู้ประกันตน  จ าแนกตามขนาดสถานประกอบการ ณ เดือนธันวาคม 2557 

    

ขนาดสถานประกอบการ    ณ ธันวาคม 2557 
   แห่ง    คน  

ตั้งแต ่ ≤ 10 คน   1,792  5,366 

ตั้งแต ่  11 - 20  คน   189  2,798 

ตั้งแต ่  21- 50  คน   163  5,002 

ตั้งแต ่  51 - 100  คน   58  3,874 

ตั้งแต ่  101 - 200  คน   18  2,417 

ตั้งแต ่  201 - 500  คน   14  4,159 

ตั้งแต ่  501 - 1,000  คน   2  1,216 

ตั้งแต ่  > 1,001 คน   3  3,181 

รวม   2,239  28,013 
ที่มา : กองวิจัยและพัฒนา ส านักงานประกันสังคม   

                  หมายเหต ุ: การจัดการฐานข้อมูลผู้ประกันตน  ของส านักงานประกันสังคม  ด าเนินการในรูปแบบ  
                           Real time  จึงไม่สามารถประมวลผลข้อมูลสถานประกอบการในปี  2557  ได ้
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2.2. ก าลังแรงงาน 
หน่วย : คน 

สถานภาพก าลังแรงงาน  ปี  2556  ปี  2557 
ประชากรอาย ุ15 ปีขึ้นไป  977,584  764,883 

1. ก าลังแรงงานรวม  693,197  533,910 

    1.1. ก้าลังแรงงานปัจจุบัน  686,621  531,230 

           1.1.1. ผู้มีงานท้า  685,527  529,612 

           1.1.2. ผู้ว่างงาน  1,094  1,618 

    1.2. ก้าลังแรงงานท่ีรอฤดูกาล  6,576  2,680 

2. ผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน  284,387  230,973 

     2.1. ท้างานบ้าน  99,260  71,993 

     2.2. เรียนหนังสือ  63,915  53,552 

     2.3. อื่น ๆ  121,212  105,428 

3. อัตราการว่างงาน  0.16  0.30 
                       หมายเหต ุ:  1. ในตารางสถิต ิผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เท่ากับยอดรวม 

                   ทั้งน้ีเนื่องจากการปัดเศษทศนิยมของข้อมูลแต่ละจ านวน ซึ่งได้จากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเรจ็รูป 
  2. อัตราการวา่งงาน  = ผู้ว่างงาน x 100  / ก าลังแรงงานรวม 

ที่มา : กลุ่มสถิตแิรงงาน ส านักสถิตเิศรษฐกิจและสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
 

2.3. อัตราค่าจ้างขั้นต่ า  
   

 
วันละ  300  บาท  

   (มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556) 
 
  ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการค่าจ้าง กระทรวงแรงงาน 
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2.4. สถานประกอบกิจการ ปี 2557 
               หน่วย :คน 

ขนาดสถานประกอบการ ปี 2557 
แห่ง จ านวน  

ตั้งแต่   1 - 4  คน 823 1,746  
ตั้งแต่   5 - 9  คน 397 2,638  
ตั้งแต่   10 - 19  คน 164 2,104  
ตั้งแต่   20 - 49  คน 110 3,267  
ตั้งแต่   50 - 99 คน 28 1,895  
ตั้งแต่   100 - 299 คน 22 3,466  
ตั้งแต่   300 - 499 คน 
ตั้งแต่   500 - 999 คน 

4 
2 

1,500 
1,470 

 

ตั้งแต่   > = 1000 คน 1 1,147  
รวม 1,551 19,233  

  ที่มา : ส านักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน                                                                          
   
 
2.5. ผู้ประกันตน  จ าแนกตามขนาดสถานประกอบการ ณ เดือนธันวาคม 2557 

    

ขนาดสถานประกอบการ    ณ ธันวาคม 2557 
   แห่ง    คน  

ตั้งแต ่ ≤ 10 คน   1,792  5,366 

ตั้งแต ่  11 - 20  คน   189  2,798 

ตั้งแต ่  21- 50  คน   163  5,002 

ตั้งแต ่  51 - 100  คน   58  3,874 

ตั้งแต ่  101 - 200  คน   18  2,417 

ตั้งแต ่  201 - 500  คน   14  4,159 

ตั้งแต ่  501 - 1,000  คน   2  1,216 

ตั้งแต ่  > 1,001 คน   3  3,181 

รวม   2,239  28,013 
ที่มา : กองวิจัยและพัฒนา ส านักงานประกันสังคม   

                  หมายเหต ุ: การจัดการฐานข้อมูลผู้ประกันตน  ของส านักงานประกันสังคม  ด าเนินการในรูปแบบ  
                           Real time  จึงไม่สามารถประมวลผลข้อมูลสถานประกอบการในปี  2557  ได ้
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2.6. ข้อมูลการฝึกอาชีพ  ปี  2557 
หน่วย : คน 

ประเภทหลักสูตร   ชาย     หญิง    รวม  
1. เสริมทักษะ  21  102  123 
2. การประกอบอาชีพอิสระ  -  16  16 
3. เตรียมเข้าท้างาน  17  1  18 
4. ยกระดับฝีมือแรงงาน  188  212  400 
5. ทดสอบมาตรฐานฝมีือแรงงาน  468  353  821 
6.  เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  466  1,055  1,521 
7.  การพัฒนาฝมีือแรงงานพัฒนาบุคลากรฝึก  -  -  - 
8. ส่งเสรมิ/พัฒนาฝมีือแรงงานในสถานประกอบการ  -  -  - 
9. แรงงานฝีมือและศักยภาพแข่งขันโลจสิติกส ์  -  -  - 
10. แรงงานฝีมือและศักยภาพแขง่ขันท่องเที่ยว  -  -  - 

รวม  1,160  1,739  2,899 
ที่มา  :  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวดัชัยภูมิ 
 

 

2.7. แรงงานไทยไปต่างประเทศ  
หน่วย : คน 

  ปี  2556  ปี  2557 
  ชาย  หญิง  รวม  ชาย  หญิง  รวม 

 คนงานท่ีไปท้างานใน
ต่างประเทศ 6,558  922  7,480  4,714  766  5,480 

- กรมจัดส่ง 522  57  579  396  54  450 
- บริษัทจัดส่ง 1,383  363  1,746  1,662  347  2,009 
- เดินทางด้วยตนเอง 1,203  210  1,413  861  234  1,095 
- นายจ้างพาไป 3,450  292  3,742  1,795  131  1,926 

- ฝึกงาน 125  35  160  44  25  69 
- ท้างาน 3,325  257  3,582  1,751  106  1,857 

 RE-ENTRY 1,592  311  1,903  1,345  255  1,600 
หมายเหต ุ: RE-ENTRY  คือ ผู้ที่ไปท างานต่างประเทศแล้วกลับมาพักผ่อนชั่วคราว  
ที่มา : ระบบบริหารแรงงานไทยไปตา่งประเทศ  ส านักบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ  
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2.8. แรงงานต่างด้าว  ณ  เดือนธันวาคม  2557   
 

      จ านวนคนต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตให้ท างาน 
 

ประเภทคนต่างด้าว    จ านวน  
 (คน) 

  ต่างด้าวถูกกฎหมาย  464 
          ตลอดชีพ  - 
 ทั่วไป  98 

          พิสูจน์สญัชาต ิ
          MOU  น้าเข้า 
          ส่งเสริมการลงทุน 

 
271 
95 
- 

  ต่างด้าวที่ผ่อนผันให้ท างานตามมาตรา 13   - 
          ชนกลุ่มน้อย/พื้นที่สูง  5 
          ตามมติ ครม.(3 สัญชาต)ิ  - 

รวม  469 
ที่มา : ฝ่ายทะเบียนและข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มพัฒนาระบบควบคุมการท างานของคนต่างด้าว 
        ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว 

 
 
 

2.9.ต าแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงานในประเทศ ปี  2557  
   

เพศ 
 ปี 2557  

 
ต าแหน่งงาน 

(อัตรา)  ผู้สมัครงาน 
(คน)  บรรจุงาน 

(คน)  

ชาย 127  1,829  1,113  

หญิง 143  1,966  1,664  

ไม่ระบ ุ 2,811  -  -  

รวม  3,081  3,795  2,777  
                      ที่มา : ระบบสารสนเทศการจัดหางานในประเทศ  กรมการจัดหางาน 
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2.6. ข้อมูลการฝึกอาชีพ  ปี  2557 
หน่วย : คน 

ประเภทหลักสูตร   ชาย     หญิง    รวม  
1. เสริมทักษะ  21  102  123 
2. การประกอบอาชีพอิสระ  -  16  16 
3. เตรียมเข้าท้างาน  17  1  18 
4. ยกระดับฝีมือแรงงาน  188  212  400 
5. ทดสอบมาตรฐานฝมีือแรงงาน  468  353  821 
6.  เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  466  1,055  1,521 
7.  การพัฒนาฝมีือแรงงานพัฒนาบุคลากรฝึก  -  -  - 
8. ส่งเสรมิ/พัฒนาฝมีือแรงงานในสถานประกอบการ  -  -  - 
9. แรงงานฝีมือและศักยภาพแข่งขันโลจสิติกส ์  -  -  - 
10. แรงงานฝีมือและศักยภาพแขง่ขันท่องเที่ยว  -  -  - 

รวม  1,160  1,739  2,899 
ที่มา  :  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวดัชัยภูมิ 
 

 

2.7. แรงงานไทยไปต่างประเทศ  
หน่วย : คน 

  ปี  2556  ปี  2557 
  ชาย  หญิง  รวม  ชาย  หญิง  รวม 

 คนงานท่ีไปท้างานใน
ต่างประเทศ 6,558  922  7,480  4,714  766  5,480 

- กรมจัดส่ง 522  57  579  396  54  450 
- บริษัทจัดส่ง 1,383  363  1,746  1,662  347  2,009 
- เดินทางด้วยตนเอง 1,203  210  1,413  861  234  1,095 
- นายจ้างพาไป 3,450  292  3,742  1,795  131  1,926 

- ฝึกงาน 125  35  160  44  25  69 
- ท้างาน 3,325  257  3,582  1,751  106  1,857 

 RE-ENTRY 1,592  311  1,903  1,345  255  1,600 
หมายเหต ุ: RE-ENTRY  คือ ผู้ที่ไปท างานต่างประเทศแล้วกลับมาพักผ่อนชั่วคราว  
ที่มา : ระบบบริหารแรงงานไทยไปตา่งประเทศ  ส านักบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ  
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2.8. แรงงานต่างด้าว  ณ  เดือนธันวาคม  2557   
 

      จ านวนคนต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตให้ท างาน 
 

ประเภทคนต่างด้าว    จ านวน  
 (คน) 

  ต่างด้าวถูกกฎหมาย  464 
          ตลอดชีพ  - 
 ทั่วไป  98 

          พิสูจน์สญัชาต ิ
          MOU  น้าเข้า 
          ส่งเสริมการลงทุน 

 
271 
95 
- 

  ต่างด้าวที่ผ่อนผันให้ท างานตามมาตรา 13   - 
          ชนกลุ่มน้อย/พื้นที่สูง  5 
          ตามมติ ครม.(3 สัญชาต)ิ  - 

รวม  469 
ที่มา : ฝ่ายทะเบียนและข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มพัฒนาระบบควบคุมการท างานของคนต่างด้าว 
        ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว 

 
 
 

2.9.ต าแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงานในประเทศ ปี  2557  
   

เพศ 
 ปี 2557  

 
ต าแหน่งงาน 

(อัตรา)  ผู้สมัครงาน 
(คน)  บรรจุงาน 

(คน)  

ชาย 127  1,829  1,113  

หญิง 143  1,966  1,664  

ไม่ระบ ุ 2,811  -  -  

รวม  3,081  3,795  2,777  
                      ที่มา : ระบบสารสนเทศการจัดหางานในประเทศ  กรมการจัดหางาน 
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2.10. อุตสาหกรรมที่นายจ้างต้องการแรงงานมาก 5 อันดับแรก  ปี  2557 

  

  1. การขายส่ง การขายปลีก การซอ่มแซมยานยนต์ จักรยานยนต ์ จ้านวน      1,201    อัตรา 
  2. การผลติ      จ้านวน      1,191    อัตรา 

  3. ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร    จ้านวน        206    อัตรา 
  4. กิจกรรมทางการเงินและการสือ่สาร    จ้านวน      116    อัตรา  
  5. ที่พักแรมและบริการดา้นอาหาร    จ้านวน         98      อัตรา  
 
 
2.11. อาชีพที่นายจ้างต้องการแรงงานมาก 5 อันดบัแรก  ปี  2557 

   

  1. อาชีพงานพ้ืนฐาน     จ้านวน      2,127   อัตรา 
  2. พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด  จ้านวน        597   อัตรา 

  3. เสมียน เจา้หน้าท่ี     จ้านวน        316   อัตรา 
  4. ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผูค้วบคมุเครื่องจักร   จ้านวน        253    อัตรา  

  5. ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง   จ้านวน        232   อัตรา 
 
 
 

2.12. อาชีพที่มีผู้สมัครงานมาก 5 อันดับแรก  ปี  2557 
   

  1. อาชีพงานพ้ืนฐาน     จ้านวน     1,298     คน 
  2. พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด  จ้านวน       944   คน 

  3. เสมียน   เจ้าหน้าที ่    จ้านวน       292   คน 
  4. ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง   จ้านวน       221   คน  

  5. ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผูค้วบคมุเครื่องจักร   จ้านวน       135   คน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ชัยภูม ิ

 

สายด่วน กระทรวงแรงงาน 
1659 

ที่มา  :   ระบบสารสนเทศการจัดหางานในประเทศ  กรมการจัดหางาน 
 

ที่มา  :   ระบบสารสนเทศการจัดหางานในประเทศ  กรมการจัดหางาน 
 

ที่มา  :   ระบบสารสนเทศการจัดหางานในประเทศ  กรมการจัดหางาน 
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2.13.  การศึกษา 
 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป จ าแนกตามระดับการศึกษา ปี 2556 และ ปี 2557 
หน่วย : คน 

ระดับการศึกษา  ผู้ส าเร็จการศึกษา  ผู้ส าเร็จการศึกษา  
 ปี 2556  ปี 2557 

 ไม่มีการศึกษา 21,107  13,397 
 ต่ ากว่าประถมศึกษา 351,958  301,545 
 ระดับประถมศึกษา 246,531  176,300 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 177,016  121,492 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 117,249  84,523 

    -  สายสามัญ  101,129  71,342 
    -  สายอาชีวศึกษา  15,760  13,181 
    -  สายวิชาการศึกษา  359  - 

 ระดับอุดมศึกษา 63,473  67,400 
    -  สายวิชาการ  25,863  30,664 
    -  สายวิชาชีพ  25,441  17,325 
    -  สายวิชาการศึกษา  12,169  19,411 

 อื่น ๆ -  - 
 ไม่ทราบ  -  225 

รวม  977,584  764,883 
 
หมายเหต ุ: ในตารางสถติิ ผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เทา่กับยอดรวม  

   

               ทั้งน้ีเนื่องจากการปัดเศษทศนิยมของข้อมูล แตล่ะจ านวนซ่ึงไดจ้ากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเร็จรปู 
ที่มา : กลุ่มสถิตแิรงงาน ส านักสถิตเิศรษฐกิจและสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาติ    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อสามัญ :  Siam Tulip 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดอกไม้ประจ ำจังหวัด 
ดอกกระเจียว 

 

ชัยภูม ิ

5 อันดับแรก ปี 2557

5 อันดับแรก ปี 2557

5 อันดับแรก ปี 2557
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2.10. อุตสาหกรรมที่นายจ้างต้องการแรงงานมาก 5 อันดับแรก  ปี  2557 

  

  1. การขายส่ง การขายปลีก การซอ่มแซมยานยนต์ จักรยานยนต ์ จ้านวน      1,201    อัตรา 
  2. การผลติ      จ้านวน      1,191    อัตรา 

  3. ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร    จ้านวน        206    อัตรา 
  4. กิจกรรมทางการเงินและการสือ่สาร    จ้านวน      116    อัตรา  
  5. ที่พักแรมและบริการดา้นอาหาร    จ้านวน         98      อัตรา  
 
 
2.11. อาชีพที่นายจ้างต้องการแรงงานมาก 5 อันดบัแรก  ปี  2557 

   

  1. อาชีพงานพ้ืนฐาน     จ้านวน      2,127   อัตรา 
  2. พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด  จ้านวน        597   อัตรา 

  3. เสมียน เจา้หน้าท่ี     จ้านวน        316   อัตรา 
  4. ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผูค้วบคมุเครื่องจักร   จ้านวน        253    อัตรา  

  5. ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง   จ้านวน        232   อัตรา 
 
 
 

2.12. อาชีพที่มีผู้สมัครงานมาก 5 อันดับแรก  ปี  2557 
   

  1. อาชีพงานพ้ืนฐาน     จ้านวน     1,298     คน 
  2. พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด  จ้านวน       944   คน 

  3. เสมียน   เจ้าหน้าที ่    จ้านวน       292   คน 
  4. ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง   จ้านวน       221   คน  

  5. ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผูค้วบคมุเครื่องจักร   จ้านวน       135   คน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ชัยภูม ิ

 

สายด่วน กระทรวงแรงงาน 
1659 

ที่มา  :   ระบบสารสนเทศการจัดหางานในประเทศ  กรมการจัดหางาน 
 

ที่มา  :   ระบบสารสนเทศการจัดหางานในประเทศ  กรมการจัดหางาน 
 

ที่มา  :   ระบบสารสนเทศการจัดหางานในประเทศ  กรมการจัดหางาน 
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2.13.  การศึกษา 
 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป จ าแนกตามระดับการศึกษา ปี 2556 และ ปี 2557 
หน่วย : คน 

ระดับการศึกษา  ผู้ส าเร็จการศึกษา  ผู้ส าเร็จการศึกษา  
 ปี 2556  ปี 2557 

 ไม่มีการศึกษา 21,107  13,397 
 ต่ ากว่าประถมศึกษา 351,958  301,545 
 ระดับประถมศึกษา 246,531  176,300 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 177,016  121,492 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 117,249  84,523 

    -  สายสามัญ  101,129  71,342 
    -  สายอาชีวศึกษา  15,760  13,181 
    -  สายวิชาการศึกษา  359  - 

 ระดับอุดมศึกษา 63,473  67,400 
    -  สายวิชาการ  25,863  30,664 
    -  สายวิชาชีพ  25,441  17,325 
    -  สายวิชาการศึกษา  12,169  19,411 

 อื่น ๆ -  - 
 ไม่ทราบ  -  225 

รวม  977,584  764,883 
 
หมายเหต ุ: ในตารางสถติิ ผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เทา่กับยอดรวม  

   

               ทั้งน้ีเนื่องจากการปัดเศษทศนิยมของข้อมูล แตล่ะจ านวนซ่ึงไดจ้ากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเร็จรปู 
ที่มา : กลุ่มสถิตแิรงงาน ส านักสถิตเิศรษฐกิจและสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาติ    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อสามัญ :  Siam Tulip 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดอกไม้ประจ ำจังหวัด 
ดอกกระเจียว 

 

ชัยภูม ิ
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2.14.  ผูม้ีงานท าที่มี อาย ุ15 ปีขึ้นไป จ าแนกตามระดับการศึกษาที่ส าเร็จ ปี 2557  
หน่วย : คน 

ระดับการศึกษา  ชาย  หญิง  รวม 
 ไม่มีการศึกษา 1,433  2,229  3,662 
 ต่ ากว่าประถมศึกษา 104,047  89,900  193,947 
 ระดับประถมศึกษา 80,255  64,757  145,012 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 38,805  30,549  69,355 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 38,820  23,435  62,255 

    -  สายสามัญ  32,126  21,491  53,617 
    -  สายอาชีวศึกษา  6,694  1,944  8,638 
    -  สายวิชาการศึกษา  -  -  - 

 ระดับอุดมศึกษา 26,292  29,091  55,383 
    -  สายวิชาการ  13,423  13,788  27,211 
    -  สายวิชาชีพ  7,076  6,164  13,240 
    -  สายวิชาการศึกษา  5,793  9,139  14,932 

 อื่น ๆ -  -  - 
 ไม่ทราบ  -  -  - 

รวม  289,651  239,961  529,612 
 
หมายเหต ุ: ในตารางสถติิ ผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เทา่กับยอดรวม  

ทั้งน้ีเนื่องจากการปัดเศษทศนิยมของข้อมูลแตล่ะจ านวน ซึ่งได้จากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
ที่มา : กลุ่มสถิตแิรงงาน ส านักสถิตเิศรษฐกิจและสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   จังหวัดชัยภูมิ 
ชัยภูมิทิวทัศน์สวย  รวยป่าไม้มีช้างหลาย 

ดอกไม้งาม  ลือนามวีรบุรุษ 
สุดยอดผ้าไหม  พระใหญท่วาราวดี 

 
 

ค ำขวัญประจ ำจังหวัด 

ชัยภูม ิ
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1. ข้อมลูทั่วไป  
 

1.1. พื้นที ่
     จังหวัดนครพนม เป็นจังหวัดชายแดน ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย          

มีลักษณะภูมิประเทศทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม ความสูงของพ้ืนที่ โดยเฉลี่ยสูงกว่าระดับน้้าทะเลประมาณ 140 เมตร  
พ้ืนที่มีลักษณะเลียบยาวตามแนวชายฝั่งขวาของแม่น้้าโขง ประมาณ 153 กิโลเมตร ชื่อนครพนมนั้น มีข้อ
สันนิษฐานว่าเคยเป็นเมืองลูกหลวงมาก่อนและมีความส้าคัญทางประวัติศาสตร์จึงได้ใช้ค้าว่า “นคร” ส่วนค้าว่า 
“พนม” ก็มาจากพระธาตุพนม  ปูชนียสถานที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองมาช้านาน บ้างก็ว่า มรุกขนคร เดิมทีอยู่ทางฝั่ง
ซ้ายของแม่น้้าโขงตั้งอยู่ในบริเวณท่ีมีภูเขาสลับซับซ้อน นครพนมจึงหมายถึง“ เมืองแห่งภูเขา” มีระยะทางห่าง
จากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 735 กิโลเมตรพ้ืนที่ มีพ้ืนที่ ประมาณ 5,559.12 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  
3,474,437  ไร่  

 

อาณาเขตติดต่อ 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตอ้าเภอเซกา จังหวัดหนองคาย 
 ทิศใต้   ติดต่อกับเขตอ้าเภอดงหลวง, อ้าเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร 
 ทิศตะวันออก  ติดต่อกับแขวงค้าม่วน และแขวงบริค้าไช สาธารณรัฐประชาธิปไตย 

ประชาชนลาว  โดยมีแม่น้้าโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดน 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตอ้าเภอกุสุมาลย์ อ้าเภออากาศอ้านวย จังหวัดสกลนคร 

 

2.1. การปกครอง ในปี พ.ศ.2557  จังหวัดนครพนม แบ่งการปกครอง ดังนี ้
   1.2.1. การบริหารส่วนภูมิภาค  

  ประกอบด้วย   12   อ้าเภอ    
   99  ต้าบล  ,      1,123  หมู่บ้าน 
   

 
   1.2.2. การบริหารส่วนท้องถิ่น   

 ประกอบด้วย  1  องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  1  เทศบาลเมือง,     21  เทศบาลต้าบล    

   81 องค์การบริหารส่วนต้าบล    
 
  
 
 

จังหวัดนครพนม 

ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวดันครพนม 

ข้อมูล ณ  วันที่  9  มีนาคม  2558 
ที่มา : ส านักงานพัฒนาระบบ รปูแบบและโครงสร้าง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น   

 40 

1.3. เศรษฐกิจ  
   
 
 
 

   
หมายเหต ุ: ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลีย่นแปลงแก้ไขได้ 
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (GPP AT CURRENT  MARKET  PRICES)     

 

1.4. พืชเศรษฐกิจและอาชีพหลัก 
    1.  พืชเศรษฐกิจ ข้าว , มันส้าปะหลัง, อ้อย 
    2.  อาชีพหลัก ท้านา  , ท้าไร่ 
 
1.5. การลงทุน   

    

โรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ 
 

  ปี 2556  ปี 2557 
จ้านวนโรงงาน (แห่ง)  19  36 
จ้านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    1,442.23  228.71 
การจ้างงาน (คน)  167  283 

 

 
 

2. ข้อมูลด้านแรงงาน 
 

2.1. ประชากร  ณ  วันท่ี  1  ธันวาคม  2557 
หน่วย : คน 

เพศ  ปี 2556  ปี 2557 
ชาย  354,947  278,338 
หญิง   355,913  293,242 
รวม  710,860  571,580 

ที่มา : ส านักงานสถิตแิห่งชาติ   
 
 
 
 
 
 
 

  ปี 2555  ปี 2556 
ผลิตภณัฑ์มวลรวมจังหวดั (GPP) (ล้านบาท)  38,392  42,074 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  66,381  73,074 

นครพนม 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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1. ข้อมลูทั่วไป  
 

1.1. พื้นที ่
     จังหวัดนครพนม เป็นจังหวัดชายแดน ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย          

มีลักษณะภูมิประเทศทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม ความสูงของพ้ืนที่ โดยเฉลี่ยสูงกว่าระดับน้้าทะเลประมาณ 140 เมตร  
พ้ืนที่มีลักษณะเลียบยาวตามแนวชายฝั่งขวาของแม่น้้าโขง ประมาณ 153 กิโลเมตร ชื่อนครพนมนั้น มีข้อ
สันนิษฐานว่าเคยเป็นเมืองลูกหลวงมาก่อนและมีความส้าคัญทางประวัติศาสตร์จึงได้ใช้ค้าว่า “นคร” ส่วนค้าว่า 
“พนม” ก็มาจากพระธาตุพนม  ปูชนียสถานที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองมาช้านาน บ้างก็ว่า มรุกขนคร เดิมทีอยู่ทางฝั่ง
ซ้ายของแม่น้้าโขงตั้งอยู่ในบริเวณท่ีมีภูเขาสลับซับซ้อน นครพนมจึงหมายถึง“ เมืองแห่งภูเขา” มีระยะทางห่าง
จากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 735 กิโลเมตรพ้ืนที่ มีพ้ืนที่ ประมาณ 5,559.12 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  
3,474,437  ไร่  

 

อาณาเขตติดต่อ 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตอ้าเภอเซกา จังหวัดหนองคาย 
 ทิศใต้   ติดต่อกับเขตอ้าเภอดงหลวง, อ้าเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร 
 ทิศตะวันออก  ติดต่อกับแขวงค้าม่วน และแขวงบริค้าไช สาธารณรัฐประชาธิปไตย 

ประชาชนลาว  โดยมีแม่น้้าโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดน 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตอ้าเภอกุสุมาลย์ อ้าเภออากาศอ้านวย จังหวัดสกลนคร 

 

2.1. การปกครอง ในปี พ.ศ.2557  จังหวัดนครพนม แบ่งการปกครอง ดังนี ้
   1.2.1. การบริหารส่วนภูมิภาค  

  ประกอบด้วย   12   อ้าเภอ    
   99  ต้าบล  ,      1,123  หมู่บ้าน 
   

 
   1.2.2. การบริหารส่วนท้องถิ่น   

 ประกอบด้วย  1  องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  1  เทศบาลเมือง,     21  เทศบาลต้าบล    

   81 องค์การบริหารส่วนต้าบล    
 
  
 
 

จังหวัดนครพนม 

ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวดันครพนม 

ข้อมูล ณ  วันที่  9  มีนาคม  2558 
ที่มา : ส านักงานพัฒนาระบบ รปูแบบและโครงสร้าง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น   
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1.3. เศรษฐกิจ  
   
 
 
 

   
หมายเหต ุ: ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลีย่นแปลงแก้ไขได้ 
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (GPP AT CURRENT  MARKET  PRICES)     

 

1.4. พืชเศรษฐกิจและอาชีพหลัก 
    1.  พืชเศรษฐกิจ ข้าว , มันส้าปะหลัง, อ้อย 
    2.  อาชีพหลัก ท้านา  , ท้าไร่ 
 
1.5. การลงทุน   

    

โรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ 
 

  ปี 2556  ปี 2557 
จ้านวนโรงงาน (แห่ง)  19  36 
จ้านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    1,442.23  228.71 
การจ้างงาน (คน)  167  283 

 

 
 

2. ข้อมูลด้านแรงงาน 
 

2.1. ประชากร  ณ  วันท่ี  1  ธันวาคม  2557 
หน่วย : คน 

เพศ  ปี 2556  ปี 2557 
ชาย  354,947  278,338 
หญิง   355,913  293,242 
รวม  710,860  571,580 

ที่มา : ส านักงานสถิตแิห่งชาติ   
 
 
 
 
 
 
 

  ปี 2555  ปี 2556 
ผลิตภณัฑ์มวลรวมจังหวดั (GPP) (ล้านบาท)  38,392  42,074 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  66,381  73,074 

นครพนม 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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2.2. ก าลังแรงงาน 
หน่วย : คน 

สถานภาพก าลังแรงงาน  ปี  2556  ปี  2557 
ประชากรอาย ุ 15  ปีขึ้นไป  611,314  439,762 
1. ก าลังแรงงานรวม  449,197  316,651 
    1.1. ก้าลังแรงงานปัจจุบัน  443,814  312,074 
           1.1.1. ผู้มีงานท้า  437,081  309,176 
           1.1.2. ผู้ว่างงาน  6,733  2,898 
    1.2. ก้าลังแรงงานท่ีรอฤดูกาล  5,383  4,578 
2. ผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน  162,117  123,111 
     2.1. ท้างานบ้าน  41,055  21,027 
     2.2. เรียนหนังสือ  47,798  33,540 
     2.3. อื่น ๆ  73,265  68,544 
3. อัตราการว่างงาน  1.50  0.92 
หมายเหต ุ:  1. ในตารางสถิต ิผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เท่ากบัยอดรวม 
                   ทั้งน้ีเนื่องจากการปัดเศษทศนิยมของข้อมูลแต่ละจ านวน ซึ่งได้จากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเรจ็รูป 

2. อัตราการวา่งงาน  = ผู้ว่างงาน x 100  / ก าลงัแรงงานรวม 
ที่มา : กลุ่มสถิตแิรงงาน ส านักสถิตเิศรษฐกิจและสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
 

  

2.3. อัตราค่าจ้างขั้นต่ า 
    
 

           วันละ  300  บาท 
   (มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556) 

 

 ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการค่าจ้าง กระทรวงแรงงาน 
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2.4. สถานประกอบกิจการ ปี  2557 
               หน่วย :คน 

ขนาดสถานประกอบการ  ปี  2557 
แห่ง จ านวน  

ตั้งแต่   1 - 4  คน 785 1,648  
ตั้งแต่   5 - 9  คน 380 2,604  
ตั้งแต่   10 - 19  คน 110 1,493  
ตั้งแต่   20 - 49  คน 60 1,824  
ตั้งแต่   50 - 99 คน 12 916  
ตั้งแต่   100 - 299 คน 8 1,194  
ตั้งแต่   300 - 499 คน 
ตั้งแต่   500 - 999 คน 

- 
- 

- 
- 

 

ตั้งแต่   > = 1000 คน - -  
รวม 1,355 9,679  

  ที่มา : ส านักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน                                                                          
   

 
 

2.5. ผู้ประกันตน  จ าแนกตามขนาดสถานประกอบการ  ณ  เดือนธันวาคม  2557  
     

ขนาดสถานประกอบการ   ณ ธันวาคม 2557 
   แห่ง    คน  

ตั้งแต่  ≤ 10 คน   1,005  3,217 

ตั้งแต่   11 - 20  คน   125  1,938 

ตั้งแต่   21 - 50  คน   98  2,858 

ตั้งแต่   51 - 100  คน   28  1,945 

ตั้งแต่   101 - 200  คน   9  1,198 

ตั้งแต่   201 - 500  คน   8  2,558 

ตั้งแต่   501 - 1,000  คน   1  723 

ตั้งแต่   > 1,001  คน   -  - 

รวม   1,274  14,437 
                      ที่มา : กองวิจัยและพัฒนา ส านักงานประกันสังคม   

            หมายเหต ุ: การจัดการฐานข้อมูลผู้ประกันตน  ของส านักงานประกันสังคม  ด าเนินการในรูปแบบ  
                      Real time  จึงไม่สามารถประมวลผลข้อมูลสถานประกอบการในปี  2557  ได ้

 
 

นครพนม 
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2.2. ก าลังแรงงาน 
หน่วย : คน 

สถานภาพก าลังแรงงาน  ปี  2556  ปี  2557 
ประชากรอาย ุ 15  ปีขึ้นไป  611,314  439,762 
1. ก าลังแรงงานรวม  449,197  316,651 
    1.1. ก้าลังแรงงานปัจจุบัน  443,814  312,074 
           1.1.1. ผู้มีงานท้า  437,081  309,176 
           1.1.2. ผู้ว่างงาน  6,733  2,898 
    1.2. ก้าลังแรงงานท่ีรอฤดูกาล  5,383  4,578 
2. ผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน  162,117  123,111 
     2.1. ท้างานบ้าน  41,055  21,027 
     2.2. เรียนหนังสือ  47,798  33,540 
     2.3. อื่น ๆ  73,265  68,544 
3. อัตราการว่างงาน  1.50  0.92 
หมายเหต ุ:  1. ในตารางสถิต ิผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เท่ากบัยอดรวม 
                   ทั้งน้ีเนื่องจากการปัดเศษทศนิยมของข้อมูลแต่ละจ านวน ซึ่งได้จากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเรจ็รูป 

2. อัตราการวา่งงาน  = ผู้ว่างงาน x 100  / ก าลงัแรงงานรวม 
ที่มา : กลุ่มสถิตแิรงงาน ส านักสถิตเิศรษฐกิจและสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
 

  

2.3. อัตราค่าจ้างขั้นต่ า 
    
 

           วันละ  300  บาท 
   (มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556) 

 

 ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการค่าจ้าง กระทรวงแรงงาน 
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2.4. สถานประกอบกิจการ ปี  2557 
               หน่วย :คน 

ขนาดสถานประกอบการ  ปี  2557 
แห่ง จ านวน  

ตั้งแต่   1 - 4  คน 785 1,648  
ตั้งแต่   5 - 9  คน 380 2,604  
ตั้งแต่   10 - 19  คน 110 1,493  
ตั้งแต่   20 - 49  คน 60 1,824  
ตั้งแต่   50 - 99 คน 12 916  
ตั้งแต่   100 - 299 คน 8 1,194  
ตั้งแต่   300 - 499 คน 
ตั้งแต่   500 - 999 คน 

- 
- 

- 
- 

 

ตั้งแต่   > = 1000 คน - -  
รวม 1,355 9,679  

  ที่มา : ส านักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน                                                                          
   

 
 

2.5. ผู้ประกันตน  จ าแนกตามขนาดสถานประกอบการ  ณ  เดือนธันวาคม  2557  
     

ขนาดสถานประกอบการ   ณ ธันวาคม 2557 
   แห่ง    คน  

ตั้งแต่  ≤ 10 คน   1,005  3,217 

ตั้งแต่   11 - 20  คน   125  1,938 

ตั้งแต่   21 - 50  คน   98  2,858 

ตั้งแต่   51 - 100  คน   28  1,945 

ตั้งแต่   101 - 200  คน   9  1,198 

ตั้งแต่   201 - 500  คน   8  2,558 

ตั้งแต่   501 - 1,000  คน   1  723 

ตั้งแต่   > 1,001  คน   -  - 

รวม   1,274  14,437 
                      ที่มา : กองวิจัยและพัฒนา ส านักงานประกันสังคม   

            หมายเหต ุ: การจัดการฐานข้อมูลผู้ประกันตน  ของส านักงานประกันสังคม  ด าเนินการในรูปแบบ  
                      Real time  จึงไม่สามารถประมวลผลข้อมูลสถานประกอบการในปี  2557  ได ้

 
 

นครพนม 
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2.6.  ข้อมูลการฝึกอาชีพ  ปี  2557 
   หน่วย : คน        

ประเภทหลักสูตร   ชาย     หญิง    รวม  
1. เสริมทักษะ  313  303  616 
2. การประกอบอาชีพอิสระ  -  21  21 
3. เตรียมเข้าท้างาน  47  27  74 
4. ยกระดับฝีมือแรงงาน  363  109  472 
5. ทดสอบมาตรฐานฝมีือแรงงาน  168  144  312 
6. การให้บริการพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับการแข่งขัน  273  535  808 
7.  การพัฒนาฝมีือแรงงานพัฒนาบุคลากรฝึก/วิทยากรภายนอก  -  -  - 
8. ส่งเสรมิ/พัฒนาฝมีือแรงงานในสถานประกอบการ  40  22  62 
9. แรงงานฝีมือและศักยภาพแข่งขันโลจสิติกส์  -  -  - 
10. แรงงานฝีมือและศักยภาพแขง่ขันท่องเที่ยว  5  181  186 
รวม  1,209  1,342  2,551 

ที่มา : ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวดันครพนม 
 
 
 

2.7. แรงงานไทยไปต่างประเทศ 
หน่วย:คน 

 ปี 2556 ปี 2557 
 ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

 ผู้ขออนุญาตเดินทางไป
ท างานในต่างประเทศ 2,349 385 2,734 1,963 317 2,280 

- กรมจัดส่ง 551 38 589 499 25 524 
- บริษัทจัดส่ง 1,409 262 1,671 1,276 235 1,511 
- เดินทางด้วยตนเอง 177 48 225 112 47 159 
- นายจ้างพาไป 212 37 249 76 10 86 

- ฝึกงาน 135 28 163 33 8 41 
- ท้างาน 77 9 86 43 2 45 

 RE-ENTRY 1,743 204 1,947 1,576 165 1,741 
หมายเหต ุ: RE-ENTRY  คือ ผู้ที่ไปท างานต่างประเทศแล้วกลับมาพักผ่อนชั่วคราว 
ที่มา : ระบบบริหารแรงงานไทยไปตา่งประเทศ  ส านักบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ 
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2.8. แรงงานต่างด้าว  ณ  เดือนธันวาคม ปี  2557   

จ านวนคนต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตให้ท างาน 
 

ประเภทคนต่างด้าว    จ านวน  
 (คน) 

  ต่างด้าวถูกกฎหมาย  206 
          ตลอดชีพ  - 
 ทั่วไป  96 

          พิสูจน์สญัชาต ิ
          MOU  น้าเข้า 
          ส่งเสริมการลงทุน 

 
69 
40 
1 

  ต่างด้าวที่ผ่อนผันให้ท างานตามมาตรา 13   - 
          ชนกลุ่มน้อย/พื้นที่สูง  4 
          ตามมติ ครม.(3 สัญชาต)ิ  - 

รวม  210 
ที่มา : ฝ่ายทะเบียนและข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มพัฒนาระบบควบคุมการท างานของคนต่างด้าว 
        ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว 

 
 
 

2.9. ต าแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงานในประเทศ ปี  2557 
   

เพศ 
 ปี  2557  

 
ต าแหน่งงาน 

(อัตรา)  ผู้สมัครงาน 
(คน)  บรรจุงาน 

(คน)  

ชาย 544  2,046  1,539  

หญิง 659  1,887  1,578  

ไม่ระบ ุ 2,699  -  -  

รวม  3,902  3,933  3,117  
                      ที่มา : ระบบสารสนเทศการจัดหางานในประเทศ  กรมการจัดหางาน 
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2.6.  ข้อมูลการฝึกอาชีพ  ปี  2557 
   หน่วย : คน        

ประเภทหลักสูตร   ชาย     หญิง    รวม  
1. เสริมทักษะ  313  303  616 
2. การประกอบอาชีพอิสระ  -  21  21 
3. เตรียมเข้าท้างาน  47  27  74 
4. ยกระดับฝีมือแรงงาน  363  109  472 
5. ทดสอบมาตรฐานฝมีือแรงงาน  168  144  312 
6. การให้บริการพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับการแข่งขัน  273  535  808 
7.  การพัฒนาฝมีือแรงงานพัฒนาบุคลากรฝึก/วิทยากรภายนอก  -  -  - 
8. ส่งเสรมิ/พัฒนาฝมีือแรงงานในสถานประกอบการ  40  22  62 
9. แรงงานฝีมือและศักยภาพแข่งขันโลจสิติกส์  -  -  - 
10. แรงงานฝีมือและศักยภาพแขง่ขันท่องเที่ยว  5  181  186 
รวม  1,209  1,342  2,551 

ที่มา : ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวดันครพนม 
 
 
 

2.7. แรงงานไทยไปต่างประเทศ 
หน่วย:คน 

 ปี 2556 ปี 2557 
 ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

 ผู้ขออนุญาตเดินทางไป
ท างานในต่างประเทศ 2,349 385 2,734 1,963 317 2,280 

- กรมจัดส่ง 551 38 589 499 25 524 
- บริษัทจัดส่ง 1,409 262 1,671 1,276 235 1,511 
- เดินทางด้วยตนเอง 177 48 225 112 47 159 
- นายจ้างพาไป 212 37 249 76 10 86 

- ฝึกงาน 135 28 163 33 8 41 
- ท้างาน 77 9 86 43 2 45 

 RE-ENTRY 1,743 204 1,947 1,576 165 1,741 
หมายเหต ุ: RE-ENTRY  คือ ผู้ที่ไปท างานต่างประเทศแล้วกลับมาพักผ่อนชั่วคราว 
ที่มา : ระบบบริหารแรงงานไทยไปตา่งประเทศ  ส านักบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ 

 
 
 
 

นครพนม 
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2.8. แรงงานต่างด้าว  ณ  เดือนธันวาคม ปี  2557   

จ านวนคนต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตให้ท างาน 
 

ประเภทคนต่างด้าว    จ านวน  
 (คน) 

  ต่างด้าวถูกกฎหมาย  206 
          ตลอดชีพ  - 
 ทั่วไป  96 

          พิสูจน์สญัชาต ิ
          MOU  น้าเข้า 
          ส่งเสริมการลงทุน 

 
69 
40 
1 

  ต่างด้าวที่ผ่อนผันให้ท างานตามมาตรา 13   - 
          ชนกลุ่มน้อย/พื้นที่สูง  4 
          ตามมติ ครม.(3 สัญชาต)ิ  - 

รวม  210 
ที่มา : ฝ่ายทะเบียนและข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มพัฒนาระบบควบคุมการท างานของคนต่างด้าว 
        ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว 

 
 
 

2.9. ต าแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงานในประเทศ ปี  2557 
   

เพศ 
 ปี  2557  

 
ต าแหน่งงาน 

(อัตรา)  ผู้สมัครงาน 
(คน)  บรรจุงาน 

(คน)  

ชาย 544  2,046  1,539  

หญิง 659  1,887  1,578  

ไม่ระบ ุ 2,699  -  -  

รวม  3,902  3,933  3,117  
                      ที่มา : ระบบสารสนเทศการจัดหางานในประเทศ  กรมการจัดหางาน 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

นครพนม 
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2.10. อตุสาหกรรมที่นายจ้างต้องการแรงงานมาก 5 อันดับแรก  ปี  2557 

   

  1. การผลติ      จ้านวน   2,054  อัตรา 
  2. การขายส่ง การขายปลีก การซอ่มแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ จ้านวน   1,062  อัตรา 

  3. ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร    จ้านวน     200  อัตรา 
  4. กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย   จ้านวน     171  อัตรา  
  5. ที่พักแรมและบริการดา้นอาหาร    จ้านวน     129  อัตรา 
 

 
 

2.11. อาชีพที่นายจ้างต้องการแรงงานมาก 5 อันดบัแรก  ปี  2557 
   

  1. อาชีพงานพ้ืนฐาน     จ้านวน   2,675  อัตรา 
  2. พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด  จ้านวน       506  อัตรา 

  3. ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจต่าง ๆ   จ้านวน     251  อัตรา 
  4. เสมียน เจา้หน้าท่ี     จ้านวน     224  อัตรา  

  5. ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง   จ้านวน     124  อัตรา 
 
  
 

 
2.12. อาชีพที่มีผู้สมัครงานมาก 5 อันดับแรก  ปี  2557 

  1. อาชีพงานพ้ืนฐาน     จ้านวน     1,595   คน 
  2. พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด  จ้านวน       858   คน 

  3. ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจต่างๆ    จ้านวน       485   คน 
  4. เสมียน  เจ้าหน้าท่ี     จ้านวน       341   คน  

  5. ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผูค้วบคมุเครื่องจักร   จ้านวน       286   คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นครพนม 

ที่มา : ระบบสารสนเทศการจดัหางานในประเทศ  กรมการจัดหางาน 

ที่มา : ระบบสารสนเทศการจดัหางานในประเทศ  กรมการจัดหางาน 

ที่มา : ระบบสารสนเทศการจดัหางานในประเทศ  กรมการจัดหางาน 
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2.13. การศึกษา 
 

 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป จ าแนกตามระดับการศึกษาปี 2556 และ ปี 2557 
 

หน่วย : คน 

ระดับการศึกษา  ผู้ส าเร็จการศึกษา   ผู้ส าเร็จการศึกษา  
 ปี  2556  ปี  2557 

 ไม่มีการศึกษา 18,183  11,622 
 ต่ ากว่าประถมศึกษา 168,578  135,617 
 ระดับประถมศึกษา 178,363  121,060 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 124,309  83,772 
 ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 71,918  51,547 

    -  สายสามัญ  59,239  45,032 
    -  สายอาชีวศึกษา  12,640  6,483 
    -  สายวิชาการศึกษา  41  32 

 ระดับอุดมศึกษา 49,840  36,145 
    -  สายวิชาการ  16,657  13,884 
    -  สายวิชาชีพ  21,417  14,140 
    -  สายวิชาการศึกษา  11,765  8,121 

 อื่น ๆ -  - 
 ไม่ทราบ  112  - 

รวม  611,314  439,762 
หมายเหต ุ: ในตารางสถติิ ผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เทา่กับยอดรวม  
          ทั้งน้ีเนื่องจากการปัดเศษทศนิยมของข้อมูล แต่ละจ านวนซ่ึงได้จากการประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรปู 

   

ที่มา : กลุ่มสถิตแิรงงาน ส านักสถิตเิศรษฐกิจและสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อสามัญ : Anan,Tembusu 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

ดอกไม้ประจ ำจังหวัด
ดอกกันเกรำ 

นครพนม 

5 อันดับแรก ปี 2557

5 อันดับแรก ปี 2557

5 อันดับแรก ปี 2557
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2.10. อตุสาหกรรมที่นายจ้างต้องการแรงงานมาก 5 อันดับแรก  ปี  2557 

   

  1. การผลติ      จ้านวน   2,054  อัตรา 
  2. การขายส่ง การขายปลีก การซอ่มแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ จ้านวน   1,062  อัตรา 

  3. ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร    จ้านวน     200  อัตรา 
  4. กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย   จ้านวน     171  อัตรา  
  5. ที่พักแรมและบริการดา้นอาหาร    จ้านวน     129  อัตรา 
 

 
 

2.11. อาชีพที่นายจ้างต้องการแรงงานมาก 5 อันดบัแรก  ปี  2557 
   

  1. อาชีพงานพ้ืนฐาน     จ้านวน   2,675  อัตรา 
  2. พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด  จ้านวน       506  อัตรา 

  3. ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจต่าง ๆ   จ้านวน     251  อัตรา 
  4. เสมียน เจา้หน้าท่ี     จ้านวน     224  อัตรา  

  5. ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง   จ้านวน     124  อัตรา 
 
  
 

 
2.12. อาชีพที่มีผู้สมัครงานมาก 5 อันดับแรก  ปี  2557 

  1. อาชีพงานพ้ืนฐาน     จ้านวน     1,595   คน 
  2. พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด  จ้านวน       858   คน 

  3. ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจต่างๆ    จ้านวน       485   คน 
  4. เสมียน  เจ้าหน้าท่ี     จ้านวน       341   คน  

  5. ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผูค้วบคมุเครื่องจักร   จ้านวน       286   คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นครพนม 

ที่มา : ระบบสารสนเทศการจดัหางานในประเทศ  กรมการจัดหางาน 

ที่มา : ระบบสารสนเทศการจดัหางานในประเทศ  กรมการจัดหางาน 

ที่มา : ระบบสารสนเทศการจดัหางานในประเทศ  กรมการจัดหางาน 
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2.13. การศึกษา 
 

 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป จ าแนกตามระดับการศึกษาปี 2556 และ ปี 2557 
 

หน่วย : คน 

ระดับการศึกษา  ผู้ส าเร็จการศึกษา   ผู้ส าเร็จการศึกษา  
 ปี  2556  ปี  2557 

 ไม่มีการศึกษา 18,183  11,622 
 ต่ ากว่าประถมศึกษา 168,578  135,617 
 ระดับประถมศึกษา 178,363  121,060 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 124,309  83,772 
 ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 71,918  51,547 

    -  สายสามัญ  59,239  45,032 
    -  สายอาชีวศึกษา  12,640  6,483 
    -  สายวิชาการศึกษา  41  32 

 ระดับอุดมศึกษา 49,840  36,145 
    -  สายวิชาการ  16,657  13,884 
    -  สายวิชาชีพ  21,417  14,140 
    -  สายวิชาการศึกษา  11,765  8,121 

 อื่น ๆ -  - 
 ไม่ทราบ  112  - 

รวม  611,314  439,762 
หมายเหต ุ: ในตารางสถติิ ผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เทา่กับยอดรวม  
          ทั้งน้ีเนื่องจากการปัดเศษทศนิยมของข้อมูล แต่ละจ านวนซ่ึงได้จากการประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรปู 

   

ที่มา : กลุ่มสถิตแิรงงาน ส านักสถิตเิศรษฐกิจและสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อสามัญ : Anan,Tembusu 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

ดอกไม้ประจ ำจังหวัด
ดอกกันเกรำ 

นครพนม 
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2.14. ผูม้ีงานท าที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป จ าแนกตามระดับการศึกษาที่ส าเร็จ ปี 2557  
หน่วย : คน 

ระดับการศึกษา  ชาย  หญิง  รวม 
 ไม่มีการศึกษา 2,308  2,132  4,440 
 ต่ ากว่าประถมศึกษา 44,893  44,077  88,970 
 ระดับประถมศึกษา 53,043  42,893  95,936 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 29,752  19,241  48,993 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 21,291  17,490  38,782 

    -  สายสามัญ  18,312  15,889  34,202 
    -  สายอาชีวศึกษา  2,979  1,601  4,580 
    -  สายวิชาการศึกษา  -  -  - 

 ระดับอุดมศึกษา 15,596  16,460  32,056 
    -  สายวิชาการ  6,546  6,399  12,946 
    -  สายวิชาชีพ  6,682  5,328  12,010 
    -  สายวิชาการศึกษา  2,368  4,733  7,100 

 อื่น ๆ -  -  - 
 ไม่ทราบ  -  -  - 

รวม  166,883  142,293  309,176 
หมายเหต ุ: ในตารางสถติิ ผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เทา่กับยอดรวม  

ทั้งน้ีเนื่องจากการปัดเศษทศนิยมของข้อมูลแตล่ะจ านวน ซึ่งได้จากการประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรปู 
ที่มา : กลุ่มสถิตแิรงงาน ส านักสถิตเิศรษฐกิจและสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จังหวัดนครพนม 
พระธาตุพนมค่าล้ า  วัฒนธรรมหลากหลาย  

 เรณูผู้ไท  เรือไฟโสภา  งามตาฝั่งโขง 
 

ค าขวัญประจ า 
จังหวัด 

นครพนม 
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1. ข้อมลูทั่วไป  

 

 

1.1.พื้นที ่  
นครราชสีมา หรือที่เรียกว่า “โคราช” เปรียบเสมือนประตูสู่ภาคอีสาน อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 

ประมาณ 259 กิโลเมตร เป็นเมืองใหญ่บนดินแดนที่ราบสูง ที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรและสิ่งอ านวยความ
สะดวกทางการท่องเที่ยว ผู้มาเยือนจะเพลิดเพลินกับกิจกรรมท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งเดินป่าศึกษา
ธรรมชาติ พักผ่อนหย่อนใจริมอ่างเก็บน้ า ชื่นชมความยิ่งใหญ่ของอารยธรรมขอมโบราณ และเรียนรู้วัฒนธรรม
พ้ืนบ้าน ทั้งยังได้อ่ิมอร่อยกับอาหารอีสานต้นต าหรับ ก่อนกลับยังได้ซื้อหาสินค้าเกษตรหัตถกรรมพ้ืนบ้านที่มีให้
เลือกอีกมากมาย ในฐานะที่เป็นเมืองศูนย์กลางทางด้านคมนาคม เศรษฐกิจของภาคอีสาน มีโบราณสถานสมัย
ขอมอันใหญ่โต และเป็นเมืองแห่งวีรกรรมอันกล้าหาญของวีรสตรีไทย คือ คุณหญิงโม หรือ ท้าวสุรนารี มีพ้ืนที่ 
20,493.964 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 12,808,728 ไร่  

  อาณาเขตติดต่อ  
 ทิศเหนือ  ติดต่อกับ จังหวัดชัยภูมิ และขอนแก่น 
 ทิศใต้   ติดต่อกับ จังหวัดนครนายก และปราจีนบุรี 
 ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ จังหวัดชัยภูมิ และสระบุรี 
 ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

1.2. การปกครอง ในปี พ.ศ.2557 จังหวัดนครราชสีมา แบ่งการปกครอง ดังนี้ 
 

1.2.1. การบริหารส่วนภูมิภาค  
 ประกอบด้วย   32  อ าเภอ    
            289  ต าบล  ,  3,743  หมู่บ้าน 
   

 
1.2.2.  การบริหารส่วนท้องถิ่น   

   ประกอบด้วย  1  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  ,1 เทศบาลนคร  
  4  เทศบาลนครเมือง , 85  เทศบาลต าบล              

   243  องค์การบริหารส่วนต าบล       
  
 
 
  

ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวดันครราชสีมา 

ข้อมูล ณ  วันที่  9  มีนาคม  2558 
ที่มา : ส านักงานพัฒนาระบบ รปูแบบและโครงสร้าง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น   
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    1.3. เศรษฐกิจ  
   
 
 
 

   
หมายเหต ุ: ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (GPP AT CURRENT  MARKET  PRICES) 

 
1.4. พืชเศรษฐกิจและอาชีพหลัก 
 

   1.  พืชเศรษฐกิจ   ข้าว , มันส าปะหลัง, อ้อย, ข้าวโพด 
   2.  อาชีพหลัก ท านา  , ท าไร่ 
 

 
1.5. การลงทุน   

   โรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ 
  ปี 2556  ปี 2557 
จ านวนโรงงาน (แห่ง)  173  118 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    17,527.74  10,061.00 
การจ้างงาน (คน)  5,461  2,978 

 
 
 
 

2.  ข้อมูลด้านแรงงาน 
 2.1. ประชากร  ณ วันท่ี  1  ธันวาคม  2557   

หน่วย : คน 
เพศ  ปี  2556  ปี 2557 
ชาย  1,289,861  1,227,592 
หญิง   1,320,303  1,274,289 
รวม  2,610,164  2,501,881 

ที่มา : ส านักงานสถิตแิห่งชาติ   

 
 
 

  ปี 2555  ปี 2556 
ผลิตภณัฑ์มวลรวมจังหวดั (GPP) (ล้านบาท)  231,480  242,476 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  92,122  96,690 

นครราชสีมา 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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1. ข้อมลูทั่วไป  

 

 

1.1.พื้นที ่  
นครราชสีมา หรือที่เรียกว่า “โคราช” เปรียบเสมือนประตูสู่ภาคอีสาน อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 

ประมาณ 259 กิโลเมตร เป็นเมืองใหญ่บนดินแดนที่ราบสูง ที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรและสิ่งอ านวยความ
สะดวกทางการท่องเที่ยว ผู้มาเยือนจะเพลิดเพลินกับกิจกรรมท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งเดินป่าศึกษา
ธรรมชาติ พักผ่อนหย่อนใจริมอ่างเก็บน้ า ชื่นชมความยิ่งใหญ่ของอารยธรรมขอมโบราณ และเรียนรู้วัฒนธรรม
พ้ืนบ้าน ทั้งยังได้อ่ิมอร่อยกับอาหารอีสานต้นต าหรับ ก่อนกลับยังได้ซื้อหาสินค้าเกษตรหัตถกรรมพ้ืนบ้านที่มีให้
เลือกอีกมากมาย ในฐานะที่เป็นเมืองศูนย์กลางทางด้านคมนาคม เศรษฐกิจของภาคอีสาน มีโบราณสถานสมัย
ขอมอันใหญ่โต และเป็นเมืองแห่งวีรกรรมอันกล้าหาญของวีรสตรีไทย คือ คุณหญิงโม หรือ ท้าวสุรนารี มีพ้ืนที่ 
20,493.964 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 12,808,728 ไร่  

  อาณาเขตติดต่อ  
 ทิศเหนือ  ติดต่อกับ จังหวัดชัยภูมิ และขอนแก่น 
 ทิศใต้   ติดต่อกับ จังหวัดนครนายก และปราจีนบุรี 
 ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ จังหวัดชัยภูมิ และสระบุรี 
 ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

1.2. การปกครอง ในปี พ.ศ.2557 จังหวัดนครราชสีมา แบ่งการปกครอง ดังนี้ 
 

1.2.1. การบริหารส่วนภูมิภาค  
 ประกอบด้วย   32  อ าเภอ    
            289  ต าบล  ,  3,743  หมู่บ้าน 
   

 
1.2.2.  การบริหารส่วนท้องถิ่น   

   ประกอบด้วย  1  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  ,1 เทศบาลนคร  
  4  เทศบาลนครเมือง , 85  เทศบาลต าบล              

   243  องค์การบริหารส่วนต าบล       
  
 
 
  

ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวดันครราชสีมา 

ข้อมูล ณ  วันที ่ 9  มีนาคม  2558 
ที่มา : ส านักงานพัฒนาระบบ รปูแบบและโครงสร้าง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น   
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    1.3. เศรษฐกิจ  
   
 
 
 

   
หมายเหต ุ: ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (GPP AT CURRENT  MARKET  PRICES) 

 
1.4. พืชเศรษฐกิจและอาชีพหลัก 
 

   1.  พืชเศรษฐกิจ   ข้าว , มันส าปะหลัง, อ้อย, ข้าวโพด 
   2.  อาชีพหลัก ท านา  , ท าไร่ 
 

 
1.5. การลงทุน   

   โรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ 
  ปี 2556  ปี 2557 
จ านวนโรงงาน (แห่ง)  173  118 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    17,527.74  10,061.00 
การจ้างงาน (คน)  5,461  2,978 

 
 
 
 

2.  ข้อมูลด้านแรงงาน 
 2.1. ประชากร  ณ วันท่ี  1  ธันวาคม  2557   

หน่วย : คน 
เพศ  ปี  2556  ปี 2557 
ชาย  1,289,861  1,227,592 
หญิง   1,320,303  1,274,289 
รวม  2,610,164  2,501,881 

ที่มา : ส านักงานสถิตแิห่งชาติ   

 
 
 

  ปี 2555  ปี 2556 
ผลิตภณัฑ์มวลรวมจังหวดั (GPP) (ล้านบาท)  231,480  242,476 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  92,122  96,690 

นครราชสีมา 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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2.2.  ก าลังแรงงาน 
หน่วย : คน 

สถานภาพก าลังแรงงาน  ปี  2556  ปี 2557 
ประชากรอาย ุ 15  ปีขึ้นไป  2,187,492  2,015,530 

1. ก าลังแรงงานรวม  1,576,315  1,424,256 

    1.1. ก าลังแรงงานปัจจุบัน  1,565,052  1,413,940 

           1.1.1. ผู้มีงานท า  1,548,309  1,392,103 

           1.1.2. ผู้ว่างงาน  16,743  21,837 

    1.2. ก าลังแรงงานท่ีรอฤดูกาล  11,263  10,316 

2. ผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน  611,177  591,274 

     2.1. ท างานบ้าน  144,094  131,735 

     2.2. เรียนหนังสือ  162,835  151,741 

     2.3. อื่น ๆ  304,249  307,798 

3. อัตราการว่างงาน  1.06  1.53 
หมายเหต ุ:  1. ในตารางสถิต ิผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เท่ากบัยอดรวม ทั้งน้ีเนื่องจากการปัดเศษทศนิยมของข้อมูล 
                   แต่ละจ านวน ซึ่งได้จากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเร็จรปู 

                      2. อัตราการว่างงาน  = ผู้ว่างงาน x 100 / ก าลังแรงงานรวม 
ที่มา : กลุ่มสถิตแิรงงาน ส านักสถิตเิศรษฐกิจและสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 
 
2.3.  อัตราค่าจ้างขั้นต่ า  

    
  

        วันละ  300  บาท  
(มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม  2556) 

 

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการค่าจ้าง  กระทรวงแรงงาน 
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2.4. สถานประกอบกิจการ ปี  2557 
               หน่วย :คน 

ขนาดสถานประกอบการ  ปี  2557 
แห่ง จ านวน  

ตั้งแต่   1 - 4  คน 4,094 8,726  
ตั้งแต่   5 - 9  คน 1,971 13,388  
ตั้งแต่   10 - 19  คน 1,003 13,587  
ตั้งแต่   20 - 49  คน 942 30,270  
ตั้งแต่   50 - 99 คน 181 12,566  
ตั้งแต่   100 - 299 คน 179 30,565  
ตั้งแต่   300 - 499 คน 
ตั้งแต่   500 - 999 คน 

46 
34 

16,475 
23,354 

 

ตั้งแต่   > = 1000 คน 25 65,966  
รวม 8,475 214,897  

  ที่มา : ส านักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน                                                                          
   

 
 
 

2.5.  ผู้ประกันตน จ าแนกตามขนาดสถานประกอบการ ณ  เดือนธันวาคม 2557   
 

     

ขนาดสถานประกอบการ    ณ  ธันวาคม  2557  
   แห่ง    คน  

ตั้งแต่  ≤ 10 คน   5,761  21,567 

ตั้งแต่   11 - 20  คน   1,013  14,890 

ตั้งแต่   21 - 50  คน   722  23,270 

ตั้งแต่   51 - 100  คน   280  19,900 

ตั้งแต่   101 - 200  คน   162  23,065 

ตั้งแต่   201 - 500  คน   125  38,046 

ตั้งแต่   501 - 1,000 คน   44  31,032 

ตั้งแต่   > 1,001 คน   27  60,934 

รวม   8,134  232,704 
ที่มา : กองวิจัยและพัฒนา ส านักงานประกันสังคม   

                    หมายเหตุ : การจัดการฐานข้อมูลผู้ประกันตน  ของส านักงานประกันสังคม  ด าเนินการในรูปแบบ  
                            Real time  จึงไม่สามารถประมวลผลข้อมูลสถานประกอบการในปี  2557  ได ้

 
 
 

นครราชสีมา 
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2.2.  ก าลังแรงงาน 
หน่วย : คน 

สถานภาพก าลังแรงงาน  ปี  2556  ปี 2557 
ประชากรอาย ุ 15  ปีขึ้นไป  2,187,492  2,015,530 

1. ก าลังแรงงานรวม  1,576,315  1,424,256 

    1.1. ก าลังแรงงานปัจจุบัน  1,565,052  1,413,940 

           1.1.1. ผู้มีงานท า  1,548,309  1,392,103 

           1.1.2. ผู้ว่างงาน  16,743  21,837 

    1.2. ก าลังแรงงานท่ีรอฤดูกาล  11,263  10,316 

2. ผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน  611,177  591,274 

     2.1. ท างานบ้าน  144,094  131,735 

     2.2. เรียนหนังสือ  162,835  151,741 

     2.3. อื่น ๆ  304,249  307,798 

3. อัตราการว่างงาน  1.06  1.53 
หมายเหต ุ:  1. ในตารางสถิต ิผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เท่ากบัยอดรวม ทั้งน้ีเนื่องจากการปัดเศษทศนิยมของข้อมูล 
                   แต่ละจ านวน ซึ่งได้จากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเร็จรปู 

                      2. อัตราการว่างงาน  = ผู้ว่างงาน x 100 / ก าลังแรงงานรวม 
ที่มา : กลุ่มสถิตแิรงงาน ส านักสถิตเิศรษฐกิจและสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 
 
2.3.  อัตราค่าจ้างขั้นต่ า  

    
  

        วันละ  300  บาท  
(มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม  2556) 

 

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการค่าจ้าง  กระทรวงแรงงาน 
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2.4. สถานประกอบกิจการ ปี  2557 
               หน่วย :คน 

ขนาดสถานประกอบการ  ปี  2557 
แห่ง จ านวน  

ตั้งแต่   1 - 4  คน 4,094 8,726  
ตั้งแต่   5 - 9  คน 1,971 13,388  
ตั้งแต่   10 - 19  คน 1,003 13,587  
ตั้งแต่   20 - 49  คน 942 30,270  
ตั้งแต่   50 - 99 คน 181 12,566  
ตั้งแต่   100 - 299 คน 179 30,565  
ตั้งแต่   300 - 499 คน 
ตั้งแต่   500 - 999 คน 

46 
34 

16,475 
23,354 

 

ตั้งแต่   > = 1000 คน 25 65,966  
รวม 8,475 214,897  

  ที่มา : ส านักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน                                                                          
   

 
 
 

2.5.  ผู้ประกันตน จ าแนกตามขนาดสถานประกอบการ ณ  เดือนธันวาคม 2557   
 

     

ขนาดสถานประกอบการ    ณ  ธันวาคม  2557  
   แห่ง    คน  

ตั้งแต่  ≤ 10 คน   5,761  21,567 

ตั้งแต่   11 - 20  คน   1,013  14,890 

ตั้งแต่   21 - 50  คน   722  23,270 

ตั้งแต่   51 - 100  คน   280  19,900 

ตั้งแต่   101 - 200  คน   162  23,065 

ตั้งแต่   201 - 500  คน   125  38,046 

ตั้งแต่   501 - 1,000 คน   44  31,032 

ตั้งแต่   > 1,001 คน   27  60,934 

รวม   8,134  232,704 
ที่มา : กองวิจัยและพัฒนา ส านักงานประกันสังคม   

                    หมายเหตุ : การจัดการฐานข้อมูลผู้ประกันตน  ของส านักงานประกันสังคม  ด าเนินการในรูปแบบ  
                            Real time  จึงไม่สามารถประมวลผลข้อมูลสถานประกอบการในปี  2557  ได ้

 
 
 

นครราชสีมา 
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2.6. ข้อมูลการฝึกอาชีพ ปี 2557 

หน่วย : คน 

ประเภทกิจกรรม   ชาย     หญิง    รวม  
1. เสริมทักษะ  264  184  448 

2. การประกอบอาชีพอิสระ  1  39  40 

3. เตรียมเข้าท างาน  141  23  164 

4. ยกระดับฝีมือแรงงาน  362  32  394 

5. ทดสอบมาตรฐานฝมีือแรงงาน  1,433  617  2,050 

6. การให้บริการพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับการแข่งขัน  -  -  - 
7.  การพัฒนาฝมีือแรงงานพัฒนาบุคลากรฝึก/วิทยากรภายนอก  -  -  - 
8. ส่งเสรมิ/พัฒนาฝมีือแรงงานในสถานประกอบการ (ตาม   
    พ.ร.บ.ส่งเสรมิฯ)  

-  -  - 

9. แรงงานฝีมือและศักยภาพแข่งขันโลจสิติกส์  -  -  - 
10. แรงงานฝีมือและศักยภาพแขง่ขันท่องเที่ยว       
11. เพิ่มประสิทธิภาพของแรงงานรองรับประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน  1,061  1,186  2,247 
12. โครงการยกระดับผลิตภาพแรงงานไทยให้มีศักยภาพสูงขึ้น 
     สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบกิจการ  

2,056  2,652  4,708 

13. การพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายคา่จ้างตาม 
     มาตรฐานฝีมือแรงงาน  

615  220  835 

14. โครงการเพิ่มผลติภาพแรงงานตามความต้องการสถาน 
      ประกอบกิจการ  

109  193  302 

รวม  6,042  5,146  11,188 
ที่มา  : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครราชสมีา 
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2.7. แรงงานไทยไปต่างประเทศ  
หน่วย : คน 

  ปี  2556  ปี  2557 
  ชาย  หญิง  รวม  ชาย  หญิง  รวม 

 ผู้ขออนุญาตเดินทางไป
ท างานในต่างประเทศ 5,620  1,053  6,673  4,535  1,009  5,544 

- กรมจัดส่ง 1,051  91  1,142  737  102  839 
- บริษัทจัดส่ง 3,233  569  3,802  3,047  514  3,561 
- เดินทางด้วยตนเอง 619  220  839  461  284  745 
- นายจ้างพาไป 717  173  890  717  109  399 

                  -  ฝึกงาน 304  114  418  99  87  186 
      -  ท างาน 413  59  472  191  22  213 

 RE-ENTRY 3,875  763  4,638  3,406  662  4,068 
หมายเหต ุ: RE-ENTRY  คือ ผู้ที่ไปท างานต่างประเทศแล้วกลับมาพักผ่อนชั่วคราว      
ที่มา : ระบบบริหารแรงงานไทยไปตา่งประเทศ ส านักบริหารแรงงานไทยไปตา่งประเทศ  
     

2.8  แรงงานต่างด้าว  ณ  เดือนธันวาคม  ปี  2557 
 

                   จ านวนคนตา่งด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ท างาน 
 

ประเภทคนต่างด้าว    จ านวน  
 (คน) 

  ต่างด้าวถูกกฎหมาย  12,281 
          ตลอดชีพ  - 
 ทั่วไป  712 

          พิสูจน์สญัชาต ิ
          MOU  น าเข้า 
          ส่งเสริมการลงทุน 

 
5,907 
5,287 
375 

  ต่างด้าวที่ผ่อนผันให้ท างานตามมาตรา 13   - 
          ชนกลุ่มน้อย/พื้นที่สูง  249 
          ตามมติ ครม.(3 สัญชาต)ิ  - 

รวม  12,530 
ที่มา : ฝ่ายทะเบียนและข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มพัฒนาระบบควบคุมการท างานของคนต่างด้าว 
        ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว 

 
 
 
 
 
 

นครราชสีมา 
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2.6. ข้อมูลการฝึกอาชีพ ปี 2557 

หน่วย : คน 

ประเภทกิจกรรม   ชาย     หญิง    รวม  
1. เสริมทักษะ  264  184  448 

2. การประกอบอาชีพอิสระ  1  39  40 

3. เตรียมเข้าท างาน  141  23  164 

4. ยกระดับฝีมือแรงงาน  362  32  394 

5. ทดสอบมาตรฐานฝมีือแรงงาน  1,433  617  2,050 

6. การให้บริการพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับการแข่งขัน  -  -  - 
7.  การพัฒนาฝมีือแรงงานพัฒนาบุคลากรฝึก/วิทยากรภายนอก  -  -  - 
8. ส่งเสรมิ/พัฒนาฝมีือแรงงานในสถานประกอบการ (ตาม   
    พ.ร.บ.ส่งเสรมิฯ)  

-  -  - 

9. แรงงานฝีมือและศักยภาพแข่งขันโลจสิติกส์  -  -  - 
10. แรงงานฝีมือและศักยภาพแขง่ขันท่องเที่ยว       
11. เพิ่มประสิทธิภาพของแรงงานรองรับประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน  1,061  1,186  2,247 
12. โครงการยกระดับผลิตภาพแรงงานไทยให้มีศักยภาพสูงขึ้น 
     สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบกิจการ  

2,056  2,652  4,708 

13. การพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายคา่จ้างตาม 
     มาตรฐานฝีมือแรงงาน  

615  220  835 

14. โครงการเพิ่มผลติภาพแรงงานตามความต้องการสถาน 
      ประกอบกิจการ  

109  193  302 

รวม  6,042  5,146  11,188 
ที่มา  : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครราชสมีา 
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2.7. แรงงานไทยไปต่างประเทศ  
หน่วย : คน 
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  ชาย  หญิง  รวม  ชาย  หญิง  รวม 
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- กรมจัดส่ง 1,051  91  1,142  737  102  839 
- บริษัทจัดส่ง 3,233  569  3,802  3,047  514  3,561 
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หมายเหต ุ: RE-ENTRY  คือ ผู้ที่ไปท างานต่างประเทศแล้วกลับมาพักผ่อนชั่วคราว      
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        ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว 
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2.9. ต าแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงานในประเทศ  ปี  2557 
 

เพศ 
 ปี  2557  

 
ต าแหน่งงาน 

(อัตรา)  ผู้สมัครงาน 
(คน)  บรรจุงาน 

(คน)  

ชาย 146  6,045  3,241  

หญิง 114  8,938  5,451  

ไม่ระบ ุ 9,607  -  -  

รวม  9,867  14,983  8,692  
                      ที่มา : ระบบสารสนเทศการจัดหางานในประเทศ  กรมการจัดหางาน 

 
2.10. อุตสาหกรรมที่นายจ้างต้องการแรงงานมาก 5 อันดับแรก  ปี 2557 

   
  

  1. การผลติ      จ านวน      7,781   อัตรา 
  2. การขายส่ง การขายปลีก การซอ่มแซมยานยนต์และจักรยานยนต ์ จ านวน      1,055  อัตรา 

  3. ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร    จ านวน        319  อัตรา 
  4. กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน   จ านวน        207  อัตรา  

  5. ที่พักแรมและบริการดา้นอาหาร    จ านวน        127  อัตรา 
 
 
 
 

2.11. อาชีพที่นายจ้างต้องการแรงงานมาก  5  อันดับแรก ปี 25557 
   

  1. อาชีพงานพ้ืนฐาน     จ านวน    5,566 อัตรา 
  2. ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผูค้วบคมุเครื่องจักร    จ านวน    3,663 อัตรา 

  3. เสมียน  เจ้าหน้าที ่    จ านวน    1,470 อัตรา 
  4. พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด  จ านวน    1,437 อัตรา  

  5. ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ    จ านวน    1,103    อัตรา 
 
 

 
2.12. อาชีพที่มีผู้สมัครงานมาก  5 อันดับแรก  ปี 2557 

   

  1. ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผูค้วบคมุเครื่องจักร   จ านวน     4,992 อัตรา 
  2. อาชีพงานพ้ืนฐาน     จ านวน     1,828 อัตรา 

  3. ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจ    จ านวน       952 อัตรา 
  4. พนักงานบริการ  พนักงานขายในร้านค้าและตลาด  จ านวน       624 อัตรา  

  5. ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง   จ านวน       541 อัตรา 
 

นครราชสีมา 

ที่มา  : ระบบสารสนเทศการจัดหางานในประเทศ กรมการจดัหางาน 

ที่มา  : ระบบสารสนเทศการจัดหางานในประเทศ กรมการจดัหางาน 

ที่มา : ระบบสารสนเทศการจดัหางานในประเทศ กรมการจัดหางาน 

 55 

 
 

2.13. การศึกษา 
 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่อายุ 15 ปีขึ้นไป จ าแนกตามระดับการศึกษา ปี 2556 และ ปี 2557 

หน่วย : คน 

ระดับการศึกษา  ผู้ส าเร็จการศึกษา   ผู้ส าเร็จการศึกษา  
 ปี  2556  ปี  2557 

 ไม่มีการศึกษา 69,290  56,479 
 ต่ ากว่าประถมศึกษา 644,910  621,340 
 ระดับประถมศึกษา 416,632  426,634 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 455,292  370,891 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 342,693  314,593 

    -  สายสามัญ  284,122  259,562 
    -  สายอาชีวศึกษา  56,284  54,941 
    -  สายวิชาการศึกษา  2,286  - 

 ระดับอุดมศึกษา 257,742  225,081 
    -  สายวิชาการ  138,430  123,674 
    -  สายวิชาชีพ  85,214  72,075 
    -  สายวิชาการศึกษา  34,098  29,332 

 อื่น ๆ -  83 
 ไม่ทราบ  934  521 

รวม  2,187,492  2,015,530 
หมายเหต ุ: ในตารางสถติิ ผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เทา่กับยอดรวม ทั้งน้ีเนื่องจากการปัดเศษทศนิยม 
               ของข้อมูลแต่ละจ านวนซ่ึงได้จากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
ที่มา : กลุ่มสถิตแิรงงาน ส านักสถิตเิศรษฐกิจและสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดอกไม้ประจ ำจังหวัด
ดอกสำธร 

นครราชสีมา 
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2.9. ต าแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงานในประเทศ  ปี  2557 
 

เพศ 
 ปี  2557  

 
ต าแหน่งงาน 

(อัตรา)  ผู้สมัครงาน 
(คน)  บรรจุงาน 

(คน)  

ชาย 146  6,045  3,241  

หญิง 114  8,938  5,451  

ไม่ระบ ุ 9,607  -  -  

รวม  9,867  14,983  8,692  
                      ที่มา : ระบบสารสนเทศการจัดหางานในประเทศ  กรมการจัดหางาน 

 
2.10. อุตสาหกรรมที่นายจ้างต้องการแรงงานมาก 5 อันดับแรก  ปี 2557 

   
  

  1. การผลติ      จ านวน      7,781   อัตรา 
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2.11. อาชีพที่นายจ้างต้องการแรงงานมาก  5  อันดับแรก ปี 25557 
   

  1. อาชีพงานพ้ืนฐาน     จ านวน    5,566 อัตรา 
  2. ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผูค้วบคมุเครื่องจักร    จ านวน    3,663 อัตรา 

  3. เสมียน  เจ้าหน้าที ่    จ านวน    1,470 อัตรา 
  4. พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด  จ านวน    1,437 อัตรา  

  5. ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ    จ านวน    1,103    อัตรา 
 
 

 
2.12. อาชีพที่มีผู้สมัครงานมาก  5 อันดับแรก  ปี 2557 

   

  1. ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผูค้วบคมุเครื่องจักร   จ านวน     4,992 อัตรา 
  2. อาชีพงานพ้ืนฐาน     จ านวน     1,828 อัตรา 

  3. ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจ    จ านวน       952 อัตรา 
  4. พนักงานบริการ  พนักงานขายในร้านค้าและตลาด  จ านวน       624 อัตรา  

  5. ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง   จ านวน       541 อัตรา 
 

นครราชสีมา 

ที่มา  : ระบบสารสนเทศการจัดหางานในประเทศ กรมการจดัหางาน 
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2.13. การศึกษา 
 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่อายุ 15 ปีขึ้นไป จ าแนกตามระดับการศึกษา ปี 2556 และ ปี 2557 

หน่วย : คน 

ระดับการศึกษา  ผู้ส าเร็จการศึกษา   ผู้ส าเร็จการศึกษา  
 ปี  2556  ปี  2557 

 ไม่มีการศึกษา 69,290  56,479 
 ต่ ากว่าประถมศึกษา 644,910  621,340 
 ระดับประถมศึกษา 416,632  426,634 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 455,292  370,891 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 342,693  314,593 

    -  สายสามัญ  284,122  259,562 
    -  สายอาชีวศึกษา  56,284  54,941 
    -  สายวิชาการศึกษา  2,286  - 

 ระดับอุดมศึกษา 257,742  225,081 
    -  สายวิชาการ  138,430  123,674 
    -  สายวิชาชีพ  85,214  72,075 
    -  สายวิชาการศึกษา  34,098  29,332 

 อื่น ๆ -  83 
 ไม่ทราบ  934  521 

รวม  2,187,492  2,015,530 
หมายเหต ุ: ในตารางสถติิ ผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เทา่กับยอดรวม ทั้งน้ีเนื่องจากการปัดเศษทศนิยม 
               ของข้อมูลแต่ละจ านวนซ่ึงได้จากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
ที่มา : กลุ่มสถิตแิรงงาน ส านักสถิตเิศรษฐกิจและสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดอกไม้ประจ ำจังหวัด
ดอกสำธร 
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2.14. ผู้มีงานท าที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป จ าแนกตามระดับการศึกษาที่ส าเร็จ ปี 2557 
 

หน่วย : คน 
ระดับการศึกษา  ชาย  หญิง  รวม 

 ไม่มีการศึกษา 7,225  8,449  15,674 
 ต่ ากว่าประถมศึกษา 198,153  178,272  376,425 
 ระดับประถมศึกษา 198,097  140,992  339,088 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 138,498  96,219  234,717 
 ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 128,104  104,040  232,144 

    -  สายสามัญ  102,595  88,075  190,669 
    -  สายอาชีวศึกษา  25,509  15,965  41,475 
    -  สายวิชาการศึกษา  -  -  - 

 ระดับอุดมศึกษา 89,303  104,409  193,711 
    -  สายวิชาการ  47,327  63,241  110,567 
    -  สายวิชาชีพ  33,912  25,177  59,089 
    -  สายวิชาการศึกษา  8,064  15,991  24,055 

 อื่น ๆ -  -  - 
 ไม่ทราบ  344  -  344 

รวม  759,722  632,381  1,392,103 
หมายเหต ุ: ในตารางสถติิ ผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เทา่กับยอดรวม  

 ทั้งน้ีเนื่องจากการปดัเศษทศนิยมของข้อมูล แต่ละจ านวนซ่ึงได้จากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
ที่มา : กลุ่มสถิตแิรงงาน ส านักสถิตเิศรษฐกิจและสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 

 
 

 
 
 
 

  

 
เมืองหญิงกล้า  ผ้าไหมดี  หมี่โคราช   

ปราสาทหิน  ดินด่านเกวียน 

นครราชสีมา 
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บุรีรัมย์	 6657 
 

 

 
 
 
 

1. ข้อมลูทั่วไป 
 

1.1. พืน้ที ่  
บุรีรัมย์เมืองแห่งความรื่นรมย์ตามความหมายของชื่อเมืองเป็นเมืองแห่งปราสาทหิน ดินแดนแห่ง  

อารยธรรมขอมโบราณ ตั้งอยู่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  ในพ้ืนที่จังหวัดค้นพบหลักฐานทาง
โบราณคดีเกี่ยวกับการอยู่อาศัยของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ สมัยทวารวดี และที่ส าคัญที่สุด คือ 
ปราสาทขอมน้อยใหญ่กว่า 60 แห่ง รวมทั้งได้พบแหล่งโบราณคดีที่ส าคัญ คือ เตาเผาภาชนะดินเผาสมัยขอม 
ก าหนดอายุได้ประมาณพุทธศตวรรษที่ 15-18 หลังจากสมัยของวัฒนธรรมขอมหรือเขมรโบราณแล้ว หลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ของบุรีรัมย์เริ่มมีขึ้นอีกครั้งตอนปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา  โดยเป็นเมืองขึ้นของนครราชสีมา 
และปรากฏชื่อต่อมาในสมัยกรุงธนบุรี ถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ โดยบุรีรัมย์มีฐานะเป็นเมืองๆ หนึ่ง จนถึง พ.ศ. 
2476 ได้มีการจัดระเบียบราชการบริหารส่วนภูมิภาคใหม่ จึงได้เปลี่ยนเป็นจังหวัดบุรีรัมย์มาจนถึงปัจจุบันนี้ มี
เนื้อท่ีประมาณ 10,322.85 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 6,451,803 ไร่ อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ  410  กิโลเมตร 

  อาณาเขตติดต่อ 
 ทิศเหนือ ติดต่อจังหวัดขอนแก่น และมหาสารคาม 
 ทิศใต้  ติดต่อจังหวัดปราจีนบุรี และเทือกเขาพนมมาลัย ซึ่งก้ันเขตแดน 

  ระหว่างไทยกับกัมพูชา 
 ทิศตะวันออก    ติดต่อจังหวัดสุรินทร์ 
 ทิศตะวันตก ติดต่อจังหวัดนครราชสีมา 

 

1.2. การปกครอง ในปี พ.ศ. 2557 จังหวัดบุรีรัมย์ แบ่งการปกครอง ดังนี้ 
   1.2.1. การบริหารส่วนภูมิภาค  

 ประกอบด้วย   23  อ าเภอ   
           189  ต าบล  ,      2,212  หมู่บ้าน 
   

ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวดับุรีรมัย์ 
 

   1.2.2. การบริหารส่วนท้องถิ่น   
ประกอบด้วย  1  องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  3  เทศบาลเมือง  ,  59 เทศบาลต าบล    

   146 องค์การบริหารส่วนต าบล     
  ข้อมูล ณ  วันที่  9  มีนาคม  2558 

ที่มา : ส านักงานพัฒนาระบบ รปูแบบและโครงสร้าง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น   
   



  67	 บุรีรัมย์57 
 

 

 
 
 
 

1. ข้อมลูทั่วไป 
 

1.1. พืน้ที ่  
บุรีรัมย์เมืองแห่งความร่ืนรมย์ตามความหมายของชื่อเมืองเป็นเมืองแห่งปราสาทหิน ดินแดนแห่ง  

อารยธรรมขอมโบราณ ตั้งอยู่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  ในพ้ืนที่จังหวัดค้นพบหลักฐานทาง
โบราณคดีเกี่ยวกับการอยู่อาศัยของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ สมัยทวารวดี และที่ส าคัญที่สุด คือ 
ปราสาทขอมน้อยใหญ่กว่า 60 แห่ง รวมทั้งได้พบแหล่งโบราณคดีที่ส าคัญ คือ เตาเผาภาชนะดินเผาสมัยขอม 
ก าหนดอายุได้ประมาณพุทธศตวรรษที่ 15-18 หลังจากสมัยของวัฒนธรรมขอมหรือเขมรโบราณแล้ว หลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ของบุรีรัมย์เริ่มมีขึ้นอีกครั้งตอนปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา  โดยเป็นเมืองขึ้นของนครราชสีมา 
และปรากฏชื่อต่อมาในสมัยกรุงธนบุรี ถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ โดยบุรีรัมย์มีฐานะเป็นเมืองๆ หนึ่ง จนถึง พ.ศ. 
2476 ได้มีการจัดระเบียบราชการบริหารส่วนภูมิภาคใหม่ จึงได้เปลี่ยนเป็นจังหวัดบุรีรัมย์มาจนถึงปัจจุบันนี้ มี
เนื้อท่ีประมาณ 10,322.85 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 6,451,803 ไร่ อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ  410  กิโลเมตร 

  อาณาเขตติดต่อ 
 ทิศเหนือ ติดต่อจังหวัดขอนแก่น และมหาสารคาม 
 ทิศใต้  ติดต่อจังหวัดปราจีนบุรี และเทือกเขาพนมมาลัย ซึ่งก้ันเขตแดน 

  ระหว่างไทยกับกัมพูชา 
 ทิศตะวันออก    ติดต่อจังหวัดสุรินทร์ 
 ทิศตะวันตก ติดต่อจังหวัดนครราชสีมา 

 

1.2. การปกครอง ในปี พ.ศ. 2557 จังหวัดบุรีรัมย์ แบ่งการปกครอง ดังนี้ 
   1.2.1. การบริหารส่วนภูมิภาค  

 ประกอบด้วย   23  อ าเภอ   
           189  ต าบล  ,      2,212  หมู่บ้าน 
   

ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวดับุรีรมัย์ 
 

   1.2.2. การบริหารส่วนท้องถิ่น   
ประกอบด้วย  1  องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  3  เทศบาลเมือง  ,  59 เทศบาลต าบล    

   146 องค์การบริหารส่วนต าบล     
  ข้อมูล ณ  วันที่  9  มีนาคม  2558 

ที่มา : ส านักงานพัฒนาระบบ รปูแบบและโครงสร้าง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น   
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1.3. เศรษฐกิจ  
   
 
 
 

   
หมายเหต ุ: ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลีย่นแปลงแก้ไขได้ 
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (GPP AT CURRENT  MARKET  PRICES) 

 
 

1.4.  พืชเศรษฐกิจและอาชีพหลัก 
 

   1.  พืชเศรษฐกิจ  ข้าว, มันส าปะหลัง, อ้อย 
   2.  อาชีพหลัก  ท านา , ท าไร่ 
 

 
1.5.  การลงทุน   

             โรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ 
  ปี 2556  ปี 2557 
จ านวนโรงงาน (แห่ง)  31  19 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    3,799.04  5,483.29 
การจ้างงาน (คน)  961  226 

 
  
 

2. ข้อมูลด้านแรงงาน 
 

2.1. ประชากร  ณ  วันท่ี  1  ธันวาคม  2557 
หน่วย : คน 

เพศ  ปี  2556  ปี 2557 
ชาย  785,215  610,234 
หญิง   788,223  649,245 
รวม  1,573,438  1,259,479 

ที่มา : ส านักงานสถิตแิห่งชาติ   
 
 
 
 

  ปี 2555  ปี 2556 
ผลิตภณัฑ์มวลรวมจังหวดั (GPP) (ล้านบาท)  73,279  80,688 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  57,830  63,889 

บุรีรัมย์ 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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2.2. ก าลังแรงงาน 
หน่วย : คน 

สถานภาพก าลังแรงงาน  ปี  2556  ปี 2557 
ประชากรอาย ุ 15  ปีขึ้นไป  1,334,763  959,905 
1. ก าลังแรงงานรวม  878,306  592,021 
    1.1. ก าลังแรงงานปัจจุบัน  864,647  587,162 
           1.1.1. ผู้มีงานท า  857,316  584,125 
           1.1.2. ผู้ว่างงาน  7,331  3,037 
    1.2. ก าลังแรงงานท่ีรอฤดูกาล  13,658  4,859 
2. ผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน  456,457  367,883 
     2.1. ท างานบ้าน  129,716  101,863 
     2.2. เรียนหนังสือ  103,560  75,892 
     2.3. อื่น ๆ  223,182  190,129 
3. อัตราการว่างงาน  0.83  0.51 

หมายเหต ุ:  1. ในตารางสถิต ิผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เท่ากบัยอดรวม 
                  ทัง้นี้เนื่องจากการปดัเศษทศนิยมของข้อมูลแต่ละจ านวน ซึ่งได้จากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเรจ็รูป 

 2. อัตราการว่างงาน  = ผู้ว่างงาน x 100  / ก าลังแรงงานรวม 
ที่มา : กลุ่มสถิตแิรงงาน ส านักสถิตเิศรษฐกิจและสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 
 

 
2.3. อัตราค่าจ้างขั้นต่ า  

 
 

       วันละ  300  บาท  
(มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556) 

 

      ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการค่าจ้าง กระทรวงแรงงาน 
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2.4. สถานประกอบกิจการ ปี 2557 
               หน่วย :คน 

ขนาดสถานประกอบการ ปี  2557 
แห่ง จ านวน  

ตั้งแต่   1 - 4  คน 1,417 2,964  
ตั้งแต่   5 - 9  คน 606 4,122  
ตั้งแต่   10 - 19  คน 229 3,095  
ตั้งแต่   20 - 49  คน 187 5,865  
ตั้งแต่   50 - 99 คน 41 2,975  
ตั้งแต่   100 - 299 คน 30 4,670  
ตั้งแต่   300 - 499 คน 
ตั้งแต่   500 - 999 คน 

7 
2 

2,362 
1,536 

 

ตั้งแต่   > = 1000 คน 1 1,033  
รวม 2,520 28,622  

  ที่มา : ส านักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน                                                                          
   

 
 

2.5. ผูป้ระกันตน  จ าแนกตามขนาดสถานประกอบการ ณ  เดือนธันวาคม 2557      
 

                     

ขนาดสถานประกอบการ    ณ ธันวาคม 2557 
   แห่ง    คน  

ตั้งแต ่ ≤10 คน   1,651  5,910 

ตั้งแต ่  11 - 20  คน   296  4,394 

ตั้งแต ่  21 - 50  คน   212  6,488 

ตั้งแต ่  51 - 100  คน   76  5,382 

ตั้งแต ่  101 - 200  คน   35  4,754 

ตั้งแต ่  201 - 500  คน   21  6,425 

ตั้งแต ่  501 - 1,000 คน   8  5,257 

ตั้งแต ่  > 1,001 คน   1  1,028 

รวม   2,300  39,638 
 

      ที่มา : กองวิจัยและพัฒนา ส านักงานประกันสังคม   
                         หมายเหตุ : การจัดการฐานข้อมูลผู้ประกันตน  ของส านักงานประกันสังคม  ด าเนินการในรูปแบบ  
                                 Real time  จึงไม่สามารถประมวลผลข้อมูลสถานประกอบการในปี  2557  ได ้

 
 
 
 

บุรีรัมย์ 
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2.2. ก าลังแรงงาน 
หน่วย : คน 

สถานภาพก าลังแรงงาน  ปี  2556  ปี 2557 
ประชากรอาย ุ 15  ปีขึ้นไป  1,334,763  959,905 
1. ก าลังแรงงานรวม  878,306  592,021 
    1.1. ก าลังแรงงานปัจจุบัน  864,647  587,162 
           1.1.1. ผู้มีงานท า  857,316  584,125 
           1.1.2. ผู้ว่างงาน  7,331  3,037 
    1.2. ก าลังแรงงานท่ีรอฤดูกาล  13,658  4,859 
2. ผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน  456,457  367,883 
     2.1. ท างานบ้าน  129,716  101,863 
     2.2. เรียนหนังสือ  103,560  75,892 
     2.3. อื่น ๆ  223,182  190,129 
3. อัตราการว่างงาน  0.83  0.51 

หมายเหต ุ:  1. ในตารางสถิต ิผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เท่ากบัยอดรวม 
                  ทัง้นี้เนื่องจากการปดัเศษทศนิยมของข้อมูลแต่ละจ านวน ซึ่งได้จากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเรจ็รูป 

 2. อัตราการว่างงาน  = ผู้ว่างงาน x 100  / ก าลังแรงงานรวม 
ที่มา : กลุ่มสถิตแิรงงาน ส านักสถิตเิศรษฐกิจและสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 
 

 
2.3. อัตราค่าจ้างขั้นต่ า  

 
 

       วันละ  300  บาท  
(มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556) 

 

      ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการค่าจ้าง กระทรวงแรงงาน 
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2.4. สถานประกอบกิจการ ปี 2557 
               หน่วย :คน 

ขนาดสถานประกอบการ ปี  2557 
แห่ง จ านวน  

ตั้งแต่   1 - 4  คน 1,417 2,964  
ตั้งแต่   5 - 9  คน 606 4,122  
ตั้งแต่   10 - 19  คน 229 3,095  
ตั้งแต่   20 - 49  คน 187 5,865  
ตั้งแต่   50 - 99 คน 41 2,975  
ตั้งแต่   100 - 299 คน 30 4,670  
ตั้งแต่   300 - 499 คน 
ตั้งแต่   500 - 999 คน 

7 
2 

2,362 
1,536 

 

ตั้งแต่   > = 1000 คน 1 1,033  
รวม 2,520 28,622  

  ที่มา : ส านักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน                                                                          
   

 
 

2.5. ผูป้ระกันตน  จ าแนกตามขนาดสถานประกอบการ ณ  เดือนธันวาคม 2557      
 

                     

ขนาดสถานประกอบการ    ณ ธันวาคม 2557 
   แห่ง    คน  

ตั้งแต ่ ≤10 คน   1,651  5,910 

ตั้งแต ่  11 - 20  คน   296  4,394 

ตั้งแต ่  21 - 50  คน   212  6,488 

ตั้งแต ่  51 - 100  คน   76  5,382 

ตั้งแต ่  101 - 200  คน   35  4,754 

ตั้งแต ่  201 - 500  คน   21  6,425 

ตั้งแต ่  501 - 1,000 คน   8  5,257 

ตั้งแต ่  > 1,001 คน   1  1,028 

รวม   2,300  39,638 
 

      ที่มา : กองวิจัยและพัฒนา ส านักงานประกันสังคม   
                         หมายเหตุ : การจัดการฐานข้อมูลผู้ประกันตน  ของส านักงานประกันสังคม  ด าเนินการในรูปแบบ  
                                 Real time  จึงไม่สามารถประมวลผลข้อมูลสถานประกอบการในปี  2557  ได ้
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2.6. ข้อมูลการฝึกอาชีพ ปี 2557 
หน่วย : คน 

ประเภทกิจกรรม   ชาย     หญิง    รวม  
1. เสริมทักษะ  673  116  789 
2. การประกอบอาชีพอิสระ  -  20  20 
3. เตรียมเข้าท างาน  18  3  21 
4. ยกระดับฝีมือแรงงาน  929  981  1,910 
5. ทดสอบมาตรฐานฝมีือแรงงาน  220  20  240 
6. การให้บริการพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับการแข่งขัน  -  -  - 
7.  การพัฒนาฝมีือแรงงานพัฒนาบุคลากรฝึก/วิทยากรภายนอก  -  -  - 
8. ส่งเสรมิ/พัฒนาฝมีือแรงงานในสถานประกอบการ  -  -  - 
9. แรงงานฝีมือและศักยภาพแข่งขันโลจสิติกส์  -  -  - 
 

10. แรงงานฝีมือและศักยภาพแขง่ขันท่องเที่ยว  -  -  - 
รวม  1,840  1,140  2,980 

ที่มา : ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวดับุรีรัมย์ 
           

 
2.7. แรงงานไทยไปต่างประเทศ 

หน่วย : คน 
 ปี 2556  ปี 2557 
 ชาย หญิง รวม  ชาย หญิง รวม 

 ผู้ขออนุญาตเดินทางไป
ท างานในต่างประเทศ 3,086 532 3,618  2,438 515 2,953 

- กรมจัดส่ง 709 46 755  458 51 509 
- บริษัทจัดส่ง 1,727 290 2,017  1,583 274 1,857 
- เดินทางด้วยตนเอง 364 129 493  249 152 401 
- นายจ้างพาไป 286 67 353  286 67 353 

- ฝึกงาน 150 50 200  53 30 83 
- ท างาน 136 17 153  95 8 103 

 RE-ENTRY 1,865 310 2,175  1,632 273 1,905 
หมายเหต ุ: RE-ENTRY  คือ ผู้ที่ไปท างานต่างประเทศแล้วกลับมาพักผ่อนชั่วคราว 
ที่มา : ระบบบริหารแรงงานไทยไปตา่งประเทศ  ส านักบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ 
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2.8.  แรงงานต่างด้าว  ณ เดือนธันวาคม  ปี  2557   

                   จ านวนคนตา่งด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ท างาน 
 

ประเภทคนต่างด้าว    จ านวน  
 (คน) 

  ต่างด้าวถูกกฎหมาย  1,015 

          ตลอดชีพ  153 
 ทั่วไป  183 

          พิสูจน์สญัชาต ิ
          MOU  น าเข้า 
          ส่งเสริมการลงทุน 

 
612 
66 
1 

  ต่างด้าวที่ผ่อนผันให้ท างานตามมาตรา 13   - 
          ชนกลุ่มน้อย/พื้นที่สูง  1 
          ตามมติ ครม.(3 สัญชาต)ิ  - 

รวม  1,016 
ที่มา : ฝ่ายทะเบียนและข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มพัฒนาระบบควบคุมการท างานของคนต่างด้าว 
        ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว 

 

2.9. ต าแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงานในประเทศ ปี  2557 
 

เพศ 
 ปี  2557  

 
ต าแหน่งงาน 

(อัตรา)  ผู้สมัครงาน 
(คน)  

บรรจุ
งาน 
(คน) 

 

ชาย 587  2,589  3,368  

หญิง 258  2,899  4,520  

ไม่ระบ ุ 2,268  -  -  

รวม  3,113  5,488  7,888  
                      ที่มา : ระบบสารสนเทศการจัดหางานในประเทศ  กรมการจัดหางาน 
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2.6. ข้อมูลการฝึกอาชีพ ปี 2557 
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หน่วย : คน 
 ปี 2556  ปี 2557 
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ท างานในต่างประเทศ 3,086 532 3,618  2,438 515 2,953 

- กรมจัดส่ง 709 46 755  458 51 509 
- บริษัทจัดส่ง 1,727 290 2,017  1,583 274 1,857 
- เดินทางด้วยตนเอง 364 129 493  249 152 401 
- นายจ้างพาไป 286 67 353  286 67 353 

- ฝึกงาน 150 50 200  53 30 83 
- ท างาน 136 17 153  95 8 103 

 RE-ENTRY 1,865 310 2,175  1,632 273 1,905 
หมายเหต ุ: RE-ENTRY  คือ ผู้ที่ไปท างานต่างประเทศแล้วกลับมาพักผ่อนชั่วคราว 
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2.8.  แรงงานต่างด้าว  ณ เดือนธันวาคม  ปี  2557   

                   จ านวนคนตา่งด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ท างาน 
 

ประเภทคนต่างด้าว    จ านวน  
 (คน) 

  ต่างด้าวถูกกฎหมาย  1,015 

          ตลอดชีพ  153 
 ทั่วไป  183 

          พิสูจน์สญัชาต ิ
          MOU  น าเข้า 
          ส่งเสริมการลงทุน 

 
612 
66 
1 

  ต่างด้าวที่ผ่อนผันให้ท างานตามมาตรา 13   - 
          ชนกลุ่มน้อย/พื้นที่สูง  1 
          ตามมติ ครม.(3 สัญชาต)ิ  - 

รวม  1,016 
ที่มา : ฝ่ายทะเบียนและข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มพัฒนาระบบควบคุมการท างานของคนต่างด้าว 
        ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว 

 

2.9. ต าแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงานในประเทศ ปี  2557 
 

เพศ 
 ปี  2557  

 
ต าแหน่งงาน 

(อัตรา)  ผู้สมัครงาน 
(คน)  

บรรจุ
งาน 
(คน) 

 

ชาย 587  2,589  3,368  

หญิง 258  2,899  4,520  
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                      ที่มา : ระบบสารสนเทศการจัดหางานในประเทศ  กรมการจัดหางาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บุรีรัมย์ 



บุรีรัมย์	 72
63 

 

 

2.10. อุตสาหกรรมที่นายจ้างต้องการแรงงานมาก 5 อันดับแรก ปี 2557 
  

  1. การขายส่ง การขายปลีก การซอ่มแซมยานยนต์ จักรยานยนต ์ จ านวน   1,518 อัตรา 
  2. การผลติ      จ านวน      656 อัตรา 

  3. ที่พักแรมและบริการดา้นอาหาร    จ านวน      260 อัตรา 
  4. กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย   จ านวน      218 อัตรา  

  5. ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร    จ านวน      174 อัตรา 
 

ที่มา : ระบบสารสนเทศการจดัหางานในประเทศ  กรมการจัดหางาน 
 

 

2.11. อาชีพที่นายจ้างต้องการแรงงานมาก 5 อันดบัแรก ปี 2557 
   

  1. อาชีพงานพ้ืนฐาน     จ านวน    3,179  อัตรา 
  2. พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด  จ านวน      776  อัตรา 

  3. เสมียน เจา้หน้าท่ี     จ านวน      528  อัตรา 
  4. ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง   จ านวน      315  อัตรา  

  5. ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจต่างๆ    จ านวน      294     อัตรา 
 

ที่มา : ระบบสารสนเทศการจดัหางานในประเทศ  กรมการจัดหางาน 
 
 

2.12. ประเภทอาชีพที่มีผู้สมัครงานมาก 5 อันดับแรก ปี 2557 
  

  1. พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด  จ านวน      843  คน 
  2. เสมียน   เจ้าหน้าที ่    จ านวน      638  คน 

  3. ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผูค้วบคมุเครื่องจักร   จ านวน      525  คน 
  4. ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง   จ านวน      429  คน  

  5. อาชีพงานพ้ืนฐาน     จ านวน      249  คน 
 

ที่มา : ระบบสารสนเทศการจดัหางานในประเทศ  กรมการจัดหางาน 
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2.13. การศึกษา 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป  จ าแนกตามระดับการศึกษาปี 2556 และ ปี 2557 

                                                                                               หน่วย : คน 
ระดับการศึกษา ผู้ส าเร็จการศึกษา  

ปี 2556 
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปี 2557 
 ไม่มีการศึกษา 48,923 41,317 
 ต่ ากว่าประถมศึกษา 421,260 368,684 
 ระดบัประถมศึกษา 328,139 212,869 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 233,899 155,294 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 188,861 108,385 

    -  สายสามัญ 175,419 98,698 
    -  สายอาชีวศึกษา 13,333 9,645 
    -  สายวิชาการศึกษา 109 42 

 ระดับอุดมศึกษา 112,718 72,887 
    -  สายวิชาการ 54,831 35,796 
    -  สายวิชาชีพ 30,826 18,777 
    -  สายวิชาการศึกษา 27,061 18,314 

 อื่น ๆ 45 - 
 ไม่ทราบ 918 469 

รวม 1,334,763 959,905 
หมายเหต ุ: ในตารางสถติิ ผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เทา่กับยอดรวม ทั้งน้ีเนื่องจากการปัดเศษทศนิยมของข้อมูล 
               แต่ละจ านวนซ่ึงได้จากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเร็จรปู 

ที่มา : กลุ่มสถิตแิรงงาน ส านักสถิตเิศรษฐกิจและสังคมส านักงานสถิตแิห่งชาติ 
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2.13. การศึกษา 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป  จ าแนกตามระดับการศึกษาปี 2556 และ ปี 2557 

                                                                                               หน่วย : คน 
ระดับการศึกษา ผู้ส าเร็จการศึกษา  

ปี 2556 
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปี 2557 
 ไม่มีการศึกษา 48,923 41,317 
 ต่ ากว่าประถมศึกษา 421,260 368,684 
 ระดบัประถมศึกษา 328,139 212,869 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 233,899 155,294 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 188,861 108,385 

    -  สายสามัญ 175,419 98,698 
    -  สายอาชีวศึกษา 13,333 9,645 
    -  สายวิชาการศึกษา 109 42 

 ระดับอุดมศึกษา 112,718 72,887 
    -  สายวิชาการ 54,831 35,796 
    -  สายวิชาชีพ 30,826 18,777 
    -  สายวิชาการศึกษา 27,061 18,314 

 อื่น ๆ 45 - 
 ไม่ทราบ 918 469 

รวม 1,334,763 959,905 
หมายเหต ุ: ในตารางสถติิ ผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เทา่กับยอดรวม ทั้งน้ีเนื่องจากการปัดเศษทศนิยมของข้อมูล 
               แต่ละจ านวนซ่ึงได้จากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเร็จรปู 

ที่มา : กลุ่มสถิตแิรงงาน ส านักสถิตเิศรษฐกิจและสังคมส านักงานสถิตแิห่งชาติ 
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2.14. ผูม้ีงานท าที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป จ าแนกตามระดับการศึกษาที่ส าเร็จ ปี 2557 
หน่วย : คน 

ระดับการศกึษา  ชาย  หญิง  รวม 
 ไม่มีการศึกษา 5,512  7,394  12,906 
 ต่ ากว่าประถมศึกษา 116,480  96,050  212,531 
 ระดับประถมศึกษา 93,598  60,722  154,320 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 50,610  25,738  76,348 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 75,749  50,403  69,894 

    -  สายสามัญ  37,941  25,420  63,361 
    -  สายอาชีวศึกษา  3,816  2,675  6,491 
    -  สายวิชาการศึกษา  42  -  42 

 ระดับอุดมศึกษา 27,588  30,132  57,718 
    -  สายวิชาการ  14,696  13,383  28,078 
    -  สายวิชาชีพ  8,392  7,254  15,646 
    -  สายวิชาการศึกษา  4,500  9,495  13,994 

 อื่น ๆ -  -  - 
 ไม่ทราบ  364  43  407 

รวม  335,951  248,174  584,125 
   หมายเหต ุ: ในตารางสถติิ ผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เทา่กับยอดรวม 

                               ทั้งน้ีเนื่องจากการปดัเศษทศนิยมของข้อมูลแต่ละจ านวนซ่ึงได้จากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 

    ที่มา : กลุ่มสถิติแรงงาน ส านักสถิตเิศรษฐกิจและสังคมส านักงานสถิตแิห่งชาติ 
 

 
 
 
 
 
 

     ค าขวัญ 
จังหวัดบุรีรัมย ์

 

เมืองปราสาทหิน  ถิ่นภูเขาไฟ 
ผ้าไหมสวย  รวยวัฒนธรรม 

บุรีรัมย์ 
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1. ข้อมลูทั่วไป 
 

 
1.1. พื้นที ่  

จังหวัดมหาสารคาม เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ใจกลางของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีบรรยากาศเต็มไปด้วยความสงบ 
แ ล ะ เ ป็ น ศู น ย์ ก ล า ง ท า ง ด้ า น ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จึงได้ชื่อว่า "ตักศิลาแห่งอีสาน" เนื่องจากมีสถาบันการศึกษาอยู่
มากมายหลายแห่ง มีพ้ืนที่  5,291.683  ตารางกิโลเมตร หรือ 3,307,302 ไร่ ห่างจาก
กรุงเทพฯ โดยทางรถยนต์ 470 กิโลเมตร   

อาณาเขตติดต่อ 
 ทิศเหนือ             ติดต่อกับ  จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 ทิศใต้                ติดต่อกับ  จังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์ 
 ทิศตะวันออก       ติดต่อกับ  จังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดร้อยเอ็ด 
 ทิศตะวันตก         ติดต่อกับ  จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดบุรีรัมย์ 

 

1.2. การปกครอง ในปี พ.ศ.2557 จังหวัดมหาสารคาม แบ่งการปกครอง ดังนี้ 
 

1.2.1. การบริหารส่วนภูมิภาค  
 ประกอบด้วย   13   อ าเภอ,             
   133  ต าบล,     1,804  หมู่บ้าน 
   
 

 

1.2.2. การบริหารส่วนท้องถิ่น   
ประกอบด้วย   1   องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
   1   เทศบาลเมือง, 18 เทศบาลต าบล    

     123  องค์การบริหารส่วนต าบล      
 

  
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวดัมหาสารคาม 

ข้อมูล ณ  วันที่  9  มีนาคม  2558   
ที่มา : ส านักงานพัฒนาระบบ รปูแบบและโครงสร้าง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น   
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1. ข้อมลูทั่วไป 
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1.2. การปกครอง ในปี พ.ศ.2557 จังหวัดมหาสารคาม แบ่งการปกครอง ดังนี้ 
 

1.2.1. การบริหารส่วนภูมิภาค  
 ประกอบด้วย   13   อ าเภอ,             
   133  ต าบล,     1,804  หมู่บ้าน 
   
 

 

1.2.2. การบริหารส่วนท้องถิ่น   
ประกอบด้วย   1   องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
   1   เทศบาลเมือง, 18 เทศบาลต าบล    

     123  องค์การบริหารส่วนต าบล      
 

  
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวดัมหาสารคาม 

ข้อมูล ณ  วันที ่ 9  มีนาคม  2558   
ที่มา : ส านักงานพัฒนาระบบ รปูแบบและโครงสร้าง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น   
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     1.3. เศรษฐกิจ 
     

 
 
 

   
หมายเหต ุ: ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลีย่นแปลงแก้ไขได้ 
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (GPP AT CURRENT  MARKET  PRICES) 

 
 
 

1.4.  พืชเศรษฐกิจและอาชีพหลัก 
   1.  พืชเศรษฐกิจ     ข้าว , มันส าปะหลัง, อ้อย 
   2.  อาชีพหลัก        ท านา  , ท าไร่ 
 
 

1.5. การลงทุน    

   โรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ 
  ปี  2556  ปี 2557 
จ านวนโรงงาน (แห่ง)  27  34 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    542.29  2,429.53 
การจ้างงาน (คน)  251  463 

 

 
 

2.  ข้อมูลด้านแรงงาน 
 

 
2.1. ประชากร ณ  วันท่ี  1  ธันวาคม  2557 

 หน่วย : คน 
เพศ  ปี 2556  ปี 2557 
ชาย  470,808  397,317 
หญิง   484,836  432,852 
รวม  955,644  830,169 

ที่มา : ส านักงานสถิตแิห่งชาติ   

 
 
 

  ปี 2555  ปี 2556 
ผลิตภณัฑ์มวลรวมจังหวดั (GPP) (ล้านบาท)  47,388  52,315 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  57,123  63,001 

มหาสารคาม 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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2.2. ก าลังแรงงาน  
หน่วย : คน 

สถานภาพก าลังแรงงาน  ปี 2556  ปี 2557 
ประชากรอาย ุ 15 ปีขึ้นไป  837,684  671,525 

1. ก าลังแรงงานรวม  613,294  469,120 

    1.1. ก าลังแรงงานปัจจุบัน  612,811  467,203 

           1.1.1. ผู้มีงานท า  608,384  465,067 

           1.1.2. ผู้ว่างงาน  4,428  2,137 

    1.2. ก าลังแรงงานท่ีรอฤดูกาล  482  1,917 

2. ผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน  224,390  202,405 

     2.1. ท างานบ้าน  47,804  50,822 

     2.2. เรียนหนังสือ  84,630  70,175 

     2.3. อื่น ๆ  91,956  81,408 

3. อัตราการว่างงาน  0.72  0.46 
หมายเหต ุ:  1. ในตารางสถิต ิผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เท่ากบัยอดรวม 
                   ทั้งน้ีเนื่องจากการปัดเศษทศนิยมของข้อมูลแต่ละจ านวน ซึ่งได้จากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเรจ็รูป 

  2. อัตราการวา่งงาน  = ผู้ว่างงาน x 100  / ก าลังแรงงานรวม 
ที่มา : กลุ่มสถิตแิรงงาน ส านักสถิตเิศรษฐกิจและสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 
 

 

2.3. อัตราค่าจ้างขั้นต่ า 
 
 
  

วันละ  300  บาท  
(มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556) 

 

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการค่าจ้าง กระทรวงแรงงาน 
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2.4. สถานประกอบกิจการ ปี  2557 
               หน่วย :คน 

ขนาดสถานประกอบการ  ปี  2557 
แห่ง จ านวน  

ตั้งแต่   1 - 4  คน 1,207 2,544  
ตั้งแต่   5 - 9  คน 494 3,384  
ตั้งแต่   10 - 19  คน 146 2,026  
ตั้งแต่   20 - 49  คน 134 4,153  
ตั้งแต่   50 - 99 คน 13 912  
ตั้งแต่   100 - 299 คน 17 2,431  
ตั้งแต่   300 - 499 คน 
ตั้งแต่   500 - 999 คน 

2 
1 

846 
531 

 

ตั้งแต่   > = 1000 คน 2 2,295  
รวม 2,016 19,122  

  ที่มา : ส านักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน                                                                          
   

 

2.5.  ผู้ประกันตน  จ าแนกตามขนาดสถานประกอบการ  ณ  เดือนธันวาคม 2557  
          

ขนาดสถานประกอบการ    ณ ธันวาคม 2557 
   แห่ง    คน  

ตั้งแต่  ≤ 10 คน   1,287  4,104 

ตั้งแต่   11 - 20  คน   205  3,058 

ตั้งแต่   21 - 50  คน   143  4,326 

ตั้งแต่   51 - 100  คน   32  2,394 

ตั้งแต่   101 - 200  คน   24  3,597 

ตั้งแต่   201 - 500  คน   9  2,534 

ตั้งแต่   501 - 1,000  คน   5  3,193 

ตั้งแต่   > 1,001  คน   3  5,478 

รวม   1,708  28,684 
 ที่มา : กองวิจัยและพัฒนา ส านักงานประกันสังคม   

                    หมายเหตุ : การจัดการฐานข้อมูลผู้ประกันตน  ของส านักงานประกันสังคม  ด าเนินการในรูปแบบ  
                            Real time  จึงไม่สามารถประมวลผลข้อมูลสถานประกอบการในปี  2557  ได้ 
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2.3. อัตราค่าจ้างขั้นต่ า 
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  ที่มา : ส านักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน                                                                          
   

 

2.5.  ผู้ประกันตน  จ าแนกตามขนาดสถานประกอบการ  ณ  เดือนธันวาคม 2557  
          

ขนาดสถานประกอบการ    ณ ธันวาคม 2557 
   แห่ง    คน  

ตั้งแต่  ≤ 10 คน   1,287  4,104 

ตั้งแต่   11 - 20  คน   205  3,058 

ตั้งแต่   21 - 50  คน   143  4,326 

ตั้งแต่   51 - 100  คน   32  2,394 

ตั้งแต่   101 - 200  คน   24  3,597 

ตั้งแต่   201 - 500  คน   9  2,534 

ตั้งแต่   501 - 1,000  คน   5  3,193 

ตั้งแต่   > 1,001  คน   3  5,478 
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 ที่มา : กองวิจัยและพัฒนา ส านักงานประกันสังคม   

                    หมายเหตุ : การจัดการฐานข้อมูลผู้ประกันตน  ของส านักงานประกันสังคม  ด าเนินการในรูปแบบ  
                            Real time  จึงไม่สามารถประมวลผลข้อมูลสถานประกอบการในปี  2557  ได้ 
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2.6. ข้อมูลการฝึกอาชีพ ปี 2557 
หน่วย : คน 

ประเภทกิจกรรม   ชาย    หญิง    รวม  
1. เสริมทักษะ  77  321  398 
2. การประกอบอาชีพอิสระ  35  130  165 
3. เตรียมเข้าท างาน  109  79  188 
4. ยกระดับฝีมือแรงงาน  136  88  224 
5. ทดสอบมาตรฐานฝมีือแรงงาน  253  124  377 
6. การให้บริการพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับการแข่งขัน  58  54  112 
7.  การพัฒนาฝมีือแรงงานพัฒนาบุคลากรฝึก/วิทยากรภายนอก  -  -  - 
8. ส่งเสรมิ/พัฒนาฝมีือแรงงานในสถานประกอบการ  300  265  565 
9. แรงงานฝีมือและศักยภาพแข่งขันโลจสิติกส์  133  63  196 
 

10. แรงงานฝีมือและศักยภาพแขง่ขันท่องเที่ยว  -  -  - 
รวม  1,101  1,124  2,225 

ที่มา : ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวดัมหาสารคาม 
     

 

2.7. แรงงานไทยไปต่างประเทศ  

 หน่วย : คน 
  ปี  2556  ปี  2557 
  ชาย  หญิง  รวม  ชาย  หญิง  รวม 

 ผู้ขออนุญาตเดินทางไปท างานใน
ต่างประเทศ 1,701  312  2,013  1,405  266  1,671 

- กรมจัดส่ง 252  23  275  175  23  198 
- บริษัทจัดส่ง 786  142  928  700  150  850 
- เดินทางด้วยตนเอง 340  96  436  303  66  369 
- นายจ้างพาไป 323  51  374  227  27  254 

-   ฝึกงาน 92  27  119  37  23  60 
-  ท างาน 231  24  255  190  4  194 

 RE-ENTRY 883  182  1,065  700  186  886 
หมายเหต ุ: RE-ENTRY  คือ ผู้ที่ไปท างานต่างประเทศแล้วกลับมาพักผ่อนชั่วคราว      
ที่มา : ระบบบริหารแรงงานไทยไปตา่งประเทศ  ส านักบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ      
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2.8.  แรงงานต่างด้าว  ณ  เดือนธันวาคม ปี  2557   

        จ านวนคนต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตให้ท างาน 
 

ประเภทคนต่างด้าว    จ านวน  
 (คน) 

  ต่างด้าวถูกกฎหมาย  344 
          ตลอดชีพ  5 
 ทั่วไป  176 

          พิสูจน์สญัชาต ิ
          MOU  น าเข้า 
          ส่งเสริมการลงทุน 

 
112 
50 
1 

  ต่างด้าวที่ผ่อนผันให้ท างานตามมาตรา 13   - 
          ชนกลุ่มน้อย/พื้นที่สูง  2 
          ตามมติ ครม.(3 สัญชาต)ิ  - 

รวม  346 
ที่มา : ฝ่ายทะเบียนและข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มพัฒนาระบบควบคุมการท างานของคนต่างด้าว 
        ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว 

 
 

2.9. ต าแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงานในประเทศ ปี  2557 
  

เพศ 
 ปี  2557  

 
ต าแหน่งงาน 

(อัตรา)  ผู้สมัครงาน 
(คน)  บรรจุงาน 

(คน)  

ชาย 122  1,912  2,736  

หญิง 33  2,243  3,539  

ไม่ระบ ุ 6,693  -  -  

รวม  6,848  4,155  6,275  
                      ที่มา : ระบบสารสนเทศการจัดหางานในประเทศ  กรมการจัดหางาน 
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2.10. อุตสาหกรรมที่นายจ้างต้องการแรงงานมาก  5 อันดับแรก ปี 2557 
 

  1.  การผลิต      จ านวน    3,293  อัตรา 
  2.  การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต ์ จ านวน    1,551 อัตรา 

  3.  กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน   จ านวน      432 อัตรา 
  4.  การก่อสร้าง      จ านวน      312 อัตรา  

  5.  ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร    จ านวน      195 อัตรา  
 
 

 

2.11. อาชีพที่นายจ้างต้องการแรงงานมาก 5 อันดบัแรก ปี 2557 
 

  1. อาชีพงานพ้ืนฐาน     จ านวน    1,267 อัตรา 
  2. เสมียน เจา้หน้าท่ี     จ านวน    1,026 อัตรา 

  3.พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด  จ านวน      558 อัตรา 
  4. ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง   จ านวน      341 อัตรา  

  5. ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผูค้วบคมุเครื่องจักร   จ านวน      290 อัตรา 
 
 

 

2.12. อาชีพที่มีผู้สมัครงานมาก 5 อันดับแรก ป ี2557 
   

1. อาชีพงานพ้ืนฐาน     จ านวน   4,664 คน 
  2. พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านและตลาด   จ านวน     712 คน 

  3. เสมียน   เจ้าหน้าที่      จ านวน     665 คน 
  4. ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง   จ านวน     367 คน  

  5. ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผูค้วบคมุเครื่องจักร   จ านวน     239 คน 
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2.13. การศึกษา 
 

 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป จ าแนกตามระดับการศึกษาปี 2556  และ ปี 2557 
หน่วย : คน 

ระดับการศึกษา  
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา   
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา  
 ปี 2556  ปี 2557 

 ไม่มีการศึกษา 6,693  2,422 
 ต่ ากว่าประถมศึกษา 259,155  235,442 
 ระดับประถมศึกษา 205,632  161,033 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 153,505  115,094 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 133,106  98,996 

    -  สายสามัญ  119,737  86,650 
    -  สายอาชีวศึกษา  13,304  12,263 
    -  สายวิชาการศึกษา  65  83 

 ระดับอุดมศึกษา 79,400  58,085 
    -  สายวิชาการ  29,125  27,748 
    -  สายวิชาชีพ  28,165  12,536 
    -  สายวิชาการศึกษา  22,110  17,801 

 อื่น ๆ -  - 
 ไม่ทราบ  194  454 

รวม  837,684  671,525 
หมายเหต ุ: ในตารางสถติิ ผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เทา่กับยอดรวม ทั้งน้ีเนื่องจากการปัดเศษทศนิยมของ 
               ข้อมูลแตล่ะจ านวน ซึ่งไดจ้ากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเร็จรปู 
ที่มา : กลุ่มสถิตแิรงงาน ส านักสถิตเิศรษฐกิจและสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดอกไม้ประจ าจังหวัด 
ดอกลั่นทมขาว 

(จ าปาขาว) 
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ดอกไม้ประจ าจังหวัด 
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2.14. ผู้มีงานท าที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป จ าแนกตามระดับการศึกษาที่ส าเร็จ ปี 2557    
หน่วย : คน 

ระดับการศึกษา  ชาย  หญิง  รวม 
 ไม่มีการศึกษา 179  -  179 
 ต่ ากว่าประถมศึกษา 81,556  80,367  161,923 
 ระดับประถมศึกษา 75,444  57,230  132,674 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 35,050  21,978  57,028 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 38,155  25,843  63,999 

    -  สายสามัญ  33,195  22,954  56,149 
    -  สายอาชีวศึกษา  4,960  2,889  7,850 
    -  สายวิชาการศึกษา  -  -  - 

 ระดับอุดมศึกษา 21,209  28,055  49,264 
    -  สายวิชาการ  10,096  13,689  23,785 
    -  สายวิชาชีพ  6,689  4,353  11,042 
    -  สายวิชาการศึกษา  4,424  10,013  14,437 

 อื่น ๆ -  -  - 
 ไม่ทราบ  -  -  - 

รวม  251,594  213,473  465,067 
 

หมายเหต ุ: ในตารางสถติิ ผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เทา่กับยอดรวม ทั้งน้ีเนื่องจากการปัดเศษทศนิยมของข้อมูลแต่ละจ านวน  
               ซึ่งได้จากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเร็จรปู 
ที่มา : กลุ่มสถิตแิรงงาน ส านักสถิตเิศรษฐกิจและสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    ค าขวัญ 
  จังหวัดมหาสารคาม 

     พุทธมณฑลอีสาน  ถิ่นฐานอารยธรรม 
ผ้าไหมล้ าเลอค่า  ตักศิลานคร 

มหาสารคาม 
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ข้อมูล ณ  วันที่  9  มีนาคม  2558 
ที่มา : ส านักงานพัฒนาระบบ รปูแบบและโครงสร้าง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น   

 
 
 

 
 
 
 

1. ข้อมลูทั่วไป 
 

1.1. พื้นที่  
จังหวัดมุกดาหารเป็นประตูด่านส าคัญสู่กลุ่มประเทศอินโดจีน มีความสัมพันธ์ฉันท์บ้านพ่ีเมืองน้องกับ

แขวงสวันเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาช้านาน โดยมีแม่น  าโขงซึ่งมีความยาวถึง 70  กิโลเมตร 
เป็นเส้นกั นพรมแดน และมีความโดดเด่นในด้านชนเผ่าพื นเมืองต่างๆ ที่มีถึง 8 เผ่าได้แก่ เผ่าไทยอีสาน ภูไท ไทย
ข่า กระโซ่ ไทยย้อ ไทยกะเลิง  ไทยแสก และไทยกุลา และยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม มีพื นที่
ทั งหมด 4,339.830 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,712,394 ไร่ อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถยนต์ประมาณ  
642  กิโลเมตร   

อาณาเขตติดต่อ 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับอ าเภอนาแก อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม และอ าเภอ 

    เต่างอยจังหวัดสกลนคร 
 ทิศใต้      ติดต่อกับอ าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร อ าเภอชานุมาน 
   จังหวัดอ านาจเจริญ  อ าเภอหนองพอก  จังหวัดร้อยเอ็ด 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับแขวงสะหวันนะเขต ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย 
   ประชาชนลาว 
 ทิศตะวันตก    ติดต่อกับอ าเภอเขาวง อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  
   และอ าเภอเมยวดี  จังหวัดร้อยเอ็ด 

 

1.2.   การปกครอง ในปี พ.ศ. 2557 จังหวดัมุกดาหาร แบ่งการปกครอง ดังนี้ 
1.2.1.   การบริหารส่วนภูมิภาค  

 ประกอบด้วย     7   อ าเภอ  
53 ต าบล ,   493  หมู่บ้าน 

   
 

1.2.2.   การบริหารส่วนท้องถิ่น   
ประกอบด้วย   1  องค์การบริหารส่วนจังหวัด ,  1 เทศบาลเมือง 
   24 เทศบาลต าบล     
                      29 องค์การบริหารส่วนต าบล     
 
 

ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวดัมุกดาหาร 
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1.3. เศรษฐกิจ  

   
 
 
 

   
หมายเหต ุ: ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลีย่นแปลงแก้ไขได้ 
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(GPP AT CURRENT  MARKET  PRICES) 

 
1.4.  พืชเศรษฐกิจและอาชีพหลัก 
 

   1.  พืชเศรษฐกิจ ข้าว ,มันส าปะหลัง,อ้อย 
   2.  อาชีพหลัก ท านา  , ท าไร่ 
 

1.5.   การลงทุน   
 

   โรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ 
  ปี  2556  ปี 2557 
จ านวนโรงงาน (แห่ง)  17  11 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    227.54  78.15 
การจ้างงาน (คน)  179  65 

 

 
 
2. ข้อมูลด้านแรงงาน 

2.1. ประชากร  ณ  วันท่ี  1  ธันวาคม  2557       

หน่วย : คน 
เพศ  ปี 2556  ปี 2557 
ชาย  172,744  172,609 
หญิง   171,558  176,933 
รวม  344,302  349,542 

ที่มา : ส านักงานสถิตแิห่งชาติ   
 
 
 

  ปี 2555  ปี 2556 
ผลิตภณัฑ์มวลรวมจังหวดั (GPP) (ล้านบาท)  20,035  22,764 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  56,623  64,648 

มุกดาหาร 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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ข้อมูล ณ  วันที่  9  มีนาคม  2558 
ที่มา : ส านักงานพัฒนาระบบ รปูแบบและโครงสร้าง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น   

 
 
 

 
 
 
 

1. ข้อมลูทั่วไป 
 

1.1. พื้นที่  
จังหวัดมุกดาหารเป็นประตูด่านส าคัญสู่กลุ่มประเทศอินโดจีน มีความสัมพันธ์ฉันท์บ้านพ่ีเมืองน้องกับ

แขวงสวันเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาช้านาน โดยมีแม่น  าโขงซึ่งมีความยาวถึง 70  กิโลเมตร 
เป็นเส้นกั นพรมแดน และมีความโดดเด่นในด้านชนเผ่าพื นเมืองต่างๆ ที่มีถึง 8 เผ่าได้แก่ เผ่าไทยอีสาน ภูไท ไทย
ข่า กระโซ่ ไทยย้อ ไทยกะเลิง  ไทยแสก และไทยกุลา และยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม มีพื นที่
ทั งหมด 4,339.830 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,712,394 ไร่ อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถยนต์ประมาณ  
642  กิโลเมตร   

อาณาเขตติดต่อ 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับอ าเภอนาแก อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม และอ าเภอ 

    เต่างอยจังหวัดสกลนคร 
 ทิศใต้      ติดต่อกับอ าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร อ าเภอชานุมาน 
   จังหวัดอ านาจเจริญ  อ าเภอหนองพอก  จังหวัดร้อยเอ็ด 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับแขวงสะหวันนะเขต ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย 
   ประชาชนลาว 
 ทิศตะวันตก    ติดต่อกับอ าเภอเขาวง อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  
   และอ าเภอเมยวดี  จังหวัดร้อยเอ็ด 

 

1.2.   การปกครอง ในปี พ.ศ. 2557 จังหวดัมุกดาหาร แบ่งการปกครอง ดังนี้ 
1.2.1.   การบริหารส่วนภูมิภาค  

 ประกอบด้วย     7   อ าเภอ  
53 ต าบล ,   493  หมู่บ้าน 

   
 

1.2.2.   การบริหารส่วนท้องถิ่น   
ประกอบด้วย   1  องค์การบริหารส่วนจังหวัด ,  1 เทศบาลเมือง 
   24 เทศบาลต าบล     
                      29 องค์การบริหารส่วนต าบล     
 
 

ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวดัมุกดาหาร 
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1.3. เศรษฐกิจ  

   
 
 
 

   
หมายเหต ุ: ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลีย่นแปลงแก้ไขได้ 
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(GPP AT CURRENT  MARKET  PRICES) 

 
1.4.  พืชเศรษฐกิจและอาชีพหลัก 
 

   1.  พืชเศรษฐกิจ ข้าว ,มันส าปะหลัง,อ้อย 
   2.  อาชีพหลัก ท านา  , ท าไร่ 
 

1.5.   การลงทุน   
 

   โรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ 
  ปี  2556  ปี 2557 
จ านวนโรงงาน (แห่ง)  17  11 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    227.54  78.15 
การจ้างงาน (คน)  179  65 

 

 
 
2. ข้อมูลด้านแรงงาน 

2.1. ประชากร  ณ  วันท่ี  1  ธันวาคม  2557       

หน่วย : คน 
เพศ  ปี 2556  ปี 2557 
ชาย  172,744  172,609 
หญิง   171,558  176,933 
รวม  344,302  349,542 

ที่มา : ส านักงานสถิตแิห่งชาติ   
 
 
 

  ปี 2555  ปี 2556 
ผลิตภณัฑ์มวลรวมจังหวดั (GPP) (ล้านบาท)  20,035  22,764 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  56,623  64,648 

มุกดาหาร 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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2.2. ก าลังแรงงาน  
หน่วย : คน 

สถานภาพก าลังแรงงาน  ปี  2556      ปี 2557 
ประชากรอาย ุ 15  ปีขึ้นไป  278,781  274,572 
1. ก าลังแรงงานรวม  211,802  200,763 
    1.1. ก าลังแรงงานปัจจุบัน  211,356  200,300 
           1.1.1. ผู้มีงานท า  210,525  198,842 
           1.1.2. ผู้ว่างงาน  830  1,458 
    1.2. ก าลังแรงงานท่ีรอฤดูกาล  446  462 
2. ผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน  66,979  73,809 
     2.1. ท างานบ้าน  19,906  21,238 
     2.2. เรียนหนังสือ  18,200  19,139 
     2.3. อื่น ๆ  28,873  33,432 
3. อัตราการว่างงาน  0.39  0.73 

หมายเหต ุ:  1. ในตารางสถิต ิผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เท่ากบัยอดรวม 
                   ทั้งน้ีเนื่องจากการปัดเศษทศนิยมของข้อมูลแต่ละจ านวน ซึ่งได้จากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเรจ็รูป 

2. อัตราการวา่งงาน  = ผู้ว่างงาน x 100  / ก าลงัแรงงานรวม 
ที่มา : กลุ่มสถิตแิรงงาน ส านักสถิตเิศรษฐกิจและสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 
 
 

2.3. อัตราค่าจ้างขั้นต่ า 
 
 
 
 

   วันละ  300  บาท  
(มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556) 
 ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการค่าจ้าง กระทรวงแรงงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มุกดาหาร 
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2.4  สถานประกอบกิจการ ปี  2557 
               หน่วย :คน 

ขนาดสถานประกอบการ  ปี  2557 
แห่ง จ านวน  

ตั งแต่   1 - 4  คน 610 1,310  
ตั งแต่   5 - 9  คน 264 1,775  
ตั งแต่   10 - 19  คน 113 1,495  
ตั งแต่   20 - 49  คน 70 2,234  
ตั งแต่   50 - 99 คน 6 405  
ตั งแต่   100 - 299 คน 12 1,707  
ตั งแต่   300 - 499 คน 
ตั งแต่   500 - 999 คน 

2 
1 

514 
907 

 

ตั งแต่   > = 1000 คน - -  
รวม 1,078 10,347  

  ที่มา : ส านักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน                                                                          
   

 
 

2.5. ผู้ประกันตน  จ าแนกตามขนาดสถานประกอบการ  ณ  เดือนธันวาคม  2557 
 
 

ขนาดสถานประกอบการ   ณ ธันวาคม 2557 
   แห่ง    คน  

ตั งแต่  ≤ 10 คน   967  2,856 

ตั งแต่   11 - 20  คน   103  1,511 

ตั งแต่   21 - 50  คน   71  2,190 

ตั งแต่   51 - 100  คน   14  1,034 

ตั งแต่   101 - 200  คน   12  1,822 

ตั งแต่  201 - 500   คน   5  1,703 

ตั งแต่   501 - 1,000  คน   1  887 

ตั งแต่   > 1,001  คน   -  - 

รวม   1,173  12,003 
                     ที่มา : กองวิจัยและพัฒนา ส านักงานประกันสังคม   

           หมายเหตุ : การจัดการฐานข้อมูลผู้ประกันตน  ของส านักงานประกันสังคม  ด าเนินการในรูปแบบ  
                     Real time  จึงไม่สามารถประมวลผลข้อมูลสถานประกอบการในปี  2557  ได ้

 
 
  

มุกดาหาร 
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2.2. ก าลังแรงงาน  
หน่วย : คน 
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ประชากรอาย ุ 15  ปีขึ้นไป  278,781  274,572 
1. ก าลังแรงงานรวม  211,802  200,763 
    1.1. ก าลังแรงงานปัจจุบัน  211,356  200,300 
           1.1.1. ผู้มีงานท า  210,525  198,842 
           1.1.2. ผู้ว่างงาน  830  1,458 
    1.2. ก าลังแรงงานท่ีรอฤดูกาล  446  462 
2. ผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน  66,979  73,809 
     2.1. ท างานบ้าน  19,906  21,238 
     2.2. เรียนหนังสือ  18,200  19,139 
     2.3. อื่น ๆ  28,873  33,432 
3. อัตราการว่างงาน  0.39  0.73 
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ที่มา : กลุ่มสถิตแิรงงาน ส านักสถิตเิศรษฐกิจและสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
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1 

514 
907 

 

ตั งแต่   > = 1000 คน - -  
รวม 1,078 10,347  

  ที่มา : ส านักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน                                                                          
   

 
 

2.5. ผู้ประกันตน  จ าแนกตามขนาดสถานประกอบการ  ณ  เดือนธันวาคม  2557 
 
 

ขนาดสถานประกอบการ   ณ ธันวาคม 2557 
   แห่ง    คน  

ตั งแต่  ≤ 10 คน   967  2,856 

ตั งแต่   11 - 20  คน   103  1,511 

ตั งแต่   21 - 50  คน   71  2,190 

ตั งแต่   51 - 100  คน   14  1,034 

ตั งแต่   101 - 200  คน   12  1,822 

ตั งแต่  201 - 500   คน   5  1,703 

ตั งแต่   501 - 1,000  คน   1  887 

ตั งแต่   > 1,001  คน   -  - 

รวม   1,173  12,003 
                     ที่มา : กองวิจัยและพัฒนา ส านักงานประกันสังคม   

           หมายเหตุ : การจัดการฐานข้อมูลผู้ประกันตน  ของส านักงานประกันสังคม  ด าเนินการในรูปแบบ  
                     Real time  จึงไม่สามารถประมวลผลข้อมูลสถานประกอบการในปี  2557  ได ้

 
 
  

มุกดาหาร 
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2.6. ข้อมูลการฝึกอาชีพ  ปี  2557 
หน่วย : คน 

ประเภทหลักสูตร   ชาย     หญิง    รวม  
1. เสริมทักษะ  16  4  20 
2. การประกอบอาชีพอิสระ  1  19  20 
3. เตรียมเข้าท างาน  21  6  27 

4. ยกระดับฝีมือแรงงาน  917  805  1,722 
5. ทดสอบมาตรฐานฝมีือแรงงาน  307  120  427 
6. การให้บริการพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับการแข่งขัน  510  516  1,026 

7. การพัฒนาฝีมือแรงงานพัฒนาบุคลากรฝึก/วิทยากรภายนอก  -  -  - 
8. ส่งเสรมิ/พัฒนาฝมีือในสถานประกอบการ  -  -  - 
9. พัฒนาระดับฝมีือและศักยภาพบุคลากรโลจสิติกส์  109  53  162 

10.แรงงานฝีมือและศักยภาพแข่งขันท่องเที่ยว  19  28  47 

รวม  1,900  1,551  3,451 
ที่มา : ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวดัมุกดาหาร 

 
 

2.7. แรงงานไทยไปต่างประเทศ 
 หน่วย : คน 

  ปี  2556  ปี  2557 
  ชาย  หญิง  รวม  ชาย  หญิง  รวม 

 ผู้ขออนุญาตเดินทางไปท างานใน
ต่างประเทศ 168  55  223  138  46  184 

- กรมจัดส่ง 26  2  28  16  2  18 
- บริษัทจัดส่ง 89  21  110  90  23  113 
- เดินทางด้วยตนเอง 16  17  33  10  10  20 
- นายจ้างพาไป 37  15  52  22  11  33 

- ฝึกงาน 16  10  26  16  9  25 
- ท างาน 21  5  26  6  2  8 

 RE-ENTRY 145  32  177  110  29  139 
หมายเหต ุ: RE-ENTRY  คือ ผู้ที่ไปท างานต่างประเทศแล้วกลับมาพักผ่อนชั่วคราว      
ที่มา : ระบบบริหารแรงงานไทยไปตา่งประเทศ  ส านักบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ  
 
 
 
     

มุกดาหาร 
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2.8.  แรงงานต่างด้าว  ณ เดือนธันวาคม ปี  2557   

จ านวนคนต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตให้ท างาน 
 

ประเภทคนต่างด้าว    จ านวน  
 (คน) 

  ต่างด้าวถูกกฎหมาย  150 
          ตลอดชีพ  1 
 ทั่วไป  68 

          พิสูจน์สญัชาต ิ
          MOU  น าเข้า 
          ส่งเสริมการลงทุน 

 
29 
51 
1 

  ต่างด้าวที่ผ่อนผันให้ท างานตามมาตรา 13   - 
          ชนกลุ่มน้อย/พื นที่สูง  1 
          ตามมติ ครม.(3 สัญชาต)ิ  - 

รวม  151 
ที่มา : ฝ่ายทะเบียนและข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มพัฒนาระบบควบคุมการท างานของคนต่างด้าว 
        ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว 

 

 
2.9. ต าแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงานในประเทศ  ปี  2557 

   

เพศ 
 ปี  2557  

 
ต าแหน่งงาน 

(อัตรา)  ผู้สมัครงาน 
(คน)  บรรจุงาน 

(คน)  

ชาย 792  995  1,312  

หญิง 541  1,139  1,743  

ไม่ระบ ุ 1,885  -  -  

รวม  3,218  2,134  3,055  
                      ที่มา : ระบบสารสนเทศการจัดหางานในประเทศ  กรมการจัดหางาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มุกดาหาร 
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2.8.  แรงงานต่างด้าว  ณ เดือนธันวาคม ปี  2557   

จ านวนคนต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตให้ท างาน 
 

ประเภทคนต่างด้าว    จ านวน  
 (คน) 

  ต่างด้าวถูกกฎหมาย  150 
          ตลอดชีพ  1 
 ทั่วไป  68 

          พิสูจน์สญัชาต ิ
          MOU  น าเข้า 
          ส่งเสริมการลงทุน 

 
29 
51 
1 

  ต่างด้าวที่ผ่อนผันให้ท างานตามมาตรา 13   - 
          ชนกลุ่มน้อย/พื นที่สูง  1 
          ตามมติ ครม.(3 สัญชาต)ิ  - 

รวม  151 
ที่มา : ฝ่ายทะเบียนและข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มพัฒนาระบบควบคุมการท างานของคนต่างด้าว 
        ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว 

 

 
2.9. ต าแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงานในประเทศ  ปี  2557 

   

เพศ 
 ปี  2557  

 
ต าแหน่งงาน 

(อัตรา)  ผู้สมัครงาน 
(คน)  บรรจุงาน 

(คน)  

ชาย 792  995  1,312  

หญิง 541  1,139  1,743  

ไม่ระบ ุ 1,885  -  -  

รวม  3,218  2,134  3,055  
                      ที่มา : ระบบสารสนเทศการจัดหางานในประเทศ  กรมการจัดหางาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มุกดาหาร 



มุกดาหาร	 92

 81 

 
2.10. อุตสาหกรรมที่นายจ้างต้องการแรงงานมาก 5 อันดับแรก  ปี 2557 

 
 1.  การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ จ านวน    1,225 อัตรา 
 2.  การผลิต      จ านวน      866 อัตรา 
  3.  ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร    จ านวน      312 อัตรา 
  4.  กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย   จ านวน      159 อัตรา  

  5.  การศึกษา      จ านวน      124 อัตรา 
 
 
 

2.11. อาชพีที่นายจ้างต้องการแรงงานมาก 5 อันดบัแรก ปี 2557 
 
  1. พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด  จ านวน     658 อัตรา 
  2. อาชีพงานพื นฐาน     จ านวน     646 อัตรา 

  3. เสมียน   เจ้าหน้าที ่    จ านวน     280 อัตรา 
  4. ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง   จ านวน     177 อัตรา  

  5. ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน  ผู้ควบคมุเครื่องจักร   จ านวน     129 อัตรา 
 
 

 

2.12. อาชีพที่มีผู้สมัครงานมาก 5 อันดับแรก ป ี2557 
  1. พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านและตลาด   จ านวน     759 คน 
  2. เสมียน   เจ้าหน้าที ่     จ านวน     617 คน 

  3. อาชีพงานพื นฐาน     จ านวน     532 คน 
  4. ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง   จ านวน     402 คน  

  5. ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผูค้วบคมุเครื่องจักร   จ านวน     303 คน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มุกดาหาร 

ที่มา : ระบบสารสนเทศการจดัหางานในประเทศ กรมการจัดหางาน 

ที่มา : ระบบสารสนเทศการจดัหางานในประเทศ กรมการจัดหางาน 

ที่มา : ระบบสารสนเทศการจดัหางานในประเทศ กรมการจัดหางาน 
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2.13. การศึกษา 
 
 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป จ าแนกตามระดับการศึกษาปี 2556 และ ปี 2557 

หน่วย : คน 

ระดับการศึกษา  
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา   
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา  
 ปี  2556  ปี  2557 

 ไม่มีการศึกษา 11,439  11,161 
 ต่ ากว่าประถมศึกษา 78,201  88,777 
 ระดับประถมศึกษา 72,492  67,133 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 57,297  50,369 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 34,699  30,449 

    -  สายสามัญ  29,294  25,202 
    -  สายอาชีวศึกษา  5,363  5,207 
    -  สายวิชาการศึกษา  42  40 

 ระดับอุดมศึกษา 24,004  26,307 
    -  สายวิชาการศึกษา  8,909  11,518 
    -  สายวิชาชีพ  9,918  9,916 
    -  สายวิชาการศึกษา  5,177  4,873 

 อื่น ๆ 91  104 
 ไม่ทราบ  557  270 

รวม  278,781  274,572 
หมายเหต ุ: ในตารางสถติิ ผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เทา่กับยอดรวม  

 ทั้งน้ีเนื่องจากการปดัเศษทศนิยมของข้อมูลแตล่ะจ านวน ซึ่งได้จากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
ที่มา : กลุ่มสถิตแิรงงาน ส านักสถิตเิศรษฐกิจและสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดอกไม้ประจ าจังหวัด
ดอกช้างน้าว 

มุกดาหาร 

5 อันดับแรก ปี 2557

5 อันดับแรก ปี 2557

5 อันดับแรก ปี 2557
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2.10. อุตสาหกรรมที่นายจ้างต้องการแรงงานมาก 5 อันดับแรก  ปี 2557 

 
 1.  การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ จ านวน    1,225 อัตรา 
 2.  การผลิต      จ านวน      866 อัตรา 
  3.  ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร    จ านวน      312 อัตรา 
  4.  กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย   จ านวน      159 อัตรา  

  5.  การศึกษา      จ านวน      124 อัตรา 
 
 
 

2.11. อาชพีที่นายจ้างต้องการแรงงานมาก 5 อันดบัแรก ปี 2557 
 
  1. พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด  จ านวน     658 อัตรา 
  2. อาชีพงานพื นฐาน     จ านวน     646 อัตรา 

  3. เสมียน   เจ้าหน้าที ่    จ านวน     280 อัตรา 
  4. ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง   จ านวน     177 อัตรา  

  5. ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน  ผู้ควบคมุเครื่องจักร   จ านวน     129 อัตรา 
 
 

 

2.12. อาชีพที่มีผู้สมัครงานมาก 5 อันดับแรก ป ี2557 
  1. พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านและตลาด   จ านวน     759 คน 
  2. เสมียน   เจ้าหน้าที ่     จ านวน     617 คน 

  3. อาชีพงานพื นฐาน     จ านวน     532 คน 
  4. ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง   จ านวน     402 คน  

  5. ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผูค้วบคมุเครื่องจักร   จ านวน     303 คน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มุกดาหาร 

ที่มา : ระบบสารสนเทศการจดัหางานในประเทศ กรมการจัดหางาน 

ที่มา : ระบบสารสนเทศการจดัหางานในประเทศ กรมการจัดหางาน 

ที่มา : ระบบสารสนเทศการจดัหางานในประเทศ กรมการจัดหางาน 
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2.13. การศึกษา 
 
 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป จ าแนกตามระดับการศึกษาปี 2556 และ ปี 2557 

หน่วย : คน 

ระดับการศึกษา  
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา   
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา  
 ปี  2556  ปี  2557 

 ไม่มีการศึกษา 11,439  11,161 
 ต่ ากว่าประถมศึกษา 78,201  88,777 
 ระดับประถมศึกษา 72,492  67,133 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 57,297  50,369 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 34,699  30,449 

    -  สายสามัญ  29,294  25,202 
    -  สายอาชีวศึกษา  5,363  5,207 
    -  สายวิชาการศึกษา  42  40 

 ระดับอุดมศึกษา 24,004  26,307 
    -  สายวิชาการศึกษา  8,909  11,518 
    -  สายวิชาชีพ  9,918  9,916 
    -  สายวิชาการศึกษา  5,177  4,873 

 อื่น ๆ 91  104 
 ไม่ทราบ  557  270 

รวม  278,781  274,572 
หมายเหต ุ: ในตารางสถติิ ผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เทา่กับยอดรวม  

 ทั้งน้ีเนื่องจากการปดัเศษทศนิยมของข้อมูลแตล่ะจ านวน ซึ่งได้จากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
ที่มา : กลุ่มสถิตแิรงงาน ส านักสถิตเิศรษฐกิจและสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดอกไม้ประจ าจังหวัด
ดอกช้างน้าว 

มุกดาหาร 
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2.14. ผู้มีงานท าที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป จ าแนกตามระดับการศึกษาที่ส าเร็จ ปี 2557   
หน่วย : คน 

ระดบัการศึกษา  ชาย  หญิง  รวม 
 ไม่มีการศึกษา 2,028  2,991  5,019 
 ต่ ากว่าประถมศึกษา 30,977  27,123  58,100 
 ระดับประถมศึกษา 31,995  24,210  56,205 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 19,152  12,296  31,447 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 14,406  9,959  24,365 

    -  สายสามัญ  11,752  8,782  20,534 
    -  สายอาชีวศึกษา  2,654  1,137  3,791 
    -  สายวิชาการศึกษา  -  40  40 

 ระดับอุดมศึกษา 11,342  12,195  23,535 
    -  สายวิชาการ  5,564  4,992  10,555 
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ค าขวัญจังหวัดมุกดาหาร 
หอแก้วสูงเสียดฟ้า ภูผาเทิบแก่งกะเบา 
   แปดเผ่าชนพื้นเมือง ลือเลื่องมะขามหวาน 
     กลองโบราณล้ าเลิศ ถิ่นก าเนิดล าผญา 
       ตระการตาชายโขง  เชื่อมโยงอินโดจีน 

 

มุกดาหาร 
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1. ข้อมลูทั่วไป  จังหวัดยโสธร 

1.1. พื้นที ่  
จากพงศาวดารเมืองยโสธรได้บันทึกไว้ว่า พระเจ้าวรวงศา (พระวอ) เสนาบดีเก่าเมืองเวียงจันทน์

กับสมัครพรรคพวกเดินทางอพยพจะไปอาศัยอยู่กับเจ้านครจ าปาศักดิ์  เมื่อเดินทาง ถึงดงผีสิงห์เห็นเป็น
ท าเลดีจึงได้ตั้งหลักฐานและสร้างเมืองที่นี ่เรียกว่า "บ้านสิงห์ท่า" ต่อมาใน พ.ศ. 2357 พระบาทสมเด็จพระ
พุทธเลิศหล้านภาลัย ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะบ้านสิงห์ท่าแห่งนี้ขึ้นเป็น "เมืองยโสธร" ขึ้น
ตรงต่อกรุงเทพฯ มีเจ้าเมืองด ารงบรรดาศักดิ์เป็นพระสุนทรราชวงศาในปี พ .ศ. 2515 ได้ยกฐานะขึ้นเป็น
จังหวัดยโสธร มีรูปร่ างคล้ายพระจันทร์ครึ่ ง เสี้ ยว ยาวจากทิศเหนือลงมาทิศใต้  ตั้ งอยู่ทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยห่างจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถยนต์ ประมาณ 531 กิโลเมตร มี
พ้ืนที ่4,161.664 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,600,902 ไร่    

 

อาณาเขตติดต่อ     
ทิศเหนือ   ติดต่อกับจังหวัดร้อยเอ็ด และมุกดาหาร 
ทิศตะวันออก   ติดต่อกับจังหวัดอ านาจเจริญ และอุบลราชธานี 
ทิศใต้  ติดต่อกับจังหวัดศรีสะเกษ 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับจังหวัดร้อยเอ็ด 

 

1.2. การปกครอง ในปี พ.ศ. 2557 จังหวดัยโสธร แบ่งการปกครอง ดังนี้ 
1.2.1 การบริหารส่วนภูมิภาค  

 ประกอบด้วย      9   อ าเภอ , 
78   ต าบล  , 835   หมู่บ้าน 

   

 
1.2.2 การบริหารส่วนท้องถิ่น   

ประกอบด้วย   1  องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
   1  เทศบาลเมือง  ,  23  เทศบาลต าบล     

 63  องค์การบริหารส่วนต าบล  
  
 

ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวดัยโสธร 

ข้อมูล ณ  วันที่  9  มีนาคม  2558  
ที่มา : ส านักงานพัฒนาระบบ รปูแบบและโครงสร้าง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น   

 85 

1.3. เศรษฐกิจ 
  

 
 
 

   
หมายเหต ุ: ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลีย่นแปลงแก้ไขได้ 
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (GPP AT CURRENT  MARKET  PRICES) 

 
1.4.  พืชเศรษฐกิจและอาชีพหลัก 

 

    1.  พืชเศรษฐกิจ  ข้าว , มันส าปะหลัง, อ้อย, แตงโม, ยางพารา 
   2.  อาชีพหลัก  ท านา  , ท าไร่, ท าสวน 
 

1.5. การลงทุน  
  

   โรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ 
     หน่วย : คน 

  ปี 2556  ปี 2557 
จ านวนโรงงาน (แห่ง)  19  14 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    267.63  1,015.05 
การจ้างงาน (คน)  150  435 

 
 

 2. ข้อมูลด้านแรงงาน 
 
 
2.1. ประชากร  ณ  วันท่ี  1  ธันวาคม  2557   

หน่วย : คน 
เพศ  ปี 2556  ปี 2557 
ชาย  271,082  237,184 
หญิง   269,301  245,171 
รวม  540,383  482,355 

ที่มา : ส านักงานสถิตแิห่งชาติ   
 
 
 

  ปี 2555  ปี 2556 
ผลิตภณัฑ์มวลรวมจังหวดั (GPP) (ล้านบาท)  24,896  28,421 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  51,166  58,541 

ยโสธร 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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2.2. ก าลังแรงงาน  
หน่วย : คน 

สถานภาพก าลังแรงงาน  ปี 2556  ปี 2557 
ประชากรอาย ุ 15  ปีขึ้นไป  503,454  381,524 

1. ก าลังแรงงานรวม  383,229  281,495 

    1.1. ก าลังแรงงานปัจจุบัน  380,701  280,321 

           1.1.1. ผู้มีงานท า  379,999  279,998 

           1.1.2. ผู้ว่างงาน  701  323 

    1.2. ก าลังแรงงานท่ีรอฤดูกาล  2,529  1,174 

2. ผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน  120,225  100,029 

     2.1. ท างานบ้าน  33,349  28,998 

     2.2. เรียนหนังสือ  41,786  31,102 

     2.3. อื่น ๆ  45,089  39,928 

3. อัตราการว่างงาน  0.18  0.11 
หมายเหต ุ:  1. ในตารางสถิต ิผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เท่ากบัยอดรวม 

            ทั้งน้ีเนื่องจากการปัดเศษทศนิยมของข้อมูลแต่ละจ านวน ซึ่งได้จากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเร็จรปู 
 2. อัตราการว่างงาน  = ผู้ว่างงาน x 100  / ก าลังแรงงานรวม 

ที่มา : กลุ่มสถิตแิรงงาน ส านักสถิตเิศรษฐกิจและสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
 
 

2.3. อัตราค่าจ้างขั้นต่ า 

 

     วันละ  300  บาท  
     (มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 1 มกราคม 2556) 

 

   ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการค่าจ้าง กระทรวงแรงงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยโสธร 
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2.4. สถานประกอบกิจการ ปี  2557 
               หน่วย :คน 

ขนาดสถานประกอบการ  ปี  2557 
แห่ง จ านวน  

ตั้งแต่   1 - 4  คน 957 1,964  
ตั้งแต่   5 - 9  คน 280 1,918  
ตั้งแต่   10 - 19  คน 101 1,370  
ตั้งแต่   20 - 49  คน 76 2,490  
ตั้งแต่   50 - 99 คน 10 707  
ตั้งแต่   100 - 299 คน 5 670  
ตั้งแต่   300 - 499 คน 
ตั้งแต่   500 - 999 คน 

1 
1 

234 
862 

 

ตั้งแต่   > = 1000 คน - -  
รวม 1,431 10,215  

  ที่มา : ส านักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน                                                                          
   

 

2.5.  ผู้ประกันตน  จ าแนกตามขนาดสถานประกอบการ  ณ  เดือนธันวาคม 2557 
 

 

ขนาดสถานประกอบการ    ณ ธันวาคม  2557 
   แห่ง    คน  

ตั้งแต ่ ≤ 10 คน   885  2,734 

ตั้งแต ่  11 - 20  คน           121  1,810 

ตั้งแต ่  21 - 50  คน   95  3,132 

ตั้งแต ่  51 - 100  คน    12  796 

ตั้งแต ่  101 - 200  คน   10  1,415 

ตั้งแต ่  201 - 500  คน   6  2,042 

ตั้งแต ่  501 - 1,000  คน   1  892 

ตั้งแต ่  > 1,001  คน   -  - 

รวม      1,130  12,821 
ที่มา : กองวิจัยและพัฒนา ส านักงานประกันสังคม   

                   หมายเหต ุ: การจัดการฐานข้อมูลผู้ประกันตน  ของส านักงานประกันสังคม  ด าเนินการในรูปแบบ  
                           Real time  จึงไม่สามารถประมวลผลข้อมูลสถานประกอบการในปี  2557  ได ้

 

 
 

ยโสธร 
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2.6. ข้อมูลการฝึกอาชีพ  ปี  2557 
 หน่วย : คน 

ประเภทหลักสูตร   ชาย     หญิง    รวม  
1. เสริมทักษะ  283  367  650 

2. การประกอบอาชีพอิสระ  -  16  16 

3. เตรียมเข้าท างาน  27  -  27 

4. ยกระดับฝีมือแรงงาน  415  538  953 

5. ทดสอบมาตรฐานฝมีือแรงงาน  229  76  305 

6. การให้บริการพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับการแข่งขัน  -  -  - 
7. การพัฒนาฝีมือแรงงานพัฒนาบุคลากรฝึก/วิทยากรภายนอก  -  -  - 
8. ส่งเสรมิ/พัฒนาฝมีือแรงงานในสถานประกอบการ  -  -  - 
9. แรงงานฝีมือและศักยภาพแข่งขันโลจสิติกส์  -  -  - 
10. แรงงานฝีมือและศักยภาพแขง่ขันท่องเที่ยว  -  -  - 

รวม  954  997  1,951 
          ที่มา : ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยโสธร 
           

2.7. แรงงานไทยไปต่างประเทศ 
หน่วย : คน 

 
ปี  2556  ปี  2557 

ชาย  หญิง  รวม  ชาย  หญิง  รวม 
 ผู้ขออนุญาตเดินทางไปท างานใน
ต่างประเทศ 228  65  293  201  75  276 

- กรมจัดส่ง 44  4  48  25  6  31 
- บริษัทจัดส่ง 118  21  139  124  24  148 
- เดินทางด้วยตนเอง 29  21  50  28  33  61 
- นายจ้างพาไป 37  19  56  24  12  36 

 - ฝึกงาน 13  9  22  14  8  22 
- ท างาน 24  10  34  10  4  14 

 RE-ENTRY 187  86  273  168  70  238 
หมายเหต ุ: RE-ENTRY  คือ ผู้ที่ไปท างานต่างประเทศแล้วกลับมาพักผ่อนชั่วคราว      
ที่มา : ระบบบริหารแรงงานไทยไปตา่งประเทศ  ส านักบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ  
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2.8.  แรงงานต่างด้าว  ณ เดือนธันวาคม ปี  2557   

    จ านวนคนต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตให้ท างาน 
 

ประเภทคนต่างด้าว    จ านวน  
 (คน) 

  ต่างด้าวถูกกฎหมาย  147 

          ตลอดชีพ  - 
 ทั่วไป  41 

          พิสูจน์สญัชาต ิ
          MOU  น าเข้า 
          ส่งเสริมการลงทุน 

 
100 
6 
- 

  ต่างด้าวที่ผ่อนผันให้ท างานตามมาตรา 13   - 
          ชนกลุ่มน้อย/พื้นที่สูง   
          ตามมติ ครม.(3 สัญชาต)ิ  - 

รวม  147 
ที่มา : ฝ่ายทะเบียนและข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มพัฒนาระบบควบคุมการท างานของคนต่างด้าว 
        ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว 

 
2.9. ต าแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงานในประเทศ ปี  2557 

   

เพศ 
 ปี  2557  

 
ต าแหน่งงาน 

(อัตรา)  ผู้สมัครงาน 
(คน)  บรรจุงาน 

(คน)  

ชาย 233  1,331  903  

หญิง 116  1,258  999  

ไม่ระบ ุ 1,787  -  -  

รวม  2,136  2,589  1,902  
                      ที่มา : ระบบสารสนเทศการจัดหางานในประเทศ  กรมการจัดหางาน 
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2.10. อุตสาหกรรมที่นายจ้างต้องการแรงงานมาก 5 อันดับแรก  ปี 2557 
 

  1.การขายส่ง การขายปลีก การซอ่มแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ จ านวน     940 อัตรา 
  2. การผลติ      จ านวน     504 อัตรา 

  3. ที่พักแรมและบริการดา้นอาหาร    จ านวน     248  อัตรา  
4. ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร    จ านวน     115 อัตรา  
5. การขนส่งและสถานท่ีเก็บสินคา้    จ านวน       98 อัตรา 

 
 

2.11.อาชีพที่นายจ้างต้องการแรงงานมาก 5 อันดบัแรก ปี 2557  
  1. พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด  จ านวน     937 อัตรา 
  2. อาชีพงานพ้ืนฐาน     จ านวน     732 อัตรา 

  3. เสมียน  เจ้าหน้าท่ี     จ านวน     324 อัตรา 
  4. ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผูค้วบคมุเครื่องจักร   จ านวน     145 อัตรา  

  5. ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง   จ านวน     143 อัตรา 
 
 

2.12. อาชีพที่มีผู้สมัครงานมาก 5 อันดับแรก ป ี2557 
  1. พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด  จ านวน     830 คน 
  2. อาชีพงานพ้ืนฐาน     จ านวน     460 คน 

  3. ผู้เสมยีน   เจ้าหน้าที ่     จ านวน     455 คน 
  4. ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง   จ านวน     129 คน  

  5. ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผูค้วบคมุเครื่องจักร   จ านวน       98 คน 
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2.13. การศึกษา 
 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป จ าแนกตามระดับการศึกษาปี 2556 และ ปี 2557 

หน่วย : คน 

ระดับการศึกษา  
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา   
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา  
 ปี  2556  ปี  2557 

 ไม่ได้เรียน 1,990  2,218 
 ก่อนประถมศึกษา 178,423  152,088 
 ระดับประถมศึกษา 127,260  99,349 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 96,578  61,218 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 62,180  36,218 

    -  สายสามัญ  48,619  28,190 
    -  สายอาชีวศึกษา  13,339  7,947 
    -  สายวิชาการศึกษา  222  81 

 ระดับอุดมศึกษา 37,023  30,433 
    -  สายวิชาการศึกษา  13,289  13,744 
    -  สายวิชาชีพ  16,169  10,916 
    -  สายวิชาการศึกษา  7,564  5,743 

 การศึกษาอื่น ๆ -  - 
 ไม่ทราบ  -  - 

รวม  503,454  381,524 
หมายเหต ุ: ในตารางสถติิ ผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เทา่กับยอดรวม  

ทั้งน้ีเนื่องจากการปัดเศษทศนิยมของข้อมูลแตล่ะจ านวน ซึ่งได้จากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
ที่มา : กลุ่มสถิตแิรงงาน ส านักสถิตเิศรษฐกิจและสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดอกไม้ประจ ำจังหวัด
ดอกบัวแดง 

ยโสธร 
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2.10. อุตสาหกรรมที่นายจ้างต้องการแรงงานมาก 5 อันดับแรก  ปี 2557 
 

  1.การขายส่ง การขายปลีก การซอ่มแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ จ านวน     940 อัตรา 
  2. การผลติ      จ านวน     504 อัตรา 

  3. ที่พักแรมและบริการดา้นอาหาร    จ านวน     248  อัตรา  
4. ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร    จ านวน     115 อัตรา  
5. การขนส่งและสถานท่ีเก็บสินคา้    จ านวน       98 อัตรา 

 
 

2.11.อาชีพที่นายจ้างต้องการแรงงานมาก 5 อันดบัแรก ปี 2557  
  1. พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด  จ านวน     937 อัตรา 
  2. อาชีพงานพ้ืนฐาน     จ านวน     732 อัตรา 

  3. เสมียน  เจ้าหน้าท่ี     จ านวน     324 อัตรา 
  4. ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผูค้วบคมุเครื่องจักร   จ านวน     145 อัตรา  

  5. ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง   จ านวน     143 อัตรา 
 
 

2.12. อาชีพที่มีผู้สมัครงานมาก 5 อันดับแรก ป ี2557 
  1. พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด  จ านวน     830 คน 
  2. อาชีพงานพ้ืนฐาน     จ านวน     460 คน 

  3. ผู้เสมยีน   เจ้าหน้าที ่     จ านวน     455 คน 
  4. ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง   จ านวน     129 คน  

  5. ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผูค้วบคมุเครื่องจักร   จ านวน       98 คน 
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2.13. การศึกษา 
 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป จ าแนกตามระดับการศึกษาปี 2556 และ ปี 2557 

หน่วย : คน 

ระดับการศึกษา  
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา   
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา  
 ปี  2556  ปี  2557 

 ไม่ได้เรียน 1,990  2,218 
 ก่อนประถมศึกษา 178,423  152,088 
 ระดับประถมศึกษา 127,260  99,349 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 96,578  61,218 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 62,180  36,218 

    -  สายสามัญ  48,619  28,190 
    -  สายอาชีวศึกษา  13,339  7,947 
    -  สายวิชาการศึกษา  222  81 

 ระดับอุดมศึกษา 37,023  30,433 
    -  สายวิชาการศึกษา  13,289  13,744 
    -  สายวิชาชีพ  16,169  10,916 
    -  สายวิชาการศึกษา  7,564  5,743 

 การศึกษาอื่น ๆ -  - 
 ไม่ทราบ  -  - 

รวม  503,454  381,524 
หมายเหต ุ: ในตารางสถติิ ผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เทา่กับยอดรวม  

ทั้งน้ีเนื่องจากการปัดเศษทศนิยมของข้อมูลแตล่ะจ านวน ซึ่งได้จากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
ที่มา : กลุ่มสถิตแิรงงาน ส านักสถิตเิศรษฐกิจและสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
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2.14. ผู้มีงานท าที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป จ าแนกตามระดับการศึกษาที่ส าเร็จ ปี 2557 
หน่วย : คน 

ระดบัการศึกษา  ชาย  หญิง  รวม 
 ไม่มีการศึกษา 89  627  716 
 ต่ ากว่าประถมศึกษา 52,135  50,347  102,482 
 ระดับประถมศึกษา 45,303  41,268  86,571 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 19,238  15,095  34,333 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 18,318  10,535  28,853 

    -  สายสามัญ  14,724  8,971  23,695 
    -  สายอาชีวศึกษา  3,513  1,564  5,077 
    -  สายวิชาการศึกษา  81  -  81 

 ระดับอุดมศึกษา 12,203  14,838  27,043 
    -  สายวิชาการ  5,476  7,251  12,728 
    -  สายวิชาชีพ  4,882  5,138  10,020 
    -  สายวิชาการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย  1,845  2,449  4,295 

 อื่น ๆ -  -  - 
 ไม่ทราบ  -  -  - 

รวม  147,287  132,711  279,998 
หมายเหต ุ: ในตารางสถติิ ผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เทา่กับยอดรวม   

ทั้งน้ีเนื่องจากการปัดเศษทศนิยมของข้อมูลแตล่ะจ านวน ซึ่งได้จากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
ที่มา : กลุ่มสถิตแิรงงาน ส านักสถิตเิศรษฐกิจและสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   ค าขวัญจังหวดัยโสธร 
                    เมืองบั้งไฟโก้  แตงโมหวาน 

หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ 

ยโสธร 
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1.ข้อมูลทั่วไป 

 

 
1.1. พื้นที ่  

ร้อยเอ็ด  เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่กึ่งกลางของภาคอีสานมานานกว่า 200 ปี อดีตเคยเป็นเมืองใหญ่ที่
รุ่งเรืองมาก ชื่อว่า สาเกตุนคร มีประตูเข้าเมือง 11 ประตู เมืองขึ้น 11 เมือง แต่ปัจจุบันได้มีการพัฒนา
ในด้านต่างๆ มากมาย เมืองร้อยเอ็ดเป็นเมืองแห่งบึงพลาญชัย และมีส่วนหนึ่งของทุ่งกุลาร้องไห้ที่มี
ชื่อเสียง ซึ่งมีเนื้อที่กว้างใหญ่ถึงสองล้านไร่เศษ ขณะนี้ก าลังได้รับการพัฒนาเพ่ือให้เป็นแผ่นดินแห่งความ
อุดมสมบูรณ์จนแทบจะหาร่องรอยแห่งอดีตไม่พบ  อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถยนต์
ประมาณ  512  กิโลเมตร มีพ้ืนที่ทั้งหมด 8,299.449 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  5,187,155  ไร่  

 อาณาเขตติดต่อ 
ทิศเหนือ     ติดต่อกับ จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดมุกดาหาร 
ทิศใต้          ติดต่อกับ จังหวัดสุรินทร์ และ จังหวัดศรีสะเกษ 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ จังหวัดยโสธร         
ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ จังหวัดมหาสารคาม 

 
1.2. การปกครอง ในปี พ.ศ. 2557 จังหวดัร้อยเอ็ด แบ่งการปกครอง ดังนี้ 

1.2.1. การบริหารส่วนภูมิภาค  
 ประกอบด้วย       20  อ าเภอ,    

             193  ต าบล , 2,412  หมู่บ้าน 
 
 

1.2.2. การบริหารส่วนท้องถิ่น   
ประกอบด้วย  1  องค์การบริหารส่วนจังหวัด ,1  เทศบาลเมือง 
  72  เทศบาลต าบล , 129  องค์การบริหารส่วนต าบล          
  ข้อมูล ณ วันที่  9  มีนาคม  2558 

ที่มา : ส านักงานพัฒนาระบบ รปูแบบและโครงสร้าง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น   
 
 

 
 
 

ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวดัร้อยเอ็ด 
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1.3. เศรษฐกิจ   

 
 
 

   
หมายเหต ุ: ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลีย่นแปลงแก้ไขได้ 
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (GPP AT CURRENT  MARKET  PRICES) 

 

1.4.  พืชเศรษฐกิจและอาชีพหลัก 
   1. พืชเศรษฐกิจ ข้าว, มันส าปะหลัง, ปอแก้ว   
   2. อาชีพหลัก ท านา, ท าไร่ 
 
 

1.5.   การลงทุน   
           โรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ 
 

  ปี 2556  ปี 2557 
จ านวนโรงงาน (แห่ง)  55  42 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    722.47  841.07 
การจ้างงาน (คน)  344  423 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 

2. ข้อมลูด้านแรงงาน 
2.1. ประชากร  ณ  วันท่ี  1  ธันวาคม  2557 

หน่วย : คน 
เพศ  ปี 2556  ปี 2557 
ชาย  653,049  524,244 
หญิง   655,909  551,465 
รวม  1,308,958  1,075,709 

 
ที่มา : ส านักงานสถิตแิห่งชาติ   

 
 
 
 
 

  ปี 2555  ปี 2556 
ผลิตภณัฑ์มวลรวมจังหวดั (GPP) (ล้านบาท)  63,153  71,088 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  58,413  65,868 
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2.2. ก าลังแรงงาน   
หน่วย : คน 

สถานภาพก าลังแรงงาน  ปี  2556  ปี 2557 
ประชากรอาย ุ 15  ปีขึ้นไป  1,109,981  844,459 
1. ก าลังแรงงานรวม  786,080  589,628 
    1.1. ก าลังแรงงานปัจจุบัน  759,249  572,026 
           1.1.1. ผู้มีงานท า  751,333  570,243 
           1.1.2. ผู้ว่างงาน  7,916  1,783 
    1.2. ก าลังแรงงานท่ีรอฤดูกาล  26,831  17,602 
2. ผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน  323,901  254,831 
     2.1. ท างานบ้าน  53,943  41,002 
     2.2. เรียนหนังสือ  119,173  76,344 
     2.3. อื่น ๆ  150,785  137,484 
3. อัตราการว่างงาน  1.01  0.30 

หมายเหต ุ:  1. ในตารางสถิต ิผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เท่ากบัยอดรวม 
               ทั้งน้ีเนื่องจากการปัดเศษทศนิยมของข้อมูลแต่ละจ านวน ซึ่งไดจ้ากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเร็จรปู 

2. อัตราการวา่งงาน  = ผู้ว่างงาน x 100  / ก าลงัแรงงานรวม 
ที่มา : กลุ่มสถิตแิรงงาน ส านักสถิตเิศรษฐกิจและสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 
2.3. อัตราค่าจ้างขั้นต่ า 

 

     วันละ  300  บาท  
(มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556) 

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการค่าจ้าง กระทรวงแรงงาน 
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2.4. สถานประกอบกิจการ ปี 2557 
               หน่วย :คน 

ขนาดสถานประกอบการ  ปี  2557 
แห่ง จ านวน  

ตั้งแต่   1 - 4  คน 1,484 3,350  
ตั้งแต่   5 - 9  คน 684 4,534  
ตั้งแต่   10 - 19  คน 257 3,590  
ตั้งแต่   20 - 49  คน 207 6,162  
ตั้งแต่   50 - 99 คน 39 2,787  
ตั้งแต่   100 - 299 คน 16 2,464  
ตั้งแต่   300 - 499 คน 
ตั้งแต่   500 - 999 คน 

3 
- 

1,065 
- 

 

ตั้งแต่   > = 1000 คน 1 1,702  
รวม 2,691 25,654  

  ที่มา : ส านักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน                                                                          
   

 

2.5. ผู้ประกันตน  จ าแนกตามขนาดสถานประกอบการ  ณ  เดือนธันวาคม 2557 
 
    

ขนาดสถานประกอบการ    ณ ธันวาคม 2557  
   แห่ง    คน  

ตั้งแต ่ ≤ 10 คน   1,669  5,481 

ตั้งแต ่  11 - 20  คน   288  4,298 

ตั้งแต่   21 - 50  คน   268  8,035 

ตั้งแต ่  51 - 100  คน   53  3,789 

ตั้งแต ่  101 - 200  คน   23  2,986 

ตั้งแต ่  201 - 500  คน   12  3,784 

ตั้งแต ่  501 - 1,000  คน   1  676 

ตั้งแต ่  > 1,001 คน   2  2,750 

รวม   2,316  31,799 
ที่มา : กองวิจัยและพัฒนา ส านักงานประกันสังคม   

                  หมายเหต ุ: การจัดการฐานข้อมูลผู้ประกันตน  ของส านักงานประกันสังคม  ด าเนินการในรูปแบบ  
                           Real time  จึงไม่สามารถประมวลผลข้อมูลสถานประกอบการในปี  2557  ได ้
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                           Real time  จึงไม่สามารถประมวลผลข้อมูลสถานประกอบการในปี  2557  ได ้
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2.6. ข้อมูลการฝึกอาชีพ  ปี  2557 
หน่วย : คน 

ประเภทหลักสูตร  ชาย   หญิง  รวม 
1. เสริมทักษะ  451  239  690 

2. การประกอบอาชีพอิสระ  -  16  16 

3. เตรียมเข้าท างาน  20  -  20 

4. ยกระดับฝีมือแรงงาน  579  702  1,281 

5. ทดสอบมาตรฐานฝมีือแรงงาน  354  239  593 

6. การให้บริการพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับการแข่งขัน  -  -  - 
7. การพัฒนาฝีมือแรงงานพัฒนาบุคลากรฝึก/วิทยากรภายนอก  -  -  - 
8. ส่งเสรมิ/พัฒนาฝมีือแรงงานในสถานประกอบการ  -  -  - 
9. แรงงานฝีมือและศักยภาพแข่งขันโลจสิติกส์  -  -  - 
10.แรงงานฝีมือและศักยภาพแข่งขันท่องเที่ยว  -  -  - 
       

รวม  1,404  1,196  2,600 
ที่มา  :  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวดัร้อยเอ็ด 
 
 

 2.7. แรงงานไทยไปต่างประเทศ 
 หน่วย : คน 

 
ปี  2556  ปี  2557 

ชาย  หญิง  รวม  ชาย  หญิง  รวม 
 ผู้ขออนุญาตเดินทางไปท างานใน

ต่างประเทศ 494  162  656  486  187  673 

- กรมจัดส่ง 52  9  61  41  8  49 
- บริษัทจัดส่ง 214  55  269  238  65  303 
- เดินทางด้วยตนเอง 89  70  159  100  86  186 
- นายจ้างพาไป 139  28  167  107  28  135 

- ฝึกงาน 38  19  57  45  20  65 
- ท างาน 101  9  110  62  8  70 

 RE-ENTRY 369  150  519  332  141  473 
หมายเหต ุ: RE-ENTRY  คือ ผู้ที่ไปท างานต่างประเทศแล้วกลับมาพักผ่อนชั่วคราว      
ที่มา : ระบบบริหารแรงงานไทยไปตา่งประเทศ  ส านักบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ  
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2.8.  แรงงานต่างด้าว  ณ  เดือนธันวาคม  ปี  2557   

จ านวนคนต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตให้ท างาน 
 

ประเภทคนต่างด้าว    จ านวน  
 (คน) 

  ต่างด้าวถูกกฎหมาย  411 
          ตลอดชีพ  - 
 ทั่วไป  168 

          พิสูจน์สญัชาต ิ
          MOU  น าเข้า 
          ส่งเสริมการลงทุน 

 
149 
93 
1 

  ต่างด้าวที่ผ่อนผันให้ท างานตามมาตรา 13   - 
          ชนกลุ่มน้อย/พื้นที่สูง  6 
          ตามมติ ครม.(3 สัญชาต)ิ  - 

รวม  417 
ที่มา : ฝ่ายทะเบียนและข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มพัฒนาระบบควบคุมการท างานของคนต่างด้าว 
        ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว 

 
 

2.9. ต าแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงานในประเทศ ปี  2557 
   

เพศ 
 ปี  2557  

 
ต าแหน่งงาน 

(อัตรา)  ผู้สมัครงาน 
(คน)  บรรจุงาน 

(คน)  

ชาย 78  2,385  1,268  

หญิง 54  2,482  1,279  

ไม่ระบ ุ 2,642  -  -  

รวม  2,774  4,867  2,547  
                      ที่มา : ระบบสารสนเทศการจัดหางานในประเทศ  กรมการจัดหางาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยเอ็ด 
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2.8.  แรงงานต่างด้าว  ณ  เดือนธันวาคม  ปี  2557   

จ านวนคนต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตให้ท างาน 
 

ประเภทคนต่างด้าว    จ านวน  
 (คน) 

  ต่างด้าวถูกกฎหมาย  411 
          ตลอดชีพ  - 
 ทั่วไป  168 

          พิสูจน์สญัชาต ิ
          MOU  น าเข้า 
          ส่งเสริมการลงทุน 

 
149 
93 
1 

  ต่างด้าวที่ผ่อนผันให้ท างานตามมาตรา 13   - 
          ชนกลุ่มน้อย/พื้นที่สูง  6 
          ตามมติ ครม.(3 สัญชาต)ิ  - 

รวม  417 
ที่มา : ฝ่ายทะเบียนและข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มพัฒนาระบบควบคุมการท างานของคนต่างด้าว 
        ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว 

 
 

2.9. ต าแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงานในประเทศ ปี  2557 
   

เพศ 
 ปี  2557  

 
ต าแหน่งงาน 

(อัตรา)  ผู้สมัครงาน 
(คน)  บรรจุงาน 

(คน)  

ชาย 78  2,385  1,268  

หญิง 54  2,482  1,279  

ไม่ระบ ุ 2,642  -  -  

รวม  2,774  4,867  2,547  
                      ที่มา : ระบบสารสนเทศการจัดหางานในประเทศ  กรมการจัดหางาน 
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2.10. อตุสาหกรรมที่นายจ้างต้องการแรงงานมาก 5 อันดับแรก ปี 2557 
  1.  การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ จ านวน    1,803  อัตรา 
  2 . การผลิต      จ านวน      794  อัตรา 

  3.  ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร    จ านวน        72  อัตรา 
  4.  ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร    จ านวน        55  อัตรา  

  5.  การบริหารราชการการป้องกันประเทศ    จ านวน        22  อัตรา 
    และการประกันสังคมภาคบังคบั     

 
 
 
 

2.11. อาชีพที่นายจ้างต้องการแรงงานมาก 5 อันดบัแรก ปี 2557 
  1. อาชีพงานพ้ืนฐาน     จ านวน    1,419 อัตรา 
  2. พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด  จ านวน    1,291 อัตรา 

  3. เสมียน เจา้หน้าท่ี     จ านวน      884    อัตรา 
  4. ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน และผู้ควบคุมเครื่องจักร   จ านวน      516 อัตรา  

  5. ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง   จ านวน      338 อัตรา 
 
 
 

 

2.12. อาชีพที่มีผู้สมัครงานมาก  5  อันดับแรก  ปี 2557 
  1. อาชีพงานพ้ืนฐาน     จ านวน     809  คน 
  2. เสมียน   เจ้าหน้าที ่    จ านวน     714  คน 

  3. พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด  จ านวน     637  คน 
  4. ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน และผู้ควบคุมเครื่องจักร   จ านวน     355      คน  

  5. ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง   จ านวน     162  คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยเอ็ด 

ที่มา : ระบบสารสนเทศการจดัหางานในประเทศ  กรมการจัดหางาน 

ที่มา : ระบบสารสนเทศการจดัหางานในประเทศ  กรมการจัดหางาน 
 

ที่มา : ระบบสารสนเทศการจดัหางานในประเทศ  กรมการจัดหางาน 
 

 100 

 
2.13. การศึกษา 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป จ าแนกตามระดับการศึกษาปี 2556 และ ปี 2557 

หน่วย : คน 

ระดับการศึกษา  
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา   
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา  
 ปี  2556  ปี  2557 

 ไม่มีการศึกษา 7,681  6,956 
 ต่ ากว่าประถมศึกษา 352,811  336,290 
 ระดับประถมศึกษา 241,761  180,603 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 222,235  135,602 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 174,608  100,795 

    -  สายสามัญ  154,147  86,396 
    -  สายอาชีวศึกษา  20,404  14,019 
    -  สายวิชาการศึกษา  57  380 

 ระดับอุดมศึกษา 110,806  84,096 
    -  สายวิชาการ  49,033  41,172 
    -  สายวิชาชีพ  43,925  28,860 
    -  สายวิชาการศึกษา  17,847  14,064 

 อื่น ๆ -  -  
 ไม่ทราบ  79  116 

รวม  1,109,981  844,459 
หมายเหต ุ: ในตารางสถติิ ผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เทา่กับยอดรวม  

 ทั้งน้ีเนื่องจากการปดัเศษทศนิยมของข้อมูลแตล่ะจ านวนซ่ึงได้จากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
ที่มา : กลุ่มสถิตแิรงงาน ส านักสถิตเิศรษฐกิจและสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยเอ็ด 

5 อันดับแรก ปี 2557

5 อันดับแรก ปี 2557

5 อันดับแรก ปี 2557
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2.10. อตุสาหกรรมที่นายจ้างต้องการแรงงานมาก 5 อันดับแรก ปี 2557 
  1.  การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ จ านวน    1,803  อัตรา 
  2 . การผลิต      จ านวน      794  อัตรา 

  3.  ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร    จ านวน        72  อัตรา 
  4.  ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร    จ านวน        55  อัตรา  

  5.  การบริหารราชการการป้องกันประเทศ    จ านวน        22  อัตรา 
    และการประกันสังคมภาคบังคบั     

 
 
 
 

2.11. อาชีพที่นายจ้างต้องการแรงงานมาก 5 อันดบัแรก ปี 2557 
  1. อาชีพงานพ้ืนฐาน     จ านวน    1,419 อัตรา 
  2. พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด  จ านวน    1,291 อัตรา 

  3. เสมียน เจา้หน้าท่ี     จ านวน      884    อัตรา 
  4. ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน และผู้ควบคุมเครื่องจักร   จ านวน      516 อัตรา  

  5. ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง   จ านวน      338 อัตรา 
 
 
 

 

2.12. อาชีพที่มีผู้สมัครงานมาก  5  อันดับแรก  ปี 2557 
  1. อาชีพงานพ้ืนฐาน     จ านวน     809  คน 
  2. เสมียน   เจ้าหน้าที ่    จ านวน     714  คน 

  3. พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด  จ านวน     637  คน 
  4. ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน และผู้ควบคุมเครื่องจักร   จ านวน     355      คน  

  5. ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง   จ านวน     162  คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยเอ็ด 

ที่มา : ระบบสารสนเทศการจดัหางานในประเทศ  กรมการจัดหางาน 

ที่มา : ระบบสารสนเทศการจดัหางานในประเทศ  กรมการจัดหางาน 
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2.13. การศึกษา 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป จ าแนกตามระดับการศึกษาปี 2556 และ ปี 2557 

หน่วย : คน 

ระดับการศึกษา  
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา   
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา  
 ปี  2556  ปี  2557 

 ไม่มีการศึกษา 7,681  6,956 
 ต่ ากว่าประถมศึกษา 352,811  336,290 
 ระดับประถมศึกษา 241,761  180,603 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 222,235  135,602 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 174,608  100,795 

    -  สายสามัญ  154,147  86,396 
    -  สายอาชีวศึกษา  20,404  14,019 
    -  สายวิชาการศึกษา  57  380 

 ระดับอุดมศึกษา 110,806  84,096 
    -  สายวิชาการ  49,033  41,172 
    -  สายวิชาชีพ  43,925  28,860 
    -  สายวิชาการศึกษา  17,847  14,064 

 อื่น ๆ -  -  
 ไม่ทราบ  79  116 

รวม  1,109,981  844,459 
หมายเหต ุ: ในตารางสถติิ ผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เทา่กับยอดรวม  

 ทั้งน้ีเนื่องจากการปดัเศษทศนิยมของข้อมูลแตล่ะจ านวนซ่ึงได้จากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
ที่มา : กลุ่มสถิตแิรงงาน ส านักสถิตเิศรษฐกิจและสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
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2.14. ผูม้ีงานท าที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป จ าแนกตามระดับการศึกษาที่ส าเร็จ ปี 2557  
หน่วย : คน 

ระดับการศึกษา  ชาย  หญิง  รวม 
 ไม่มีการศึกษา 782  583  1,365 
 ต่ ากว่าประถมศึกษา 116,395  95,327  211,722 
 ระดับประถมศึกษา 75,574  65,806  141,380 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 43,171  28,768  71,939 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 40,889  29,102  69,990 

    -  สายสามัญ  35,067  26,010  61,076 
    -  สายอาชีวศึกษา  5,744  2,952  8,697 
    -  สายวิชาการศึกษา  78  140  217 

 ระดับอุดมศึกษา 37,137  36,708  73,846 
    -  สายวิชาการ  20,601  16,049  36,651 
    -  สายวิชาชีพ  12,889  12,794  25,683 
    -  สายวิชาการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย  3,647  7,865  11,512 

 อื่น ๆ -  -  - 
 ไม่ทราบ  -  -  - 

รวม  313,949  256,294  570,243 
หมายเหต ุ: ในตารางสถติิ ผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เทา่กับยอดรวม  

 ทั้งน้ีเนื่องจากการปดัเศษทศนิยมของข้อมูลแตล่ะจ านวนซ่ึงได้จากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
ที่มา : กลุ่มสถิตแิรงงาน ส านักสถิตเิศรษฐกิจและสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 
 

  ค าขวัญจังหวดัร้อยเอ็ด 
 

สิบเอ็ดประตเูมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ ่
ผ้าไหมสาเกต  บุญผะเหวดประเพณ ี
มหาเจดีย์ชัยมงคล    งามน่ายลบึงพลาญชัย 
เขตกว้างไกลทุ่งกุลา   โลกลือชาข้าวหอมมะลิ 

 

ร้อยเอ็ด 
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ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวดัเลย 

 
 
 
 

 

1. ข้อมูลทั่วไป 
  

1.1. พื้นที ่
 จังหวัดเลยเมืองท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่โอบล้อมด้วย
ภูเขา เป็นเมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม เมืองดอกไม้
งามสามฤดู สลับซับซ้อนท่ามกลางสายหมอกปกคลุมเหนือยอดภู 
อุ ดม ไปด้ ว ย พื ชพร รณป่ า ไ ม้ น านาช นิ ดที่ รู้ จั ก กั นดี  คื อ                 
ภูกระดึง ภูหลวงและภูเรือ อากาศอันเย็นสบาย ภูมิประเทศที่
งดงาม ประเพณีวัฒนธรรมอันแตกต่างไปจากถิ่นอ่ืน ซึ่งได้แก่ 

การละเล่นผีตาโขน ตั้งอยู่เหนือสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในแนวเทือกเขาเพชรบูรณ์  สูงจาก
ระดับน้้าทะเลประมาณ  400  เมตร  ตัวเมืองมีลักษณะคล้ายกระทะใบบัว  และมีอากาศเย็นเกือบตลอดปี  
จึงมีลักษณะภูมิประเทศต่างไปจากจังหวัดอ่ืนในภาคเดียวกัน   ห่างจากกรุงเทพมหานครตามถนนสาย
กรุงเทพมหานคร ชัยภูมิ เลย ประมาณ 520 กม. มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 11,324.612 ตารางกิโลเมตร หรือ 
7,140,382 ไร่ หรือประมาณ ร้อยละ 6.77 ของพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
อาณาเขตตดิต่อ 

 ทิศเหนือ  ติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับเทือกเขาเพชรบูรณ์ อ้าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ อ้าเภอนครไทย  
  อ้าเภอชาติตระการ  จังหวัดพิษณุโลก 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ้าเภอสังคม จังหวัดหนองคาย อ้าเภอน้้าโสม อ้าเภอสุวรรณคูหา จังหวัด

อุดรธานี และอ้าเภอนาวัง  จังหวัดหนองบัวล้าภู 
 ทิศใต้ ติดต่อกับ  อ้าเภอน้้าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์  อ้าเภอภูผาม่าน  จังหวัดขอนแก่น

อ้าเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวล้าภู 
 

1.2.  การปกครอง ในปี พ.ศ. 2557  จังหวดัเลย แบ่งการปกครอง ดังนี้ 
1.2.1 การบริหารส่วนภูมิภาค  

 ประกอบด้วย     14   อ้าเภอ 
                      89   ต้าบล ,    840  หมู่บ้าน 
   

 
1.2.2 การบริหารส่วนท้องถิ่น   

ประกอบด้วย   1  องค์การบริหารส่วนจังหวัด , 2  เทศบาลเมือง 
   27  เทศบาลต้าบล , 71  องค์การบริหารส่วนต้าบล   
    ข้อมูล ณ วันที่  9  มีนาคม  2558 

ที่มา : ส านักงานพัฒนาระบบ รปูแบบและโครงสร้าง กรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น   
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1.3. เศรษฐกิจ  

 
 
 

                            
หมายเหต ุ: ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลีย่นแปลงแก้ไขได ้
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (GPP AT CURRENT  MARKET  PRICES) 

 

 

1.4. พืชเศรษฐกิจและอาชีพหลัก 
1.  พืชเศรษฐกิจ อ้อย, มันส้าปะหลัง, ข้าวโพด 
2.  อาชีพหลัก ท้าไร่ 

 

1.5.  การลงทุน   

   โรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ 
 

 

 
 

 

2. ข้อมูลด้านแรงงาน 

2.1. ประชากร  ณ  วันท่ี  1  ธันวาคม  2557 
หน่วย : คน 

เพศ  ปี 2556  ปี 2557 
ชาย  318,828  268,642 
หญิง   313,377  272,046 
รวม  632,205  540,688 

ที่มา : ส านักงานสถิตแิห่งชาติ   

 
   
 

  ปี 2555  ปี 2556 
ผลิตภณัฑ์มวลรวมจังหวดั (GPP) (ล้านบาท)  42,164  44,840 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  77,583  82,658 

  ปี 2556  ปี 2557 
จ้านวนโรงงาน (แห่ง)  28  48 
จ้านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    353.75  14,654.03 
การจ้างงาน (คน)  460  1,568 

เลย 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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2.2. ก าลังแรงงาน  
หน่วย : คน 

สถานภาพก าลังแรงงาน  ปี  2556  ปี  2557 
ประชากรอาย ุ 15  ปีขึ้นไป  537,100  439,614 
1. ก าลังแรงงานรวม  418,078  316,890 
    1.1. ก้าลังแรงงานปัจจุบนั  417,309  316,616 
           1.1.1. ผู้มีงานท้า  416,250  315,764 
           1.1.2. ผู้ว่างงาน  1,059  852 
    1.2. ก้าลังแรงงานท่ีรอฤดูกาล  769  275 
2. ผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน  119,022  122,723 
     2.1. ท้างานบ้าน  34,836  31,013 
     2.2. เรียนหนังสือ  31,606  30,519 

2.3. อื่น ๆ  52,580  61,191 
     3. อัตราการว่างงาน  0.25  0.27 
หมายเหต ุ: 1. ในตารางสถิติ ผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เทา่กับยอดรวม  

  ทั้งน้ีเนื่องจากการปัดเศษทศนิยมของข้อมูล แต่ละจ านวนซ่ึงได้จากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
              2.  อัตราการวา่งงาน  =  ผู้ว่างงาน x 100  / ก าลังแรงงานรวม 
ที่มา : กลุ่มสถิตแิรงงาน ส านักสถิตเิศรษฐกิจและสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
 
 
 

2.3. อัตราค่าจ้างขั้นต่ า 

 
วันละ  300  บาท  

(มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556) 
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการค่าจ้าง กระทรวงแรงงาน 
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 2.4. สถานประกอบกิจการ ปี  2557 
               หน่วย :คน 

ขนาดสถานประกอบการ  ปี  2557 
แห่ง จ านวน  

ตั้งแต่   1 - 4  คน 623 1,344  
ตั้งแต่   5 - 9  คน 290 1,910  
ตั้งแต่   10 - 19  คน 118 1,624  
ตั้งแต่   20 - 49  คน 90 2,741  
ตั้งแต่   50 - 99 คน 13 956  
ตั้งแต่   100 - 299 คน 14 2,133  
ตั้งแต่   300 - 499 คน 
ตั้งแต่   500 - 999 คน 

1 
1 

344 
763 

 

ตั้งแต่   > = 1000 คน - -  
รวม 1,150 11,815  

  ที่มา : ส านักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน                                                                          
   

 

2.5. ผู้ประกันตน  จ าแนกตามขนาดสถานประกอบการ  ณ  เดือนธันวาคม  2557 
 

ขนาดสถานประกอบการ    ณ ธันวาคม 2557 
   แห่ง    คน  

ตั้งแต ่ ≤ 10 คน   1,154  3,775 

ตั้งแต ่  11 - 20  คน   172  2,498 

ตั้งแต ่  21 - 50  คน   131  4,025 

ตั้งแต ่  51 - 100  คน   33  2,178 

ตั้งแต ่  101 - 200  คน   14  2,027 

ตั้งแต ่  201 - 500  คน   9  2,511 

ตั้งแต ่  501- 1,000  คน   3  1,770 

ตั้งแต ่  > 1,001 คน   -  - 

รวม   1,516  18,784 
ที่มา : กองวิจัยและพัฒนา ส านักงานประกันสังคม   

                  หมายเหต ุ: การจัดการฐานข้อมูลผู้ประกันตน  ของส านักงานประกันสังคม  ด าเนินการในรูปแบบ  
                            Real time  จึงไม่สามารถประมวลผลข้อมูลสถานประกอบการในปี  2557  ได้ 

 

 
 

เลย เลย 
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เลย เลย 
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2.6. ข้อมูลการฝึกอาชีพ  ปี  2557 
หน่วย : คน 

ประเภทหลักสูตร   ชาย     หญิง    รวม  
1. เสริมทักษะ  3  17  20 

2. การประกอบอาชีพอิสระ  6  14  20 

3. เตรียมเข้าท้างาน  16  -  16 

4. ยกระดับฝีมือแรงงาน  700  434  1,134 

5. ทดสอบมาตรฐานฝมีือแรงงาน  235  115  350 

6. การให้บริการพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับการแข่งขัน  -  -  - 

7. การพัฒนาฝีมือแรงงานพัฒนาบุคลากรฝึก/วิทยากรภายนอก  -  -  - 

8. ส่งเสรมิ/พัฒนาฝมีือแรงงานในสถานประกอบการ  659  1,193  1,852 

9. แรงงานฝีมือและศักยภาพแข่งขันโลจสิติกส์  -  -  - 
 

10. แรงงานฝีมือและศักยภาพแขง่ขันท่องเที่ยว  18  16  34 

รวม  1,637  1,789  3,426 
ที่มา : ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวดัเลย 
 
 
 
 

 2.7. แรงงานไทยไปต่างประเทศ 

 หน่วย : คน 

  ปี  2556  ปี  2557 
  ชาย  หญิง  รวม  ชาย  หญิง  รวม 

 ผู้ขออนุญาตเดินทางไปท างานใน
ต่างประเทศ 481  97  578  389  67  456 

- กรมจัดส่ง 58  7  65  32  6  38 
- บริษัทจัดส่ง 161  36  197  169  24  193 
- เดินทางด้วยตนเอง 87  27  114  70  28  98 
- นายจ้างพาไป 175  27  202  118  9  127 

- ฝึกงาน 21  16  37  33  6  39 
- ท้างาน 154  11  165  85  3  88 

 RE-ENTRY 278  73  351  267  80  347 
หมายเหต ุ: RE-ENTRY  คือ ผู้ที่ไปท างานต่างประเทศแล้วกลับมาพักผ่อนชั่วคราว      
ที่มา : ระบบบริหารแรงงานไทยไปตา่งประเทศ  ส านักบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ      
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2.8.  แรงงานต่างด้าว  ณ  เดือนธันวาคม  ปี  2557   

จ านวนคนต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตให้ท างาน 
 

ประเภทคนต่างด้าว    จ านวน  
 (คน) 

  ต่างด้าวถูกกฎหมาย  479 
          ตลอดชีพ  4 
 ทั่วไป  91 

          พิสูจน์สญัชาต ิ
          MOU  น้าเข้า 
          ส่งเสริมการลงทุน 

 
288 
96 
- 

  ต่างด้าวที่ผ่อนผันให้ท างานตามมาตรา 13   - 
          ชนกลุ่มน้อย/พื้นที่สูง  1 
          ตามมติ ครม.(3 สัญชาต)ิ  - 

รวม  480 
ที่มา : ฝ่ายทะเบียนและข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มพัฒนาระบบควบคุมการท างานของคนต่างด้าว 
        ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว 

 
 

2.9. ต าแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงานในประเทศ ปี  2557 
   

เพศ 
 ปี  2557  

 
ต าแหน่งงาน 

(อัตรา)  ผู้สมัครงาน 
(คน)  บรรจุงาน 

(คน)  

ชาย 126  1,529  891  

หญิง 45  1,809  1,365  

ไม่ระบ ุ 2,353  -  -  

รวม  2,524  3,338  2,256  
                      ที่มา : ระบบสารสนเทศการจัดหางานในประเทศ  กรมการจัดหางาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เลย 



		 121	 เลย
 106 

2.6. ข้อมูลการฝึกอาชีพ  ปี  2557 
หน่วย : คน 
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ที่มา : ระบบบริหารแรงงานไทยไปตา่งประเทศ  ส านักบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ      

 

เลย  107 

2.8.  แรงงานต่างด้าว  ณ  เดือนธันวาคม  ปี  2557   

จ านวนคนต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตให้ท างาน 
 

ประเภทคนต่างด้าว    จ านวน  
 (คน) 

  ต่างด้าวถูกกฎหมาย  479 
          ตลอดชีพ  4 
 ทั่วไป  91 

          พิสูจน์สญัชาต ิ
          MOU  น้าเข้า 
          ส่งเสริมการลงทุน 

 
288 
96 
- 

  ต่างด้าวที่ผ่อนผันให้ท างานตามมาตรา 13   - 
          ชนกลุ่มน้อย/พื้นที่สูง  1 
          ตามมติ ครม.(3 สัญชาต)ิ  - 

รวม  480 
ที่มา : ฝ่ายทะเบียนและข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มพัฒนาระบบควบคุมการท างานของคนต่างด้าว 
        ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว 

 
 

2.9. ต าแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงานในประเทศ ปี  2557 
   

เพศ 
 ปี  2557  

 
ต าแหน่งงาน 

(อัตรา)  ผู้สมัครงาน 
(คน)  บรรจุงาน 

(คน)  

ชาย 126  1,529  891  

หญิง 45  1,809  1,365  

ไม่ระบ ุ 2,353  -  -  

รวม  2,524  3,338  2,256  
                      ที่มา : ระบบสารสนเทศการจัดหางานในประเทศ  กรมการจัดหางาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เลย 



เลย	 122
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2.10. อตุสาหกรรมที่นายจ้างต้องการแรงงานมาก 5 อันดับแรก ปี 2557 
 

  1. การขายส่ง การขายปลีก การซอ่มแซมยานยนต์ จักรยานยนต์  จ้านวน    1326  อัตรา 
  2. การผลติ       จ้านวน      334 อัตรา 

  3. ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร     จ้านวน      140 อัตรา 
  4. เกษตรกรรม การป่าไม้และการประมง    จ้านวน      125  อัตรา  
  5. กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย    จ้านวน      120 อัตรา 

 
 
 

2.11. อาชีพที่นายจ้างต้องการแรงงานมาก 5 อันดบัแรก ปี 2557 
  1. อาชีพงานพ้ืนฐาน       จ้านวน   2,001 อัตรา 
  2. เสมียน เจา้หน้าท่ี      จ้านวน     429 อัตรา 

  3. พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด   จ้านวน     378 อัตรา 
  4. ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง    จ้านวน     219     อัตรา 

  5. ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง    จ้านวน     139  อัตรา 
 
 
 

2.12. อาชีพที่มีผู้สมัครงานมาก  5  อันดับแรก ปี 2557 
  1. อาชีพงานพ้ืนฐาน       จ้านวน     763 อัตรา 
  2. พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด   จ้านวน     739 อัตรา 

  3. เสมียน เจา้หน้าท่ี      จ้านวน     545 อัตรา 
  4. ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง    จ้านวน     208     อัตรา  

  5. ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง    จ้านวน     200  อัตรา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลย 

ที่มา : ระบบสารสนเทศการจดัหางานในประเทศ  กรมการจัดหางาน 

ที่มา : ระบบสารสนเทศการจดัหางานในประเทศ  กรมการจัดหางาน 
 

ที่มา : ระบบสารสนเทศการจดัหางานในประเทศ  กรมการจัดหางาน 
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2.13. การศึกษา 
 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป จ าแนกตามระดับการศึกษาปี 2556  และ ปี 2557 

หน่วย : คน 

ระดับการศึกษา  ผู้ส าเร็จการศึกษา   ผู้ส าเร็จการศึกษา  
 ปี  2556  ปี  2557 

 ไม่มีการศึกษา 19,399  16,511 
 ต่ ากว่าประถมศึกษา 156,291  149,785 
 ระดับประถมศึกษา 151,917  122,402 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 104,413  78,048 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 67,405  45,815 

    -  สายสามัญ  55,807  38,307 
    -  สายอาชีวศึกษา  11,398  7,508 
    -  สายวิชาการศึกษา  199  - 

 ระดับอุดมศึกษา 37,621  27,053 
    -  สายวิชาการ  17,769  12,190 
    -  สายวิชาชีพ  13,482  7,783 
    -  สายวิชาการศึกษา  6,370  7,080 

 อื่น ๆ -  - 
 ไม่ทราบ  54  - 

รวม  537,100  439,614 
หมายเหต ุ: ในตารางสถติิ ผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เทา่กับยอดรวม ทั้งน้ีเนื่องจากการปัดเศษทศนิยม 

 ของข้อมูลแต่ละจ านวน ซึ่งได้จากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเร็จรปู 
ที่มา : กลุ่มสถิตแิรงงาน ส านักสถิตเิศรษฐกิจและสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดอกไม้ประจ าจังหวัด 
ดอกรองเท้านารีเหลืองเลย 

เลย 

5 อันดับแรก ปี 2557

5 อันดับแรก ปี 2557

5 อันดับแรก ปี 2557



		 123	 เลย
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2.10. อตุสาหกรรมที่นายจ้างต้องการแรงงานมาก 5 อันดับแรก ปี 2557 
 

  1. การขายส่ง การขายปลีก การซอ่มแซมยานยนต์ จักรยานยนต์  จ้านวน    1326  อัตรา 
  2. การผลติ       จ้านวน      334 อัตรา 

  3. ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร     จ้านวน      140 อัตรา 
  4. เกษตรกรรม การป่าไม้และการประมง    จ้านวน      125  อัตรา  
  5. กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย    จ้านวน      120 อัตรา 

 
 
 

2.11. อาชีพที่นายจ้างต้องการแรงงานมาก 5 อันดบัแรก ปี 2557 
  1. อาชีพงานพ้ืนฐาน       จ้านวน   2,001 อัตรา 
  2. เสมียน เจา้หน้าท่ี      จ้านวน     429 อัตรา 

  3. พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด   จ้านวน     378 อัตรา 
  4. ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง    จ้านวน     219     อัตรา 

  5. ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง    จ้านวน     139  อัตรา 
 
 
 

2.12. อาชีพที่มีผู้สมัครงานมาก  5  อันดับแรก ปี 2557 
  1. อาชีพงานพ้ืนฐาน       จ้านวน     763 อัตรา 
  2. พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด   จ้านวน     739 อัตรา 

  3. เสมียน เจา้หน้าท่ี      จ้านวน     545 อัตรา 
  4. ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง    จ้านวน     208     อัตรา  

  5. ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง    จ้านวน     200  อัตรา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลย 

ที่มา : ระบบสารสนเทศการจดัหางานในประเทศ  กรมการจัดหางาน 

ที่มา : ระบบสารสนเทศการจดัหางานในประเทศ  กรมการจัดหางาน 
 

ที่มา : ระบบสารสนเทศการจดัหางานในประเทศ  กรมการจัดหางาน 
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2.13. การศึกษา 
 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป จ าแนกตามระดับการศึกษาปี 2556  และ ปี 2557 

หน่วย : คน 

ระดับการศึกษา  ผู้ส าเร็จการศึกษา   ผู้ส าเร็จการศึกษา  
 ปี  2556  ปี  2557 

 ไม่มีการศึกษา 19,399  16,511 
 ต่ ากว่าประถมศึกษา 156,291  149,785 
 ระดับประถมศึกษา 151,917  122,402 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 104,413  78,048 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 67,405  45,815 

    -  สายสามัญ  55,807  38,307 
    -  สายอาชีวศึกษา  11,398  7,508 
    -  สายวิชาการศึกษา  199  - 

 ระดับอุดมศึกษา 37,621  27,053 
    -  สายวิชาการ  17,769  12,190 
    -  สายวิชาชีพ  13,482  7,783 
    -  สายวิชาการศึกษา  6,370  7,080 

 อื่น ๆ -  - 
 ไม่ทราบ  54  - 

รวม  537,100  439,614 
หมายเหต ุ: ในตารางสถติิ ผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เทา่กับยอดรวม ทั้งน้ีเนื่องจากการปัดเศษทศนิยม 

 ของข้อมูลแต่ละจ านวน ซึ่งได้จากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเร็จรปู 
ที่มา : กลุ่มสถิตแิรงงาน ส านักสถิตเิศรษฐกิจและสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดอกไม้ประจ าจังหวัด 
ดอกรองเท้านารีเหลืองเลย 

เลย 
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2.14. ผูม้ีงานท าที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป จ าแนกตามระดับการศึกษาที่ส าเร็จ ปี 2557  

หน่วย : คน 
ระดับการศึกษา  ชาย  หญิง  รวม 

 ไม่มีการศึกษา 1,588  2,439  4,028 
 ต่ ากว่าประถมศึกษา 51,904  43,584  95,488 
 ระดับประถมศึกษา 55,136  51,613  106,748 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 33,406  18,958  52,363 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 20,230  14,015  34,245 

    -  สายสามัญ  16,857  12,186  29,043 
    -  สายอาชีวศึกษา  3,373  1,829  5,202 
    -  สายวิชาการศึกษา  -  -  - 

 ระดับอุดมศึกษา 10,014  12,879  22,892 
    -  สายวิชาการ  4,911  5,845  10,756 
    -  สายวิชาชีพ  3,190  3,385  6,574 
    -  สายวิชาการศึกษา  1,913  3,649  5,562 

 อื่น ๆ -  -  - 
 ไม่ทราบ  -  -  - 

รวม  172,277  143,486  315,764 
หมายเหต ุ: ในตารางสถติิ ผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เทา่กับยอดรวม  

  ทั้งน้ีเนื่องจากการปัดเศษทศนิยมของข้อมูล แต่ละจ านวนซ่ึงได้จากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
ที่มา : กลุ่มสถิตแิรงงาน ส านักสถิตเิศรษฐกิจและสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 
 
 
 
 
 
 

เลย 
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ข้อมูล ณ วันที่  9  มีนาคม  2558 
ที่มา : ส านักงานพัฒนาระบบ รปูแบบและโครงสร้าง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น   

 
 

 

1. ข้อมลูทั่วไป 
1.1. พื้นที ่  

  ศรีสะเกษเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคอีสานตอนล่างที่มีประวัติความเป็นมา
ยาวนาน เคยเป็นชุมชนที่มีอารยธรรมรุ่งเรืองมานับพันปี นับตั้งแต่สมัยขอมเรือง
อ านาจ และมีชนเผ่าต่างๆ อพยพมาตั้งรกรากในบริเวณนี้ ได้แก่ พวกส่วย ลาว 
เขมร และเยอ  ศรีสะเกษเดิมเรียกกันว่า เมืองขุขันธ์ เมืองเก่าตั้งอยู่ที่บริเวณบ้าน
ปราสาทสี่เหลี่ยมดงล าดวน ต าบลดวนใหญ่  อ าเภอวังหินในปัจจุบัน ได้รับการยก
ฐานะขึ้นเป็นเมืองเมื่อ พ.ศ. 2302 สมัยกรุงศรีอยุธยาโดยมีหลวงแก้วสุวรรณ   ซึ่ง
ได้รับบรรดาศักดิ์เป็นพระยาไกรภักดีเป็นเจ้าเมืองคนแรก ล่วงถึงรัชสมัยรัชการที่ 5 
ได้ย้ายเมืองขุขันธ์มาอยู่ที่บ้านเมืองเก่า ต าบลเมืองเหนือ อ าเภอเมืองศรีสะเกษใน

ปัจจุบัน แต่ยังคงใช้ชื่อว่าเมืองขขุันธ์จนถึง พ.ศ.2481 จึงเปลี่ยนเป็นจังหวัดศรีสะเกษตั้งแต่นั้นมา มีเนื้อที่
ทั้งหมด 8,839.976 ตารางกิโลเมตร หรือ  5,524,987.50 ไร่ ห่างจากกรุงเทพมหานคร โดยทางรถไฟ 
515 กิโลเมตร ทางรถยนต์ 571 กิโลเมตร     

 อาณาเขตติดต่อ 
 ทิศเหนือ  เขตอ าเภอราศีไศล  อ าเภอยางชุมน้อย กิ่งอ าเภอศิลาลาด ติดต่อกับจังหวัด

ยโสธรและจังหวัดร้อยเอ็ด  
 ทิศใต้ เขตอ าเภอภูสิงห์ อ าเภอขุนหาญ อ าเภอกันทรลักษ์ และติดกับประเทศกัมพูชา

ประชาธิปไตย 
 ทิศตะวันออก  อ าเภอกันทรารมย์ อ าเภอเบญจลักษ์ อ าเภอโนนคูณ ติดต่อกับจังหวัด

อุบลราชธานี 
 ทิศตะวันตก เขตอ าเภออุทุมพรพิสัย อ าเภอปรางค์กู่ อ าเภอห้วยทับทัน อ าเภอบึงบูรพ์ 

ติดต่อกับจังหวัดสุรินทร์ 
1.2.  การปกครองในปี พ.ศ. 2557  จังหวัดศรีสะเกษ แบ่งการปกครอง ดังนี้ 

1.2.1 การบริหารส่วนภูมิภาค  
 ประกอบด้วย      22  อ าเภอ   
     206  ต าบล  , 2,557  หมู่บ้าน 
   

 
 

1.2.2 การบริหารส่วนท้องถิ่น   
ประกอบด้วย  1  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
  2  เทศบาลเมือง  , 35   เทศบาลต าบล     

            179  องค์การบริหารส่วนต าบล    
   

ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวดัศรีสะเกษ 
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1.3. เศรษฐกิจ  

 
 
 

                            
หมายเหต ุ: ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลีย่นแปลง แก้ไขได้ 
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (GPP AT CURRENT  MARKET  PRICES) 
 

1.4. พืชเศรษฐกิจและอาชีพหลัก 
   1.  พืชเศรษฐกิจ   ข้าว, มันส าปะหลัง, ข้าวโพด 
   2.  อาชีพหลัก ท านา, ท าไร่ 
 

1.5. การลงทุน   
   โรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ 

  ปี  2556  ปี 2557 
จ านวนโรงงาน (แห่ง)  44  36 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    715.21  580.81 
การจ้างงาน (คน)  461  337 

 
 

 

 2. ข้อมูลด้านแรงงาน 
 

2.1. ประชากร  ณ  วันท่ี  1  ธันวาคม  2557     

หน่วย : คน 
เพศ  ปี 2556  ปี 2557 
ชาย  731,029  505,730 
หญิง   730,999  535,422 
รวม  1,462,028  1,041,152 

      ที่มา : ส านักงานสถิติแหง่ชาติ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ปี 2555  ปี 2556 
ผลิตภณัฑ์มวลรวมจังหวดั (GPP) (ล้านบาท)  62,678  68,505 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  59,663  65,409 

ศรีสะเกษ 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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ข้อมูล ณ วันที่  9  มีนาคม  2558 
ที่มา : ส านักงานพัฒนาระบบ รปูแบบและโครงสร้าง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น   

 
 

 

1. ข้อมลูทั่วไป 
1.1. พื้นที ่  

  ศรีสะเกษเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคอีสานตอนล่างที่มีประวัติความเป็นมา
ยาวนาน เคยเป็นชุมชนที่มีอารยธรรมรุ่งเรืองมานับพันปี นับตั้งแต่สมัยขอมเรือง
อ านาจ และมีชนเผ่าต่างๆ อพยพมาตั้งรกรากในบริเวณนี้ ได้แก่ พวกส่วย ลาว 
เขมร และเยอ  ศรีสะเกษเดิมเรียกกันว่า เมืองขุขันธ์ เมืองเก่าตั้งอยู่ที่บริเวณบ้าน
ปราสาทสี่เหลี่ยมดงล าดวน ต าบลดวนใหญ่  อ าเภอวังหินในปัจจุบัน ได้รับการยก
ฐานะขึ้นเป็นเมืองเมื่อ พ.ศ. 2302 สมัยกรุงศรีอยุธยาโดยมีหลวงแก้วสุวรรณ   ซึ่ง
ได้รับบรรดาศักดิ์เป็นพระยาไกรภักดีเป็นเจ้าเมืองคนแรก ล่วงถึงรัชสมัยรัชการที่ 5 
ได้ย้ายเมืองขุขันธ์มาอยู่ที่บ้านเมืองเก่า ต าบลเมืองเหนือ อ าเภอเมืองศรีสะเกษใน

ปัจจุบัน แต่ยังคงใช้ชื่อว่าเมืองขขุันธ์จนถึง พ.ศ.2481 จึงเปลี่ยนเป็นจังหวัดศรีสะเกษตั้งแต่นั้นมา มีเนื้อที่
ทั้งหมด 8,839.976 ตารางกิโลเมตร หรือ  5,524,987.50 ไร่ ห่างจากกรุงเทพมหานคร โดยทางรถไฟ 
515 กิโลเมตร ทางรถยนต์ 571 กิโลเมตร     

 อาณาเขตติดต่อ 
 ทิศเหนือ  เขตอ าเภอราศีไศล  อ าเภอยางชุมน้อย กิ่งอ าเภอศิลาลาด ติดต่อกับจังหวัด

ยโสธรและจังหวัดร้อยเอ็ด  
 ทิศใต้ เขตอ าเภอภูสิงห์ อ าเภอขุนหาญ อ าเภอกันทรลักษ์ และติดกับประเทศกัมพูชา

ประชาธิปไตย 
 ทิศตะวันออก  อ าเภอกันทรารมย์ อ าเภอเบญจลักษ์ อ าเภอโนนคูณ ติดต่อกับจังหวัด

อุบลราชธานี 
 ทิศตะวันตก เขตอ าเภออุทุมพรพิสัย อ าเภอปรางค์กู่ อ าเภอห้วยทับทัน อ าเภอบึงบูรพ์ 

ติดต่อกับจังหวัดสุรินทร์ 
1.2.  การปกครองในปี พ.ศ. 2557  จังหวัดศรีสะเกษ แบ่งการปกครอง ดังนี้ 

1.2.1 การบริหารส่วนภูมิภาค  
 ประกอบด้วย      22  อ าเภอ   
     206  ต าบล  , 2,557  หมู่บ้าน 
   

 
 

1.2.2 การบริหารส่วนท้องถิ่น   
ประกอบด้วย  1  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
  2  เทศบาลเมือง  , 35   เทศบาลต าบล     

            179  องค์การบริหารส่วนต าบล    
   

ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวดัศรีสะเกษ 
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1.3. เศรษฐกิจ  

 
 
 

                            
หมายเหต ุ: ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลีย่นแปลง แก้ไขได้ 
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (GPP AT CURRENT  MARKET  PRICES) 
 

1.4. พืชเศรษฐกิจและอาชีพหลัก 
   1.  พืชเศรษฐกิจ   ข้าว, มันส าปะหลัง, ข้าวโพด 
   2.  อาชีพหลัก ท านา, ท าไร่ 
 

1.5. การลงทุน   
   โรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ 

  ปี  2556  ปี 2557 
จ านวนโรงงาน (แห่ง)  44  36 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    715.21  580.81 
การจ้างงาน (คน)  461  337 

 
 

 

 2. ข้อมูลด้านแรงงาน 
 

2.1. ประชากร  ณ  วันท่ี  1  ธันวาคม  2557     

หน่วย : คน 
เพศ  ปี 2556  ปี 2557 
ชาย  731,029  505,730 
หญิง   730,999  535,422 
รวม  1,462,028  1,041,152 

      ที่มา : ส านักงานสถิติแหง่ชาติ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ปี 2555  ปี 2556 
ผลิตภณัฑ์มวลรวมจังหวดั (GPP) (ล้านบาท)  62,678  68,505 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  59,663  65,409 

ศรีสะเกษ 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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2.2. ก าลังแรงงาน   
หน่วย : คน 

สถานภาพก าลังแรงงาน  ปี  2556  ปี 2557 
ประชากรอาย ุ 15  ปีขึ้นไป  1,252,311  800,140 
1. ก าลังแรงงานรวม  930,764  577,531 
    1.1. ก าลังแรงงานปัจจุบัน  929,828  577,038 
           1.1.1. ผู้มีงานท า  921,743  568,243 
           1.1.2. ผู้ว่างงาน  8,085  8,795 
    1.2. ก าลังแรงงานท่ีรอฤดูกาล  936  494 
2. ผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน  321,547  222,608 
     2.1. ท างานบ้าน  90,963  58,216 
     2.2. เรียนหนังสือ  104,200  71,707 
   2.3. อื่น ๆ  126,384  92,686 
3. อัตราการว่างงาน  0.87  1.52 
หมายเหต ุ:  1. ในตารางสถิต ิผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เท่ากบัยอดรวม 
                   ทั้งน้ีเนื่องจากการปัดเศษทศนิยมของข้อมูลแต่ละจ านวน ซึ่งได้จากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเรจ็รูป 

  2. อัตราการวา่งงาน  = ผู้ว่างงาน x 100  / ก าลังแรงงานรวม 
ที่มา : กลุ่มสถิตแิรงงาน ส านักสถิตเิศรษฐกิจและสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 
 
2.3. อัตราค่าจ้างขั้นต่ า 

 

วันละ  300  บาท  
(มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556) 

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการค่าจ้าง  กระทรวงแรงงาน 
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2.4. สถานประกอบกิจการ ปี 2557 
               หน่วย :คน 

ขนาดสถานประกอบการ  ปี  2557 
แห่ง จ านวน  

ตั้งแต่   1 - 4  คน 1,192 2,617  
ตั้งแต่   5 - 9  คน 383 2,552  
ตั้งแต่   10 - 19  คน 142 1,836  
ตั้งแต่   20 - 49  คน 102 3,047  
ตั้งแต่   50 - 99 คน 21 1,546  
ตั้งแต่   100 - 299 คน 18 2,628  
ตั้งแต่   300 - 499 คน 
ตั้งแต่   500 - 999 คน 

- 
1 

- 
901 

 

ตั้งแต่   > = 1000 คน - -  
รวม 1,859 15,127  

  ที่มา : ส านักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน                                                                          
   

 

2.5. ผู้ประกันตน  จ าแนกตามขนาดสถานประกอบการ  ณ  เดือนธันวาคม  2557 
 
     

ขนาดสถานประกอบการ    ณ ธันวาคม 2557 
   แห่ง    คน  

ตั้งแต่  ≤10 คน   1,586  5,172 

ตั้งแต ่  11 - 20  คน   246  3,586 

ตั้งแต ่  21 - 50  คน   160  4,922 

ตั้งแต ่  51 - 100  คน   39  2,676 

ตั้งแต ่  101 - 200  คน   29  3,762 

ตั้งแต ่  201 - 500  คน   10  3,327 

ตั้งแต ่  501 - 1,000  คน   4  2,447 

ตั้งแต ่  > 1,001   คน   -  - 

รวม   2,074  25,892 
ที่มา : กองวิจัยและพัฒนา ส านักงานประกันสังคม   

                   หมายเหตุ : การจัดการฐานข้อมูลผู้ประกันตน  ของส านักงานประกันสังคม  ด าเนินการในรูปแบบ  
                           Real time  จึงไม่สามารถประมวลผลข้อมูลสถานประกอบการในปี  2557  ได ้

 
 
 

ศรีสะเกษ 
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2.2. ก าลังแรงงาน   
หน่วย : คน 

สถานภาพก าลังแรงงาน  ปี  2556  ปี 2557 
ประชากรอาย ุ 15  ปีขึ้นไป  1,252,311  800,140 
1. ก าลังแรงงานรวม  930,764  577,531 
    1.1. ก าลังแรงงานปัจจุบัน  929,828  577,038 
           1.1.1. ผู้มีงานท า  921,743  568,243 
           1.1.2. ผู้ว่างงาน  8,085  8,795 
    1.2. ก าลังแรงงานท่ีรอฤดูกาล  936  494 
2. ผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน  321,547  222,608 
     2.1. ท างานบ้าน  90,963  58,216 
     2.2. เรียนหนังสือ  104,200  71,707 
   2.3. อื่น ๆ  126,384  92,686 
3. อัตราการว่างงาน  0.87  1.52 
หมายเหต ุ:  1. ในตารางสถิต ิผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เท่ากบัยอดรวม 
                   ทั้งน้ีเนื่องจากการปัดเศษทศนิยมของข้อมูลแต่ละจ านวน ซึ่งได้จากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเรจ็รูป 

  2. อัตราการวา่งงาน  = ผู้ว่างงาน x 100  / ก าลังแรงงานรวม 
ที่มา : กลุ่มสถิตแิรงงาน ส านักสถิตเิศรษฐกิจและสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 
 
2.3. อัตราค่าจ้างขั้นต่ า 

 

วันละ  300  บาท  
(มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556) 

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการค่าจ้าง  กระทรวงแรงงาน 
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2.4. สถานประกอบกิจการ ปี 2557 
               หน่วย :คน 

ขนาดสถานประกอบการ  ปี  2557 
แห่ง จ านวน  

ตั้งแต่   1 - 4  คน 1,192 2,617  
ตั้งแต่   5 - 9  คน 383 2,552  
ตั้งแต่   10 - 19  คน 142 1,836  
ตั้งแต่   20 - 49  คน 102 3,047  
ตั้งแต่   50 - 99 คน 21 1,546  
ตั้งแต่   100 - 299 คน 18 2,628  
ตั้งแต่   300 - 499 คน 
ตั้งแต่   500 - 999 คน 

- 
1 

- 
901 

 

ตั้งแต่   > = 1000 คน - -  
รวม 1,859 15,127  

  ที่มา : ส านักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน                                                                          
   

 

2.5. ผู้ประกันตน  จ าแนกตามขนาดสถานประกอบการ  ณ  เดือนธันวาคม  2557 
 
     

ขนาดสถานประกอบการ    ณ ธันวาคม 2557 
   แห่ง    คน  

ตั้งแต่  ≤10 คน   1,586  5,172 

ตั้งแต่   11 - 20  คน   246  3,586 

ตั้งแต่   21 - 50  คน   160  4,922 

ตั้งแต่   51 - 100  คน   39  2,676 

ตั้งแต่   101 - 200  คน   29  3,762 

ตั้งแต่   201 - 500  คน   10  3,327 

ตั้งแต่   501 - 1,000  คน   4  2,447 

ตั้งแต่   > 1,001   คน   -  - 

รวม   2,074  25,892 
ที่มา : กองวิจัยและพัฒนา ส านักงานประกันสังคม   

                   หมายเหตุ : การจัดการฐานข้อมูลผู้ประกันตน  ของส านักงานประกันสังคม  ด าเนินการในรูปแบบ  
                           Real time  จึงไม่สามารถประมวลผลข้อมูลสถานประกอบการในปี  2557  ได ้

 
 
 

ศรีสะเกษ 
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เมื่อเจอปญัหา…..  
        ท้อได้ แต่ อย่าถอย
....  

2.6. ข้อมูลการฝึกอาชีพ  ปี  2557 
หน่วย : คน 

ประเภทหลักสูตร   ชาย     หญิง    รวม  
1. เสริมทักษะ  304  824  1,128 

2. การประกอบอาชีพอิสระ  -  17  17 

3. เตรียมเข้าท างาน  45  -  45 

4. ยกระดับฝีมือแรงงาน  776  809  1,585 

5. ทดสอบมาตรฐานฝมีือแรงงาน  565  168  733 

6. การให้บริการพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับการแข่งขัน  -  -  - 

7. การพัฒนาฝีมือแรงงานพัฒนาบุคลากรฝึก/วิทยากรภายนอก  -  -  - 

8. ส่งเสรมิ/พัฒนาฝมีือแรงงานในสถานประกอบการ  859  634  1,493 

9. แรงงานฝีมือและศักยภาพแข่งขันโลจสิติกส ์  -  -  - 

10. แรงงานฝีมือและศักยภาพแขง่ขันท่องเที่ยว  19  81  100 

รวม  2,568  2,533  5,101 
   ที่มา : ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ           
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2.7. แรงงานไทยไปต่างประเทศ 

 หน่วย : คน 

  ปี  2556  ปี  2557 
  ชาย  หญิง  รวม  ชาย  หญิง  รวม 

 ผู้ขออนุญาตเดินทางไปท างานใน
ต่างประเทศ 559  140  699  557  164  721 

- กรมจัดส่ง 64  5  69  74  6  80 
- บริษัทจัดส่ง 291  47  338  297  48  345 
- เดินทางด้วยตนเอง 92  51  143  100  69  169 
- นายจ้างพาไป 112  37  149  86  41  127 

- ฝึกงาน 52  27  79  46  37  83 
- ท างาน 60  10  70  40  4  44 

 RE-ENTRY 416  165  581  345  163  508 
หมายเหต ุ: RE-ENTRY  คือ ผู้ที่ไปท างานต่างประเทศแล้วกลับมาพักผ่อนชั่วคราว      
ที่มา : ระบบบริหารแรงงานไทยไปตา่งประเทศ  ส านักบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ 
  
     

2.8.  แรงงานต่างด้าว  ณ  เดือนธันวาคม  ปี  2557   

                   จ านวนคนตา่งด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ท างาน 
 

ประเภทคนต่างด้าว    จ านวน  
 (คน) 

  ต่างด้าวถูกกฎหมาย  262 

          ตลอดชีพ  1 
 ทั่วไป  84 

          พิสูจน์สญัชาต ิ
          MOU  น าเข้า 
          ส่งเสริมการลงทุน 

 
156 
21 
- 

  ต่างด้าวที่ผ่อนผันให้ท างานตามมาตรา 13   - 
          ชนกลุ่มน้อย/พื้นที่สูง  - 
          ตามมติ ครม.(3 สัญชาต)ิ  - 

รวม  262 
ที่มา : ฝ่ายทะเบียนและข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มพัฒนาระบบควบคุมการท างานของคนต่างด้าว 
        ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว 
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2.7. แรงงานไทยไปต่างประเทศ 

 หน่วย : คน 

  ปี  2556  ปี  2557 
  ชาย  หญิง  รวม  ชาย  หญิง  รวม 

 ผู้ขออนุญาตเดินทางไปท างานใน
ต่างประเทศ 559  140  699  557  164  721 

- กรมจัดส่ง 64  5  69  74  6  80 
- บริษัทจัดส่ง 291  47  338  297  48  345 
- เดินทางด้วยตนเอง 92  51  143  100  69  169 
- นายจ้างพาไป 112  37  149  86  41  127 

- ฝึกงาน 52  27  79  46  37  83 
- ท างาน 60  10  70  40  4  44 

 RE-ENTRY 416  165  581  345  163  508 
หมายเหต ุ: RE-ENTRY  คือ ผู้ที่ไปท างานต่างประเทศแล้วกลับมาพักผ่อนชั่วคราว      
ที่มา : ระบบบริหารแรงงานไทยไปตา่งประเทศ  ส านักบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ 
  
     

2.8.  แรงงานต่างด้าว  ณ  เดือนธันวาคม  ปี  2557   

                   จ านวนคนตา่งด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ท างาน 
 

ประเภทคนต่างด้าว    จ านวน  
 (คน) 

  ต่างด้าวถูกกฎหมาย  262 

          ตลอดชีพ  1 
 ทั่วไป  84 

          พิสูจน์สญัชาต ิ
          MOU  น าเข้า 
          ส่งเสริมการลงทุน 

 
156 
21 
- 

  ต่างด้าวที่ผ่อนผันให้ท างานตามมาตรา 13   - 
          ชนกลุ่มน้อย/พื้นที่สูง  - 
          ตามมติ ครม.(3 สัญชาต)ิ  - 

รวม  262 
ที่มา : ฝ่ายทะเบียนและข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มพัฒนาระบบควบคุมการท างานของคนต่างด้าว 
        ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว 
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2.9. ต าแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงานในประเทศ  ปี  2557 
   

เพศ 
 ปี  2557  

 
ต าแหน่งงาน 

(อัตรา)  ผู้สมัครงาน 
(คน)  บรรจุงาน 

(คน)  

ชาย 637  2,105  1,715  

หญิง 630  2,338  2,148  

ไม่ระบ ุ 2,601  -  -  

รวม  3,868  4,443  3,863  
                      ที่มา : ระบบสารสนเทศการจัดหางานในประเทศ  กรมการจัดหางาน 

 
 

2.10. อตุสาหกรรมที่นายจ้างต้องการแรงงานมาก 5 อันดับแรก ปี 2557 
  1. การผลติ      จ านวน  1,577  อัตรา 
  2. การขายส่ง การขายปลีก การซอ่มแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ จ านวน     891   อัตรา 

  3. กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน   จ านวน     361 อัตรา 
  4. การก่อสร้าง      จ านวน     203 อัตรา   
  5. ที่พักแรมและบริการดา้นอาหาร    จ านวน     147 อัตรา 
 

 

2.11. อาชีพที่นายจ้างต้องการแรงงานมาก 5 อันดบัแรก ปี 2557 
  1. อาชีพงานพ้ืนฐาน     จ านวน   2,349 อัตรา 
  2. พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด  จ านวน      738 อัตรา 

  3. เสมียน เจา้หน้าท่ี     จ านวน      415 อัตรา 
  4. ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผูค้วบคมุเครื่องจักร   จ านวน      308 อัตรา  

  5. ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง   จ านวน      259 อัตรา 
 

 

2.12. อาชีพที่มีผู้สมัครงานมาก 5 อันดับแรก ป ี2557 
  1. อาชีพงานพ้ืนฐาน     จ านวน   1,845 คน 
  2. พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด  จ านวน     729 คน 

  3. เสมียน   เจ้าหน้าที ่    จ านวน     429 คน 
  4. ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง   จ านวน     316 คน  

  5. ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผูค้วบคมุเครื่องจักร   จ านวน     239 คน 
 
 
 
 
 

ศรีสะเกษ 

ที่มา : ระบบสารสนเทศการจดัหางานในประเทศ  กรมการจัดหางาน 

ที่มา : ระบบสารสนเทศการจดัหางานในประเทศ  กรมการจัดหางาน 
 

ที่มา : ระบบสารสนเทศการจดัหางานในประเทศ  กรมการจัดหางาน 
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2.13. การศึกษา 
           จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป จ าแนกตามระดับการศึกษาปี 2556  และ ปี 2557 

หน่วย : คน 

ระดับการศึกษา  
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา   
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา  
 ปี  2556  ปี  2557 

 ไม่มีการศึกษา 35,936  17,186 
 ต่ ากว่าประถมศึกษา 382,451  306,369 
 ระดับประถมศึกษา 340,872  202,298 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 211,957  135,005 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 170,348  80,420 

    -  สายสามัญ  145,151  71,829 
    -  สายอาชีวศึกษา  24,106  8,558 
    -  สายวิชาการศึกษา  1,091  33 

 ระดับอุดมศึกษา 110,748  58,789 
    -  สายวิชาการ  59,801  31,810 
    -  สายวิชาชีพ  33,064  15,285 
    -  สายวิชาการศึกษา  17,882  11,694 

 อื่น ๆ -  22 
 ไม่ทราบ  -  51 

รวม  1,252,311  800,140 
หมายเหต ุ: ในตารางสถติิ ผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เทา่กับยอดรวม  

 ทั้งน้ีเนื่องจากการปดัเศษทศนิยมของข้อมูลแตล่ะจ านวน ซึ่งได้จากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
ที่มา : กลุ่มสถิตแิรงงาน ส านักสถิตเิศรษฐกิจและสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดอกไม้ประจ าจังหวัด
ดอกล าดวน 

ศรีสะเกษ 

5 อันดับแรก ปี 2557

5 อันดับแรก ปี 2557

5 อันดับแรก ปี 2557
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2.9. ต าแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงานในประเทศ  ปี  2557 
   

เพศ 
 ปี  2557  

 
ต าแหน่งงาน 

(อัตรา)  ผู้สมัครงาน 
(คน)  บรรจุงาน 

(คน)  

ชาย 637  2,105  1,715  

หญิง 630  2,338  2,148  

ไม่ระบ ุ 2,601  -  -  

รวม  3,868  4,443  3,863  
                      ที่มา : ระบบสารสนเทศการจัดหางานในประเทศ  กรมการจัดหางาน 

 
 

2.10. อตุสาหกรรมที่นายจ้างต้องการแรงงานมาก 5 อันดับแรก ปี 2557 
  1. การผลติ      จ านวน  1,577  อัตรา 
  2. การขายส่ง การขายปลีก การซอ่มแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ จ านวน     891   อัตรา 

  3. กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน   จ านวน     361 อัตรา 
  4. การก่อสร้าง      จ านวน     203 อัตรา   
  5. ที่พักแรมและบริการดา้นอาหาร    จ านวน     147 อัตรา 
 

 

2.11. อาชีพที่นายจ้างต้องการแรงงานมาก 5 อันดบัแรก ปี 2557 
  1. อาชีพงานพ้ืนฐาน     จ านวน   2,349 อัตรา 
  2. พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด  จ านวน      738 อัตรา 

  3. เสมียน เจา้หน้าท่ี     จ านวน      415 อัตรา 
  4. ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผูค้วบคมุเครื่องจักร   จ านวน      308 อัตรา  

  5. ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง   จ านวน      259 อัตรา 
 

 

2.12. อาชีพที่มีผู้สมัครงานมาก 5 อันดับแรก ป ี2557 
  1. อาชีพงานพ้ืนฐาน     จ านวน   1,845 คน 
  2. พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด  จ านวน     729 คน 

  3. เสมียน   เจ้าหน้าที ่    จ านวน     429 คน 
  4. ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง   จ านวน     316 คน  

  5. ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผูค้วบคมุเครื่องจักร   จ านวน     239 คน 
 
 
 
 
 

ศรีสะเกษ 

ที่มา : ระบบสารสนเทศการจดัหางานในประเทศ  กรมการจัดหางาน 

ที่มา : ระบบสารสนเทศการจดัหางานในประเทศ  กรมการจัดหางาน 
 

ที่มา : ระบบสารสนเทศการจดัหางานในประเทศ  กรมการจัดหางาน 
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2.13. การศึกษา 
           จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป จ าแนกตามระดับการศึกษาปี 2556  และ ปี 2557 

หน่วย : คน 

ระดับการศึกษา  
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา   
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา  
 ปี  2556  ปี  2557 

 ไม่มีการศึกษา 35,936  17,186 
 ต่ ากว่าประถมศึกษา 382,451  306,369 
 ระดับประถมศึกษา 340,872  202,298 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 211,957  135,005 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 170,348  80,420 

    -  สายสามัญ  145,151  71,829 
    -  สายอาชีวศึกษา  24,106  8,558 
    -  สายวิชาการศึกษา  1,091  33 

 ระดับอุดมศึกษา 110,748  58,789 
    -  สายวิชาการ  59,801  31,810 
    -  สายวิชาชีพ  33,064  15,285 
    -  สายวิชาการศึกษา  17,882  11,694 

 อื่น ๆ -  22 
 ไม่ทราบ  -  51 

รวม  1,252,311  800,140 
หมายเหต ุ: ในตารางสถติิ ผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เทา่กับยอดรวม  

 ทั้งน้ีเนื่องจากการปดัเศษทศนิยมของข้อมูลแตล่ะจ านวน ซึ่งได้จากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
ที่มา : กลุ่มสถิตแิรงงาน ส านักสถิตเิศรษฐกิจและสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดอกไม้ประจ าจังหวัด
ดอกล าดวน 
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2.14. ผูม้ีงานท าที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป จ าแนกตามระดับการศึกษาที่ส าเร็จ ปี 2557  
หน่วย : คน 

ระดับการศึกษา  ชาย  หญิง  รวม 
 ไม่มีการศึกษา 1,621  4,774  6,395 
 ต่ ากว่าประถมศึกษา 109,089  103,226  212,316 
 ระดับประถมศึกษา 88,241  74,631  162,873 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 48,241  27,398  75,537 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 30,352  27,476  57,828 

    -  สายสามัญ  26,724  26,145  52,869 
    -  สายอาชีวศึกษา  3,595  1,331  4,926 
    -  สายวิชาการศึกษา  33  -  33 

 ระดับอุดมศึกษา 24,430  28,842  53,274 
    -  สายวิชาการ  13,646  15,929  29,576 
    -  สายวิชาชีพ  7,423  6,142  13,565 
    -  สายวิชาการศึกษา  3,361  6,771  10,133 

 อื่น ๆ 22  -  22 
 ไม่ทราบ  -  -  - 

รวม  301,894  266,349  568,243 
หมายเหต ุ: ในตารางสถติิ ผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เทา่กับยอดรวม  

  ทั้งน้ีเนื่องจากการปัดเศษทศนิยมของข้อมูล แต่ละจ านวนซ่ึงได้จากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
ที่มา : กลุ่มสถิตแิรงงาน ส านักสถิตเิศรษฐกิจและสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 
 
 
 
 

 
 

 

จังหวัดศรีสะเกษ 
แดนปราสาทขอม  หอมกระเทียมดี   

มีสวนสมเด็จ  เขตดงล าดวน 
หลากล้วนวัฒนธรรม  เลิศล้ าสามัคคี 

 

ค าขวัญประจ าจังหวัด 
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  1.   ข้อมูลทั่วไป 
 

 
1.1. พื้นที ่  
     จังหวัดสกลนครได้รับการขนานนามว่าเป็น "แอ่งธรรมะแห่งอีสาน" ดังเห็นหลักฐานได้
จากวัดวาอารามเก่าแก่ที่มีอยู่มากมาย แสดงถึงความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาที่มีมาตั้งแต่ครั้ง
อดีต เป็นถิ่นก าเนิดและพ านักของอริยสงฆ์ที่ส าคัญเป็นที่เคารพบูชา ของชาวไทยหลายท่าน อาทิ 
พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร พระอาจารย์วัน อุตตโม หลวงปู่หลุย  จันทสาโร 
หลวงปู่เทสก์ เทสก์รังสี เป็นต้น  อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ  647 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ทั้งสิ้น
ประมาณ 9,605.78 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 6,003,602  ไร่ 
  อาณาเขตติดต่อ 

 ทิศเหนือ  ติดต่อกับจังหวัดหนองคาย และจังหวัดนครพนม  
 ทิศใต้  ติดต่อกับจังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดมุกดาหาร  
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดนครพนม  
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดกาฬสินธุ ์

 

1.2 การปกครอง ในปี พ.ศ. 2557 จังหวดัสกลนคร แบ่งการปกครอง ดังนี้ 
  1.2.1 การบริหารส่วนภูมิภาค  

 ประกอบด้วย     18   อ าเภอ   
      125  ต าบล      ,   1,323  หมู่บ้าน  
   
      

  1.2.2 การบริหารส่วนท้องถิ่น   
ประกอบด้วย  1  องค์การบริหารส่วนจังหวัด,   1  เทศบาลนคร   
  65  เทศบาลต าบล , 74  องค์การบริหารส่วนต าบล   
 
  
 
 
 
 
 

ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวดัสกลนคร 

ข้อมูล ณ วันที่  9  มีนาคม  2558 
ที่มา : ส านักงานพัฒนาระบบ รปูแบบและโครงสร้าง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น   
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     1.3. เศรษฐกิจ 
 
 
 

                          
หมายเหต ุ: ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลีย่นแปลงแก้ไขได้ 
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (GPP AT CURRENT  MARKET  PRICES) 

 
1.4.  พืชเศรษฐกิจและอาชีพหลัก 
   1.  พืชเศรษฐกิจ   ข้าว, มันส าปะหลัง, อ้อย 
   2.  อาชีพหลัก ท านา, ท าไร่ 
 

 

1.5.  การลงทุน   
   โรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ 

  ปี  2556  ปี 2557 
จ านวนโรงงาน (แห่ง)  43  41 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    1,483.70  471.06 
การจ้างงาน (คน)  330  403 

 
 
 

     2.      ข้อมูลด้านแรงงาน 
2.1. ประชากร  ณ  วันท่ี  1  ธันวาคม  2557      

                                                                                                         
หน่วย : คน 

เพศ  ปี 2556  ปี 2557 
ชาย  566,875  450,930 
หญิง   567,447  473,737 
รวม  1,134,322  924,667 

ที่มา : ส านักงานสถิตแิห่งชาติ   

 
 
 
 
 
 

  ปี 2555  ปี 2556 
ผลิตภณัฑ์มวลรวมจังหวดั (GPP) (ล้านบาท)  47,526  54,513 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  57,880  66,567 

สกลนคร 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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  1.   ข้อมูลทั่วไป 
 

 
1.1. พื้นที ่  
     จังหวัดสกลนครได้รับการขนานนามว่าเป็น "แอ่งธรรมะแห่งอีสาน" ดังเห็นหลักฐานได้
จากวัดวาอารามเก่าแก่ที่มีอยู่มากมาย แสดงถึงความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาที่มีมาตั้งแต่ครั้ง
อดีต เป็นถิ่นก าเนิดและพ านักของอริยสงฆ์ที่ส าคัญเป็นที่เคารพบูชา ของชาวไทยหลายท่าน อาทิ 
พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร พระอาจารย์วัน อุตตโม หลวงปู่หลุย  จันทสาโร 
หลวงปู่เทสก์ เทสก์รังสี เป็นต้น  อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ  647 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ทั้งสิ้น
ประมาณ 9,605.78 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 6,003,602  ไร่ 
  อาณาเขตติดต่อ 

 ทิศเหนือ  ติดต่อกับจังหวัดหนองคาย และจังหวัดนครพนม  
 ทิศใต้  ติดต่อกับจังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดมุกดาหาร  
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดนครพนม  
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดกาฬสินธุ ์

 

1.2 การปกครอง ในปี พ.ศ. 2557 จังหวดัสกลนคร แบ่งการปกครอง ดังนี้ 
  1.2.1 การบริหารส่วนภูมิภาค  

 ประกอบด้วย     18   อ าเภอ   
      125  ต าบล      ,   1,323  หมู่บ้าน  
   
      

  1.2.2 การบริหารส่วนท้องถิ่น   
ประกอบด้วย  1  องค์การบริหารส่วนจังหวัด,   1  เทศบาลนคร   
  65  เทศบาลต าบล , 74  องค์การบริหารส่วนต าบล   
 
  
 
 
 
 
 

ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวดัสกลนคร 

ข้อมูล ณ วันที่  9  มีนาคม  2558 
ที่มา : ส านักงานพัฒนาระบบ รปูแบบและโครงสร้าง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น   
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     1.3. เศรษฐกิจ 
 
 
 

                          
หมายเหต ุ: ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลีย่นแปลงแก้ไขได้ 
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (GPP AT CURRENT  MARKET  PRICES) 

 
1.4.  พืชเศรษฐกิจและอาชีพหลัก 
   1.  พืชเศรษฐกิจ   ข้าว, มันส าปะหลัง, อ้อย 
   2.  อาชีพหลัก ท านา, ท าไร่ 
 

 

1.5.  การลงทุน   
   โรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ 

  ปี  2556  ปี 2557 
จ านวนโรงงาน (แห่ง)  43  41 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    1,483.70  471.06 
การจ้างงาน (คน)  330  403 

 
 
 

     2.      ข้อมูลด้านแรงงาน 
2.1. ประชากร  ณ  วันท่ี  1  ธันวาคม  2557      

                                                                                                         
หน่วย : คน 

เพศ  ปี 2556  ปี 2557 
ชาย  566,875  450,930 
หญิง   567,447  473,737 
รวม  1,134,322  924,667 

ที่มา : ส านักงานสถิตแิห่งชาติ   

 
 
 
 
 
 

  ปี 2555  ปี 2556 
ผลิตภณัฑ์มวลรวมจังหวดั (GPP) (ล้านบาท)  47,526  54,513 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  57,880  66,567 

สกลนคร 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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2.2. ก าลังแรงงาน 
หน่วย : คน 

สถานภาพก าลังแรงงาน  ปี  2556  ปี 2557 
ประชากรอาย ุ 15  ปีขึ้นไป  931,090  727,545 
1. ก าลังแรงงานรวม  632,284  459,945 
    1.1. ก าลังแรงงานปัจจุบัน  622,068  451,079 
           1.1.1. ผู้มีงานท า  619,113  449,312 
           1.1.2. ผู้ว่างงาน  2,955  1,768 
    1.2. ก าลังแรงงานท่ีรอฤดูกาล  10,217  8,865 
2. ผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน  298,806  267,600 
     2.1. ท างานบ้าน  98,929  88,546 
     2.2. เรียนหนังสือ  84,781  71,211 
    2.3. อื่น ๆ  115,095  107,842 
3. อัตราการว่างงาน   0.47  0.38 

หมายเหต ุ:  1. ในตารางสถิต ิผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เท่ากบัยอดรวม 
                   ทั้งน้ีเนื่องจากการปัดเศษทศนิยมของข้อมูลแต่ละจ านวน ซึ่งได้จากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเรจ็รูป 

  2. อัตราการวา่งงาน  = ผู้ว่างงาน x 100  / ก าลังแรงงานรวม 
ที่มา : กลุ่มสถิตแิรงงาน ส านักสถิตเิศรษฐกิจและสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 
 
 

2.3. อัตราค่าจ้างขั้นต่ า 

 

     วันละ  300  บาท  
 (มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556) 
   ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการค่าจา้ง กระทรวงแรงงาน 
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2.4. สถานประกอบกิจการ ปี 2557 
               หน่วย :คน 

ขนาดสถานประกอบการ  ปี  2557 
แห่ง จ านวน  

ตั้งแต่   1 - 4  คน 1,470 3,263  
ตั้งแต่   5 - 9  คน 698 4,727  
ตั้งแต่   10 - 19  คน 204 2,757  
ตั้งแต่   20 - 49  คน 143 4,533  
ตั้งแต่   50 - 99 คน 39 2,765  
ตั้งแต่   100 - 299 คน 17 2,470  
ตั้งแต่   300 - 499 คน 
ตั้งแต่   500 - 999 คน 

1 
- 

320 
- 

 

ตั้งแต่   > = 1000 คน - -  
รวม 2,572 20,835  

  ที่มา : ส านักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน                                                                          
 
 

2.5. ผู้ประกันตน  จ าแนกตามขนาดสถานประกอบการ ณ  เดือนธันวาคม 2557   
 

 

ขนาดสถานประกอบการ    ณ ธันวาคม  2557 
   แห่ง    คน  

ตั้งแต ่ ≤ 10 คน   1,788  5,831 

ตั้งแต ่  11 - 20  คน   237  3,508 

ตั้งแต ่  21 - 50  คน   182  5,736 

ตั้งแต ่  51 - 100  คน   51  3,713 

ตั้งแต ่  101 - 200  คน   22  2,801 

ตั้งแต ่  201 - 500  คน   12  4,203 

ตั้งแต ่  501 - 1,000  คน   2  1,501 

ตั้งแต ่  > 1,001  คน   -  - 

รวม   2,294  27,293 
ที่มา : กองวิจัยและพัฒนา ส านักงานประกันสังคม   

                  หมายเหต ุ: การจัดการฐานข้อมูลผู้ประกันตน  ของส านักงานประกันสังคม  ด าเนินการในรูปแบบ  
                           Real time  จึงไม่สามารถประมวลผลข้อมูลสถานประกอบการในปี  2557  ได ้

 
 
 
 

สกลนคร 
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2.2. ก าลังแรงงาน 
หน่วย : คน 

สถานภาพก าลังแรงงาน  ปี  2556  ปี 2557 
ประชากรอาย ุ 15  ปีขึ้นไป  931,090  727,545 
1. ก าลังแรงงานรวม  632,284  459,945 
    1.1. ก าลังแรงงานปัจจุบัน  622,068  451,079 
           1.1.1. ผู้มีงานท า  619,113  449,312 
           1.1.2. ผู้ว่างงาน  2,955  1,768 
    1.2. ก าลังแรงงานท่ีรอฤดูกาล  10,217  8,865 
2. ผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน  298,806  267,600 
     2.1. ท างานบ้าน  98,929  88,546 
     2.2. เรียนหนังสือ  84,781  71,211 
    2.3. อื่น ๆ  115,095  107,842 
3. อัตราการว่างงาน   0.47  0.38 

หมายเหต ุ:  1. ในตารางสถิต ิผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เท่ากบัยอดรวม 
                   ทั้งน้ีเนื่องจากการปัดเศษทศนิยมของข้อมูลแต่ละจ านวน ซึ่งได้จากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเรจ็รูป 

  2. อัตราการวา่งงาน  = ผู้ว่างงาน x 100  / ก าลังแรงงานรวม 
ที่มา : กลุ่มสถิตแิรงงาน ส านักสถิตเิศรษฐกิจและสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 
 
 

2.3. อัตราค่าจ้างขั้นต่ า 

 

     วันละ  300  บาท  
 (มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556) 
   ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการค่าจา้ง กระทรวงแรงงาน 
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2.4. สถานประกอบกิจการ ปี 2557 
               หน่วย :คน 

ขนาดสถานประกอบการ  ปี  2557 
แห่ง จ านวน  

ตั้งแต่   1 - 4  คน 1,470 3,263  
ตั้งแต่   5 - 9  คน 698 4,727  
ตั้งแต่   10 - 19  คน 204 2,757  
ตั้งแต่   20 - 49  คน 143 4,533  
ตั้งแต่   50 - 99 คน 39 2,765  
ตั้งแต่   100 - 299 คน 17 2,470  
ตั้งแต่   300 - 499 คน 
ตั้งแต่   500 - 999 คน 

1 
- 

320 
- 

 

ตั้งแต่   > = 1000 คน - -  
รวม 2,572 20,835  

  ที่มา : ส านักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน                                                                          
 
 

2.5. ผู้ประกันตน  จ าแนกตามขนาดสถานประกอบการ ณ  เดือนธันวาคม 2557   
 

 

ขนาดสถานประกอบการ    ณ ธันวาคม  2557 
   แห่ง    คน  

ตั้งแต ่ ≤ 10 คน   1,788  5,831 

ตั้งแต ่  11 - 20  คน   237  3,508 

ตั้งแต ่  21 - 50  คน   182  5,736 

ตั้งแต่   51 - 100  คน   51  3,713 

ตั้งแต่   101 - 200  คน   22  2,801 

ตั้งแต่   201 - 500  คน   12  4,203 

ตั้งแต่   501 - 1,000  คน   2  1,501 

ตั้งแต่   > 1,001  คน   -  - 

รวม   2,294  27,293 
ที่มา : กองวิจัยและพัฒนา ส านักงานประกันสังคม   

                  หมายเหต ุ: การจัดการฐานข้อมูลผู้ประกันตน  ของส านักงานประกันสังคม  ด าเนินการในรูปแบบ  
                           Real time  จึงไม่สามารถประมวลผลข้อมูลสถานประกอบการในปี  2557  ได ้

 
 
 
 

สกลนคร 
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2.6. ข้อมูลการฝึกอาชีพ  ปี  2557 
หน่วย : คน 

ประเภทหลักสูตร   ชาย     หญิง    รวม  
1. เสริมทักษะ  106  105  211 
2. การประกอบอาชีพอิสระ  473  196  669 
3. เตรียมเข้าท างาน  432  33  465 
4. ยกระดับฝีมือแรงงาน  78  67  145 
5. ทดสอบมาตรฐานฝมีือแรงงาน  532  160  692 
6. การให้บริการพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับการแข่งขัน  45  66  111 
7. การพัฒนาฝีมือแรงงานพัฒนาบุคลากรฝึก/วิทยากรภายนอก  -  -  - 
8. ส่งเสรมิ/พัฒนาฝมีือแรงงานในสถานประกอบการ  293  307  600 
9. แรงงานฝีมือและศักยภาพแข่งขันโลจสิติกส์  6  3  9 
10. แรงงานฝีมือและศักยภาพแขง่ขันท่องเที่ยว  14  46  60 

รวม  1,979  983  2,962 

ที่มา  :  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวดัสกลนคร 
 
 
 
 

2.7. แรงงานไทยไปต่างประเทศ  
หน่วย : คน 

 

ปี  2556  ปี  2557 
ชาย  หญิง  รวม  ชาย  หญิง  รวม 

 ผู้ขออนุญาตเดินทางไปท างานในต่างประเทศ 2,062  379  2,441  1,733  380  2,113 
- กรมจัดส่ง 529  52  581  402  46  448 
- บริษัทจัดส่ง 1,007  191  1,198  1,034  208  1,242 
- เดินทางด้วยตนเอง 287  92  379  169  96  265 
- นายจ้างพาไป 239  44  283  128  30  158 

- ฝึกงาน 124  34  158  41  18  59 
- ท างาน 115  10  125  87  12  99 

 RE-ENTRY 1,697  233  1,930  1,494  207  1,701 
หมายเหต ุ: RE-ENTRY  คือ ผู้ที่ไปท างานต่างประเทศแล้วกลับมาพักผ่อนชั่วคราว  
ที่มา : ระบบบริหารแรงงานไทยไปตา่งประเทศ  ส านักบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ  

 

 

สกลนคร  125 

2.8.  แรงงานต่างด้าว  ณ  เดือนธันวาคม  ปี  2557   

จ านวนคนต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตให้ท างาน 
 

ประเภทคนต่างด้าว    จ านวน  
 (คน) 

  ต่างด้าวถูกกฎหมาย  303 
          ตลอดชีพ  7 
 ทั่วไป  191 

          พิสูจน์สญัชาต ิ
          MOU  น าเข้า 
          ส่งเสริมการลงทุน 

 
93 
12 
- 

  ต่างด้าวที่ผ่อนผันให้ท างานตามมาตรา 13   - 
          ชนกลุ่มน้อย/พื้นที่สูง  - 
          ตามมติ ครม.(3 สัญชาต)ิ  - 

รวม  303 
ที่มา : ฝ่ายทะเบียนและข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มพัฒนาระบบควบคุมการท างานของคนต่างด้าว 
        ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว 

  

 

2.9. ต าแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงานในประเทศ ปี  2557 
   

เพศ 
 ปี  2557  

 
ต าแหน่งงาน 

(อัตรา)  ผู้สมัครงาน 
(คน)  บรรจุงาน 

(คน)  

ชาย 781  2,702  1,886  

หญิง 499  3,127  2,796  

ไม่ระบ ุ 2,811  -  -  

รวม  4,091  5,829  4,682  
                      ที่มา : ระบบสารสนเทศการจัดหางานในประเทศ  กรมการจัดหางาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สกลนคร 
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2.6. ข้อมูลการฝึกอาชีพ  ปี  2557 
หน่วย : คน 

ประเภทหลักสูตร   ชาย     หญิง    รวม  
1. เสริมทักษะ  106  105  211 
2. การประกอบอาชีพอิสระ  473  196  669 
3. เตรียมเข้าท างาน  432  33  465 
4. ยกระดับฝีมือแรงงาน  78  67  145 
5. ทดสอบมาตรฐานฝมีือแรงงาน  532  160  692 
6. การให้บริการพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับการแข่งขัน  45  66  111 
7. การพัฒนาฝีมือแรงงานพัฒนาบุคลากรฝึก/วิทยากรภายนอก  -  -  - 
8. ส่งเสรมิ/พัฒนาฝมีือแรงงานในสถานประกอบการ  293  307  600 
9. แรงงานฝีมือและศักยภาพแข่งขันโลจสิติกส์  6  3  9 
10. แรงงานฝีมือและศักยภาพแขง่ขันท่องเที่ยว  14  46  60 

รวม  1,979  983  2,962 

ที่มา  :  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวดัสกลนคร 
 
 
 
 

2.7. แรงงานไทยไปต่างประเทศ  
หน่วย : คน 

 

ปี  2556  ปี  2557 
ชาย  หญิง  รวม  ชาย  หญิง  รวม 

 ผู้ขออนุญาตเดินทางไปท างานในต่างประเทศ 2,062  379  2,441  1,733  380  2,113 
- กรมจัดส่ง 529  52  581  402  46  448 
- บริษัทจัดส่ง 1,007  191  1,198  1,034  208  1,242 
- เดินทางด้วยตนเอง 287  92  379  169  96  265 
- นายจ้างพาไป 239  44  283  128  30  158 

- ฝึกงาน 124  34  158  41  18  59 
- ท างาน 115  10  125  87  12  99 

 RE-ENTRY 1,697  233  1,930  1,494  207  1,701 
หมายเหต ุ: RE-ENTRY  คือ ผู้ที่ไปท างานต่างประเทศแล้วกลับมาพักผ่อนชั่วคราว  
ที่มา : ระบบบริหารแรงงานไทยไปตา่งประเทศ  ส านักบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ  

 

 

สกลนคร  125 

2.8.  แรงงานต่างด้าว  ณ  เดือนธันวาคม  ปี  2557   

จ านวนคนต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตให้ท างาน 
 

ประเภทคนต่างด้าว    จ านวน  
 (คน) 

  ต่างด้าวถูกกฎหมาย  303 
          ตลอดชีพ  7 
 ทั่วไป  191 

          พิสูจน์สญัชาต ิ
          MOU  น าเข้า 
          ส่งเสริมการลงทุน 

 
93 
12 
- 

  ต่างด้าวที่ผ่อนผันให้ท างานตามมาตรา 13   - 
          ชนกลุ่มน้อย/พื้นที่สูง  - 
          ตามมติ ครม.(3 สัญชาต)ิ  - 

รวม  303 
ที่มา : ฝ่ายทะเบียนและข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มพัฒนาระบบควบคุมการท างานของคนต่างด้าว 
        ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว 

  

 

2.9. ต าแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงานในประเทศ ปี  2557 
   

เพศ 
 ปี  2557  

 
ต าแหน่งงาน 

(อัตรา)  ผู้สมัครงาน 
(คน)  บรรจุงาน 

(คน)  

ชาย 781  2,702  1,886  

หญิง 499  3,127  2,796  

ไม่ระบ ุ 2,811  -  -  

รวม  4,091  5,829  4,682  
                      ที่มา : ระบบสารสนเทศการจัดหางานในประเทศ  กรมการจัดหางาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สกลนคร 
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ที่มา  :  ระบบสารสนเทศการจดัหางานในประเทศ  กรมการจัดหางาน 
 

 
 

2.10. อุตสาหกรรมที่นายจ้างต้องการแรงงานมาก 5 อันดับแรก ปี 2557 
  1. การขายส่ง การขายปลีก การซอ่มแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ จ านวน   2,279 อัตรา 
  2. การผลติ      จ านวน     543 อัตรา 

  3. กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย   จ านวน     355 อัตรา 
  4. ที่พักแรมและบริการดา้นอาหาร    จ านวน     338 อัตรา   
  5. ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร    จ านวน   284 อัตรา 

 
 

2.11. อาชีพที่นายจ้างต้องการแรงงานมาก 5 อันดบัแรก  ปี 2557 
  1. อาชีพงานพ้ืนฐาน     จ านวน   2,543   อัตรา 
  2. พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด  จ านวน   1,265 อัตรา 

  3. เสมียน เจา้หน้าท่ี     จ านวน      945 อัตรา 
  4. ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง   จ านวน      384 อัตรา  

  5. ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผูค้วบคมุเครื่องจักร   จ านวน      258 อัตรา 
 

 

2.12. อาชีพที่มีผู้สมัครงานมาก 5 อันดับแรก ป ี2557 
  1. พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด  จ านวน   1,411 คน 
  2. เสมียน   เจ้าหน้าที ่     จ านวน      682 คน 

  3. อาชีพงานพ้ืนฐาน     จ านวน      661 คน 
  4. ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง   จ านวน      546 คน  

  5. ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผูค้วบคมุเครื่องจักร    จ านวน      290 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา  :  ระบบสารสนเทศการจดัหางานในประเทศ  กรมการจัดหางาน 
 

ที่มา  :  ระบบสารสนเทศการจดัหางานในประเทศ  กรมการจัดหางาน 
 

สกลนคร 
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2.13. การศึกษา 
 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป จ าแนกตามระดับการศึกษาปี 2556  และ ปี 2557 
หน่วย : คน 

ระดับการศึกษา  
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา   
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา  
 ปี 2556  ปี 2557 

 ไม่มีการศึกษา 11,190  8,258 
 ต่ ากว่าประถมศึกษา 273,076  251,123 
 ระดับประถมศึกษา 278,498  193,979 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 195,971  133,124 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 108,027  76,391 

    -  สายสามัญ  91,621  65,820 
    -  สายอาชีวศึกษา  15,937  10,571 
    -  สายวิชาการศึกษา  469  - 

 ระดับอุดมศึกษา 64,328  64,178 
    -  สายวิชาการ  28,074  32,680 
    -  สายวิชาชีพ  22,755  17,613 
    -  สายวิชาการศึกษา  13,499  13,885 

 อื่น ๆ -  - 
 ไม่ทราบ  -  491 

รวม  931,090  727,545 
หมายเหต ุ: ในตารางสถติิ ผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เทา่กับยอดรวม  

 ทั้งน้ีเนื่องจากการปดัเศษทศนิยมของข้อมูลแตล่ะจ านวน ซึ่งได้จากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
ที่มา : กลุ่มสถิตแิรงงาน ส านักสถิตเิศรษฐกิจและสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ต้นไม้ประจ าจังหวัด
อินทนิลน้ า 

สกลนคร 

5 อันดับแรก ปี 2557

5 อันดับแรก ปี 2557

5 อันดับแรก ปี 2557
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ที่มา  :  ระบบสารสนเทศการจดัหางานในประเทศ  กรมการจัดหางาน 
 

 
 

2.10. อุตสาหกรรมที่นายจ้างต้องการแรงงานมาก 5 อันดับแรก ปี 2557 
  1. การขายส่ง การขายปลีก การซอ่มแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ จ านวน   2,279 อัตรา 
  2. การผลติ      จ านวน     543 อัตรา 

  3. กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย   จ านวน     355 อัตรา 
  4. ที่พักแรมและบริการดา้นอาหาร    จ านวน     338 อัตรา   
  5. ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร    จ านวน   284 อัตรา 

 
 

2.11. อาชีพที่นายจ้างต้องการแรงงานมาก 5 อันดบัแรก  ปี 2557 
  1. อาชีพงานพ้ืนฐาน     จ านวน   2,543   อัตรา 
  2. พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด  จ านวน   1,265 อัตรา 

  3. เสมียน เจา้หน้าท่ี     จ านวน      945 อัตรา 
  4. ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง   จ านวน      384 อัตรา  

  5. ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผูค้วบคมุเครื่องจักร   จ านวน      258 อัตรา 
 

 

2.12. อาชีพที่มีผู้สมัครงานมาก 5 อันดับแรก ป ี2557 
  1. พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด  จ านวน   1,411 คน 
  2. เสมียน   เจ้าหน้าที ่     จ านวน      682 คน 

  3. อาชีพงานพ้ืนฐาน     จ านวน      661 คน 
  4. ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง   จ านวน      546 คน  

  5. ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผูค้วบคมุเครื่องจักร    จ านวน      290 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา  :  ระบบสารสนเทศการจดัหางานในประเทศ  กรมการจัดหางาน 
 

ที่มา  :  ระบบสารสนเทศการจดัหางานในประเทศ  กรมการจัดหางาน 
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2.13. การศึกษา 
 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป จ าแนกตามระดับการศึกษาปี 2556  และ ปี 2557 
หน่วย : คน 

ระดับการศึกษา  
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา   
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา  
 ปี 2556  ปี 2557 

 ไม่มีการศึกษา 11,190  8,258 
 ต่ ากว่าประถมศึกษา 273,076  251,123 
 ระดับประถมศึกษา 278,498  193,979 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 195,971  133,124 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 108,027  76,391 

    -  สายสามัญ  91,621  65,820 
    -  สายอาชีวศึกษา  15,937  10,571 
    -  สายวิชาการศึกษา  469  - 

 ระดับอุดมศึกษา 64,328  64,178 
    -  สายวิชาการ  28,074  32,680 
    -  สายวิชาชีพ  22,755  17,613 
    -  สายวิชาการศึกษา  13,499  13,885 

 อื่น ๆ -  - 
 ไม่ทราบ  -  491 

รวม  931,090  727,545 
หมายเหต ุ: ในตารางสถติิ ผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เทา่กับยอดรวม  

 ทั้งน้ีเนื่องจากการปดัเศษทศนิยมของข้อมูลแตล่ะจ านวน ซึ่งได้จากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
ที่มา : กลุ่มสถิตแิรงงาน ส านักสถิตเิศรษฐกิจและสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ต้นไม้ประจ าจังหวัด
อินทนิลน้ า 

สกลนคร 
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2.14. ผู้มีงานท าที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป จ าแนกตามระดับการศึกษาที่ส าเร็จ ปี 2557 
หน่วย : คน 

ระดับการศึกษา  ชาย  หญิง  รวม 
 ไม่มีการศึกษา 920  1,259  2,180 
 ต่ ากว่าประถมศึกษา 74,269  58,688  132,956 
 ระดับประถมศึกษา 81,752  62,557  144,309 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 43,262  26,415  69,677 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 27,929  16,828  44,757 

  -  สายสามัญ  23,754  14,384  38,138 
  -  สายอาชีวศึกษา  4,175  2,444  6,619 
  -  สายวิชาการศึกษา  -  -  - 

 ระดับอุดมศึกษา 24,997  30,387  55,384 
  -  สายวิชาการ  14,725  15,242  29,967 
  -  สายวิชาชีพ  6,951  6,805  13,756 
  -  สายวิชาการศึกษา  3,321  8,340  11,661 

 อื่น ๆ -  -  - 
 ไม่ทราบ  49  -  49 
รวม  253,178  196,134  449,312 
หมายเหต ุ: ในตารางสถติิ ผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เทา่กับยอดรวม  

ทั้งน้ีเนื่องจากการปัดเศษทศนิยมของข้อมูลแตล่ะจ านวน ซึ่งได้จากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
ที่มา : กลุ่มสถิตแิรงงาน ส านักสถิตเิศรษฐกิจและสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 
 
 
 
 
 
 

 

จังหวัดสกลนคร 

พระธาตุเชิงชุมคู่บ้าน  พระต าหนักภูพานคู่เมือง   
งามลือเลื่องหนองหาร  แลตระการปราสาทผึ้ง   

สวยสุดซึ้งสาวภไูท  ถิ่นมัน่ในพุทธธรรม 
 

ค าขวัญประจ าจังหวัด 

สกลนคร 
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1. ข้อมูลทั่วไป 
 

1.1. พื้นที่   
   จังหวัดสุรินทร์ เป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนานจังหวัดหนึ่ง  แต่ไม่ปรากฏ

หลักฐานที่แน่นอนว่ามีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอย่างไร โดยเชื่อกันว่าเมืองสุรินทร์ถูกสร้างขึ้นเมื่อประมาณ 
2,000 ปีล่วงมาแล้ว ในสมัยที่พวกขอมมีอ านาจอยู่ในบริเวณนี้ เมื่อขอมเสื่อมอ านาจลงเมืองสุรินทร์ได้ถูกทิ้งร้าง
จนกลายเป็นป่าดงอยู่นาน จนกระทั่งปี พ.ศ. 2306  จึงปรากฏหลักฐานว่าหลวงสุรินทรภักดี (เชียงปุม) ซึ่งเดิม
เป็นหัวหน้าหมู่บ้านเมืองที ได้ขอให้ เจ้าเมืองพิมายกราบบังคมทูลขอพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จากพระเจ้าอยู่หัว
พระที่นั่งสุริยามรินทร์ ย้ายหมู่บ้านจากบ้านเมืองที มาตั้งอยู่บริเวณบ้านคูประทาย บริเวณซึ่งเป็นที่ตั้งเมือง
สุรินทร์ในปัจจุบันนี้   ในปี พ.ศ. 2329 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อ “เมืองประทายสมันต์” เป็น “เมืองสุรินทร์” ตามสร้อยบรรดาศักดิ์ของเจ้าเมือง  มีเนื้อที่
ประมาณ 8,124.056 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 5,077,535 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.8 ของพ้ืนที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมด  ห่างจากกรุงเทพฯประมาณ 457 กิโลเมตร  

  อาณาเขตติดต่อ 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดมหาสารคาม 
 ทิศใต้  ติดต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชา 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดศรีสะเกษ 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดบุรีรัมย์ 

 

1.2. การปกครอง ในปี พ.ศ.2557  จังหวัดสุรินทร์ แบ่งการปกครอง ดังนี้ 
 

            1.2.1.  การบริหารส่วนภูมิภาค  
  ประกอบด้วย    17  อ าเภอ 
   158  ต าบล  ,    2,011  หมู่บ้าน 

    
 

1.2.2.  การบริหารส่วนท้องถิ่น   
     ประกอบด้วย           1  องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
   1  เทศบาลเมือง  ,  27  เทศบาลต าบล 

      144  องค์การบริหารส่วนต าบล   
    
 
 
 

สุรินทร ์

ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวดัสุรินทร ์

ข้อมูล ณ วันที่  9  มีนาคม  2558 
ที่มา : ส านักงานพัฒนาระบบ รปูแบบและโครงสร้าง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น   
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 1.3.   เศรษฐกิจ  

  
 
 
 

                         
หมายเหต ุ: ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลีย่นแปลงแก้ไขได้ 
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (GPP AT CURRENT  MARKET  PRICES) 

 

1.4.  พืชเศรษฐกิจและอาชีพหลัก 
   1.  พืชเศรษฐกิจ  ข้าว, มันส าปะหลัง, ถั่วลิสง 
   2.  อาชีพหลัก ท านา , ท าไร่ 
 
 

1.5.   การลงทุน   
   โรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ 

  ปี 2556  ปี 2557 
จ านวนโรงงาน (แห่ง)  19  29 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    561.95  2,199.40 
การจ้างงาน (คน)  270  303 
 

 
 
 

2. ข้อมูลด้านแรงงาน 
 
 

2.1. ประชากร  ณ  วันที่  1  ธันวาคม  2557     

หน่วย : คน 
  ปี 2556  ปี 2557 

ชาย  694,034  538,821 
หญิง   694,160  575,295 
รวม  1,388,194  1,114,116 

ที่มา : ส านักงานสถิตแิห่งชาติ   
 

  ปี 2555  ปี 2556 
ผลิตภณัฑ์มวลรวมจังหวดั (GPP) (ล้านบาท)  64,993  72,533 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  58,056  64,902 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

สุรินทร์ 
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1. ข้อมูลทั่วไป 
 

1.1. พื้นที่   
   จังหวัดสุรินทร์ เป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนานจังหวัดหนึ่ง  แต่ไม่ปรากฏ

หลักฐานที่แน่นอนว่ามีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอย่างไร โดยเชื่อกันว่าเมืองสุรินทร์ถูกสร้างขึ้นเมื่อประมาณ 
2,000 ปีล่วงมาแล้ว ในสมัยที่พวกขอมมีอ านาจอยู่ในบริเวณนี้ เมื่อขอมเสื่อมอ านาจลงเมืองสุรินทร์ได้ถูกทิ้งร้าง
จนกลายเป็นป่าดงอยู่นาน จนกระทั่งปี พ.ศ. 2306  จึงปรากฏหลักฐานว่าหลวงสุรินทรภักดี (เชียงปุม) ซึ่งเดิม
เป็นหัวหน้าหมู่บ้านเมืองที ได้ขอให้ เจ้าเมืองพิมายกราบบังคมทูลขอพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จากพระเจ้าอยู่หัว
พระที่นั่งสุริยามรินทร์ ย้ายหมู่บ้านจากบ้านเมืองที มาตั้งอยู่บริเวณบ้านคูประทาย บริเวณซึ่งเป็นที่ตั้งเมือง
สุรินทร์ในปัจจุบันนี้   ในปี พ.ศ. 2329 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อ “เมืองประทายสมันต์” เป็น “เมืองสุรินทร์” ตามสร้อยบรรดาศักดิ์ของเจ้าเมือง  มีเนื้อที่
ประมาณ 8,124.056 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 5,077,535 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.8 ของพ้ืนที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมด  ห่างจากกรุงเทพฯประมาณ 457 กิโลเมตร  

  อาณาเขตติดต่อ 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดมหาสารคาม 
 ทิศใต้  ติดต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชา 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดศรีสะเกษ 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดบุรีรัมย์ 

 

1.2. การปกครอง ในปี พ.ศ.2557  จังหวัดสุรินทร์ แบ่งการปกครอง ดังนี้ 
 

            1.2.1.  การบริหารส่วนภูมิภาค  
  ประกอบด้วย    17  อ าเภอ 
   158  ต าบล  ,    2,011  หมู่บ้าน 

    
 

1.2.2.  การบริหารส่วนท้องถิ่น   
     ประกอบด้วย           1  องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
   1  เทศบาลเมือง  ,  27  เทศบาลต าบล 

      144  องค์การบริหารส่วนต าบล   
    
 
 
 

สุรินทร ์

ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวดัสุรินทร ์

ข้อมูล ณ วันที่  9  มีนาคม  2558 
ที่มา : ส านักงานพัฒนาระบบ รปูแบบและโครงสร้าง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น   
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 1.3.   เศรษฐกิจ  

  
 
 
 

                         
หมายเหต ุ: ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลีย่นแปลงแก้ไขได้ 
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (GPP AT CURRENT  MARKET  PRICES) 

 

1.4.  พืชเศรษฐกิจและอาชีพหลัก 
   1.  พืชเศรษฐกิจ  ข้าว, มันส าปะหลัง, ถั่วลิสง 
   2.  อาชีพหลัก ท านา , ท าไร่ 
 
 

1.5.   การลงทุน   
   โรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ 

  ปี 2556  ปี 2557 
จ านวนโรงงาน (แห่ง)  19  29 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    561.95  2,199.40 
การจ้างงาน (คน)  270  303 
 

 
 
 

2. ข้อมูลด้านแรงงาน 
 
 

2.1. ประชากร  ณ  วันที่  1  ธันวาคม  2557     

หน่วย : คน 
  ปี 2556  ปี 2557 

ชาย  694,034  538,821 
หญิง   694,160  575,295 
รวม  1,388,194  1,114,116 

ที่มา : ส านักงานสถิตแิห่งชาติ   
 

  ปี 2555  ปี 2556 
ผลิตภณัฑ์มวลรวมจังหวดั (GPP) (ล้านบาท)  64,993  72,533 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  58,056  64,902 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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2.2.  ก าลังแรงงาน 
หน่วย : คน 

สถานภาพก าลังแรงงาน  ปี 2556  ปี 2557 
ประชากรอาย ุ 15  ปีขึ้นไป  1,177,151  846,700 
1. ก าลังแรงงานรวม  763,847  551,121 
    1.1. ก าลังแรงงานปัจจุบัน  752,718  544,402 
           1.1.1. ผู้มีงานท า  748,734  541,364 
           1.1.2. ผู้ว่างงาน  3,984  3,039 
    1.2. ก าลังแรงงานท่ีรอฤดูกาล  11,129  6,719 
2. ผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน  413,303  295,579 
     2.1. ท างานบ้าน  107,552  76,344 
     2.2. เรียนหนงัสือ  129,382  88,754 
     2.3. อื่น ๆ  176,369  130,480 
3. อัตราการว่างงาน  0.52  0.55 

หมายเหต ุ:  1. ในตารางสถิต ิผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เท่ากบัยอดรวม 
                   ทั้งน้ีเนื่องจากการปัดเศษทศนิยมของข้อมูลแต่ละจ านวน ซึ่งได้จากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเรจ็รูป 

2. อัตราการวา่งงาน  = ผู้ว่างงาน x 100  / ก าลงัแรงงานรวม 
ที่มา : กลุ่มสถิตแิรงงาน ส านักสถิตเิศรษฐกิจและสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 
 

2.3. อัตราค่าจ้างขั้นต่ า 
                      

           
     วันละ 300 บาท                                                    

(มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556) 
        ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการค่าจ้าง  กระทรวงแรงงาน 
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2.4. สถานประกอบกิจการ ปี 2557 
               หน่วย :คน 

ขนาดสถานประกอบการ ปี  2557 
แห่ง จ านวน  

ตั้งแต่   1 - 4  คน 1,398 2,756  
ตั้งแต่   5 - 9  คน 558 3,756  
ตั้งแต่   10 - 19  คน 243 3,317  
ตั้งแต่   20 - 49  คน 187 5,918  
ตั้งแต่   50 - 99 คน 26 1,957  
ตั้งแต่   100 - 299 คน 16 2,547  
ตั้งแต่   300 - 499 คน 
ตั้งแต่   500 - 999 คน 

3 
2 

788 
1,476 

 

ตั้งแต่   > = 1000 คน 1 1,986  
รวม 2,434 24,501  

  ที่มา : ส านักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน                                                                          
 

 

2.5. ผู้ประกันตน  จ าแนกตามขนาดสถานประกอบการ ณ  เดือนธันวาคม  2557   
                    

ขนาดสถานประกอบการ    ณ ธันวาคม 2557 
   แห่ง    คน  

ตั้งแต่  ≤ 10  คน   1,809  5,947 

ตั้งแต่   11 - 20  คน   268  3,911 

ตั้งแต่   21 - 50  คน   229  6,967 

ตั้งแต่   51 - 100  คน   58  4,125 

ตั้งแต่   101 - 200  คน   19  2,622 

ตั้งแต่   201 - 500  คน   12  3,993 

ตั้งแต่   501 - 1,000 คน   5  3,321 

ตั้งแต่   > 1,001 คน   2  3,185 

รวม   2,402  34,071 
ที่มา : กองวิจัยและพัฒนา ส านักงานประกันสังคม   

                   หมายเหต ุ: การจัดการฐานข้อมูลผู้ประกันตน  ของส านักงานประกันสังคม  ด าเนินการในรูปแบบ  
                            Real time  จึงไม่สามารถประมวลผลข้อมูลสถานประกอบการในปี  2557  ได้ 
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2.2.  ก าลังแรงงาน 
หน่วย : คน 

สถานภาพก าลังแรงงาน  ปี 2556  ปี 2557 
ประชากรอาย ุ 15  ปีขึ้นไป  1,177,151  846,700 
1. ก าลังแรงงานรวม  763,847  551,121 
    1.1. ก าลังแรงงานปัจจุบัน  752,718  544,402 
           1.1.1. ผู้มีงานท า  748,734  541,364 
           1.1.2. ผู้ว่างงาน  3,984  3,039 
    1.2. ก าลังแรงงานท่ีรอฤดูกาล  11,129  6,719 
2. ผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน  413,303  295,579 
     2.1. ท างานบ้าน  107,552  76,344 
     2.2. เรียนหนงัสือ  129,382  88,754 
     2.3. อื่น ๆ  176,369  130,480 
3. อัตราการว่างงาน  0.52  0.55 

หมายเหต ุ:  1. ในตารางสถิต ิผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เท่ากบัยอดรวม 
                   ทั้งน้ีเนื่องจากการปัดเศษทศนิยมของข้อมูลแต่ละจ านวน ซึ่งได้จากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเรจ็รูป 

2. อัตราการวา่งงาน  = ผู้ว่างงาน x 100  / ก าลงัแรงงานรวม 
ที่มา : กลุ่มสถิตแิรงงาน ส านักสถิตเิศรษฐกิจและสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 
 

2.3. อัตราค่าจ้างขั้นต่ า 
                      

           
     วันละ 300 บาท                                                    

(มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556) 
        ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการค่าจ้าง  กระทรวงแรงงาน 
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2.4. สถานประกอบกิจการ ปี 2557 
               หน่วย :คน 

ขนาดสถานประกอบการ ปี  2557 
แห่ง จ านวน  

ตั้งแต่   1 - 4  คน 1,398 2,756  
ตั้งแต่   5 - 9  คน 558 3,756  
ตั้งแต่   10 - 19  คน 243 3,317  
ตั้งแต่   20 - 49  คน 187 5,918  
ตั้งแต่   50 - 99 คน 26 1,957  
ตั้งแต่   100 - 299 คน 16 2,547  
ตั้งแต่   300 - 499 คน 
ตั้งแต่   500 - 999 คน 

3 
2 

788 
1,476 

 

ตั้งแต่   > = 1000 คน 1 1,986  
รวม 2,434 24,501  

  ที่มา : ส านักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน                                                                          
 

 

2.5. ผู้ประกันตน  จ าแนกตามขนาดสถานประกอบการ ณ  เดือนธันวาคม  2557   
                    

ขนาดสถานประกอบการ    ณ ธันวาคม 2557 
   แห่ง    คน  

ตั้งแต่  ≤ 10  คน   1,809  5,947 

ตั้งแต่   11 - 20  คน   268  3,911 

ตั้งแต่   21 - 50  คน   229  6,967 

ตั้งแต่   51 - 100  คน   58  4,125 

ตั้งแต่   101 - 200  คน   19  2,622 

ตั้งแต่   201 - 500  คน   12  3,993 

ตั้งแต่   501 - 1,000 คน   5  3,321 

ตั้งแต่   > 1,001 คน   2  3,185 

รวม   2,402  34,071 
ที่มา : กองวิจัยและพัฒนา ส านักงานประกันสังคม   

                   หมายเหต ุ: การจัดการฐานข้อมูลผู้ประกันตน  ของส านักงานประกันสังคม  ด าเนินการในรูปแบบ  
                            Real time  จึงไม่สามารถประมวลผลข้อมูลสถานประกอบการในปี  2557  ได้ 

 
 
 
 

สุรินทร์ 
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2.6. ข้อมูลการฝึกอาชีพ  ปี  2557  
หน่วย : คน 

ประเภทหลักสูตร   ชาย     หญิง    รวม  
1. เสริมทักษะ  192  775  967 

2. การประกอบอาชีพอิสระ  43  79  122 

3. เตรียมเข้าท างาน  23  13  36 

4. ยกระดับฝีมือแรงงาน  486  549  1,035 

5. ทดสอบมาตรฐานฝมีือแรงงาน  464  48  512 

6. การให้บริการพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับการแข่งขัน  250  126  376 

7. การพัฒนาฝีมือแรงงานพัฒนาบุคลากรฝึก/วิทยากรภายนอก  -  -  - 

8. ส่งเสรมิ/พัฒนาฝมีือแรงงานในสถานประกอบการ  1,529  1,930  3,459 

9. แรงงานฝีมือและศักยภาพแข่งขันโลจสิติกส์  94  6  100 

10. แรงงานฝีมือและศักยภาพแขง่ขันท่องเที่ยว  89  298  387 

รวม  3,170  3,824  6,994 
   ทีม่า : ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุรินทร์ 
 

 
 

2.7. แรงงานไทยไปต่างประเทศ 
หน่วย : คน 

 

ปี  2556  ปี  2557 
ชาย  หญิง  รวม  ชาย  หญิง  รวม 

 ผู้ขออนุญาตเดินทางไปท างานใน
ต่างประเทศ 936  199  1,135  775  206  981 

- กรมจัดส่ง 183  20  203  118  19  137 
- บริษัทจัดส่ง 480  77  557  431  64  495 
- เดินทางด้วยตนเอง 119  57  176  108  70  178 
- นายจ้างพาไป 154  45  199  118  53  171 

- ฝึกงาน 68  29  97  67  36  103 
- ท างาน 86  16  102  51  17  68 

 RE-ENTRY 684  164  848  604  140  744 
หมายเหต ุ: RE-ENTRY  คือ ผู้ที่ไปท างานต่างประเทศแล้วกลับมาพักผ่อนชั่วคราว  
ที่มา : ระบบบริหารแรงงานไทยไปตา่งประเทศ  ส านักบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ  
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2.8.  แรงงานต่างด้าว  ณ  เดือนธันวาคม  ปี  2557   

                   จ านวนคนตา่งด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ท างาน 
 

ประเภทคนต่างด้าว    จ านวน  
 (คน) 

  ต่างด้าวถูกกฎหมาย  388 

          ตลอดชีพ  - 
 ทั่วไป  33 

          พิสูจน์สญัชาต ิ
          MOU  น าเข้า 
          ส่งเสริมการลงทุน 

 
281 
74 
- 

  ต่างด้าวที่ผ่อนผันให้ท างานตามมาตรา 13    
          ชนกลุ่มน้อย/พื้นที่สูง  - 
          ตามมติ ครม.(3 สัญชาต)ิ   

รวม  388 
ที่มา : ฝ่ายทะเบียนและข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มพัฒนาระบบควบคุมการท างานของคนต่างด้าว 
        ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว 

 
 

2.9. ต าแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงานในประเทศ  ปี  2557 
  

เพศ 
 ปี  2557  

 
ต าแหน่งงาน 

(อัตรา)  ผู้สมัครงาน 
(คน)  บรรจุงาน 

(คน)  

ชาย 961  3,233  2,430  

หญิง 411  3,593  2,983  

ไม่ระบ ุ 4,603  -  -  

รวม  5,975  6,826  5,413  
                      ที่มา : ระบบสารสนเทศการจัดหางานในประเทศ  กรมการจัดหางาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สุรินทร์ 
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2.8.  แรงงานต่างด้าว  ณ  เดือนธันวาคม  ปี  2557   

                   จ านวนคนตา่งด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ท างาน 
 

ประเภทคนต่างด้าว    จ านวน  
 (คน) 

  ต่างด้าวถูกกฎหมาย  388 

          ตลอดชีพ  - 
 ทั่วไป  33 

          พิสูจน์สญัชาต ิ
          MOU  น าเข้า 
          ส่งเสริมการลงทุน 

 
281 
74 
- 

  ต่างด้าวที่ผ่อนผันให้ท างานตามมาตรา 13    
          ชนกลุ่มน้อย/พื้นที่สูง  - 
          ตามมติ ครม.(3 สัญชาต)ิ   

รวม  388 
ที่มา : ฝ่ายทะเบียนและข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มพัฒนาระบบควบคุมการท างานของคนต่างด้าว 
        ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว 

 
 

2.9. ต าแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงานในประเทศ  ปี  2557 
  

เพศ 
 ปี  2557  

 
ต าแหน่งงาน 

(อัตรา)  ผู้สมัครงาน 
(คน)  บรรจุงาน 

(คน)  

ชาย 961  3,233  2,430  

หญิง 411  3,593  2,983  

ไม่ระบ ุ 4,603  -  -  

รวม  5,975  6,826  5,413  
                      ที่มา : ระบบสารสนเทศการจัดหางานในประเทศ  กรมการจัดหางาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สุรินทร์ 
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2.10. อุตสาหกรรมที่นายจ้างต้องการแรงงานมาก 5 อันดับแรก ปี 2557 
 

  1. การขายส่ง การขายปลีก การซอ่มแซมยานยนต์ จักรยานยนต ์ จ านวน    2,606 อัตรา 
  2. การผลติ      จ านวน    1,615 อัตรา 

  3. ที่พักแรมและบริการดา้นอาหาร    จ านวน      368 อัตรา 
  4. ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร    จ านวน      286 อัตรา  

  5. ก่อสร้าง      จ านวน      209 อัตรา 
 

 

 

2.11. อาชีพที่นายจ้างต้องการแรงงานมาก 5 อันดบัแรก ปี 2557 
  1. อาชีพงานพ้ืนฐาน     จ านวน   2,549 อัตรา 
  2. พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด  จ านวน   1,961 อัตรา 

  3. เสมียน เจา้หน้าท่ี     จ านวน   1,081 อัตรา 
  4. ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผูค้วบคมุเครื่องจักร   จ านวน      385 อัตรา  

  5. ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจต่างๆ    จ านวน      344 อัตรา 
 

 

 

2.12. อาชีพที่มีผู้สมัครงานมาก 5 อันดับแรก ป ี2557 
  1. อาชีพงานพ้ืนฐาน     จ านวน    1,674 อัตรา 
  2. พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด  จ านวน    1,505 อัตรา 
  3. เสมียน   เจ้าหน้าที ่    จ านวน    1,084 อัตรา 

  4. ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจต่างๆ    จ านวน       492 อัตรา  
  5. ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผูค้วบคมุเครื่องจักร   จ านวน       491 อัตรา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สุรินทร์ 

ที่มา : ระบบสารสนเทศการจดัหางานในประเทศ  กรมการจัดหางาน 
 

ที่มา  : ระบบสารสนเทศการจัดหางานในประเทศ กรมการจดัหางาน 
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2.13. การศึกษา 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป จ าแนกตามระดับการศึกษาปี 2556 และ ปี 2557 
หน่วย : คน 

ระดับการศึกษา  
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา  
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา  
 ปี  2556  ปี  2557 

 ไม่มีการศึกษา 45,196  35,881 
 ต่ ากว่าประถมศึกษา 401,767  339,971 
 ระดับประถมศึกษา 248,323  171,305 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 221,233  133,138 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 170,898  100,728 

 -  สายสามญั  151,734  86,878 
 -  สายอาชีวศึกษา  18,716  13,492 
 -  สายวิชาการศึกษา  448  358 

 ระดับอุดมศึกษา 88,648  65,537 
 -  สายวิชาการ  45,553  34,954 
 -  สายวิชาชีพ  24,092  15,173 
 -  สายวิชาการศึกษา  19,003  15,410 

 อื่น ๆ -  140 
 ไม่ทราบ  1,086  - 

รวม  1,177,151  846,700 
หมายเหต ุ: ในตารางสถติิ ผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เทา่กับยอดรวม  

ทั้งน้ีเนื่องจากการปัดเศษทศนิยมของข้อมูลแตล่ะจ านวน ซึ่งได้จากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
ที่มา : กลุ่มสถิตแิรงงาน ส านักสถิตเิศรษฐกิจและสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาติ    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดอกไม้ประจ าจังหวัด
ดอกกันเกรา 

สุรินทร์ 

5 อันดับแรก ปี 2557
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5 อันดับแรก ปี 2557
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2.10. อุตสาหกรรมที่นายจ้างต้องการแรงงานมาก 5 อันดับแรก ปี 2557 
 

  1. การขายส่ง การขายปลีก การซอ่มแซมยานยนต์ จักรยานยนต ์ จ านวน    2,606 อัตรา 
  2. การผลติ      จ านวน    1,615 อัตรา 

  3. ที่พักแรมและบริการดา้นอาหาร    จ านวน      368 อัตรา 
  4. ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร    จ านวน      286 อัตรา  

  5. ก่อสร้าง      จ านวน      209 อัตรา 
 

 

 

2.11. อาชีพที่นายจ้างต้องการแรงงานมาก 5 อันดบัแรก ปี 2557 
  1. อาชีพงานพ้ืนฐาน     จ านวน   2,549 อัตรา 
  2. พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด  จ านวน   1,961 อัตรา 

  3. เสมียน เจา้หน้าท่ี     จ านวน   1,081 อัตรา 
  4. ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผูค้วบคมุเครื่องจักร   จ านวน      385 อัตรา  

  5. ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจต่างๆ    จ านวน      344 อัตรา 
 

 

 

2.12. อาชีพที่มีผู้สมัครงานมาก 5 อันดับแรก ป ี2557 
  1. อาชีพงานพ้ืนฐาน     จ านวน    1,674 อัตรา 
  2. พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด  จ านวน    1,505 อัตรา 
  3. เสมียน   เจ้าหน้าที ่    จ านวน    1,084 อัตรา 

  4. ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจต่างๆ    จ านวน       492 อัตรา  
  5. ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผูค้วบคมุเครื่องจักร   จ านวน       491 อัตรา 
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ที่มา : ระบบสารสนเทศการจดัหางานในประเทศ  กรมการจัดหางาน 
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2.13. การศึกษา 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป จ าแนกตามระดับการศึกษาปี 2556 และ ปี 2557 
หน่วย : คน 

ระดับการศึกษา  
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา  
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา  
 ปี  2556  ปี  2557 

 ไม่มีการศึกษา 45,196  35,881 
 ต่ ากว่าประถมศึกษา 401,767  339,971 
 ระดับประถมศึกษา 248,323  171,305 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 221,233  133,138 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 170,898  100,728 

 -  สายสามญั  151,734  86,878 
 -  สายอาชีวศึกษา  18,716  13,492 
 -  สายวิชาการศึกษา  448  358 

 ระดับอุดมศึกษา 88,648  65,537 
 -  สายวิชาการ  45,553  34,954 
 -  สายวิชาชีพ  24,092  15,173 
 -  สายวิชาการศึกษา  19,003  15,410 

 อื่น ๆ -  140 
 ไม่ทราบ  1,086  - 

รวม  1,177,151  846,700 
หมายเหต ุ: ในตารางสถติิ ผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เทา่กับยอดรวม  

ทั้งน้ีเนื่องจากการปัดเศษทศนิยมของข้อมูลแตล่ะจ านวน ซึ่งได้จากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
ที่มา : กลุ่มสถิตแิรงงาน ส านักสถิตเิศรษฐกิจและสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาติ    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดอกไม้ประจ าจังหวัด
ดอกกันเกรา 

สุรินทร์ 
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2.14. ผู้มีงานท าที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป  จ าแนกตามระดับการศึกษาที่ส าเร็จ ปี 2557 
หน่วย : คน 

ระดับการศึกษา  ชาย  หญิง  รวม 
 ไม่มีการศึกษา 6,448  5,742  12,191 
 ต่ ากว่าประถมศึกษา 120,041  104,016  224,057 
 ระดับประถมศึกษา 67,712  59,315  127,028 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 40,035  21,063  61,098 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 30,697  23,114  63,571 

    -  สายสามัญ  30,697  23,114  53,812 
    -  สายอาชีวศึกษา  6,819  2,654  9,473 
    -  สายวิชาการศึกษา  130  156  286 

 ระดับอุดมศึกษา 24,794  28,487  53,280 
    -  สายวิชาการ  14,506  15,675  30,180 
    -  สายวิชาชีพ  6,219  5,338  11,558 
    -  สายวิชาการศึกษา  4,069  7,474  11,542 

 อื่น ๆ 140  0  140 
 ไม่ทราบ  0  0  0 

รวม  296,816  244,548  541,364 
หมายเหต ุ: ในตารางสถติิ ผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เทา่กับยอดรวม  

ทั้งน้ีเนื่องจากการปัดเศษทศนิยมของข้อมูลแตล่ะจ านวน ซึ่งได้จากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
ที่มา : กลุ่มสถิตแิรงงาน ส านักสถิตเิศรษฐกิจและสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ

 
 
 
 
 
 

สุรินทร์ 

 

จังหวัดสุรินทร์ 
สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่ ผ้าไหมงาม  

ประค าสวย ร่ ารวยปราสาท ผักกาดหวาน 
ข้าวสารหอม งามพร้อมวัฒนธรรม 

ค าขวัญ 
ประจ าจังหวัด 
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1.ข้อมูลทั่วไป 
 

1.1. พื้นที่   
จังหวัดหนองคาย เมืองชายแดน

ริมฝั่งแม่น ้าโขง เป็นประตูสู่เมือง
เวียงจันทน์ เมืองหลวงของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.
ลาว) โดยมีสะพานมิตรภาพไทย-ลาว
เชื่อมระหว่างสองประเทศ  เป็นจังหวัด
ที่มีพื นที่ติดแม่น ้าโขงมากที่สุดเป็นระยะทาง 320  กิโลเมตร เหมาะแก่การท้าเกษตรกรรมและประมง
น ้าจืด ทั งยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ส้าคัญ สามารถเดินทางข้ามไปเที่ยวยังฝั่งลาวได้โดยสะดวก มีวัดวา
อารามและวัฒนธรรมวิถีชีวิตชาวบ้านที่น่าสนใจ โรงแรมที่พักที่สะดวกสบาย หลากหลายไปด้วยอาหาร
และสินค้าของฝาก ล้วนเป็นเสน่ห์ดึงดูดให้ผู้คนเดินทางมาเยือนเมืองริมโขงแห่งนี   จังหวัดหนองคายถูก
จัดให้เป็นเมืองน่าอยู่อันดับ 7 ของโลกอีกด้วย อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ     615 กิโลเมตร มีเนื อที่
ประมาณ 7,332.280 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4,582,675 ไร่   

 อาณาเขตติดต่อ 
 ทิศเหนือ   ติดต่อกับแม่น ้าโขงอันเป็นเส้นกั นพรมแดนระหว่าง 
    ประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 ทิศใต้            ติดต่อกับจังหวัดอุดรธานี  และจังหวัดสกลนคร  
 ทิศตะวันออก   ติดต่อกับจังหวัดนครพนม 
 ทิศตะวันตก    ติดต่อกับจังหวัดเลย  

 
 

1.2. การปกครอง ในปี พ.ศ. 2557  จังหวัดหนองคาย  แบ่งการปกครอง ดังนี้ 
1.2.1  การบริหารส่วนภูมิภาค  

 ประกอบด้วย    9   อ้าเภอ  
          62  ต้าบล,    705  หมู่บ้าน 
   
 

1.2.2  การบริหารส่วนท้องถิ่น   
  ประกอบด้วย     1  องค์การบริหารส่วนจังหวัด,     2 เทศบาลเมือง 
   17  เทศบาลต้าบล,          48   องค์การบริหารส่วนต้าบล    
    

 
 

ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวดัหนองคาย 

ข้อมูล ณ วันที่  9  มีนาคม  2558 
ที่มา : ส านักงานพัฒนาระบบ รปูแบบและโครงสร้าง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น   
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     1.3. เศรษฐกิจ  
  

 
 
 

                        
หมายเหต ุ: ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลีย่นแปลงแก้ไขได้ 
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (GPP AT CURRENT  MARKET  PRICES) 
   

1.4. พืชเศรษฐกิจและอาชีพหลัก 
  1.  พืชเศรษฐกิจ  ข้าว  , มันส้าปะหลัง, สับปะรด, ยางพารา 
  2.  อาชีพหลัก ท้านา, ท้าไร่ , ท้าสวน 
 

1.5.  การลงทุน   
   โรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ 

  ปี 2556  ปี 2557 
จ้านวนโรงงาน (แห่ง)  19  13 
จ้านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    1,216.00  493.77 
การจ้างงาน (คน)  214  150 

 
 

 
2. ข้อมลูด้านแรงงาน 

 

2.1. ประชากร  ณ  วันท่ี  1  ธันวาคม  2557  

                                        หน่วย : คน 
เพศ  ปี 2556  ปี 2557 
ชาย  257,603  218,361 
หญิง   257,340  233,176 
รวม  514,943  451,537 

            ที่มา : ส านักงานสถิติแหง่ชาติ   
 
 
 
 
 

  ปี 2555  ปี 2556 
ผลิตภณัฑ์มวลรวมจังหวดั (GPP) (ล้านบาท)  34,632  38,467 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  76,052  84,828 

หนองคาย 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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1.ข้อมูลทั่วไป 
 

1.1. พื้นที่   
จังหวัดหนองคาย เมืองชายแดน

ริมฝั่งแม่น ้าโขง เป็นประตูสู่เมือง
เวียงจันทน์ เมืองหลวงของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.
ลาว) โดยมีสะพานมิตรภาพไทย-ลาว
เชื่อมระหว่างสองประเทศ  เป็นจังหวัด
ที่มีพื นที่ติดแม่น ้าโขงมากที่สุดเป็นระยะทาง 320  กิโลเมตร เหมาะแก่การท้าเกษตรกรรมและประมง
น ้าจืด ทั งยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ส้าคัญ สามารถเดินทางข้ามไปเที่ยวยังฝ่ังลาวได้โดยสะดวก มีวัดวา
อารามและวัฒนธรรมวิถีชีวิตชาวบ้านที่น่าสนใจ โรงแรมที่พักที่สะดวกสบาย หลากหลายไปด้วยอาหาร
และสินค้าของฝาก ล้วนเป็นเสน่ห์ดึงดูดให้ผู้คนเดินทางมาเยือนเมืองริมโขงแห่งนี   จังหวัดหนองคายถูก
จัดให้เป็นเมืองน่าอยู่อันดับ 7 ของโลกอีกด้วย อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ     615 กิโลเมตร มีเนื อที่
ประมาณ 7,332.280 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4,582,675 ไร่   

 อาณาเขตติดต่อ 
 ทิศเหนือ   ติดต่อกับแม่น ้าโขงอันเป็นเส้นกั นพรมแดนระหว่าง 
    ประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 ทิศใต้            ติดต่อกับจังหวัดอุดรธานี  และจังหวัดสกลนคร  
 ทิศตะวันออก   ติดต่อกับจังหวัดนครพนม 
 ทิศตะวันตก    ติดต่อกับจังหวัดเลย  

 
 

1.2. การปกครอง ในปี พ.ศ. 2557  จังหวัดหนองคาย  แบ่งการปกครอง ดังนี้ 
1.2.1  การบริหารส่วนภูมิภาค  

 ประกอบด้วย    9   อ้าเภอ  
          62  ต้าบล,    705  หมู่บ้าน 
   
 

1.2.2  การบริหารส่วนท้องถิ่น   
  ประกอบด้วย     1  องค์การบริหารส่วนจังหวัด,     2 เทศบาลเมือง 
   17  เทศบาลต้าบล,          48   องค์การบริหารส่วนต้าบล    
    

 
 

ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวดัหนองคาย 

ข้อมูล ณ วันที่  9  มีนาคม  2558 
ที่มา : ส านักงานพัฒนาระบบ รปูแบบและโครงสร้าง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น   
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     1.3. เศรษฐกิจ  
  

 
 
 

                        
หมายเหต ุ: ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลีย่นแปลงแก้ไขได้ 
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (GPP AT CURRENT  MARKET  PRICES) 
   

1.4. พืชเศรษฐกิจและอาชีพหลัก 
  1.  พืชเศรษฐกิจ  ข้าว  , มันส้าปะหลัง, สับปะรด, ยางพารา 
  2.  อาชีพหลัก ท้านา, ท้าไร่ , ท้าสวน 
 

1.5.  การลงทุน   
   โรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ 

  ปี 2556  ปี 2557 
จ้านวนโรงงาน (แห่ง)  19  13 
จ้านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    1,216.00  493.77 
การจ้างงาน (คน)  214  150 

 
 

 
2. ข้อมลูด้านแรงงาน 

 

2.1. ประชากร  ณ  วันท่ี  1  ธันวาคม  2557  

                                        หน่วย : คน 
เพศ  ปี 2556  ปี 2557 
ชาย  257,603  218,361 
หญิง   257,340  233,176 
รวม  514,943  451,537 

            ที่มา : ส านักงานสถิติแหง่ชาติ   
 
 
 
 
 

  ปี 2555  ปี 2556 
ผลิตภณัฑ์มวลรวมจังหวดั (GPP) (ล้านบาท)  34,632  38,467 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  76,052  84,828 

หนองคาย 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 



หนองคาย	 158

 140 

 
 
 

2.2. ก าลังแรงงาน 

หน่วย : คน 
สถานภาพก าลังแรงงาน  ปี 2556  ปี 2557 

ประชากรอาย ุ 15  ปีขึ้นไป  436,128  351,244 

1. ก าลังแรงงานรวม  305,419  228,864 

    1.1. ก้าลังแรงงานปัจจุบัน  304,871  227,979 

           1.1.1. ผู้มีงานท้า  302,093  226,098 

           1.1.2. ผู้ว่างงาน  2,778  1,881 

    1.2. ก้าลังแรงงานท่ีรอฤดูกาล  548  886 

2. ผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน  130,709  122,379 

     2.1. ท้างานบ้าน  43,764  41,956 

     2.2. เรียนหนังสือ  37,195  28,664 

     2.3. อื่น ๆ  49,749  51,759 

3. อัตราการว่างงาน  0.91  0.82 
หมายเหต ุ:  1. ในตารางสถิต ิผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เท่ากบัยอดรวม 
                   ทั้งน้ีเนื่องจากการปัดเศษทศนิยมของข้อมูลแต่ละจ านวน ซึ่งได้จากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเรจ็รูป 

2. อัตราการวา่งงาน  = ผู้ว่างงาน x 100  / ก าลงัแรงงานรวม 
ที่มา : กลุ่มสถิตแิรงงาน ส านักสถิตเิศรษฐกิจและสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ

 
 

2.3. อัตราค่าจ้างขั้นต่ า 
 

    วันละ  300  บาท  
(มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556) 
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการค่าจ้าง กระทรวงแรงงาน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนองคาย 
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2.4. สถานประกอบกิจการ ปี  2557 
               หน่วย :คน 

ขนาดสถานประกอบการ ปี  2557 
แหง่ จ านวน  

ตั งแต่   1 - 4  คน 834 1,829  
ตั งแต่   5 - 9  คน 409 2,728  
ตั งแต่   10 - 19  คน 125 1,648  
ตั งแต่   20 - 49  คน 79 2,424  
ตั งแต่   50 - 99 คน 17 1,269  
ตั งแต่   100 - 299 คน 17 2,662  
ตั งแต่   300 - 499 คน 
ตั งแต่   500 - 999 คน 

- 
- 

- 
- 

 

ตั งแต่   > = 1000 คน - -  
รวม 1,481 12,560  

  ที่มา : ส านักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน                                                                          
 
 

2.5.  ผู้ประกันตน  จ าแนกตามขนาดสถานประกอบการ ณ  เดือนธันวาคม  2557 
 
 

ขนาดสถานประกอบการ    ณ ธันวาคม 2557 
   แห่ง    คน  

ตั งแต ่ ≤ 10 คน   1,036  3,515 

ตั งแต ่  11 - 20  คน   153  2,268 

ตั งแต ่  21 - 50  คน   113  3,657 

ตั งแต ่  51 - 100  คน   19  1,369 

ตั งแต ่  101 - 200  คน   21  2,888 

ตั งแต ่  201 - 500  คน   8  2,129 

ตั งแต ่  501 - 1,000 คน   -  - 

ตั งแต ่  > 1,001 คน   -  - 

รวม   1,350  15,826 
ที่มา : กองวิจัยและพัฒนา ส านักงานประกันสังคม   

                  หมายเหตุ : การจัดการฐานข้อมูลผู้ประกันตน  ของส านักงานประกันสังคม  ด าเนินการในรูปแบบ  
                          Real time  จึงไม่สามารถประมวลผลข้อมูลสถานประกอบการในปี  2557  ได ้

 
 

หนองคาย 
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2.2. ก าลังแรงงาน 

หน่วย : คน 
สถานภาพก าลังแรงงาน  ปี 2556  ปี 2557 

ประชากรอาย ุ 15  ปีขึ้นไป  436,128  351,244 

1. ก าลังแรงงานรวม  305,419  228,864 

    1.1. ก้าลังแรงงานปัจจุบัน  304,871  227,979 

           1.1.1. ผู้มีงานท้า  302,093  226,098 

           1.1.2. ผู้ว่างงาน  2,778  1,881 

    1.2. ก้าลังแรงงานท่ีรอฤดูกาล  548  886 

2. ผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน  130,709  122,379 

     2.1. ท้างานบ้าน  43,764  41,956 

     2.2. เรียนหนังสือ  37,195  28,664 

     2.3. อื่น ๆ  49,749  51,759 

3. อัตราการว่างงาน  0.91  0.82 
หมายเหต ุ:  1. ในตารางสถิต ิผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เท่ากบัยอดรวม 
                   ทั้งน้ีเนื่องจากการปัดเศษทศนิยมของข้อมูลแต่ละจ านวน ซึ่งได้จากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเรจ็รูป 

2. อัตราการวา่งงาน  = ผู้ว่างงาน x 100  / ก าลงัแรงงานรวม 
ที่มา : กลุ่มสถิตแิรงงาน ส านักสถิตเิศรษฐกิจและสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ

 
 

2.3. อัตราค่าจ้างขั้นต่ า 
 

    วันละ  300  บาท  
(มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556) 
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการค่าจ้าง กระทรวงแรงงาน 
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2.4. สถานประกอบกิจการ ปี  2557 
               หน่วย :คน 

ขนาดสถานประกอบการ ปี  2557 
แหง่ จ านวน  

ตั งแต่   1 - 4  คน 834 1,829  
ตั งแต่   5 - 9  คน 409 2,728  
ตั งแต่   10 - 19  คน 125 1,648  
ตั งแต่   20 - 49  คน 79 2,424  
ตั งแต่   50 - 99 คน 17 1,269  
ตั งแต่   100 - 299 คน 17 2,662  
ตั งแต่   300 - 499 คน 
ตั งแต่   500 - 999 คน 

- 
- 

- 
- 

 

ตั งแต่   > = 1000 คน - -  
รวม 1,481 12,560  

  ที่มา : ส านักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน                                                                          
 
 

2.5.  ผู้ประกันตน  จ าแนกตามขนาดสถานประกอบการ ณ  เดือนธันวาคม  2557 
 
 

ขนาดสถานประกอบการ    ณ ธันวาคม 2557 
   แห่ง    คน  

ตั งแต ่ ≤ 10 คน   1,036  3,515 

ตั งแต ่  11 - 20  คน   153  2,268 

ตั งแต ่  21 - 50  คน   113  3,657 

ตั งแต ่  51 - 100  คน   19  1,369 

ตั งแต ่  101 - 200  คน   21  2,888 

ตั งแต ่  201 - 500  คน   8  2,129 

ตั งแต ่  501 - 1,000 คน   -  - 

ตั งแต ่  > 1,001 คน   -  - 

รวม   1,350  15,826 
ที่มา : กองวิจัยและพัฒนา ส านักงานประกันสังคม   

                  หมายเหตุ : การจัดการฐานข้อมูลผู้ประกันตน  ของส านักงานประกันสังคม  ด าเนินการในรูปแบบ  
                          Real time  จึงไม่สามารถประมวลผลข้อมูลสถานประกอบการในปี  2557  ได ้
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2.6. ข้อมูลการฝึกอาชีพ  ปี  2557  
หน่วย : คน 

ประเภทหลักสูตร   ชาย     หญิง    รวม  
1. เสริมทักษะ  -  20  20 

2. การประกอบอาชีพอิสระ  1  19  20 

3. เตรียมเข้าท้างาน  37  2  39 

4. ยกระดับฝีมือแรงงาน  396  586  982 

5. ทดสอบมาตรฐานฝมีือแรงงาน  406  67  473 

6. การให้บริการพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับการแข่งขัน  79  24  103 

7. การพัฒนาฝีมือแรงงานพัฒนาบุคลากรฝึก/วิทยากรภายนอก  -  -  - 

8. ส่งเสรมิ/พัฒนาฝมีือแรงงานในสถานประกอบการ  54  57  111 

9. แรงงานฝีมือและศักยภาพแข่งขันโลจสิติกส์  25  -  25 

10. แรงงานฝีมือและศักยภาพแขง่ขันท่องเที่ยว  118  199  317 

รวม  1,116  974  2,090 
ที่มา : ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวดัหนองคาย 
 
 
 
 

2.7. แรงงานไทยไปต่างประเทศ 
 

หน่วย : คน 

 

ปี  2556  ปี  2557 
ชาย  หญิง  รวม  ชาย  หญิง  รวม 

 ผู้ขออนุญาตเดินทางไป
ท างานในต่างประเทศ 2,744  425  3,169  2,375  430  2,805 

- กรมจัดส่ง 909  59  968  621  59  680 
- บริษัทจัดส่ง 1,317  239  1,556  1,519  263  1,782 
- เดินทางด้วยตนเอง 299  88  387  154  89  243 
- นายจ้างพาไป 219  39  258  81  19  100 

- ฝึกงาน 90  32  122  19  13  32 
- ท้างาน 129  7  136  62  6  68 

 RE-ENTRY 1,659  277  1,936  1,459  221  1,680 
หมายเหต ุ: RE-ENTRY  คือ ผู้ที่ไปท างานต่างประเทศแล้วกลับมาพักผ่อนชั่วคราว  
ที่มา : ระบบบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ  ส านักบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ  
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2.8.  แรงงานต่างด้าว  ณ  เดือนธันวาคม ปี  2557   

จ านวนคนต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตให้ท างาน 
 

ประเภทคนต่างด้าว    จ านวน  
 (คน) 

  ต่างด้าวถูกกฎหมาย  329 
          ตลอดชีพ  - 

 ทั่วไป  86 
          พิสูจน์สญัชาต ิ
          MOU  น้าเข้า 
          ส่งเสริมการลงทุน 

 
99 
144 

- 
  ต่างด้าวที่ผ่อนผันให้ท างานตามมาตรา 13   - 
          ชนกลุ่มน้อย/พื นที่สูง  - 
          ตามมติ ครม.(3 สัญชาต)ิ  - 

รวม  329 
ที่มา : ฝ่ายทะเบียนและข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มพัฒนาระบบควบคุมการท างานของคนต่างด้าว 
        ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว 

 
2.9.ต าแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงานในประเทศ ปี  2557 

  

เพศ 
 ปี  2557  

 
ต าแหน่งงาน 

(อัตรา)  ผู้สมัครงาน 
(คน)  บรรจุงาน 

(คน)  

ชาย 877  1,584  1,633  

หญิง 446  1,900  1,688  

ไม่ระบ ุ 2,488  -  -  

รวม  3,811  3,484  3,321  
                      ที่มา : ระบบสารสนเทศการจัดหางานในประเทศ  กรมการจัดหางาน 
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2.8.  แรงงานต่างด้าว  ณ  เดือนธันวาคม ปี  2557   

จ านวนคนต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตให้ท างาน 
 

ประเภทคนต่างด้าว    จ านวน  
 (คน) 

  ต่างด้าวถูกกฎหมาย  329 
          ตลอดชีพ  - 

 ทั่วไป  86 
          พิสูจน์สญัชาต ิ
          MOU  น้าเข้า 
          ส่งเสริมการลงทุน 

 
99 
144 

- 
  ต่างด้าวที่ผ่อนผันให้ท างานตามมาตรา 13   - 
          ชนกลุ่มน้อย/พื นที่สูง  - 
          ตามมติ ครม.(3 สัญชาต)ิ  - 

รวม  329 
ที่มา : ฝ่ายทะเบียนและข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มพัฒนาระบบควบคุมการท างานของคนต่างด้าว 
        ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว 

 
2.9.ต าแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงานในประเทศ ปี  2557 

  

เพศ 
 ปี  2557  

 
ต าแหน่งงาน 

(อัตรา)  ผู้สมัครงาน 
(คน)  บรรจุงาน 

(คน)  

ชาย 877  1,584  1,633  

หญิง 446  1,900  1,688  

ไม่ระบ ุ 2,488  -  -  

รวม  3,811  3,484  3,321  
                      ที่มา : ระบบสารสนเทศการจัดหางานในประเทศ  กรมการจัดหางาน 
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2.10. อุตสาหกรรมที่นายจ้างต้องการแรงงานมาก 5 อันดับแรก ปี 2557 

  1. การขายส่ง การขายปลีก การซอ่มแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ จ้านวน   1,640 อัตรา 
  2. การผลติ      จ้านวน   1,056 อัตรา 

  3. ที่พักแรมและบริการดา้นอาหาร    จ้านวน     388 อัตรา 
  4. ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร    จ้านวน     143 อัตรา  

  5. การก่อสร้าง      จ้านวน     105 อัตรา 
 

 

 

2.11. อาชีพที่นายจ้างต้องการแรงงานมาก 5 อันดบัแรก ปี 2557 
  1. อาชีพงานพื นฐาน     จ้านวน   1,805  อัตรา 
  2. พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด  จ้านวน     644 อัตรา 

  3. เสมียน เจา้หน้าท่ี     จ้านวน     388 อัตรา 
  4. ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง   จ้านวน     261 อัตรา  

  5. ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจต่างๆ    จ้านวน     125 อัตรา 
 

 

 

2.12. อาชีพที่มีผู้สมัครงานมาก 5 อันดับแรก ป ี2557 
  1. อาชีพงานพื นฐาน     จ้านวน   1,114 คน 
  2. พนักงานบริการ  พนักงานขายในร้านค้าและตลาด  จ้านวน      981 คน 

  3. เสมียน   เจ้าหน้าที ่    จ้านวน      443 คน 
  4. ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง   จ้านวน      411 คน  

  5. ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจต่างๆ    จ้านวน      272 คน 
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2.13. การศึกษา 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป จ าแนกตามระดับการศึกษาปี 2556 และ ปี 2557 

หน่วย : คน 

ระดับการศึกษา  
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา   
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา  
 ปี  2556  ปี  2557 

 ไม่มีการศึกษา 9,417  9,062 
 ต่ ากว่าประถมศึกษา 112,329  118,222 
 ระดับประถมศึกษา 127,020  91,250 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 84,562  60,683 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 58,266  41,474 

    -  สายสามัญ  45,392  33,090 
    -  สายอาชีวศึกษา  12,402  7,932 
    -  สายวิชาการศึกษา  472  452 

 ระดับอุดมศึกษา 43,305  30,504 
    -  สายวิชาการ  13,225  11,189 
    -  สายวิชาชีพ  23,940  14,731 
    -  สายวิชาการศึกษา  6,139  4,584 

 อื่น ๆ 50  - 
 ไม่ทราบ  1,179  48 

รวม  436,128  351,244 
หมายเหต ุ: ในตารางสถติิ ผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เทา่กับยอดรวม  

ทั้งน้ีเนื่องจากการปัดเศษทศนิยมของข้อมูลแตล่ะจ านวน ซึ่งได้จากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
ที่มา : กลุ่มสถิตแิรงงาน ส านักสถิตเิศรษฐกิจและสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ดอกไม้ประจ ำจังหวัด
ดอกชิงชัน 

หนองคาย 
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2.10. อุตสาหกรรมที่นายจ้างต้องการแรงงานมาก 5 อันดับแรก ปี 2557 

  1. การขายส่ง การขายปลีก การซอ่มแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ จ้านวน   1,640 อัตรา 
  2. การผลติ      จ้านวน   1,056 อัตรา 

  3. ที่พักแรมและบริการดา้นอาหาร    จ้านวน     388 อัตรา 
  4. ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร    จ้านวน     143 อัตรา  

  5. การก่อสร้าง      จ้านวน     105 อัตรา 
 

 

 

2.11. อาชีพที่นายจ้างต้องการแรงงานมาก 5 อันดบัแรก ปี 2557 
  1. อาชีพงานพื นฐาน     จ้านวน   1,805  อัตรา 
  2. พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด  จ้านวน     644 อัตรา 

  3. เสมียน เจา้หน้าท่ี     จ้านวน     388 อัตรา 
  4. ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง   จ้านวน     261 อัตรา  

  5. ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจต่างๆ    จ้านวน     125 อัตรา 
 

 

 

2.12. อาชีพที่มีผู้สมัครงานมาก 5 อันดับแรก ป ี2557 
  1. อาชีพงานพื นฐาน     จ้านวน   1,114 คน 
  2. พนักงานบริการ  พนักงานขายในร้านค้าและตลาด  จ้านวน      981 คน 

  3. เสมียน   เจ้าหน้าที ่    จ้านวน      443 คน 
  4. ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง   จ้านวน      411 คน  

  5. ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจต่างๆ    จ้านวน      272 คน 
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2.13. การศึกษา 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป จ าแนกตามระดับการศึกษาปี 2556 และ ปี 2557 

หน่วย : คน 

ระดับการศึกษา  
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา   
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา  
 ปี  2556  ปี  2557 

 ไม่มีการศึกษา 9,417  9,062 
 ต่ ากว่าประถมศึกษา 112,329  118,222 
 ระดับประถมศึกษา 127,020  91,250 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 84,562  60,683 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 58,266  41,474 

    -  สายสามัญ  45,392  33,090 
    -  สายอาชีวศึกษา  12,402  7,932 
    -  สายวิชาการศึกษา  472  452 

 ระดับอุดมศึกษา 43,305  30,504 
    -  สายวิชาการ  13,225  11,189 
    -  สายวิชาชีพ  23,940  14,731 
    -  สายวิชาการศึกษา  6,139  4,584 

 อื่น ๆ 50  - 
 ไม่ทราบ  1,179  48 

รวม  436,128  351,244 
หมายเหต ุ: ในตารางสถติิ ผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เทา่กับยอดรวม  

ทั้งน้ีเนื่องจากการปัดเศษทศนิยมของข้อมูลแตล่ะจ านวน ซึ่งได้จากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
ที่มา : กลุ่มสถิตแิรงงาน ส านักสถิตเิศรษฐกิจและสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ดอกไม้ประจ ำจังหวัด
ดอกชิงชัน 

หนองคาย 
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2.14. ผู้มีงานท าที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป จ าแนกตามระดับการศึกษาที่ส าเร็จ ปี 2557 
หน่วย : คน 

ระดับการศึกษา  ชาย  หญิง  รวม 
 ไม่มีการศึกษา 1,350  2,111  3,461 
 ต่ ากว่าประถมศึกษา 36,343  30,445  66,788 
 ระดับประถมศึกษา 39,371  30,585  69,956 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 19,730  11,450  31,181 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 18,381  11,560  29,943 

    -  สายสามัญ  15,298  9,628  24,926 
    -  สายอาชีวศึกษา  2,994  1,883  4,878 
    -  สายวิชาการศึกษา  89  49  139 

 ระดับอุดมศึกษา 12,460  12,078  24,770 
    -  สายวิชาการ  4,748  4,942  9,690 
    -  สายวิชาชีพ  6,356  5,062  11,418 
    -  สายวิชาการศึกษา  1,356  2,074  3,662 

 อื่น ๆ -  -  - 
 ไม่ทราบ  -  -  - 

รวม  127,868  98,230  226,098 
หมายเหต ุ: ในตารางสถติิ ผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เทา่กับยอดรวม  

 ทั้งน้ีเนื่องจากการปดัเศษทศนิยมของข้อมูลแตล่ะจ านวน ซึ่งได้จากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
ที่มา : กลุ่มสถิตแิรงงาน ส านักสถิตเิศรษฐกิจและสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 
 
 
 
 
 
 

จังหวัดหนองคาย 
วีรกรรมปราบฮ่อ  หลวงพ่อพระใส  

สะพานไทย-ลาว 

   ค าขวัญ 
ประจ าจังหวัด 

หนองคาย 
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1. ข้อมลูทั่วไป 
 
1.1. พื้นที่   

 จังหวัดหนองบัวล ำภู เป็นเมืองโบรำณที่มีประวัติยำวนำนไม่น้อยกว่ำ 
900 ปี เดิมเป็นดินแดนที่ขึ้นต่อกรุงศรีสัตตนำคนหุต (เวียงจันทน์) มีชื่อว่ำ 
“เมืองหนองบัวลุ่มภู นครเขื่อนขันธ์ กาบแก้วบัวบาน” หนองบัวล ำภู ได้รับ
แต่งตั้งเป็นจังหวัดอย่ำงเป็นทำงกำรในวันที่ 1 ธันวำคม พ.ศ. 2536 เดิมเป็น
อ ำเภอหนึ่งของจังหวัดอุดรธำนี   อยู่ห่ำงจำกกรุงเทพฯ ตำมเส้นทำงกรุงเทพฯ-
ชัยภูมิ-หนองบัวล ำภู ประมำณ 518  กิโลเมตร  มีพ้ืนที่ประมำณ  3,859.089 
ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ 2,411,929  ล้ำนไร่ 

 

อาณาเขตติดต่อ 
ทิศเหนือ          ติดต่อกับจังหวัดเลย และจังหวัดอุดรธำนี 
ทิศใต้  ติดต่อกับจังหวัดขอนแก่น 

               ทิศตะวันออก    ติดต่อกับจังหวัดอุดรธำนี 
ทิศตะวันตก      ติดต่อกับจังหวัดเลย 

     
 

1.2 การปกครอง ในปี พ.ศ.2557  จังหวัดหนองบวัล าภูแบ่งการปกครอง ดังนี้ 
1.2.1  การบริหารส่วนภูมิภาค  

 ประกอบด้วย      6  อ ำเภอ          
             59  ต ำบล   ,     636  หมู่บ้ำน 
   
 

 
 
1.2.2  การบริหารส่วนท้องถิ่น   

ประกอบด้วย           1  องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด  , 1  เทศบำลเมือง 
               23  เทศบำลต ำบล   , 43   องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
             

 
 

 

ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวดัหนองบัวล าภู 
 

ข้อมูล ณ วันที่  9  มีนาคม  2558 
ที่มา : ส านักงานพัฒนาระบบ รปูแบบและโครงสร้าง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น   
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     1.3. เศรษฐกิจ  

 
 
 

                       
หมายเหต ุ: ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลีย่นแปลงแก้ไขได้ 
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (GPP AT CURRENT  MARKET  PRICES) 

 
1.4. พืชเศรษฐกิจและอาชีพหลัก 
   1.  พืชเศรษฐกิจ ข้ำว ,  อ้อย ,  ข้ำวโพด 

 2.  อาชีพหลัก ท ำนำ ,  ท ำไร ่
 

1.5. การลงทุน   
   โรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ 

  ปี  2556  ปี 2557 
จ ำนวนโรงงำน (โรงงำน)  6  8 
จ ำนวนเงินลงทุน (ล้ำนบำท)    43.57  91.1 
กำรจ้ำงงำน (คน)  99  91 

    

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 
   

2. ข้อมลูด้านแรงงาน 
 

2.1. ประชากร  ณ  วันท่ี  1  ธันวำคม  2557       

หน่วย : คน 
เพศ  ปี  2556  ปี  2557 
ชำย  254,763  231,556 
หญิง   252,374  245,286 
รวม  507,137  476,842 

ที่มา : ส านักงานสถิตแิห่งชาติ   
 
 

  ปี 2555  ปี 2556 
ผลิตภณัฑ์มวลรวมจังหวดั (GPP) (ล้ำนบำท)  20,077  22,458 
รำยได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บำท)  41,642  46,804 

หนองบัวล าภ ู
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1. ข้อมลูทั่วไป 
 
1.1. พื้นที่   

 จังหวัดหนองบัวล ำภู เป็นเมืองโบรำณที่มีประวัติยำวนำนไม่น้อยกว่ำ 
900 ปี เดิมเป็นดินแดนที่ขึ้นต่อกรุงศรีสัตตนำคนหุต (เวียงจันทน์) มีชื่อว่ำ 
“เมืองหนองบัวลุ่มภู นครเขื่อนขันธ์ กาบแก้วบัวบาน” หนองบัวล ำภู ได้รับ
แต่งตั้งเป็นจังหวัดอย่ำงเป็นทำงกำรในวันที่ 1 ธันวำคม พ.ศ. 2536 เดิมเป็น
อ ำเภอหนึ่งของจังหวัดอุดรธำนี   อยู่ห่ำงจำกกรุงเทพฯ ตำมเส้นทำงกรุงเทพฯ-
ชัยภูมิ-หนองบัวล ำภู ประมำณ 518  กิโลเมตร  มีพ้ืนที่ประมำณ  3,859.089 
ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ 2,411,929  ล้ำนไร่ 

 

อาณาเขตติดต่อ 
ทิศเหนือ          ติดต่อกับจังหวัดเลย และจังหวัดอุดรธำนี 
ทิศใต้  ติดต่อกับจังหวัดขอนแก่น 

               ทิศตะวันออก    ติดต่อกับจังหวัดอุดรธำนี 
ทิศตะวันตก      ติดต่อกับจังหวัดเลย 

     
 

1.2 การปกครอง ในปี พ.ศ.2557  จังหวัดหนองบวัล าภูแบ่งการปกครอง ดังนี้ 
1.2.1  การบริหารส่วนภูมิภาค  

 ประกอบด้วย      6  อ ำเภอ          
             59  ต ำบล   ,     636  หมู่บ้ำน 
   
 

 
 
1.2.2  การบริหารส่วนท้องถิ่น   

ประกอบด้วย           1  องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด  , 1  เทศบำลเมือง 
               23  เทศบำลต ำบล   , 43   องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
             

 
 

 

ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวดัหนองบัวล าภ ู
 

ข้อมูล ณ วันที่  9  มีนาคม  2558 
ที่มา : ส านักงานพัฒนาระบบ รปูแบบและโครงสร้าง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น   
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     1.3. เศรษฐกิจ  

 
 
 

                       
หมายเหต ุ: ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลีย่นแปลงแก้ไขได้ 
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (GPP AT CURRENT  MARKET  PRICES) 

 
1.4. พืชเศรษฐกิจและอาชีพหลัก 
   1.  พืชเศรษฐกิจ ข้ำว ,  อ้อย ,  ข้ำวโพด 

 2.  อาชีพหลัก ท ำนำ ,  ท ำไร ่
 

1.5. การลงทุน   
   โรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ 

  ปี  2556  ปี 2557 
จ ำนวนโรงงำน (โรงงำน)  6  8 
จ ำนวนเงินลงทุน (ล้ำนบำท)    43.57  91.1 
กำรจ้ำงงำน (คน)  99  91 

    

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 
   

2. ข้อมลูด้านแรงงาน 
 

2.1. ประชากร  ณ  วันท่ี  1  ธันวำคม  2557       

หน่วย : คน 
เพศ  ปี  2556  ปี  2557 
ชำย  254,763  231,556 
หญิง   252,374  245,286 
รวม  507,137  476,842 

ที่มา : ส านักงานสถิตแิห่งชาติ   
 
 

  ปี 2555  ปี 2556 
ผลิตภณัฑ์มวลรวมจังหวดั (GPP) (ล้ำนบำท)  20,077  22,458 
รำยได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บำท)  41,642  46,804 

หนองบัวล าภ ู
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2.2. ก าลังแรงงาน 

 หน่วย : คน 
สถานภาพก าลังแรงงาน  ปี  2556  ปี 2557 

ประชากรอาย ุ 15  ปีขึ้นไป  432,817  366,240 
1. ก าลังแรงงานรวม  299,170  241,820 
    1.1. ก ำลังแรงงำนปัจจุบัน  297,828  240,149 
           1.1.1. ผู้มีงำนท ำ  296,073  239,434 
           1.1.2. ผู้ว่ำงงำน  1,755  715 
    1.2. ก ำลังแรงงำนท่ีรอฤดูกำล  1,342  1,671 
2. ผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน  133,646  124,420 
     2.1. ท ำงำนบ้ำน  50,700  48,104 
     2.2. เรียนหนังสือ  32,449  26,025 
     2.3. อื่น ๆ  50,497  50,290 
3. อัตราการว่างงาน  0.59  0.30 

หมายเหต ุ:  1. ในตารางสถิต ิผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เท่ากบัยอดรวม 
                   ทั้งน้ีเนื่องจากการปัดเศษทศนิยมของข้อมูลแต่ละจ านวน ซึ่งได้จากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเรจ็รูป 

2. อัตราการวา่งงาน  = ผู้ว่างงาน x 100  / ก าลงัแรงงานรวม 
ที่มา : กลุ่มสถิตแิรงงาน ส านักสถิตเิศรษฐกิจและสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 

 
2.3. อัตราค่าจ้างขั้นต่ า 
 

 
วันละ 300  บาท  

(มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556) 
  ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการค่าจ้าง กระทรวงแรงงาน 
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2.4. สถานประกอบกิจการ ปี  2557 
               หน่วย :คน 

ขนาดสถานประกอบการ ปี  2557 
แห่ง จ านวน  

ตั้งแต่   1 - 4  คน 410 888  
ตั้งแต่   5 - 9  คน 174 1,144  
ตั้งแต่   10 - 19  คน 68 903  
ตั้งแต่   20 - 49  คน 52 1,613  
ตั้งแต่   50 - 99 คน 10 728  
ตั้งแต่   100 - 299 คน 6 775  
ตั้งแต่   300 - 499 คน 
ตั้งแต่   500 - 999 คน 

1 
1 

468 
812 

 

ตั้งแต่   > = 1000 คน 1 1,298  
รวม 723 8,629  

  ที่มา : ส านักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน                                                                          
   

 

2.5.  ผู้ประกันตน  จ าแนกตามขนาดสถานประกอบการ ณ  เดือนธันวำคม 2557 
 
   

ขนาดสถานประกอบการ    ณ ธันวาคม 2557 
   แห่ง    คน  

ตั้งแต่  ≤ 10 คน   515  1,862 

ตั้งแต่   11 - 20  คน   72  1,090 

ตั้งแต่   21 - 50  คน   79  2,425 

ตั้งแต่   51 - 100  คน   24  1,610 

ตั้งแต่   101 - 200  คน   9  1,175 

ตั้งแต่   201 - 500 คน   2  644 

ตั้งแต่   501 - 1,000 คน   2  1,026 

ตั้งแต่   > 1,001 คน   2  2,716 

รวม   705  12,548 
ที่มา : กองวิจัยและพัฒนา ส านักงานประกันสังคม   

                  หมายเหตุ : การจัดการฐานข้อมูลผู้ประกันตน  ของส านักงานประกันสังคม  ด าเนินการในรูปแบบ  
                          Real time  จึงไม่สามารถประมวลผลข้อมูลสถานประกอบการในปี  2557  ได ้
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2.2. ก าลังแรงงาน 

 หน่วย : คน 
สถานภาพก าลังแรงงาน  ปี  2556  ปี 2557 

ประชากรอาย ุ 15  ปีขึ้นไป  432,817  366,240 
1. ก าลังแรงงานรวม  299,170  241,820 
    1.1. ก ำลังแรงงำนปัจจุบัน  297,828  240,149 
           1.1.1. ผู้มีงำนท ำ  296,073  239,434 
           1.1.2. ผู้ว่ำงงำน  1,755  715 
    1.2. ก ำลังแรงงำนท่ีรอฤดูกำล  1,342  1,671 
2. ผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน  133,646  124,420 
     2.1. ท ำงำนบ้ำน  50,700  48,104 
     2.2. เรียนหนังสือ  32,449  26,025 
     2.3. อื่น ๆ  50,497  50,290 
3. อัตราการว่างงาน  0.59  0.30 

หมายเหต ุ:  1. ในตารางสถิต ิผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เท่ากบัยอดรวม 
                   ทั้งน้ีเนื่องจากการปัดเศษทศนิยมของข้อมูลแต่ละจ านวน ซึ่งได้จากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเรจ็รูป 

2. อัตราการวา่งงาน  = ผู้ว่างงาน x 100  / ก าลงัแรงงานรวม 
ที่มา : กลุ่มสถิตแิรงงาน ส านักสถิตเิศรษฐกิจและสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 

 
2.3. อัตราค่าจ้างขั้นต่ า 
 

 
วันละ 300  บาท  

(มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556) 
  ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการค่าจ้าง กระทรวงแรงงาน 
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2.4. สถานประกอบกิจการ ปี  2557 
               หน่วย :คน 

ขนาดสถานประกอบการ ปี  2557 
แห่ง จ านวน  

ตั้งแต่   1 - 4  คน 410 888  
ตั้งแต่   5 - 9  คน 174 1,144  
ตั้งแต่   10 - 19  คน 68 903  
ตั้งแต่   20 - 49  คน 52 1,613  
ตั้งแต่   50 - 99 คน 10 728  
ตั้งแต่   100 - 299 คน 6 775  
ตั้งแต่   300 - 499 คน 
ตั้งแต่   500 - 999 คน 

1 
1 

468 
812 

 

ตั้งแต่   > = 1000 คน 1 1,298  
รวม 723 8,629  

  ที่มา : ส านักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน                                                                          
   

 

2.5.  ผู้ประกันตน  จ าแนกตามขนาดสถานประกอบการ ณ  เดือนธันวำคม 2557 
 
   

ขนาดสถานประกอบการ    ณ ธันวาคม 2557 
   แห่ง    คน  

ตั้งแต่  ≤ 10 คน   515  1,862 

ตั้งแต่   11 - 20  คน   72  1,090 

ตั้งแต่   21 - 50  คน   79  2,425 

ตั้งแต่   51 - 100  คน   24  1,610 

ตั้งแต่   101 - 200  คน   9  1,175 

ตั้งแต่   201 - 500 คน   2  644 

ตั้งแต่   501 - 1,000 คน   2  1,026 

ตั้งแต่   > 1,001 คน   2  2,716 

รวม   705  12,548 
ที่มา : กองวิจัยและพัฒนา ส านักงานประกันสังคม   

                  หมายเหตุ : การจัดการฐานข้อมูลผู้ประกันตน  ของส านักงานประกันสังคม  ด าเนินการในรูปแบบ  
                          Real time  จึงไม่สามารถประมวลผลข้อมูลสถานประกอบการในปี  2557  ได ้
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2.6. ข้อมูลการฝึกอาชีพ  ปี  2557 
หน่วย : คน 

ประเภทหลักสูตร   ชาย     หญิง    รวม  
1. กำรฝึกอำชีพเสรมิ  57  215  272 
2. กำรประกอบอำชีพอิสระ  2  18  20 
3. เตรียมเข้ำท ำงำน  21  -  21 
4. ยกระดับฝีมือแรงงำน  166  157  323 
5. ทดสอบมำตรฐำนฝมีือแรงงำน  360  62  422 
6. กำรให้บริกำรพัฒนำศักยภำพแรงงำนรองรับกำรแข่งขัน  475  410  885 
7. กำรพัฒนำฝีมือแรงงำนพัฒนำบุคลำกรฝึก/วิทยำกรภำยนอก  -  -  - 
8. ส่งเสรมิ/พัฒนำฝมีือแรงงำนในสถำนประกอบกำร  1,137  1,298  2,435 
9. แรงงำนฝีมือและศักยภำพแข่งขันโลจสิติกส ์  -  -  - 
10. แรงงำนฝีมือและศักยภำพแขง่ขันท่องเที่ยว  -  -  - 

รวม  2,218  2,160  4,378 
ที่มา : ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวดัหนองบัวล าภู  

 
 

2.7. แรงงานไทยไปต่างประเทศ 
    หน่วย : คน 

 
ปี  2556  ปี  2557 

ชาย  หญิง  รวม  ชาย  หญิง  รวม 
 ผู้ขออนุญาตเดินทางที่ไปท างาน

ในต่างประเทศ 2,993  411  3,404  2,320  374  2,694 

- กรมจัดส่ง 580  48  628  487  42  529 
- บริษัทจัดส่ง 1,095  196  1,291  1,137  220  1,357 
- เดินทำงด้วยตนเอง 558  107  665  367  93  460 
- นายจ้างพาไป 760  60  820  329  19  348 

- ฝึกงำน 96  19  115  20  5  25 
- ท ำงำน 664  41  705  309  14  323 

 RE-ENTRY 1,311  177  1,488  1,112  159  1,271 
หมายเหต ุ: RE-ENTRY  คือ ผู้ที่ไปท างานต่างประเทศแล้วกลับมาพักผ่อนชั่วคราว  
ที่มา : ระบบบริหารแรงงานไปต่างประเทศ  ส านักบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ  
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2.8.  แรงงานต่างด้าว ณ  เดือนธันวาคม ปี  2557   

จ านวนคนต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตให้ท างาน 
 

ประเภทคนต่างด้าว    จ านวน  
 (คน) 

  ต่างด้าวถูกกฎหมาย  213 
          ตลอดชีพ  - 
 ทั่วไป  26 

          พิสูจน์สญัชำต ิ
          MOU  น ำเข้ำ 
          ส่งเสริมกำรลงทุน 

 
24 
163 

- 
  ต่างด้าวที่ผ่อนผันให้ท างานตามมาตรา 13   - 
          ชนกลุ่มน้อย/พื้นที่สูง  - 
          ตำมมติ ครม.(3 สัญชำต)ิ  - 

รวม  213 
ที่มา : ฝ่ายทะเบียนและข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มพัฒนาระบบควบคุมการท างานของคนต่างด้าว 
        ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว 

 
 

2.9.  ต าแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงานในประเทศ  ปี  2557 
  

เพศ 
 ปี  2557  

 
ต าแหน่งงาน 

(อัตรา)  ผู้สมัครงาน 
(คน)  บรรจุงาน 

(คน)  

ชำย 583  1,313  1,647  

หญิง 153  1,395  1,896  

ไม่ระบ ุ 3,282  -  -  

รวม  4,018  2,708  3,543  
                      ที่มา : ระบบสารสนเทศการจัดหางานในประเทศ  กรมการจัดหางาน 
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2.8.  แรงงานต่างด้าว ณ  เดือนธันวาคม ปี  2557   

จ านวนคนต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตให้ท างาน 
 

ประเภทคนต่างด้าว    จ านวน  
 (คน) 

  ต่างด้าวถูกกฎหมาย  213 
          ตลอดชีพ  - 
 ทั่วไป  26 

          พิสูจน์สญัชำต ิ
          MOU  น ำเข้ำ 
          ส่งเสริมกำรลงทุน 

 
24 
163 

- 
  ต่างด้าวที่ผ่อนผันให้ท างานตามมาตรา 13   - 
          ชนกลุ่มน้อย/พื้นที่สูง  - 
          ตำมมติ ครม.(3 สัญชำต)ิ  - 

รวม  213 
ที่มา : ฝ่ายทะเบียนและข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มพัฒนาระบบควบคุมการท างานของคนต่างด้าว 
        ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว 

 
 

2.9.  ต าแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงานในประเทศ  ปี  2557 
  

เพศ 
 ปี  2557  

 
ต าแหน่งงาน 

(อัตรา)  ผู้สมัครงาน 
(คน)  บรรจุงาน 

(คน)  

ชำย 583  1,313  1,647  

หญิง 153  1,395  1,896  

ไม่ระบ ุ 3,282  -  -  

รวม  4,018  2,708  3,543  
                      ที่มา : ระบบสารสนเทศการจัดหางานในประเทศ  กรมการจัดหางาน 
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2.10. อุตสาหกรรมที่นายจ้างต้องการแรงงานมาก 5 อันดับแรก ปี 2557 
  1. กำรผลติ      จ ำนวน  3,195 อัตรำ 
  2. กำรขำยส่ง กำรขำยปลีก กำรซอ่มแซมยำนยนต์ จักรยำนยนต์ จ ำนวน     498  อัตรำ 

  3. กิจกรรมทำงกำรเงินและกำรประกันภัย   จ ำนวน     200 อัตรำ 
  4. กำรขนส่งและสถำนท่ีเก็บสินคำ้    จ ำนวน     103  อัตรำ 

  5. ที่พักแรมและบริกำรดำ้นอำหำร    จ ำนวน    20 อัตรำ 
 
 
 
 
 

2.11. อาชีพที่นายจ้างต้องการแรงงานมาก 5 อันดบัแรก ปี 2557 
  1. อำชีพงำนพ้ืนฐำน     จ ำนวน   1,625  อัตรำ 
  2. ผู้ปฏิบัติงำนโดยใช้ฝีมือในธุรกิจต่ำง ๆ   จ ำนวน     279 อัตรำ 

  3. พนักงำนบริกำร พนักงำนขำยในร้ำนค้ำและตลำด  จ ำนวน     205 อัตรำ 
  4. ผู้ปฏิบัติงำนในโรงงำน ผูค้วบคมุเครื่องจักร   จ ำนวน     202 อัตรำ  

  5. ผู้ปฏิบัติงำนฝีมือด้ำนเกษตรและประมง   จ ำนวน     119 อัตรำ 
 
 
 
 

2.12. อาชีพที่มีผู้สมัครงานมาก 5 อันดับแรก ป ี2557 
  1. อำชีพงำนพ้ืนฐำน     จ ำนวน   2,010 คน 
  2. ผู้ปฏิบัติงำนในโรงงำน ผูค้วบคมุเครื่องจักร   จ ำนวน      863 คน 

  3. พนักงำนบริกำร พนักงำนขำยในร้ำนค้ำและตลำด  จ ำนวน      573 คน 
  4. ผู้ปฏิบัติงำนโดยใช้ฝีมือในธุรกิจต่ำง ๆ   จ ำนวน      312 คน  

  5. ช่ำงเทคนิคและผู้ปฏิบัติงำนท่ีเกี่ยวข้อง   จ ำนวน      173 คน 
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2.13. การศึกษา 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป จ าแนกตามระดับการศึกษาปี 2556 และ ปี 2557 

หน่วย : คน 

ระดับการศึกษา  
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา   
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา  
 ปี 2556  ปี 2557 

 ไม่มีการศึกษา 7,804  6,768 
 ต่ ากว่าประถมศึกษา 131,427  135,332 
 ระดับประถมศึกษา 123,458  107,789 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 96,132  56,853 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 46,886  35,158 

    -  สำยสำมัญ  38,584  29,978 
    -  สำยอำชีวศึกษำ  8,302  5,180 
    -  สำยวิชำกำรศึกษำ  -  - 

 ระดับอุดมศึกษา 26,947  23,946 
    -  สำยวิชำกำร  7,401  10,532 
    -  สำยวิชำชีพ  14,833  8,363 
    -  สำยวิชำกำรศึกษำ  4,713  5,051 

 อื่น ๆ -  52 
 ไม่ทราบ  162  343 

รวม  432,817  366,240 
หมายเหต ุ: ในตารางสถติิ ผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เทา่กับยอดรวม  

 ทั้งน้ีเนื่องจากการปดัเศษทศนิยมของข้อมูลแตล่ะจ านวน ซึ่งได้จากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
ที่มา : กลุ่มสถิตแิรงงาน ส านักสถิตเิศรษฐกิจและสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดอกไม้ประจ าจังหวัด
ดอกบัวหลวง 
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2.10. อุตสาหกรรมที่นายจ้างต้องการแรงงานมาก 5 อันดับแรก ปี 2557 
  1. กำรผลติ      จ ำนวน  3,195 อัตรำ 
  2. กำรขำยส่ง กำรขำยปลีก กำรซอ่มแซมยำนยนต์ จักรยำนยนต์ จ ำนวน     498  อัตรำ 

  3. กิจกรรมทำงกำรเงินและกำรประกันภัย   จ ำนวน     200 อัตรำ 
  4. กำรขนส่งและสถำนท่ีเก็บสินคำ้    จ ำนวน     103  อัตรำ 

  5. ที่พักแรมและบริกำรดำ้นอำหำร    จ ำนวน    20 อัตรำ 
 
 
 
 
 

2.11. อาชีพที่นายจ้างต้องการแรงงานมาก 5 อันดบัแรก ปี 2557 
  1. อำชีพงำนพ้ืนฐำน     จ ำนวน   1,625  อัตรำ 
  2. ผู้ปฏิบัติงำนโดยใช้ฝีมือในธุรกิจต่ำง ๆ   จ ำนวน     279 อัตรำ 

  3. พนักงำนบริกำร พนักงำนขำยในร้ำนค้ำและตลำด  จ ำนวน     205 อัตรำ 
  4. ผู้ปฏิบัติงำนในโรงงำน ผูค้วบคมุเครื่องจักร   จ ำนวน     202 อัตรำ  

  5. ผู้ปฏิบัติงำนฝีมือด้ำนเกษตรและประมง   จ ำนวน     119 อัตรำ 
 
 
 
 

2.12. อาชีพที่มีผู้สมัครงานมาก 5 อันดับแรก ป ี2557 
  1. อำชีพงำนพ้ืนฐำน     จ ำนวน   2,010 คน 
  2. ผู้ปฏิบัติงำนในโรงงำน ผูค้วบคมุเครื่องจักร   จ ำนวน      863 คน 

  3. พนักงำนบริกำร พนักงำนขำยในร้ำนค้ำและตลำด  จ ำนวน      573 คน 
  4. ผู้ปฏิบัติงำนโดยใช้ฝีมือในธุรกิจต่ำง ๆ   จ ำนวน      312 คน  

  5. ช่ำงเทคนิคและผู้ปฏิบัติงำนท่ีเกี่ยวข้อง   จ ำนวน      173 คน 
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2.13. การศึกษา 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป จ าแนกตามระดับการศึกษาปี 2556 และ ปี 2557 

หน่วย : คน 

ระดับการศึกษา  
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา   
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา  
 ปี 2556  ปี 2557 

 ไม่มีการศึกษา 7,804  6,768 
 ต่ ากว่าประถมศึกษา 131,427  135,332 
 ระดับประถมศึกษา 123,458  107,789 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 96,132  56,853 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 46,886  35,158 

    -  สำยสำมัญ  38,584  29,978 
    -  สำยอำชีวศึกษำ  8,302  5,180 
    -  สำยวิชำกำรศึกษำ  -  - 

 ระดับอุดมศึกษา 26,947  23,946 
    -  สำยวิชำกำร  7,401  10,532 
    -  สำยวิชำชีพ  14,833  8,363 
    -  สำยวิชำกำรศึกษำ  4,713  5,051 

 อื่น ๆ -  52 
 ไม่ทราบ  162  343 

รวม  432,817  366,240 
หมายเหต ุ: ในตารางสถติิ ผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เทา่กับยอดรวม  

 ทั้งน้ีเนื่องจากการปดัเศษทศนิยมของข้อมูลแตล่ะจ านวน ซึ่งได้จากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
ที่มา : กลุ่มสถิตแิรงงาน ส านักสถิตเิศรษฐกิจและสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดอกไม้ประจ าจังหวัด
ดอกบัวหลวง 

หนองบัวล าภ ู
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2.14. ผู้มีงานท าที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป  จ าแนกตามระดับการศึกษาที่ส าเร็จ ปี 2557 

หน่วย : คน 
ระดับการศึกษา  ชาย  หญิง  รวม 

 ไม่มีการศึกษา 819  986  1,805 
 ต่ ากว่าประถมศึกษา 45,422  33,193  78,615 
 ระดบัประถมศึกษา 46,680  35,367  82,047 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 19,439  10,608  30,047 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 15,489  10,352  25,841 

    -  สำยสำมัญ  12,878  9,365  22,243 
    -  สำยอำชีวศึกษำ  2,611  987  3,598 
    -  สำยวิชำกำรศึกษำ  -  -  - 

 ระดับอุดมศึกษา 9,406  11,449  20,854 
    -  สำยวิชำกำร  4,502  5,004  9,506 
    -  สำยวิชำชีพ  3,655  3,134  6,789 
    -  สำยวิชำกำรศึกษำ  1,249  3,311  4,559 

 อื่น ๆ -  -  - 
 ไม่ทราบ  33  192  225 

รวม  137,288  102,146  239,434 
หมายเหต ุ: ในตารางสถติิ ผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เทา่กับยอดรวม  

ทั้งน้ีเนื่องจากการปัดเศษทศนิยมของข้อมูลแตล่ะจ านวน ซึ่งได้จากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
ที่มา : กลุ่มสถิตแิรงงาน ส านักสถิตเิศรษฐกิจและสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 

จังหวัดหนองบัวล าภู 

ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  
 อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานค า   
แผ่นดินธรรมหลวงปู่ขาว 
เด่นสกาวถ้ าเอราวัณ   

นครเข่ือนขันธ์กาบแก้วบัวบาน 
 

ค าขวัญ 
ประจ า
จังหวัด 

หนองบัวล าภ ู
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1. ข้อมลูทั่วไป 

 

 
1.1. พื้นที่   

  จังหวัดอุดรธานี เป็นจังหวัดใหญ่ที่เป็นศูนย์กลางการคมนาคมและการท่องเที่ยวทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และยังเป็นดินแดนที่มีอารยธรรมเก่าแก่แห่งหนึ่งของโลก นอกจากนี้ยังมี
แหล่ งท่องเที่ ยวทางธรรมชาติ   และมีหัตถกรรมผ้ าขิ ดที่มีชื่ อ เสียง อีกด้ วยตั้ งอยู่บนที่ ราบสู งภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เป็นดินแดนที่มีอารยธรรมเก่าแก่แห่งหนึ่งของโลก  ห่างจาก
กรุงเทพมหานคร ตามทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2 ระยะทาง 564  กิโลเมตร มีพ้ืนที่ประมาณ 11,730.302 
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 7,331,438.75 ไร่ เป็นจังหวัดที่มีพ้ืนที่มากเป็นอันดับ 4 ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  
  

อาณาเขตติดต่อ 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดหนองคาย 
 ทิศใต้  ติดต่อกับจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดสกลนคร และจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดหนองบัวล าภู และจังหวัดเลย 

 
1.2  การปกครอง ในปี พ.ศ. 2557  จังหวัดอุดรธานี  แบ่งการปกครอง ดังนี ้

 1.2.1  การบริหารส่วนภูมิภาค  
 ประกอบด้วย      20   อ าเภอ , 
  155   ต าบล , 1,682   หมู่บ้าน 
   
 

 1.2.2  การบริหารส่วนท้องถิ่น   
ประกอบด้วย       1  องค์การบริหารส่วนจังหวัด ,  

  1  เทศบาลนคร ,      3  เทศบาลเมือง 
   67  เทศบาลต าบล, 109  องค์การบริหารส่วนต าบล  
    

 
 
 
 
 

ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวดัอุดรธานี 

ข้อมูล ณ วันที่  9  มีนาคม  2558  
ที่มา : ส านักงานพัฒนาระบบ รปูแบบและโครงสร้าง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น   
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1.3.   เศรษฐกิจ  

 
 
 

                             
หมายเหต ุ: ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลีย่นแปลงแก้ไขได้ 
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (GPP AT CURRENT  MAKET  PRICES)   

1.4.  พืชเศรษฐกิจและอาชีพหลัก 
   1.  พืชเศรษฐกิจ ข้าว, มันส าปะหลัง 
   2.  อาชีพหลัก ท านา, ท าไร ่
 

1.5.   การลงทุน   
     โรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ 

  ปี 2556  ปี 2557 
จ านวนโรงงาน (แห่ง)  51  63 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    3,356.58  934.98 
การจ้างงาน (คน)  983  636 
 

 
 

2.  ข้อมูลด้านแรงงาน  
 

2.1. ประชากร  ณ  วันท่ี  1  ธันวาคม  2557      

  ปี 2555  ปี 2556 
ผลิตภณัฑ์มวลรวมจังหวดั (GPP) (ล้านบาท)  96,406  103,742 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  75,366  81,419 

หน่วย : คน 
  ปี 2556  ปี 2557 

ชาย  780,497  618,376 
หญิง   783,467  648,845 
รวม  1,563,964  1,267,221 

ที่มา : ส านักงานสถิตแิห่งชาติ   
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ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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1. ข้อมลูทั่วไป 
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จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    3,356.58  934.98 
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2.  ข้อมูลด้านแรงงาน  
 

2.1. ประชากร  ณ  วันท่ี  1  ธันวาคม  2557      

  ปี 2555  ปี 2556 
ผลิตภณัฑ์มวลรวมจังหวดั (GPP) (ล้านบาท)  96,406  103,742 
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ชาย  780,497  618,376 
หญิง   783,467  648,845 
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2.2. ก าลังแรงงาน 

หน่วย : คน 
สถานภาพก าลังแรงงาน  ปี 2556  ปี 2557 

ประชากรอาย ุ 15  ปีขึ้นไป  1,313,063  1,003,085 
1. ก าลังแรงงานรวม  889,993  607,644 
    1.1. ก าลังแรงงานปัจจุบัน  874,987  593,410 
           1.1.1. ผู้มีงานท า  869,703  590,752 
           1.1.2. ผู้ว่างงาน  5,284  2,658 
    1.2. ก าลังแรงงานท่ีรอฤดูกาล  15,007  14,234 
2. ผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน  423,070  395,440 
     2.1. ท างานบ้าน  102,776  99,846 
     2.2. เรียนหนังสือ  116,217  99,478 
     2.3. อื่น ๆ  204,076  196,116 
3.อัตราการว่างงาน  0.59  0.44 
หมายเหต ุ:  1. ในตารางสถิต ิผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เท่ากบัยอดรวม 
                   ทั้งน้ีเนื่องจากการปัดเศษทศนิยมของข้อมูลแต่ละจ านวน ซึ่งได้จากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเรจ็รูป 

  2. อัตราการวา่งงาน  = ผู้ว่างงาน x 100  / ก าลังแรงงานรวม 
ที่มา : กลุ่มสถิตแิรงงาน ส านักสถิตเิศรษฐกิจและสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ
 

2.3. อัตราค่าจ้างขั้นต่ า  

 
 

 
    วันละ  300  บาท  

 (มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556) 
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการค่าจ้าง กระทรวงแรงงาน 
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2.4. สถานประกอบกิจการ  ปี  2557 
               หน่วย :คน 

ขนาดสถานประกอบการ  ปี  2557 
แห่ง จ านวน  

ตั้งแต่   1 - 4  คน 3,097 5,530  
ตั้งแต่   5 - 9  คน 1,022 6,902  
ตั้งแต่   10 - 19  คน 383 5,176  
ตั้งแต่   20 - 49  คน 281 8,822  
ตั้งแต่   50 - 99 คน 80 5,498  
ตั้งแต่   100 - 299 คน 56 9,210  
ตั้งแต่   300 - 499 คน 
ตั้งแต่   500 - 999 คน 

10 
3 

3,692 
2,381 

 

ตั้งแต่   > = 1000 คน 1 1,342  
รวม 4,933 48,553  

  ที่มา : ส านักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน                                                                          
                   

2.5. ผูป้ระกันตน  จ าแนกตามขนาดสถานประกอบการ ณ  เดือนธันวาคม  2557   
 
 

ขนาดสถานประกอบการ   ณ ธันวาคม 2557 
   แห่ง    คน  

ตั้งแต่  ≤ 10 คน   3,167  11,288 

ตั้งแต่   11 - 20  คน   373  5,560 

ตั้งแต่   21 - 50  คน   380  11,896 

ตั้งแต่   51 - 100  คน   106  7,231 

ตั้งแต่   101 - 200  คน   51  7,223 

ตั้งแต่   201 - 500  คน   31  9,724 

ตั้งแต่   501 - 1,000  คน   7  5,140 

ตั้งแต่   > 1,001 คน   1  1,389 

รวม   4,116  59,451 
  ที่มา : กองวิจัยและพัฒนา ส านักงานประกันสังคม   

               หมายเหต ุ: การจัดการฐานข้อมูลผู้ประกันตน  ของส านักงานประกันสังคม  ด าเนินการในรูปแบบ  
                             Real time  จึงไม่สามารถประมวลผลข้อมูลสถานประกอบการในปี  2557  ได้ 
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2.5. ผูป้ระกันตน  จ าแนกตามขนาดสถานประกอบการ ณ  เดือนธันวาคม  2557   
 
 

ขนาดสถานประกอบการ   ณ ธันวาคม 2557 
   แห่ง    คน  
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ตั้งแต่   21 - 50  คน   380  11,896 

ตั้งแต่   51 - 100  คน   106  7,231 

ตั้งแต่   101 - 200  คน   51  7,223 

ตั้งแต่   201 - 500  คน   31  9,724 

ตั้งแต่   501 - 1,000  คน   7  5,140 

ตั้งแต่   > 1,001 คน   1  1,389 
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               หมายเหต ุ: การจัดการฐานข้อมูลผู้ประกันตน  ของส านักงานประกันสังคม  ด าเนินการในรูปแบบ  
                             Real time  จึงไม่สามารถประมวลผลข้อมูลสถานประกอบการในปี  2557  ได้ 
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2.6. ข้อมูลการฝึกอาชีพ  ปี  2557   
หน่วย : คน 

ประเภทกิจกรรม   ชาย    หญิง    รวม  
1. เสริมทักษะ  318   414  732 
2. การประกอบอาชีพอิสระ  9  47  56 
3. เตรียมเข้าท างาน  13  12  25 
4. ยกระดับฝีมือแรงงาน  1,324  1,054  2,378 
5. ทดสอบมาตรฐานฝมีือแรงงาน  558  843  1,401 
6. การให้บริการพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับการแข่งขัน  643  934  1,577 
7.  การพัฒนาฝมีือแรงงานพัฒนาบุคลากรฝึก/วิทยากรภายนอก  -  -  - 
8. ส่งเสรมิ/พัฒนาฝมีือแรงงานในสถานประกอบการ  -  -  - 
9. แรงงานฝีมือและศักยภาพแข่งขันโลจสิติกส์  50  31  81 
 

10. แรงงานฝีมือและศักยภาพแขง่ขันท่องเที่ยว  88  110  198 
รวม  3,003  3,445  6,448 

ที่มา : ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวดัอุดรธานี 
                   

2.7. แรงงานไทยไปต่างประเทศ 

         หมายเหต ุ: RE-ENTRY  คือ ผู้ที่ไปท างานต่างประเทศแล้วกลับมาพกัผ่อนชั่วคราว 
               ที่มา : ระบบบริหารแรงงานไทยไปตา่งประเทศ  ส านักบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ  

 

หน่วย : คน 

 
ปี  2556  ปี  2557 

ชาย  หญิง  รวม  ชาย  หญิง  รวม 
 ผู้ขออนุญาตเดินทางไป

ท างานในต่างประเทศ 9,629  1,652  11,281  7,993  1,705  9,698 

- กรมจัดส่ง 2,602  214  2,816  1,962  221  2,183 
- บริษัทจัดส่ง 4,611  987  5,598  4,931  1,154  6,085 
- เดินทางด้วยตนเอง 1,159  291  1,450  693  276  969 
- นายจ้างพาไป 1,257  160  1,417  407  54  461 

- ฝึกงาน 331  80  411  42  26  68 
- ท างาน 926  80  1,006  365  28  393 

 RE-ENTRY 5,741  799  6,540  5,013  736  5,749 

อุดรธานี 
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2.8.  แรงงานต่างด้าว  ณ  เดือนธันวาคม ปี  2557   

 
จ านวนคนต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตให้ท างาน 

 

ประเภทคนต่างด้าว    จ านวน  
 (คน) 

  ต่างด้าวถูกกฎหมาย  637 
          ตลอดชีพ  - 
 ทั่วไป  403 

          พิสูจน์สญัชาต ิ
          MOU  น าเข้า 
          ส่งเสริมการลงทุน 

 
180 
33 
21 

  ต่างด้าวที่ผ่อนผันให้ท างานตามมาตรา 13   - 
          ชนกลุ่มน้อย/พื้นที่สูง  4 
          ตามมติ ครม.(3 สัญชาต)ิ  - 

รวม  641 
ที่มา : ฝ่ายทะเบียนและข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มพัฒนาระบบควบคุมการท างานของคนต่างด้าว 
        ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว 

 
 
 
 

2.9. ต าแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงานในประเทศ  ปี  2557 
    

เพศ 
 ปี  2557  

 
ต าแหน่งงาน 

(อัตรา)  ผู้สมัครงาน 
(คน)  บรรจุงาน 

(คน)  

ชาย 669  3,773  1,064  

หญิง 210  4,182  1,696  

ไม่ระบ ุ 1,595  -  -  

รวม  2,474  7,955  2,760  
                ที่มา : ระบบสารสนเทศการจัดหางานในประเทศ  กรมการจัดหางาน 
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2.10. อุตสาหกรรมที่นายจ้างต้องการแรงงานมาก 5 อันดับแรก  ปี 2557 
  1. การขายส่ง การขายปลีก การซอ่มแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ จ านวน    1,344 อัตรา 
  2. การผลติ      จ านวน      414 อัตรา 

  3. ที่พักแรมและบริการดา้นอาหาร    จ านวน      216 อัตรา 
  4. ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร    จ านวน      152 อัตรา      
  5. การก่อสร้าง      จ านวน      138 อัตรา 

 
 
 

2.11. อาชีพที่นายจ้างต้องการแรงงานมาก 5 อันดบัแรก ปี 2557 
  1. พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด  จ านวน    2,803  อัตรา 
  2. อาชีพงานพ้ืนฐาน     จ านวน    2,566 อัตรา 

  3. เสมียน เจา้หน้าท่ี     จ านวน      883 อัตรา 
  4. ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง   จ านวน      638 อัตรา  

  5. ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจต่างๆ    จ านวน      400 อัตรา 
 
 
 
 
 

2.12. อาชีพที่มีผู้สมัครงานมาก 5 อันดับแรก ป ี2557 
  1. พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด  จ านวน      861 คน 
  2. อาชีพงานพ้ืนฐาน     จ านวน      482 คน 

  3. เสมียน   เจ้าหน้าที ่    จ านวน      406 คน 
  4. ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง   จ านวน      262 คน  

  5. ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ    จ านวน      237 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

อุดรธานี 

ทีม่า  :   ระบบสารสนเทศการจัดหางานในประเทศ  
กรมการจัดหางาน 
 

ที่มา : ระบบสารสนเทศการจดัหางานในประเทศ กรมการจดัหางาน 
 

ที่มา : ระบบสารสนเทศการจดัหางานในประเทศ กรมการจดัหางาน 
 

ที่มา :  ระบบสารสนเทศการจัดหางานในประเทศ กรมการจัดหางาน 
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2.13. การศึกษา 
 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป จ าแนกตามระดับการศึกษาปี 2556  และ ปี 2557 

หน่วย : คน 

ระดับการศึกษา  
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา   
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา  
 ปี  2556  ปี 2557 

 ไม่มีการศึกษา 23,830  17,326 
 ต่ ากว่าประถมศึกษา 355,624  318,699 
 ระดับประถมศึกษา 326,409  229,493 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 268,144  185,620 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 189,971  141,161 

    -  สายสามัญ  141,399  109,247 
    -  สายอาชีวศึกษา  47,740  31,811 
    -  สายวิชาการศึกษา  832  103 

 ระดับอุดมศึกษา 140,439  108,492 
    -  สายวิชาการ  74,646  55,049 
    -  สายวิชาชีพ  49,109  33,944 
    -  สายวิชาการศึกษา  16,685  19,499 

 อื่น ๆ -  86 
 ไม่ทราบ  8,646  2,207 

รวม  1,313,063  1,003,085 
หมายเหต ุ: ในตารางสถติิ ผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เทา่กับยอดรวม  

ทั้งน้ีเนื่องจากการปัดเศษทศนิยมของข้อมูลแตล่ะจ านวน ซึ่งได้จากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
ที่มา : กลุ่มสถิตแิรงงาน ส านักสถิตเิศรษฐกิจและสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดอกไม้ประจ าจังหวัด
ดอกจานเหลือง 
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ดอกไม้ประจ าจังหวัด
ดอกทองกวาว 

5 อันดับแรก ปี 2557

5 อันดับแรก ปี 2557

5 อันดับแรก ปี 2557
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หน่วย : คน 

ระดับการศึกษา  
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา   
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา  
 ปี  2556  ปี 2557 

 ไม่มีการศึกษา 23,830  17,326 
 ต่ ากว่าประถมศึกษา 355,624  318,699 
 ระดับประถมศึกษา 326,409  229,493 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 268,144  185,620 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 189,971  141,161 

    -  สายสามัญ  141,399  109,247 
    -  สายอาชีวศึกษา  47,740  31,811 
    -  สายวิชาการศึกษา  832  103 

 ระดับอุดมศึกษา 140,439  108,492 
    -  สายวิชาการ  74,646  55,049 
    -  สายวิชาชีพ  49,109  33,944 
    -  สายวิชาการศึกษา  16,685  19,499 

 อื่น ๆ -  86 
 ไม่ทราบ  8,646  2,207 

รวม  1,313,063  1,003,085 
หมายเหต ุ: ในตารางสถติิ ผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เทา่กับยอดรวม  

ทั้งน้ีเนื่องจากการปัดเศษทศนิยมของข้อมูลแตล่ะจ านวน ซึ่งได้จากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
ที่มา : กลุ่มสถิตแิรงงาน ส านักสถิตเิศรษฐกิจและสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดอกไม้ประจ าจังหวัด
ดอกจานเหลือง 

อุดรธานี 

ดอกไม้ประจ าจังหวัด
ดอกทองกวาว 
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2.14. ผู้มีงานท าที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป จ าแนกตามระดับการศึกษาที่ส าเร็จ ปี 2557 

หน่วย : คน 
ระดับการศึกษา  ชาย  หญิง  รวม 

 ไม่มีการศึกษา 1,200  841  2,041 
 ต่ ากว่าประถมศึกษา 87,582  70,296  157,877 
 ระดับประถมศึกษา 92,416  71,860  164,276 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 59,766  30,089  89,855 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 45,535  38,280  83,815 

    -  สายสามัญ  36,769  32,738  69,507 
    -  สายอาชีวศึกษา  8,766  5,542  14,308 
    -  สายวิชาการศึกษา  -  -  - 

 ระดับอุดมศึกษา 45,336  46,034  91,370 
    -  สายวิชาการ  23,413  23,448  46,861 
    -  สายวิชาชีพ  16,034  11,452  27,486 
    -  สายวิชาการศึกษา  5,889  11,134  17,023 

 อื่น ๆ 86  -  86 
 ไม่ทราบ  1,031  402  1,434 

รวม  332,950  257,802  590,752 
หมายเหต ุ: ในตารางสถติิ ผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เทา่กับยอดรวม  

ทั้งน้ีเนื่องจากการปัดเศษทศนิยมของข้อมูลแตล่ะจ านวน ซึ่งได้จากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
ที่มา : กลุ่มสถิตแิรงงาน ส านักสถิตเิศรษฐกิจและสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

จังหวัดอุดรธาน ี
น้ าตกจากสันภูพาน  อุทยานแห่งธรรมะ   

อารยธรรมห้าพันปี  ธานีผ้าหมี่ขิด 
  แดนเนรมิตหนองประจักษ์  

 เลิศลักษณ์กล้วยไม้หอมอุดรซันไฌน์ 
 

ค าขวัญประจ า 
จังหวัด 

อุดรธานี 
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ข้อมูล ณ วันที่  9  มีนาคม  2558 
ที่มา : ส านักงานพัฒนาระบบ รปูแบบและโครงสร้าง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น   
 

 
 
 

 

      
   1. ข้อมูลทั่วไป 
 

1.1. พื้นที่  
 อุบลราชธานี เป็นเมืองใหญ่ริมฝั่งแม่น ้ามูล ที่มีประวัติความเป็นมากว่า 200 

ปี เล่ากันว่า ท้าวค้าผง ท้าวทิศพรหม และท้าวค้าบุตร พระวอ พระตา  หนีภัย
สงครามจากพระเจ้าสิริบุญสาร เจ้าแห่งนครเวียงจันทน์เจ้ามาพ่ึงพระบรมโพธิ
สมภารของพระเจ้าตากสินมหาราช และต่อมาได้สร้างเมืองขึ นที่บริเวณดงอู่ผึ ง ใกล้
กับแม่น ้ามูล ครั น พ.ศ. 2323  พระเจ้าตากสินมหาราชได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้พระยาราชสุภาวดี  เชิญตราพระราชสีห์มาพระราชทานนามเมืองว่า 
“อุบลราชธานี” ทรงให้ท้าวค้าผงเป็นเจ้าเมืองคนแรก ซึ่งต่อมาได้พระราชทาน
บรรดาศักดิ์เป็น “พระปทุมวงศา” เมืองอุบลราชธานีมีเจ้าเมืองสืบกันมาถึง 4 คน 
ตราบจนถึงปีพ.ศ. 2425 จึงได้มีการแต่งตั งข้าหลวงและผู้ว่าราชการจังหวัดมาปกครองดูแลจนถึงทุกวันนี   อยู่ห่าง
จากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 630 กิโลเมตรหรือ 575 กิโลเมตรโดยทางรถไฟ  มีเนื อที่ประมาณ 22,475.96 
ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 10.069 ล้านไร่ 

 อาณาเขตติดต่อ 
 ทิศเหนือ   ติดต่อ จังหวัดอ้านาจเจริญ จังหวัดยโสธร  และสาธารณรัฐประชาธิปไตย              

 ประชาชนลาว  
 ทิศใต้   ติดต่อ ประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย และจังหวัดศรีสะเกษ  
 ทิศตะวันออก  ติดต่อ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
 ทิศตะวันตก  ติดต่อ จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดยโสธร  

 

1.2. การปกครอง ในปี พ.ศ.2557 จังหวัดอุบลราชธานี แบ่งการปกครอง ดังนี้ 
1.2.1.  การบริหารส่วนภูมิภาค  

    ประกอบด้วย  25  อ้าเภอ ,    
 219  ต้าบล,   2,469   หมู่บ้าน 

   
 

1.2.2.  การบริหารส่วนท้องถิ่น   
   ประกอบด้วย    1  องค์การบริหารส่วนจังหวัด ,  1 เทศบาลนคร 
   4  เทศบาลเมือง, 54  เทศบาลต้าบล     

 179  องค์การบริหารส่วนต้าบล      
 

ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวดัอุบลราชธานี 
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    1.3. เศรษฐกิจ  

 
 
 

                             
หมายเหต ุ: ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลีย่นแปลงแก้ไขได้ 
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (GPP AT CURRENT  MARKET  PRICES) 
      

1.4.  พืชเศรษฐกิจและอาชีพหลัก 

   1.  พืชเศรษฐกิจ ข้าว , มันส้าปะหลัง, อ้อย, ปอแก้ว, ข้าวโพด, ถั่วลิสง 
   2. อาชีพหลัก ท้านา, ท้าไร ่

 

1.5.   การลงทุน   
   โรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ 

  ปี 2556  ปี 2557 
จ้านวนโรงงาน (แห่ง)  114  90 
จ้านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    5,159.13  2,407.47 
การจ้างงาน (คน)  947  1,051 
 

 
 

 2. ข้อมูลด้านแรงงาน 
2.1. ประชากร  ณ  วันท่ี  1  ธันวาคม  2557  

                                                                                                                                   
หน่วย : คน 

เพศ  ปี 2556  ปี 2557 
ชาย  921,576  846,336 
หญิง   914,947  876,977 
รวม  1,836,523  1,723,313 

ที่มา : ส านักงานสถิตแิห่งชาติ   
  
 
 

  ปี 2555  ปี 2556 
ผลิตภณัฑ์มวลรวมจังหวดั (GPP) (ลา้นบาท)  98,640  113,296 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  56,847  65,478 

อุบลราชธาน ี

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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    1.3. เศรษฐกิจ  

 
 
 

                             
หมายเหต ุ: ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลีย่นแปลงแก้ไขได้ 
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (GPP AT CURRENT  MARKET  PRICES) 
      

1.4.  พืชเศรษฐกิจและอาชีพหลัก 

   1.  พืชเศรษฐกิจ ข้าว , มันส้าปะหลัง, อ้อย, ปอแก้ว, ข้าวโพด, ถั่วลิสง 
   2. อาชีพหลัก ท้านา, ท้าไร ่

 

1.5.   การลงทุน   
   โรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ 

  ปี 2556  ปี 2557 
จ้านวนโรงงาน (แห่ง)  114  90 
จ้านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    5,159.13  2,407.47 
การจ้างงาน (คน)  947  1,051 
 

 
 

 2. ข้อมูลด้านแรงงาน 
2.1. ประชากร  ณ  วันท่ี  1  ธันวาคม  2557  

                                                                                                                                   
หน่วย : คน 

เพศ  ปี 2556  ปี 2557 
ชาย  921,576  846,336 
หญิง   914,947  876,977 
รวม  1,836,523  1,723,313 

ที่มา : ส านักงานสถิตแิห่งชาติ   
  
 
 

  ปี 2555  ปี 2556 
ผลิตภณัฑ์มวลรวมจังหวดั (GPP) (ลา้นบาท)  98,640  113,296 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  56,847  65,478 

อุบลราชธาน ี

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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2.2. ก าลังแรงงาน  

หน่วย : คน 
สถานภาพก าลังแรงงาน  ปี 2556  ปี2557 

ประชากรอาย ุ 15 ปีขึ้นไป  1,509,252  1,346,922 
1. ก าลังแรงงานรวม  1,074,599  935,268 
    1.1. ก้าลังแรงงานปัจจุบัน  1,067,504  927,298 
           1.1.1. ผู้มีงานท้า  1,063,173  915,898 
           1.1.2. ผู้ว่างงาน  4,331  11,400 
    1.2. ก้าลังแรงงานท่ีรอฤดูกาล  7,095  7,971 
2. ผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน  434,653  411,654 
     2.1. ท้างานบ้าน  136,883  116,855 
     2.2. เรียนหนังสือ  125,936  125,623 
     2.3. อื่น ๆ  171,833  169,176 
3. อัตราการว่างงาน  0.40  1.22 
หมายเหต ุ:  1. ในตารางสถิต ิผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เท่ากบัยอดรวม 
                   ทั้งน้ีเนื่องจากการปัดเศษทศนิยมของข้อมูลแต่ละจ านวน ซึ่งได้จากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเรจ็รูป 

  2. อัตราการวา่งงาน  = ผู้ว่างงาน x 100  / ก าลังแรงงานรวม 
ที่มา : กลุ่มสถิตแิรงงาน ส านักสถิตเิศรษฐกิจและสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ

 
 
 

2.3. อัตราค่าจ้างขั้นต่ า  

 
 

วันละ  300  บาท  
(มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 1 มกราคม 2556) 

 

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการค่าจ้าง กระทรวงแรงงาน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อุบลราชธาน ี
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2.4. สถานประกอบกิจการ ปี 2557 
               หน่วย :คน 

ขนาดสถานประกอบการ  ปี  2557 
แห่ง จ านวน  

ตั งแต่   1 - 4  คน 1,894 3,886  
ตั งแต่   5 - 9  คน 854 5,853  
ตั งแต่   10 - 19  คน 368 4,982  
ตั งแต่   20 - 49  คน 315 9,791  
ตั งแต่   50 - 99 คน 61 4,530  
ตั งแต่   100 - 299 คน 39 6,529  
ตั งแต่   300 - 499 คน 
ตั งแต่   500 - 999 คน 

12 
3 

3,722 
1,824 

 

ตั งแต่   > = 1000 คน 2 2,624  
รวม 3,548 43,741  

  ที่มา : ส านักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน                                                                          
   

 

2.5. ผู้ประกันตน  จ าแนกตามขนาดสถานประกอบการ ณ เดือนธันวาคม 2557    
 
   

ขนาดสถานประกอบการ   ณ ธันวาคม  2557 
   แห่ง    คน  

ตั งแต่  ≤ 10 คน   2,751  9,834 

ตั งแต่   11 - 20  คน   453  6,711 

ตั งแต่   21 - 50  คน   392  12,110 

ตั งแต่   51 - 100  คน   113  8,119 

ตั งแต่   101 - 200  คน   48  6,612 

ตั งแต่   201 - 500  คน   36  11,551 

ตั งแต่   501 - 1,000  คน   9  6,168 

ตั งแต่   > 1,001  คน   3  4,694 

รวม   3,805  65,799 
ที่มา : กองวิจัยและพัฒนา ส านักงานประกันสังคม   

                   หมายเหต ุ: การจัดการฐานข้อมูลผู้ประกันตน  ของส านักงานประกันสังคม  ด าเนินการในรูปแบบ  
                           Real time  จึงไม่สามารถประมวลผลข้อมูลสถานประกอบการในปี  2557  ได ้

 
 
 
 

อุบลราชธาน ี
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2.2. ก าลังแรงงาน  

หน่วย : คน 
สถานภาพก าลังแรงงาน  ปี 2556  ปี2557 

ประชากรอาย ุ 15 ปีขึ้นไป  1,509,252  1,346,922 
1. ก าลังแรงงานรวม  1,074,599  935,268 
    1.1. ก้าลังแรงงานปัจจุบัน  1,067,504  927,298 
           1.1.1. ผู้มีงานท้า  1,063,173  915,898 
           1.1.2. ผู้ว่างงาน  4,331  11,400 
    1.2. ก้าลังแรงงานท่ีรอฤดูกาล  7,095  7,971 
2. ผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน  434,653  411,654 
     2.1. ท้างานบ้าน  136,883  116,855 
     2.2. เรียนหนังสือ  125,936  125,623 
     2.3. อื่น ๆ  171,833  169,176 
3. อัตราการว่างงาน  0.40  1.22 
หมายเหต ุ:  1. ในตารางสถิต ิผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เท่ากบัยอดรวม 
                   ทั้งน้ีเนื่องจากการปัดเศษทศนิยมของข้อมูลแต่ละจ านวน ซึ่งได้จากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเรจ็รูป 

  2. อัตราการวา่งงาน  = ผู้ว่างงาน x 100  / ก าลังแรงงานรวม 
ที่มา : กลุ่มสถิตแิรงงาน ส านักสถิตเิศรษฐกิจและสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ

 
 
 

2.3. อัตราค่าจ้างขั้นต่ า  

 
 

วันละ  300  บาท  
(มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 1 มกราคม 2556) 

 

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการค่าจ้าง กระทรวงแรงงาน 
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2.4. สถานประกอบกิจการ ปี 2557 
               หน่วย :คน 

ขนาดสถานประกอบการ  ปี  2557 
แห่ง จ านวน  

ตั งแต่   1 - 4  คน 1,894 3,886  
ตั งแต่   5 - 9  คน 854 5,853  
ตั งแต่   10 - 19  คน 368 4,982  
ตั งแต่   20 - 49  คน 315 9,791  
ตั งแต่   50 - 99 คน 61 4,530  
ตั งแต่   100 - 299 คน 39 6,529  
ตั งแต่   300 - 499 คน 
ตั งแต่   500 - 999 คน 

12 
3 

3,722 
1,824 

 

ตั งแต่   > = 1000 คน 2 2,624  
รวม 3,548 43,741  

  ที่มา : ส านักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน                                                                          
   

 

2.5. ผู้ประกันตน  จ าแนกตามขนาดสถานประกอบการ ณ เดือนธันวาคม 2557    
 
   

ขนาดสถานประกอบการ   ณ ธันวาคม  2557 
   แห่ง    คน  

ตั งแต่  ≤ 10 คน   2,751  9,834 

ตั งแต่   11 - 20  คน   453  6,711 

ตั งแต่   21 - 50  คน   392  12,110 

ตั งแต่   51 - 100  คน   113  8,119 

ตั งแต่   101 - 200  คน   48  6,612 

ตั งแต่   201 - 500  คน   36  11,551 

ตั งแต่   501 - 1,000  คน   9  6,168 

ตั งแต่   > 1,001  คน   3  4,694 

รวม   3,805  65,799 
ที่มา : กองวิจัยและพัฒนา ส านักงานประกันสังคม   

                   หมายเหต ุ: การจัดการฐานข้อมูลผู้ประกันตน  ของส านักงานประกันสังคม  ด าเนินการในรูปแบบ  
                           Real time  จึงไม่สามารถประมวลผลข้อมูลสถานประกอบการในปี  2557  ได ้
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2.6. ข้อมูลการฝึกอาชีพ  ปี  2557 
หน่วย : คน 

ประเภทหลักสูตร   ชาย     หญิง    รวม  
1. เสริมทักษะ       411  243  654 

2. การประกอบอาชีพอิสระ  5  95  100 

3. เตรียมเข้าท้างาน  224  115  339 

4. ยกระดับฝีมือแรงงาน  2,233  1,655  3,888 

5. ทดสอบมาตรฐานฝมีือแรงงาน  1,048  477  1,525 

6. การให้บริการพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับการแข่งขัน  -  -  - 

7. การพัฒนาฝีมือแรงงานพัฒนาบุคลากรฝึก วิทยากรภายนอก  -  -  - 

8. ส่งเสรมิ/พัฒนาฝมีือในสถานประกอบการ  4,328  4,072  8,400 

9. แรงงานฝีมือและศักยภาพแข่งขันโลจสิติกส์  -  -  - 

10. แรงงานฝีมือและศักยภาพแขง่ขันท่องเที่ยว  -  -  - 

รวม  8,249  6,657  14,906 
   ทีม่า : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 จังหวัดอุบลราชธานี  
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2.7. แรงงานไทยไปต่างประเทศ  

หน่วย : คน 

 
ปี  2556  ปี  2557 

ชาย  หญิง  รวม  ชาย  หญิง  รวม 
 ผู้ขออนุญาตเดินทางไปท างานในต่างประเทศ 1,543  259  1,802  1,346  231  1,577 

- กรมจัดส่ง 303  13  316  210  20  230 
- บริษัทจัดส่ง 687  111  798  743  93  836 
- เดินทางด้วยตนเอง 355  82  437  264  87  351 
- นายจ้างพาไป 198  53  251  129  31  160 

- ฝึกงาน 78  38  116  53  27  80 
- ท้างาน 120  15  135  76  4  80 

 RE-ENTRY 1,000  205  1,205  863  208  1,071 
หมายเหต ุ: RE-ENTRY  คือ ผู้ที่ไปท างานต่างประเทศแล้วกลับมาพักผ่อนชั่วคราว  
ที่มา : ระบบบริหารแรงงานไทยไปตา่งประเทศ  ส านักบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ  
 
 

2.8.  แรงงานต่างด้าว  ณ  เดือนธันวาคม  ปี  2557 
 
  

                   จ านวนคนตา่งด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ท างาน 
 

ประเภทคนต่างด้าว    จ านวน  
 (คน) 

  ต่างด้าวถูกกฎหมาย  1,103 
          ตลอดชีพ  - 
 ทั่วไป  255 

          พิสูจน์สญัชาต ิ
          MOU  น้าเข้า 
          ส่งเสริมการลงทุน 

 
276 
571 
1 

  ต่างด้าวที่ผ่อนผันให้ท างานตามมาตรา 13   - 
          ชนกลุ่มน้อย/พื นที่สูง  11 
          ตามมติ ครม.(3 สัญชาต)ิ  - 

รวม  1,114 
ที่มา : ฝ่ายทะเบียนและข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มพัฒนาระบบควบคุมการท างานของคนต่างด้าว 
        ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว 
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2.6. ข้อมูลการฝึกอาชีพ  ปี  2557 
หน่วย : คน 

ประเภทหลักสูตร   ชาย     หญิง    รวม  
1. เสริมทักษะ       411  243  654 

2. การประกอบอาชีพอิสระ  5  95  100 

3. เตรียมเข้าท้างาน  224  115  339 

4. ยกระดับฝีมือแรงงาน  2,233  1,655  3,888 

5. ทดสอบมาตรฐานฝมีือแรงงาน  1,048  477  1,525 

6. การให้บริการพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับการแข่งขัน  -  -  - 

7. การพัฒนาฝีมือแรงงานพัฒนาบุคลากรฝึก วิทยากรภายนอก  -  -  - 

8. ส่งเสรมิ/พัฒนาฝมีือในสถานประกอบการ  4,328  4,072  8,400 

9. แรงงานฝีมือและศักยภาพแข่งขันโลจสิติกส์  -  -  - 

10. แรงงานฝีมือและศักยภาพแขง่ขันท่องเที่ยว  -  -  - 

รวม  8,249  6,657  14,906 
   ทีม่า : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 จังหวัดอุบลราชธานี  
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2.7. แรงงานไทยไปต่างประเทศ  

หน่วย : คน 

 
ปี  2556  ปี  2557 

ชาย  หญิง  รวม  ชาย  หญิง  รวม 
 ผู้ขออนุญาตเดินทางไปท างานในต่างประเทศ 1,543  259  1,802  1,346  231  1,577 

- กรมจัดส่ง 303  13  316  210  20  230 
- บริษัทจัดส่ง 687  111  798  743  93  836 
- เดินทางด้วยตนเอง 355  82  437  264  87  351 
- นายจ้างพาไป 198  53  251  129  31  160 

- ฝึกงาน 78  38  116  53  27  80 
- ท้างาน 120  15  135  76  4  80 

 RE-ENTRY 1,000  205  1,205  863  208  1,071 
หมายเหต ุ: RE-ENTRY  คือ ผู้ที่ไปท างานต่างประเทศแล้วกลับมาพักผ่อนชั่วคราว  
ที่มา : ระบบบริหารแรงงานไทยไปตา่งประเทศ  ส านักบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ  
 
 

2.8.  แรงงานต่างด้าว  ณ  เดือนธันวาคม  ปี  2557 
 
  

                   จ านวนคนตา่งด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ท างาน 
 

ประเภทคนต่างด้าว    จ านวน  
 (คน) 

  ต่างด้าวถูกกฎหมาย  1,103 
          ตลอดชีพ  - 
 ทั่วไป  255 

          พิสูจน์สญัชาต ิ
          MOU  น้าเข้า 
          ส่งเสริมการลงทุน 

 
276 
571 
1 

  ต่างด้าวที่ผ่อนผันให้ท างานตามมาตรา 13   - 
          ชนกลุ่มน้อย/พื นที่สูง  11 
          ตามมติ ครม.(3 สัญชาต)ิ  - 

รวม  1,114 
ที่มา : ฝ่ายทะเบียนและข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มพัฒนาระบบควบคุมการท างานของคนต่างด้าว 
        ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว 
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ที่มา : ระบบสารสนเทศการจดัหางานในประเทศ  กรมการจัดหางาน 

ที่มา : ระบบสารสนเทศการจดัหางานในประเทศ  กรมการจัดหางาน 
 

ที่มา : ระบบสารสนเทศการจดัหางานในประเทศ  กรมการจัดหางาน 
 

 
 

2.9. ต าแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงานในประเทศ  ปี  2557 
      

เพศ 
 ปี  2557  

 
ต าแหน่งงาน 

(อัตรา)  ผู้สมัครงาน 
(คน)  บรรจุงาน 

(คน)  

ชาย 461  3,901  2,140  

หญิง 219  4,218  2,045  

ไม่ระบ ุ 5,664  -  -  

รวม  6,344  8,119  4,185  
                      ที่มา : ระบบสารสนเทศการจัดหางานในประเทศ  กรมการจัดหางาน 

 
 
 

2.10. อุตสาหกรรมที่นายจ้างต้องการแรงงานมาก 5 อันดับแรก ปี 2557 
  1. การขายส่ง การขายปลีก การซอ่มแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ จ้านวน     2228  อัตรา 
  2. การผลติ      จ้านวน     2215  อัตรา 

  3. กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหารมิทรัพย์    จ้านวน     453  อัตรา 
  4. การก่อสร้าง      จ้านวน       357  อัตรา   

  5. กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน   จ้านวน       286  อัตรา 
  

 

2.11. อาชีพที่นายจ้างต้องการแรงงานมาก 5 อันดบัแรก ปี 2557 
  1. อาชีพงานพื นฐาน     จ้านวน    2,015   อัตรา 
  2. พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด  จ้านวน    2,007  อัตรา 

  3. เสมียน เจา้หน้าท่ี     จ้านวน    1,745  อัตรา 
  4. ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผูค้วบคมุเครื่องจักร   จ้านวน      877  อัตรา  

  5. ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง   จ้านวน      611   อัตรา 
 

 

2.12. อาชีพที่มีผู้สมัครงานมาก 5 อันดับแรก ป ี2557 
  1. อาชีพงานพื นฐาน     จ้านวน    2,472    คน 
  2. พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านและตลาด   จ้านวน    1,528    คน 

  3. เสมียน   เจ้าหน้าที ่    จ้านวน      900    คน 
  4. ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง   จ้านวน      425    คน  

  5. ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผูค้วบคมุเครื่องจักร   จ้านวน      425    คน 
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2.13. การศึกษา 
   จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป จ าแนกตามระดับการศึกษาปี 2556 และ ปี 2557 

หน่วย : คน 

ระดับการศึกษา  
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา   
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา  
 ปี 2556  ปี 2557 

 ไม่มีการศึกษา 20,057  21,288 
 ต่ ากว่าประถมศึกษา 456,738  438,654 
 ระดับประถมศึกษา 395,825  332,205 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 281,302  259,249 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 211,637  180,909 

    -  สายสามัญ  182,241  153,130 
    -  สายอาชีวศึกษา  28,736  26,985 
    -  สายวิชาการศึกษา  661  794 

 ระดับอุดมศึกษา 143,197  114,409 
    -  สายวิชาการ  83,909  61,918 
    -  สายวิชาชีพ  41,808  36,401 
    -  สายวิชาการศึกษา  17,480  16,090 

 อื่น ๆ 34  - 
 ไม่ทราบ  462  207 

รวม  1,509,252  1,346,922 
หมายเหต ุ: ในตารางสถติิ ผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เทา่กับยอดรวม  

ทั้งน้ีเนื่องจากการปัดเศษทศนิยมของข้อมูล แต่ละจ านวนซ่ึงได้จากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
ที่มา : กลุ่มสถิตแิรงงาน ส านักสถิตเิศรษฐกิจและสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดอกไม้ประจ าจังหวัด 
ดอกบัวหลวง 
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ที่มา : ระบบสารสนเทศการจดัหางานในประเทศ  กรมการจัดหางาน 

ที่มา : ระบบสารสนเทศการจดัหางานในประเทศ  กรมการจัดหางาน 
 

ที่มา : ระบบสารสนเทศการจดัหางานในประเทศ  กรมการจัดหางาน 
 

 
 

2.9. ต าแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงานในประเทศ  ปี  2557 
      

เพศ 
 ปี  2557  

 
ต าแหน่งงาน 

(อัตรา)  ผู้สมัครงาน 
(คน)  บรรจุงาน 

(คน)  

ชาย 461  3,901  2,140  

หญิง 219  4,218  2,045  

ไม่ระบ ุ 5,664  -  -  

รวม  6,344  8,119  4,185  
                      ที่มา : ระบบสารสนเทศการจัดหางานในประเทศ  กรมการจัดหางาน 

 
 
 

2.10. อุตสาหกรรมที่นายจ้างต้องการแรงงานมาก 5 อันดับแรก ปี 2557 
  1. การขายส่ง การขายปลีก การซอ่มแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ จ้านวน     2228  อัตรา 
  2. การผลติ      จ้านวน     2215  อัตรา 

  3. กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหารมิทรัพย์    จ้านวน     453  อัตรา 
  4. การก่อสร้าง      จ้านวน       357  อัตรา   

  5. กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน   จ้านวน       286  อัตรา 
  

 

2.11. อาชีพที่นายจ้างต้องการแรงงานมาก 5 อันดบัแรก ปี 2557 
  1. อาชีพงานพื นฐาน     จ้านวน    2,015   อัตรา 
  2. พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด  จ้านวน    2,007  อัตรา 

  3. เสมียน เจา้หน้าท่ี     จ้านวน    1,745  อัตรา 
  4. ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผูค้วบคมุเครื่องจักร   จ้านวน      877  อัตรา  

  5. ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง   จ้านวน      611   อัตรา 
 

 

2.12. อาชีพที่มีผู้สมัครงานมาก 5 อันดับแรก ป ี2557 
  1. อาชีพงานพื นฐาน     จ้านวน    2,472    คน 
  2. พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านและตลาด   จ้านวน    1,528    คน 

  3. เสมียน   เจ้าหน้าที ่    จ้านวน      900    คน 
  4. ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง   จ้านวน      425    คน  

  5. ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผูค้วบคมุเครื่องจักร   จ้านวน      425    คน 
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2.13. การศึกษา 
   จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป จ าแนกตามระดับการศึกษาปี 2556 และ ปี 2557 

หน่วย : คน 

ระดับการศึกษา  
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา   
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา  
 ปี 2556  ปี 2557 

 ไม่มีการศึกษา 20,057  21,288 
 ต่ ากว่าประถมศึกษา 456,738  438,654 
 ระดับประถมศึกษา 395,825  332,205 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 281,302  259,249 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 211,637  180,909 

    -  สายสามัญ  182,241  153,130 
    -  สายอาชีวศึกษา  28,736  26,985 
    -  สายวิชาการศึกษา  661  794 

 ระดับอุดมศึกษา 143,197  114,409 
    -  สายวิชาการ  83,909  61,918 
    -  สายวิชาชีพ  41,808  36,401 
    -  สายวิชาการศึกษา  17,480  16,090 

 อื่น ๆ 34  - 
 ไม่ทราบ  462  207 

รวม  1,509,252  1,346,922 
หมายเหต ุ: ในตารางสถติิ ผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เทา่กับยอดรวม  

ทั้งน้ีเนื่องจากการปัดเศษทศนิยมของข้อมูล แต่ละจ านวนซ่ึงได้จากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
ที่มา : กลุ่มสถิตแิรงงาน ส านักสถิตเิศรษฐกิจและสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดอกไม้ประจ าจังหวัด 
ดอกบัวหลวง 
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2.14. ผู้มีงานท าที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป จ าแนกตามระดับการศึกษาที่ส าเร็จ ปี 2557   

หน่วย : คน 
ระดับการศึกษา  ชาย  หญิง  รวม 

 ไม่มีการศึกษา 6,071  3,804  9,875 
 ต่ ากว่าประถมศึกษา 144,702  118,151  262,853 
 ระดับประถมศึกษา 151,315  118,121  269,436 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 90,871  59,712  150,583 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 77,840  48,973  126,813 

    -  สายสามัญ  65,693  42,461  108,154 
    -  สายอาชีวศึกษา  11,952  6,462  18,414 
    -  สายวิชาการศึกษา  195  50  245 

 ระดับอุดมศึกษา 43,105  53,076  96,180 
    -  สายวิชาการ  24,163  30,533  54,695 
    -  สายวิชาชีพ  15,469  14,800  30,269 
    -  สายวิชาการศึกษา  3,473  7,743  11,216 

 อื่น ๆ -  -  - 
 ไม่ทราบ  -  159  159 

รวม  513,904  401,994  915,898 
หมายเหต ุ: ในตารางสถติิ ผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เทา่กับยอดรวม  

ทั้งน้ีเนื่องจากการปัดเศษทศนิยมของข้อมูล แต่ละจ านวนซ่ึงได้จากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
ที่มา : กลุ่มสถิตแิรงงาน ส านักสถิตเิศรษฐกิจและสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
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1. ข้อมลูทั่วไป 

 

 
1.1. พื้นที่    

จังหวัดอ ำนำจเจริญ  เริ่มตั้งเป็นเมืองในสมัยรัชกำลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 
โดยขึ้นอยู่กับนครเขมรำฐ ต่อมำจึงได้ย้ำยมำขึ้นต่อเมืองอุบลรำชธำนี จนกระทั่ง
ได้รับกำรประกำศจัดตั้งเป็นจังหวัดอ ำนำจเจริญ เม่ือวันท่ี 1 ธันวำคม 2536 
อ ำนำจเจริญแม้จะเป็นเมืองเล็กๆ ที่เงียบสงบแต่ก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่ำชมทั้งวัด
วำอำรำม ธรรมชำติที่สวยงำมและหัตถกรรมฝีมือชำวบ้ำนที่น่ำซื้อเป็นของใช้ ของ
ฝำก อยู่ห่ำงจำกกรุงเทพมหำนครทำงรถยนต์ ประมำณ 568 กิโลเมตร มีเนื้อที่
ประมำณ  3,616,248 ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ 1,975,780 ไร่ 

 

 อาณาเขตติดต่อ  
 ทิศเหนือ  ติดต่อกับจังหวัดยโสธร และจังหวัดมุกดำหำร  
 ทิศใต้   ติดต่อกับจังหวัดอุบลรำชกำรธำนี  
 ทิศตะวันออก  ติดต่อกับประเทศสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว 

และจังหวัดอุบลรำชธำนี  
 ทิศตะวันตก  ติดต่อกับจังหวัดยโสธร  

 

1.2.  การปกครอง ในปี พ.ศ.2557  จังหวัดอ านาจเจริญ  แบ่งการปกครอง ดังนี ้
1.2.1. การบริหารส่วนภูมิภาค  

ประกอบด้วย   7   อ ำเภอ  
56   ต ำบล , 653  หมู่บ้ำน 

   
 
 

1.2.2.  การบริหารส่วนท้องถิ่น   
 ประกอบด้วย    1   องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด  , 1  เทศบำลเมือง 
   23  เทศบำลต ำบล       

 39  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล   
 
     

ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวดัอ านาจเจริญ 

ข้อมูล ณ  วันที่  9  มีนาคม  2558 
ที่มา : ส านักงานพัฒนาระบบ รปูแบบและโครงสร้าง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น   
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1.3. เศรษฐกิจ 
 
 
 

                                  
หมายเหต ุ: ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นคา่การประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลีย่นแปลงแก้ไขได้ 
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (GPP AT CURRENT  MARKET  PRICES) 

       
1.4.  พืชเศรษฐกิจและอาชีพหลัก 
   1.  พืชเศรษฐกิจ   ข้ำว , มันส ำปะหลัง ,อ้อย 
   2.  อาชีพหลัก    ท ำนำ  ,  ท ำไร่ 
 
 

1.5. การลงทุน    

    โรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ 

     ปี  2556  ปี 2557 
จ ำนวนโรงงำน (แห่ง)  12  30 
จ ำนวนเงินลงทุน (ล้ำนบำท)    377.64  226.78 
กำรจ้ำงงำน (คน)  212  198 

 
 

 

  
2. ข้อมลูด้านแรงงาน 

 
 
2.1. ประชากร  ณ  วันท่ี  1  ธันวำคม  2557    

                                                                                                    
หน่วย : คน 

เพศ  ปี 2556  ปี 2557 
ชำย  187,519  137,048 
หญิง   187,179  142,463 
รวม  374,698  279,511 

ที่มา : ส านักงานสถิตแิห่งชาติ   
 
 

  ปี 2555  ปี 2556 
ผลิตภณัฑ์มวลรวมจังหวดั (GPP) (ล้ำนบำท)  14,742  17,567 
รำยได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บำท)  52,265  62,524 

อ านาจเจริญ 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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1. ข้อมลูทั่วไป 

 

 
1.1. พื้นที่    

จังหวัดอ ำนำจเจริญ  เริ่มตั้งเป็นเมืองในสมัยรัชกำลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 
โดยขึ้นอยู่กับนครเขมรำฐ ต่อมำจึงได้ย้ำยมำขึ้นต่อเมืองอุบลรำชธำนี จนกระทั่ง
ได้รับกำรประกำศจัดตั้งเป็นจังหวัดอ ำนำจเจริญ เม่ือวันท่ี 1 ธันวำคม 2536 
อ ำนำจเจริญแม้จะเป็นเมืองเล็กๆ ที่เงียบสงบแต่ก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่ำชมทั้งวัด
วำอำรำม ธรรมชำติที่สวยงำมและหัตถกรรมฝีมือชำวบ้ำนที่น่ำซื้อเป็นของใช้ ของ
ฝำก อยู่ห่ำงจำกกรุงเทพมหำนครทำงรถยนต์ ประมำณ 568 กิโลเมตร มีเนื้อที่
ประมำณ  3,616,248 ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ 1,975,780 ไร่ 

 

 อาณาเขตติดต่อ  
 ทิศเหนือ  ติดต่อกับจังหวัดยโสธร และจังหวัดมุกดำหำร  
 ทิศใต้   ติดต่อกับจังหวัดอุบลรำชกำรธำนี  
 ทิศตะวันออก  ติดต่อกับประเทศสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว 

และจังหวัดอุบลรำชธำนี  
 ทิศตะวันตก  ติดต่อกับจังหวัดยโสธร  

 

1.2.  การปกครอง ในปี พ.ศ.2557  จังหวัดอ านาจเจริญ  แบ่งการปกครอง ดังนี ้
1.2.1. การบริหารส่วนภูมิภาค  

ประกอบด้วย   7   อ ำเภอ  
56   ต ำบล , 653  หมู่บ้ำน 

   
 
 

1.2.2.  การบริหารส่วนท้องถิ่น   
 ประกอบด้วย    1   องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด  , 1  เทศบำลเมือง 
   23  เทศบำลต ำบล       

 39  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล   
 
     

ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวดัอ านาจเจริญ 

ข้อมูล ณ  วันที่  9  มีนาคม  2558 
ที่มา : ส านักงานพัฒนาระบบ รปูแบบและโครงสร้าง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น   
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1.3. เศรษฐกิจ 
 
 
 

                                  
หมายเหต ุ: ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นคา่การประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลีย่นแปลงแก้ไขได้ 
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (GPP AT CURRENT  MARKET  PRICES) 

       
1.4.  พืชเศรษฐกิจและอาชีพหลัก 
   1.  พืชเศรษฐกิจ   ข้ำว , มันส ำปะหลัง ,อ้อย 
   2.  อาชีพหลัก    ท ำนำ  ,  ท ำไร่ 
 
 

1.5. การลงทุน    

    โรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ 

     ปี  2556  ปี 2557 
จ ำนวนโรงงำน (แห่ง)  12  30 
จ ำนวนเงินลงทุน (ล้ำนบำท)    377.64  226.78 
กำรจ้ำงงำน (คน)  212  198 

 
 

 

  
2. ข้อมลูด้านแรงงาน 

 
 
2.1. ประชากร  ณ  วันท่ี  1  ธันวำคม  2557    

                                                                                                    
หน่วย : คน 

เพศ  ปี 2556  ปี 2557 
ชำย  187,519  137,048 
หญิง   187,179  142,463 
รวม  374,698  279,511 

ที่มา : ส านักงานสถิตแิห่งชาติ   
 
 

  ปี 2555  ปี 2556 
ผลิตภณัฑ์มวลรวมจังหวดั (GPP) (ล้ำนบำท)  14,742  17,567 
รำยได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บำท)  52,265  62,524 

อ านาจเจริญ 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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2.2. ก าลังแรงงาน 

                                                                                                                                                                   
หน่วย : คน 

สถานภาพก าลังแรงงาน  ปี 2556  ปี 2557 
ประชากรอาย ุ 15  ปีขึ้นไป  323,510  218,386 
1. ก าลังแรงงานรวม  230,972  156,180 
    1.1. ก ำลังแรงงำนปัจจุบัน  227,011  154,718 
           1.1.1. ผู้มีงำนท ำ  225,227  154,300 
           1.1.2. ผู้ว่ำงงำน  1,784  418 
    1.2. ก ำลังแรงงำนท่ีรอฤดูกำล  3,961  1,463 
2. ผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน  92,538  62,206 
     2.1. ท ำงำนบ้ำน  22,803  16,193 
     2.2. เรียนหนังสือ  23,437  16,942 
     2.3. อื่น ๆ  46,298  29,071 
3.อัตราการว่างงาน  0.77  0.27 
หมายเหต ุ: 1.ในตารางสถติิ ผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เทา่กับยอดรวม  

  ทั้งน้ีเนื่องจากการปัดเศษทศนิยมของข้อมูลแต่ละจ านวน ซึ่งได้จากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
2.  อัตราการว่างงาน  =  ผู้ว่างงาน x 100  / ก าลังแรงงานรวม 

ที่มา : กลุ่มสถิตแิรงงาน ส านักสถิตเิศรษฐกิจและสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
 
 
 

2.3. อัตราค่าจ้างขั้นต่ า  
 

    
  วันละ  300  บาท  

  (มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 1 มกราคม 2556) 
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการค่าจ้าง กระทรวงแรงงาน 
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2.4. สถานประกอบกิจการ ปี  2557 
               หน่วย :คน 

ขนาดสถานประกอบการ ปี  2557 
แห่ง จ านวน  

ตั้งแต่   1 - 4  คน 378 885  
ตั้งแต่   5 - 9  คน 148 972  
ตั้งแต่   10 - 19  คน 36 478  
ตั้งแต่   20 - 49  คน 35 1,004  
ตั้งแต่   50 - 99 คน 3 171  
ตั้งแต่   100 - 299 คน 4 521  
ตั้งแต่   300 - 499 คน 
ตั้งแต่   500 - 999 คน 

- 
- 

- 
- 

 

ตั้งแต่   > = 1000 คน - -  
รวม 604 4,031  

  ที่มา : ส านักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน                                                                          
   

2.5   ผู้ประกันตน  จ าแนกตามขนาดสถานประกอบการ  ณ  เดือนธันวำคม  2557    
 

 

ขนาดสถานประกอบการ    ณ ธันวาคม  2557 
   แห่ง    คน  

ตั้งแต่  ≤ 10 คน   493  1,685 

ตั้งแต่   11 - 20  คน   76  1,150 

ตั้งแต่   21 - 50  คน   51  1,549 

ตั้งแต่   51 - 100  คน   8  510 

ตั้งแต่   101 - 200  คน   7  837 

ตั้งแต่   201 – 500  คน   1  430 

ตั้งแต่   501 – 1,000 คน   1  587 

ตั้งแต่   > 1,001 คน   -  - 
รวม   637  6,748 

 ที่มา : กองวิจัยและพัฒนา ส านักงานประกันสังคม   
                   หมายเหตุ : การจัดการฐานข้อมูลผู้ประกันตน  ของส านักงานประกันสังคม  ด าเนินการในรูปแบบ  
                           Real time  จึงไม่สามารถประมวลผลข้อมูลสถานประกอบการในปี  2557  ได ้
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2.2. ก าลังแรงงาน 

                                                                                                                                                                   
หน่วย : คน 

สถานภาพก าลังแรงงาน  ปี 2556  ปี 2557 
ประชากรอาย ุ 15  ปีขึ้นไป  323,510  218,386 
1. ก าลังแรงงานรวม  230,972  156,180 
    1.1. ก ำลังแรงงำนปัจจุบัน  227,011  154,718 
           1.1.1. ผู้มีงำนท ำ  225,227  154,300 
           1.1.2. ผู้ว่ำงงำน  1,784  418 
    1.2. ก ำลังแรงงำนท่ีรอฤดูกำล  3,961  1,463 
2. ผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน  92,538  62,206 
     2.1. ท ำงำนบ้ำน  22,803  16,193 
     2.2. เรียนหนังสือ  23,437  16,942 
     2.3. อื่น ๆ  46,298  29,071 
3.อัตราการว่างงาน  0.77  0.27 
หมายเหต ุ: 1.ในตารางสถติิ ผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เทา่กับยอดรวม  

  ทั้งน้ีเนื่องจากการปัดเศษทศนิยมของข้อมูลแต่ละจ านวน ซึ่งได้จากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
2.  อัตราการว่างงาน  =  ผู้ว่างงาน x 100  / ก าลังแรงงานรวม 

ที่มา : กลุ่มสถิตแิรงงาน ส านักสถิตเิศรษฐกิจและสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
 
 
 

2.3. อัตราค่าจ้างขั้นต่ า  
 

    
  วันละ  300  บาท  

  (มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 1 มกราคม 2556) 
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการค่าจ้าง กระทรวงแรงงาน 
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2.4. สถานประกอบกิจการ ปี  2557 
               หน่วย :คน 

ขนาดสถานประกอบการ ปี  2557 
แห่ง จ านวน  

ตั้งแต่   1 - 4  คน 378 885  
ตั้งแต่   5 - 9  คน 148 972  
ตั้งแต่   10 - 19  คน 36 478  
ตั้งแต่   20 - 49  คน 35 1,004  
ตั้งแต่   50 - 99 คน 3 171  
ตั้งแต่   100 - 299 คน 4 521  
ตั้งแต่   300 - 499 คน 
ตั้งแต่   500 - 999 คน 

- 
- 

- 
- 

 

ตั้งแต่   > = 1000 คน - -  
รวม 604 4,031  

  ที่มา : ส านักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน                                                                          
   

2.5   ผู้ประกันตน  จ าแนกตามขนาดสถานประกอบการ  ณ  เดือนธันวำคม  2557    
 

 

ขนาดสถานประกอบการ    ณ ธันวาคม  2557 
   แห่ง    คน  

ตั้งแต่  ≤ 10 คน   493  1,685 

ตั้งแต่   11 - 20  คน   76  1,150 

ตั้งแต่   21 - 50  คน   51  1,549 

ตั้งแต่   51 - 100  คน   8  510 

ตั้งแต่   101 - 200  คน   7  837 

ตั้งแต่   201 – 500  คน   1  430 

ตั้งแต่   501 – 1,000 คน   1  587 

ตั้งแต่   > 1,001 คน   -  - 
รวม   637  6,748 

 ที่มา : กองวิจัยและพัฒนา ส านักงานประกันสังคม   
                   หมายเหตุ : การจัดการฐานข้อมูลผู้ประกันตน  ของส านักงานประกันสังคม  ด าเนินการในรูปแบบ  
                           Real time  จึงไม่สามารถประมวลผลข้อมูลสถานประกอบการในปี  2557  ได ้
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2.6. ข้อมูลการฝึกอาชีพ  ปี  2557  
                  หน่วย : คน 

ประเภทหลักสูตร   ชาย     หญิง    รวม  
1. เสริมทักษะ  98  57  155 
2. กำรประกอบอำชีพอิสระ  -  34  34 
3. เตรียมเข้ำท ำงำน  49  12  61 
4. ยกระดับฝีมือแรงงำน  103  37  140 
5. ทดสอบมำตรฐำนฝมีือแรงงำน  145  62  207 
6. กำรให้บริกำรพัฒนำศักยภำพแรงงำนรองรับกำรแข่งขัน  225  335  560 
7. กำรพัฒนำฝีมือแรงงำนพัฒนำบุคลำกรฝึก/วิทยำกรภำยนอก  -  -  - 
8. ส่งเสรมิ/พัฒนำฝมีือแรงงำนในสถำนประกอบกำร  88  72  160 
9. แรงงำนฝีมือและศักยภำพแข่งขันโลจสิติกส์  -  -  - 
10. แรงงำนฝีมือและศักยภำพแขง่ขันท่องเที่ยว  8  32  40 

รวม  716  641  1,357 
    ที่มา : ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอ านาจเจรญิ 

 

2.7. แรงงานไทยไปต่างประเทศ 
หน่วย : คน 

  ปี  2556  ปี  2557 
  ชาย  หญิง  รวม  ชาย  หญิง  รวม 

 ผู้ขออนุญาตเดินทางไปท างานใน
ต่างประเทศ 163  34  197  160  43  203 

- กรมจัดส่ง 21  3  24  21  3  24 
- บริษัทจัดส่ง 90  10  100  97  19  116 
- เดินทำงด้วยตนเอง 26  12  38  16  14  30 
- นายจ้างพาไป 26  9  35  26  7  33 

- ฝึกงำน 9  6  15  8  5  13 
- ท ำงำน 17  3  20  18  2  20 

 RE-ENTRY 133  44  177  127  41  168 
หมายเหต ุ: RE-ENTRY  คือ ผู้ที่ไปท างานต่างประเทศแล้วกลับมาพักผ่อนชั่วคราว  
ที่มา : ระบบบริหารแรงงานไทยไปตา่งประเทศ  ส านักบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ  
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2.8.  แรงงานต่างด้าว  ณ  เดือนธันวาคม  ปี  2557 
  

จ านวนคนต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตให้ท างาน 
 

ประเภทคนต่างด้าว    จ านวน  
 (คน) 

  ต่างด้าวถูกกฎหมาย  28 

          ตลอดชีพ  - 
 ทั่วไป  11 

          พิสูจน์สญัชำต ิ
          MOU  น ำเข้ำ 
          ส่งเสริมกำรลงทุน 

 
12 
5 
- 

  ต่างด้าวที่ผ่อนผันให้ท างานตามมาตรา 13   - 
          ชนกลุ่มน้อย/พื้นที่สูง  14 
          ตำมมติ ครม.(3 สัญชำต)ิ  - 

รวม  42 
ที่มา : ฝ่ายทะเบียนและข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มพัฒนาระบบควบคุมการท างานของคนต่างด้าว 
        ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว 

   
 
 

2.9. ต าแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงานในประเทศ  ปี  2557 

เพศ 
 ปี  2557  

 
ต าแหน่งงาน 

(อัตรา)  ผู้สมัครงาน 
(คน)  บรรจุงาน 

(คน)  

ชำย 98  837  796  

หญิง 56  870  983  

ไม่ระบ ุ 796  -  -  

รวม  950  1,707  1,779  
                      ที่มา : ระบบสารสนเทศการจัดหางานในประเทศ  กรมการจัดหางาน 
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2.6. ข้อมูลการฝึกอาชีพ  ปี  2557  
                  หน่วย : คน 

ประเภทหลักสูตร   ชาย     หญิง    รวม  
1. เสริมทักษะ  98  57  155 
2. กำรประกอบอำชีพอิสระ  -  34  34 
3. เตรียมเข้ำท ำงำน  49  12  61 
4. ยกระดับฝีมือแรงงำน  103  37  140 
5. ทดสอบมำตรฐำนฝมีือแรงงำน  145  62  207 
6. กำรให้บริกำรพัฒนำศักยภำพแรงงำนรองรับกำรแข่งขัน  225  335  560 
7. กำรพัฒนำฝีมือแรงงำนพัฒนำบุคลำกรฝึก/วิทยำกรภำยนอก  -  -  - 
8. ส่งเสรมิ/พัฒนำฝมีือแรงงำนในสถำนประกอบกำร  88  72  160 
9. แรงงำนฝีมือและศักยภำพแข่งขันโลจสิติกส์  -  -  - 
10. แรงงำนฝีมือและศักยภำพแขง่ขันท่องเที่ยว  8  32  40 

รวม  716  641  1,357 
    ที่มา : ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอ านาจเจรญิ 

 

2.7. แรงงานไทยไปต่างประเทศ 
หน่วย : คน 

  ปี  2556  ปี  2557 
  ชาย  หญิง  รวม  ชาย  หญิง  รวม 

 ผู้ขออนุญาตเดินทางไปท างานใน
ต่างประเทศ 163  34  197  160  43  203 

- กรมจัดส่ง 21  3  24  21  3  24 
- บริษัทจัดส่ง 90  10  100  97  19  116 
- เดินทำงด้วยตนเอง 26  12  38  16  14  30 
- นายจ้างพาไป 26  9  35  26  7  33 

- ฝึกงำน 9  6  15  8  5  13 
- ท ำงำน 17  3  20  18  2  20 

 RE-ENTRY 133  44  177  127  41  168 
หมายเหต ุ: RE-ENTRY  คือ ผู้ที่ไปท างานต่างประเทศแล้วกลับมาพักผ่อนชั่วคราว  
ที่มา : ระบบบริหารแรงงานไทยไปตา่งประเทศ  ส านักบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ  
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2.8.  แรงงานต่างด้าว  ณ  เดือนธันวาคม  ปี  2557 
  

จ านวนคนต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตให้ท างาน 
 

ประเภทคนต่างด้าว    จ านวน  
 (คน) 

  ต่างด้าวถูกกฎหมาย  28 

          ตลอดชีพ  - 
 ทั่วไป  11 

          พิสูจน์สญัชำต ิ
          MOU  น ำเข้ำ 
          ส่งเสริมกำรลงทุน 

 
12 
5 
- 

  ต่างด้าวที่ผ่อนผันให้ท างานตามมาตรา 13   - 
          ชนกลุ่มน้อย/พื้นที่สูง  14 
          ตำมมติ ครม.(3 สัญชำต)ิ  - 

รวม  42 
ที่มา : ฝ่ายทะเบียนและข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มพัฒนาระบบควบคุมการท างานของคนต่างด้าว 
        ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว 

   
 
 

2.9. ต าแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงานในประเทศ  ปี  2557 

เพศ 
 ปี  2557  

 
ต าแหน่งงาน 

(อัตรา)  ผู้สมัครงาน 
(คน)  บรรจุงาน 

(คน)  

ชำย 98  837  796  

หญิง 56  870  983  

ไม่ระบ ุ 796  -  -  

รวม  950  1,707  1,779  
                      ที่มา : ระบบสารสนเทศการจัดหางานในประเทศ  กรมการจัดหางาน 
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2.10. อุตสาหกรรมที่นายจ้างต้องการแรงงานมาก 5 อันดับแรก ปี 2557 
   

1. กำรผลติ       จ ำนวน     326 อัตรำ 
2. กำรขำยส่ง กำรขำยปลีก กำรซอ่มแซมยำนยนต์ จักรยำนยนต์  จ ำนวน     294 อัตรำ 
3.  กำรศึกษำ       จ ำนวน     137 อัตรำ 
4. ที่พักแรมและบริกำรดำ้นอำหำร       จ ำนวน       51 อัตรำ  

  5. กิจกรรมกำรบริหำรและบริกำรสนับสนุน     จ ำนวน       32 อัตรำ 
 

 

2.11. อาชีพที่นายจ้างต้องการแรงงานมาก 5 อันดบัแรก ปี 2557 
1.  อำชีพงำนพ้ืนฐำน      จ ำนวน     610  อัตรำ 
2.  พนักงำนบริกำร พนักงำนขำยในร้ำนค้ำและตลำด   จ ำนวน     315 อัตรำ 
3.  เสมียน เจ้ำหน้ำท่ี      จ ำนวน     220 อัตรำ 
4.  ผู้ปฏิบัติงำนในโรงงำน ผู้ควบคมุเครื่องจักร    จ ำนวน     143 อัตรำ  
5.  ช่ำงเทคนิคและผู้ปฏิบตัิงำนท่ีเกี่ยวข้อง    จ ำนวน     127 อัตรำ 

 
 

2.12. อาชีพที่มีผู้สมัครงานมาก 5 อันดับแรก ป ี2557 
1.  อำชีพงำนพ้ืนฐำน      จ ำนวน     395 คน 
2.  พนักงำนบริกำร พนักงำนขำยในร้ำนค้ำและตลำด   จ ำนวน     213 คน 
3.  เสมียน   เจ้ำหน้ำที ่     จ ำนวน     112 คน 
4.  ช่ำงเทคนิคและผู้ปฏิบตัิงำนท่ีเกี่ยวข้อง    จ ำนวน       99 คน  
5.  ผู้ปฏิบัติงำนโดยใช้ฝีมือในธุรกจิต่ำงๆ    จ ำนวน       50 คน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

อ านาจเจริญ 

ที่มา : ระบบสารสนเทศการจดัหางานในประเทศ  กรมการจัดหางาน 
 

ที่มา : ระบบสารสนเทศการจดัหางานในประเทศ  กรมการจัดหางาน 
 

ที่มา : ระบบสารสนเทศการจดัหางานในประเทศ  กรมการจัดหางาน 
 

 181 

 
 

2.13. การศึกษา 
     จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป จ าแนกตามระดับการศึกษาปี 2556 และ ปี 2557 

หน่วย : คน 

ระดับการศึกษา  
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา   
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา  
 ปี  2556  ปี  2557 

 ไม่มีการศึกษา 4,064  2,013 
 ต่ ากว่าประถมศึกษา 105,031  81,674 
 ระดับประถมศึกษา 81,406  55,019 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 61,351  38,400 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 45,756  24,786 

    -  สำยสำมัญ 38,727  21,164 
    -  สำยอำชีวศึกษำ 6,835  3,587 
    -  สำยวิชำกำรศึกษำ 194  35 

 ระดับอุดมศึกษา 24,921  16,481 
    -  สำยวิชำกำร 11,574  7,405 
    -  สำยวิชำชีพ 8,079  5,653 
    -  สำยวิชำกำรศึกษำ 5,269  3,423 

 อื่น ๆ 60  - 
 ไม่ทราบ 921  12 

รวม  323,510  218,386 
หมายเหต ุ: ในตารางสถติิ ผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เทา่กับยอดรวม  

ทั้งน้ีเนื่องจากการปัดเศษทศนิยมของข้อมูลแตล่ะจ านวน ซึ่งได้จากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
ที่มา : กลุ่มสถิตแิรงงาน ส านักสถิตเิศรษฐกิจและสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดอกไมป้ระจ าจังหวัด
ดอกทองกวาว 

ดอกไม้ประจ าจังหวัด
ดอกจานเหลือง 

อ านาจเจริญ 

5 อันดับแรก ปี 2557

5 อันดับแรก ปี 2557

5 อันดับแรก ปี 2557
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2.10. อุตสาหกรรมที่นายจ้างต้องการแรงงานมาก 5 อันดับแรก ปี 2557 
   

1. กำรผลติ       จ ำนวน     326 อัตรำ 
2. กำรขำยส่ง กำรขำยปลีก กำรซอ่มแซมยำนยนต์ จักรยำนยนต์  จ ำนวน     294 อัตรำ 
3.  กำรศึกษำ       จ ำนวน     137 อัตรำ 
4. ที่พักแรมและบริกำรดำ้นอำหำร       จ ำนวน       51 อัตรำ  

  5. กิจกรรมกำรบริหำรและบริกำรสนับสนุน     จ ำนวน       32 อัตรำ 
 

 

2.11. อาชีพที่นายจ้างต้องการแรงงานมาก 5 อันดบัแรก ปี 2557 
1.  อำชีพงำนพ้ืนฐำน      จ ำนวน     610  อัตรำ 
2.  พนักงำนบริกำร พนักงำนขำยในร้ำนค้ำและตลำด   จ ำนวน     315 อัตรำ 
3.  เสมียน เจ้ำหน้ำท่ี      จ ำนวน     220 อัตรำ 
4.  ผู้ปฏิบัติงำนในโรงงำน ผู้ควบคมุเครื่องจักร    จ ำนวน     143 อัตรำ  
5.  ช่ำงเทคนิคและผู้ปฏิบตัิงำนท่ีเกี่ยวข้อง    จ ำนวน     127 อัตรำ 

 
 

2.12. อาชีพที่มีผู้สมัครงานมาก 5 อันดับแรก ป ี2557 
1.  อำชีพงำนพ้ืนฐำน      จ ำนวน     395 คน 
2.  พนักงำนบริกำร พนักงำนขำยในร้ำนค้ำและตลำด   จ ำนวน     213 คน 
3.  เสมียน   เจ้ำหน้ำที ่     จ ำนวน     112 คน 
4.  ช่ำงเทคนิคและผู้ปฏิบตัิงำนท่ีเกี่ยวข้อง    จ ำนวน       99 คน  
5.  ผู้ปฏิบัติงำนโดยใช้ฝีมือในธุรกจิต่ำงๆ    จ ำนวน       50 คน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

อ านาจเจริญ 

ที่มา : ระบบสารสนเทศการจดัหางานในประเทศ  กรมการจัดหางาน 
 

ที่มา : ระบบสารสนเทศการจดัหางานในประเทศ  กรมการจัดหางาน 
 

ที่มา : ระบบสารสนเทศการจดัหางานในประเทศ  กรมการจัดหางาน 
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2.13. การศึกษา 
     จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป จ าแนกตามระดับการศึกษาปี 2556 และ ปี 2557 

หน่วย : คน 

ระดับการศึกษา  
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา   
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา  
 ปี  2556  ปี  2557 

 ไม่มีการศึกษา 4,064  2,013 
 ต่ ากว่าประถมศึกษา 105,031  81,674 
 ระดับประถมศึกษา 81,406  55,019 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 61,351  38,400 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 45,756  24,786 

    -  สำยสำมัญ 38,727  21,164 
    -  สำยอำชีวศึกษำ 6,835  3,587 
    -  สำยวิชำกำรศึกษำ 194  35 

 ระดับอุดมศึกษา 24,921  16,481 
    -  สำยวิชำกำร 11,574  7,405 
    -  สำยวิชำชีพ 8,079  5,653 
    -  สำยวิชำกำรศึกษำ 5,269  3,423 

 อื่น ๆ 60  - 
 ไม่ทราบ 921  12 

รวม  323,510  218,386 
หมายเหต ุ: ในตารางสถติิ ผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เทา่กับยอดรวม  

ทั้งน้ีเนื่องจากการปัดเศษทศนิยมของข้อมูลแตล่ะจ านวน ซึ่งได้จากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
ที่มา : กลุ่มสถิตแิรงงาน ส านักสถิตเิศรษฐกิจและสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดอกไมป้ระจ าจังหวัด
ดอกทองกวาว 

ดอกไม้ประจ าจังหวัด
ดอกจานเหลือง 

อ านาจเจริญ 
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2.14. ผู้มีงานท าที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป จ าแนกตามระดับการศึกษาที่ส าเร็จ ปี 2557 

หน่วย : คน 
ระดับการศึกษา  ชาย  หญิง  รวม 

 ไม่มีการศึกษา 306  485  791 
 ต่ ากว่าประถมศึกษา 27,431  24,571  52,002 
 ระดับประถมศึกษา 24,383  21,571  45,954 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 14,597  7,759  22,356 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 11,648  7,156  18,805 

    -  สำยสำมัญ  10,169  6,140  16,309  
    -  สำยอำชีวศึกษำ  1,460  1,016  2,477  
    -  สำยวิชำกำรศึกษำ  19  -  19 

 ระดับอุดมศึกษา 7,273  7,120  14,391 
    -  สำยวิชำกำร  3,176  3,505  6,680 
    -  สำยวิชำชีพ  2,870  1,889  4,759 
    -  สำยวิชำกำรศึกษำ  1,227  1,726  2,952 

 อื่น ๆ -  -  -  
 ไม่ทราบ  -  -  - 

รวม  85,637  68,662  154,300 
หมายเหต ุ: ในตารางสถติิ ผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เทา่กับยอดรวม  

ทั้งน้ีเนื่องจากการปัดเศษทศนิยมของข้อมูลแตล่ะจ านวน ซึ่งได้จากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
ที่มา : กลุ่มสถิตแิรงงาน ส านักสถิติเศรษฐกิจและสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 
 
 
 
 
 

   
   
   

                  ค าขวัญค าขวัญค าขวัญ   
                  ประจ าจังหวัดประจ าจังหวัดประจ าจังหวัด   

 จังหวัดอ านาจเจรญิ 
พระมงคลมิ่งเมือง แหล่งรุ่งเรืองเจ็ดลุ่มน้ า 
งามล้ าถ้ าศักดิ์สิทธิ ์ เทพนิมิตรพระเหลา 
เกาะแก่งเขาแสนสวย เลอค่าด้วยผ้าไหม 

ราษฎร์เลื่อมใสใฝ่ธรรม 
 

อ านาจเจริญ 
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1. ข้อมลูทั่วไป 

 

 
 
1.1. พื้นที่    

อ ำเภอบึงกำฬ  เป็นต ำบลอยู่ในเขตกำรปกครองของอ ำเภอชัยบุรี  จังหวัดนครพนม  และได้โอนกำร
ปกครองมำขึ้นกับจังหวัดหนองคำย  เมื่อปี  พ .ศ. 2459  ชื่อเดิมเป็นอ ำเภอบึงกำญจน์  ต่อมำเปลี่ยนชื่อเป็น  
“อ ำเภอบึงกำฬ”  เมื่อปี  พ.ศ. 2477  มำจนถึงปัจจุบัน และได้จัดตั้งขึ้นตำมพระรำชบัญญัติเป็นจังหวัดบึงกำฬ
เมื่อ พ.ศ.  2554  โดยมีพ้ืนที่ทั้งหมด  4,305  ตำรำงกิโลเมตร   

 

 อำณำเขตติดต่อ  
 ทิศเหนือ  ติดต่อกับจังหวัดแขวงบอลิค ำไซ (สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว)  
 ทิศใต้   ติดต่อกับจังหวัดสกลนคร 
 ทิศตะวันออก  ติดต่อกับแขวงบอลิค ำไซ ประเทศสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว 

และจังหวัดนครพนม  
 ทิศตะวันตก  ติดต่อกับนครหวงเวียงจันทน์  ประเทศสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว 

และจังหวัดหนองคาย 
 

1.2.  การปกครอง ในปี พ.ศ.2557  จังหวัดบึงกำฬ  แบ่งกำรปกครอง ดังนี้ 
1.2.1. การบริหารส่วนภูมิภาค  

ประกอบด้วย   8   อ ำเภอ  
53   ต ำบล , 599  หมู่บ้ำน 

   
 
 

1.2.2.  การบริหารส่วนท้องถิ่น   
 ประกอบด้วย    1   องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด   
   18  เทศบำลต ำบล       

 41  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล   
 
     

 
 
 

ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวดับึงกาฬ 

ข้อมูล ณ  วันที่  9  มีนาคม  2558 
ที่มา : ส านักงานพัฒนาระบบ รปูแบบและโครงสร้าง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น   
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1.3. เศรษฐกิจ       

 
 
 

  
หมายเหต ุ: ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลีย่นแปลงแก้ไขได ้
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (GPP AT CURRENT  MARKET  PRICES) 

  
1.4.  พืชเศรษฐกิจและอาชีพหลัก 
   1.  พืชเศรษฐกิจ   ผัก,  มะเขือเทศ, ข้ำว, ยำงพำรำ 
   2.  อาชีพหลัก    ท ำนำ  ,  ท ำสวน , ท ำไร่ 
 

1.5. การลงทุน    

    โรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ 

     ปี  2556  ปี 2557 
จ ำนวนโรงงำน (แห่ง)  16  8 
จ ำนวนเงินลงทุน (ล้ำนบำท)    1,805.33  1,514.95 
กำรจ้ำงงำน (คน)  179  246 

 
 

  
2. ข้อมลูด้านแรงงาน 

 
 
 2.1. ประชากร   

2.1. ประชากร  ณ วันท่ี  1  ธันวำคม  2557   
หน่วย : คน 

เพศ  ปี 2556  ปี 2557 
ชำย  209,830  173,933 
หญิง   206,406  179,293 
รวม  416,236  353,226 

ที่มา : ส านักงานสถิตแิห่งชาติ   
 

  ปี 2555  ปี 2556 
ผลิตภณัฑ์มวลรวมจังหวดั (GPP) (ล้ำนบำท)  22,499  24,058 
รำยได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บำท)  62,759  67,523 

บึงกาฬ 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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1.3. เศรษฐกิจ       

 
 
 

  
หมายเหต ุ: ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลีย่นแปลงแก้ไขได ้
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (GPP AT CURRENT  MARKET  PRICES) 

  
1.4.  พืชเศรษฐกิจและอาชีพหลัก 
   1.  พืชเศรษฐกิจ   ผัก,  มะเขือเทศ, ข้ำว, ยำงพำรำ 
   2.  อาชีพหลัก    ท ำนำ  ,  ท ำสวน , ท ำไร่ 
 

1.5. การลงทุน    

    โรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ 

     ปี  2556  ปี 2557 
จ ำนวนโรงงำน (แห่ง)  16  8 
จ ำนวนเงินลงทุน (ล้ำนบำท)    1,805.33  1,514.95 
กำรจ้ำงงำน (คน)  179  246 

 
 

  
2. ข้อมลูด้านแรงงาน 

 
 
 2.1. ประชากร   

2.1. ประชากร  ณ วันท่ี  1  ธันวำคม  2557   
หน่วย : คน 

เพศ  ปี 2556  ปี 2557 
ชำย  209,830  173,933 
หญิง   206,406  179,293 
รวม  416,236  353,226 

ที่มา : ส านักงานสถิตแิห่งชาติ   
 

  ปี 2555  ปี 2556 
ผลิตภณัฑ์มวลรวมจังหวดั (GPP) (ล้ำนบำท)  22,499  24,058 
รำยได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บำท)  62,759  67,523 

บึงกาฬ 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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2.2. ก าลังแรงงาน  

หน่วย : คน 
สถานภาพก าลังแรงงาน  ปี  2556  ปี  2557 

ประชากรอาย ุ 15  ปีขึ้นไป  348,687  268,034 

1. ก าลังแรงงานรวม  241,591  160,586 

    1.1. ก ำลังแรงงำนปัจจุบัน  231,626  152,096 

           1.1.1. ผู้มีงำนท ำ  231,059  151,515 

           1.1.2. ผู้ว่ำงงำน  567  580 

    1.2. ก ำลังแรงงำนท่ีรอฤดูกำล  9,966  8,490 

2. ผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน  107,096  107,448 

     2.1. ท ำงำนบ้ำน  32,004  28,629 
     2.2. เรียนหนังสือ  23,863  18,897 
     2.3. อื่น ๆ                                                                                      51,229  59,922 
3.อัตราการว่างงาน     0.23  0.36 
หมายเหต ุ: 1. ในตารางสถิติ ผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เทา่กับยอดรวม  
                  ทัง้นี้เนื่องจากการปดัเศษทศนิยมของข้อมูลแต่ละจ านวน ซึ่งได้จากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเรจ็รูป 
               2.  อัตราการว่างงาน  = ผู้ว่างงาน x 100 / ก าลังแรงงานรวม 
ที่มา : กลุ่มสถิตแิรงงาน ส านักสถิตเิศรษฐกิจและสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
 
 

 

2.3. อัตราค่าจ้างขั้นต่ า  
    

   
วันละ  300  บำท  

  (มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 1 มกรำคม 2556) 
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการค่าจ้าง กระทรวงแรงงาน 
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2.4. สถานประกอบกิจการ ปี  2557 
               หน่วย :คน 

ขนาดสถานประกอบการ  ปี  2557 
แห่ง จ านวน  

ตั้งแต่   1 - 4  คน 870 1,480  
ตัง้แต่   5 - 9  คน 218 1,463  
ตั้งแต่   10 - 19  คน 58 784  
ตั้งแต่   20 - 49  คน 31 947  
ตั้งแต่   50 - 99 คน 5 395  
ตั้งแต่   100 - 299 คน 3 377  
ตั้งแต่   300 - 499 คน 
ตั้งแต่   500 - 999 คน 

3 
- 

1,162 
- 

 

ตั้งแต่   > = 1000 คน - -  
รวม 1,188 6,608  

  ที่มำ : ส ำนักพัฒนำมำตรฐำนแรงงำน กรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน                                                                          
   

 
2.5   ผู้ประกันตน  จ าแนกตามขนาดสถานประกอบการ  ณ  เดือนธันวาคม 2557 

 
 

ขนาดสถานประกอบการ    ณ ธันวาคม 2557 
   แห่ง    คน  

ตั้งแต่  ≤10 คน   368  1,345 

ตั้งแต่   11 - 20  คน   47  724 

ตั้งแต่   21 - 50  คน   59  1,895 

ตั้งแต่   51 - 100  คน   15  1,034 

ตั้งแต่   101 - 200  คน   5  657 

ตั้งแต่   201 - 500  คน   5  2,044 

ตั้งแต่   501 - 1,000  คน   -  - 

ตั้งแต่   > 1,001  คน   -  - 
รวม   499  7,699 

 ที่มำ : กองวิจัยและพัฒนำ ส ำนักงำนประกันสังคม   
                    หมำยเหตุ : กำรจัดกำรฐำนข้อมูลผู้ประกันตน  ของส ำนักงำนประกันสังคม  ด ำเนินกำรในรูปแบบ  
                            Real time  จึงไม่สำมำรถประมวลผลข้อมูลสถำนประกอบกำรในป ี 2557  ได้ 
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2.2. ก าลังแรงงาน  

หน่วย : คน 
สถานภาพก าลังแรงงาน  ปี  2556  ปี  2557 

ประชากรอาย ุ 15  ปีขึ้นไป  348,687  268,034 

1. ก าลังแรงงานรวม  241,591  160,586 

    1.1. ก ำลังแรงงำนปัจจุบัน  231,626  152,096 

           1.1.1. ผู้มีงำนท ำ  231,059  151,515 

           1.1.2. ผู้ว่ำงงำน  567  580 

    1.2. ก ำลังแรงงำนท่ีรอฤดูกำล  9,966  8,490 

2. ผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน  107,096  107,448 

     2.1. ท ำงำนบ้ำน  32,004  28,629 
     2.2. เรียนหนังสือ  23,863  18,897 
     2.3. อื่น ๆ                                                                                      51,229  59,922 
3.อัตราการว่างงาน     0.23  0.36 
หมายเหต ุ: 1. ในตารางสถิติ ผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เทา่กับยอดรวม  
                  ทัง้นี้เนื่องจากการปดัเศษทศนิยมของข้อมูลแต่ละจ านวน ซึ่งได้จากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเรจ็รูป 
               2.  อัตราการว่างงาน  = ผู้ว่างงาน x 100 / ก าลังแรงงานรวม 
ที่มา : กลุ่มสถิตแิรงงาน ส านักสถิตเิศรษฐกิจและสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
 
 

 

2.3. อัตราค่าจ้างขั้นต่ า  
    

   
วันละ  300  บำท  

  (มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 1 มกรำคม 2556) 
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการค่าจ้าง กระทรวงแรงงาน 
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2.4. สถานประกอบกิจการ ปี  2557 
               หน่วย :คน 

ขนาดสถานประกอบการ  ปี  2557 
แห่ง จ านวน  

ตั้งแต่   1 - 4  คน 870 1,480  
ตัง้แต่   5 - 9  คน 218 1,463  
ตั้งแต่   10 - 19  คน 58 784  
ตั้งแต่   20 - 49  คน 31 947  
ตั้งแต่   50 - 99 คน 5 395  
ตั้งแต่   100 - 299 คน 3 377  
ตั้งแต่   300 - 499 คน 
ตั้งแต่   500 - 999 คน 

3 
- 

1,162 
- 

 

ตั้งแต่   > = 1000 คน - -  
รวม 1,188 6,608  

  ที่มำ : ส ำนักพัฒนำมำตรฐำนแรงงำน กรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน                                                                          
   

 
2.5   ผู้ประกันตน  จ าแนกตามขนาดสถานประกอบการ  ณ  เดือนธันวาคม 2557 

 
 

ขนาดสถานประกอบการ    ณ ธันวาคม 2557 
   แห่ง    คน  

ตั้งแต่  ≤10 คน   368  1,345 

ตั้งแต่   11 - 20  คน   47  724 

ตั้งแต่   21 - 50  คน   59  1,895 

ตั้งแต่   51 - 100  คน   15  1,034 

ตั้งแต่   101 - 200  คน   5  657 

ตั้งแต่   201 - 500  คน   5  2,044 

ตั้งแต่   501 - 1,000  คน   -  - 

ตั้งแต่   > 1,001  คน   -  - 
รวม   499  7,699 

 ที่มำ : กองวิจัยและพัฒนำ ส ำนักงำนประกันสังคม   
                    หมำยเหตุ : กำรจัดกำรฐำนข้อมูลผู้ประกันตน  ของส ำนักงำนประกันสังคม  ด ำเนินกำรในรูปแบบ  
                            Real time  จึงไม่สำมำรถประมวลผลข้อมูลสถำนประกอบกำรในป ี 2557  ได้ 
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2.6. ข้อมูลการฝึกอาชีพ  ปี  2557 
                  หน่วย : คน 

ประเภทหลักสูตร   ชาย     หญิง    รวม  
1. เสริมทักษะ  -  20  20 
2. กำรประกอบอำชีพอิสระ  -  -  - 
3. เตรียมเข้ำท ำงำน  -  -  - 
4. ยกระดับฝีมือแรงงำน  438  220  658 
5. ทดสอบมำตรฐำนฝมีือแรงงำน  66  2  68 
6. กำรให้บริกำรพัฒนำศักยภำพแรงงำนรองรับกำรแข่งขัน  20  2  22 
7. กำรพัฒนำฝีมือแรงงำนพัฒนำบุคลำกรฝึก/วิทยำกรภำยนอก  -  -  - 
8. ส่งเสรมิ/พัฒนำฝมีือแรงงำนในสถำนประกอบกำร  48  62  110 
9. แรงงำนฝีมือและศักยภำพแข่งขันโลจสิติกส ์  -  -  - 
10. แรงงำนฝีมือและศักยภำพแขง่ขันท่องเที่ยว  71  145  216 

รวม  643  451  1,094 
    ที่มา : ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบึงกาฬ 

 
 
 
 

2.7. แรงงานไทยไปต่างประเทศ 
หน่วย:คน 

 ปี 2556 ปี 2557 
 ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

 ผู้ขออนุญาตเดินทางไป
ท างานในต่างประเทศ 208 36 244 347 57 404 

- กรมจัดส่ง 50 6 56 66 5 71 
- บริษัทจัดส่ง 100 18 118 209 33 242 
- เดินทำงด้วยตนเอง 23 9 32 21 15 36 
- นายจ้างพาไป 35 3 38 51 4 55 

- ฝึกงำน 10 2 12 8 3 11 
- ท ำงำน 25 1 26 43 1 44 

 RE-ENTRY 86 31 117 141 32 173 
หมายเหต ุ: RE-ENTRY  คือ ผู้ที่ไปท างานต่างประเทศแล้วกลับมาพักผ่อนชั่วคราว 
ที่มา : ระบบบริหารแรงงานไทยไปตา่งประเทศ  ส านักบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ 
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2.8.  แรงงานต่างด้าว  ณ  เดือนธันวาคม ปี  2557 
  

จ านวนคนต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตให้ท างาน 
 

ประเภทคนต่างด้าว    จ านวน  
 (คน) 

  ต่างด้าวถูกกฎหมาย  114 
          ตลอดชีพ  - 
 ทั่วไป  - 

          พิสูจน์สญัชำต ิ
          MOU  น ำเข้ำ 
          ส่งเสริมกำรลงทุน 

 
48 
66 
- 

  ต่างด้าวที่ผ่อนผันให้ท างานตามมาตรา 13   - 
          ชนกลุ่มน้อย/พื้นที่สูง  - 
          ตำมมติ ครม.(3 สัญชำต)ิ  - 

รวม  114 
ที่มา : ฝ่ายทะเบียนและข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มพัฒนาระบบควบคุมการท างานของคนต่างด้าว 
        ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว 

 
 

2.9. ต าแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงานในประเทศ ปี  2557 

เพศ 
 ปี  2557  

 
ต าแหน่งงาน 

(อัตรา)  ผู้สมัครงาน 
(คน)  บรรจุงาน 

(คน)  

ชำย 40  818  611  

หญิง 18  790  617  

ไม่ระบ ุ 1,192  -  -  

รวม  1,250  1,608  1,228  
                      ที่มา : ระบบสารสนเทศการจัดหางานในประเทศ  กรมการจัดหางาน 
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2.6. ข้อมูลการฝึกอาชีพ  ปี  2557 
                  หน่วย : คน 

ประเภทหลักสูตร   ชาย     หญิง    รวม  
1. เสริมทักษะ  -  20  20 
2. กำรประกอบอำชีพอิสระ  -  -  - 
3. เตรียมเข้ำท ำงำน  -  -  - 
4. ยกระดับฝีมือแรงงำน  438  220  658 
5. ทดสอบมำตรฐำนฝมีือแรงงำน  66  2  68 
6. กำรให้บริกำรพัฒนำศักยภำพแรงงำนรองรับกำรแข่งขัน  20  2  22 
7. กำรพัฒนำฝีมือแรงงำนพัฒนำบุคลำกรฝึก/วิทยำกรภำยนอก  -  -  - 
8. ส่งเสรมิ/พัฒนำฝมีือแรงงำนในสถำนประกอบกำร  48  62  110 
9. แรงงำนฝีมือและศักยภำพแข่งขันโลจสิติกส ์  -  -  - 
10. แรงงำนฝีมือและศักยภำพแขง่ขันท่องเที่ยว  71  145  216 

รวม  643  451  1,094 
    ที่มา : ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบึงกาฬ 

 
 
 
 

2.7. แรงงานไทยไปต่างประเทศ 
หน่วย:คน 

 ปี 2556 ปี 2557 
 ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

 ผู้ขออนุญาตเดินทางไป
ท างานในต่างประเทศ 208 36 244 347 57 404 

- กรมจัดส่ง 50 6 56 66 5 71 
- บริษัทจัดส่ง 100 18 118 209 33 242 
- เดินทำงด้วยตนเอง 23 9 32 21 15 36 
- นายจ้างพาไป 35 3 38 51 4 55 

- ฝึกงำน 10 2 12 8 3 11 
- ท ำงำน 25 1 26 43 1 44 

 RE-ENTRY 86 31 117 141 32 173 
หมายเหต ุ: RE-ENTRY  คือ ผู้ที่ไปท างานต่างประเทศแล้วกลับมาพักผ่อนชั่วคราว 
ที่มา : ระบบบริหารแรงงานไทยไปตา่งประเทศ  ส านักบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ 
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2.8.  แรงงานต่างด้าว  ณ  เดือนธันวาคม ปี  2557 
  

จ านวนคนต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตให้ท างาน 
 

ประเภทคนต่างด้าว    จ านวน  
 (คน) 

  ต่างด้าวถูกกฎหมาย  114 
          ตลอดชีพ  - 
 ทั่วไป  - 

          พิสูจน์สญัชำต ิ
          MOU  น ำเข้ำ 
          ส่งเสริมกำรลงทุน 

 
48 
66 
- 

  ต่างด้าวที่ผ่อนผันให้ท างานตามมาตรา 13   - 
          ชนกลุ่มน้อย/พื้นที่สูง  - 
          ตำมมติ ครม.(3 สัญชำต)ิ  - 

รวม  114 
ที่มา : ฝ่ายทะเบียนและข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มพัฒนาระบบควบคุมการท างานของคนต่างด้าว 
        ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว 

 
 

2.9. ต าแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงานในประเทศ ปี  2557 

เพศ 
 ปี  2557  

 
ต าแหน่งงาน 

(อัตรา)  ผู้สมัครงาน 
(คน)  บรรจุงาน 

(คน)  

ชำย 40  818  611  

หญิง 18  790  617  

ไม่ระบ ุ 1,192  -  -  

รวม  1,250  1,608  1,228  
                      ที่มา : ระบบสารสนเทศการจัดหางานในประเทศ  กรมการจัดหางาน 
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2.10. อุตสาหกรรมที่นายจ้างต้องการแรงงานมาก 5 อันดับแรก ปี 2557 

   

1.  กำรขำยส่ง กำรขำยปลีก กำรซ่อมแซมยำนยนต์ จักรยำนยนต์  จ ำนวน     680 อัตรำ 
2.  กำรผลิต       จ ำนวน     328 อัตรำ 
3.  กิจกรรมทำงกำรเงินและกำรประกันภัย    จ ำนวน     104 อัตรำ 
4.  กำบริหำรรำชกำรกำรป้องกันประเทศและกำรประกังสังคมภำคบังคับ จ ำนวน       62 อัตรำ  

  5.  กำรก่อสร้ำง       จ ำนวน       30 อัตรำ 
 

 

 

2.11. อาชีพที่นายจ้างต้องการแรงงานมาก 5 อันดบัแรก ปี 2557 
1.  อำชีพงำนพ้ืนฐำน      จ ำนวน     596  อัตรำ 
2.  พนักงำนบริกำร พนักงำนขำยในร้ำนค้ำและตลำด   จ ำนวน     305 อัตรำ 
3.  เสมียน เจ้ำหน้ำท่ี      จ ำนวน     234 อัตรำ 
4.  ช่ำงเทคนิคและผู้ปฏิบตัิงำนท่ีเกี่ยวข้อง    จ ำนวน     182 อัตรำ  
5.  ผู้ปฏิบัติงำนโดยใช้ฝีมือในธุรกจิต่ำง ๆ    จ ำนวน     170 อัตรำ 

 
 

2.12. อาชีพที่มีผู้สมัครงานมาก 5 อันดับแรก ป ี2557 
1.  อำชีพงำนพ้ืนฐำน      จ ำนวน     293 คน 
2.  ช่ำงเทคนิคและผู้ปฏิบตัิงำนท่ีเกี่ยวข้อง    จ ำนวน     276 คน 
3.  พนักงำนบริกำร พนักงำนขำยในร้ำนค้ำและตลำด   จ ำนวน     263 คน 
4.  เสมียน เจ้ำหน้ำท่ี      จ ำนวน     205 คน  
5.  ผู้ปฏิบัติงำนโดยใช้ฝีมือในธุรกจิต่ำงๆ    จ ำนวน       83 คน 
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ที่มา : ระบบสารสนเทศการจดัหางานในประเทศ  กรมการจัดหางาน 
 

ที่มา : ระบบสารสนเทศการจดัหางานในประเทศ  กรมการจัดหางาน 
 

ที่มา : ระบบสารสนเทศการจดัหางานในประเทศ  กรมการจัดหางาน 
 

 

สายด่วน กระทรวงแรงงาน 
1659 

190 
 

2.13. การศึกษา   
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป จ าแนกตามระดับการศึกษาปี 2556 และปี 2557 

หน่วย : คน 

ระดับการศึกษา  
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา   
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา  
 ปี 2556  ปี 2557 

 ไม่มีการศึกษา 8,200  7,199 
 ต่ ากว่าประถมศึกษา 101,042  90,511 
 ระดบัประถมศึกษา 99,323  74,932 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 70,259  45,062 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 45,679  29,155 

    -  สำยสำมัญ  39,622  25,169 
    -  สำยอำชีวศึกษำ  6,032  3,986 
    -  สำยวิชำกำรศึกษำ  26  - 

 ระดับอุดมศึกษา 23,576  21,031 
    -  สำยวิชำกำร  9,108  10,715 
    -  สำยวิชำชีพ  8,740  6,825 
    -  สำยวิชำกำรศึกษำ  5,728  3,491 

 อื่น ๆ -  - 
 ไม่ทราบ  609  143 

รวม  348,687  268,034 
หมายเหต ุ: ในตารางสถติิ ผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เทา่กับยอดรวม ทั้งน้ีเนื่องจากการปัดเศษทศนิยมของข้อมูล 

                            แต่ละจ านวนซ่ึงได้จากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 

ที่มา : กลุ่มสถิตแิรงงาน ส านักสถิตเิศรษฐกิจและสังคมส านักงานสถิตแิห่งชาติ 
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2.10. อุตสาหกรรมที่นายจ้างต้องการแรงงานมาก 5 อันดับแรก ปี 2557 

   

1.  กำรขำยส่ง กำรขำยปลีก กำรซ่อมแซมยำนยนต์ จักรยำนยนต์  จ ำนวน     680 อัตรำ 
2.  กำรผลิต       จ ำนวน     328 อัตรำ 
3.  กิจกรรมทำงกำรเงินและกำรประกันภัย    จ ำนวน     104 อัตรำ 
4.  กำบริหำรรำชกำรกำรป้องกันประเทศและกำรประกังสังคมภำคบังคับ จ ำนวน       62 อัตรำ  

  5.  กำรก่อสร้ำง       จ ำนวน       30 อัตรำ 
 

 

 

2.11. อาชีพที่นายจ้างต้องการแรงงานมาก 5 อันดบัแรก ปี 2557 
1.  อำชีพงำนพ้ืนฐำน      จ ำนวน     596  อัตรำ 
2.  พนักงำนบริกำร พนักงำนขำยในร้ำนค้ำและตลำด   จ ำนวน     305 อัตรำ 
3.  เสมียน เจ้ำหน้ำท่ี      จ ำนวน     234 อัตรำ 
4.  ช่ำงเทคนิคและผู้ปฏิบตัิงำนท่ีเกี่ยวข้อง    จ ำนวน     182 อัตรำ  
5.  ผู้ปฏิบัติงำนโดยใช้ฝีมือในธุรกจิต่ำง ๆ    จ ำนวน     170 อัตรำ 

 
 

2.12. อาชีพที่มีผู้สมัครงานมาก 5 อันดับแรก ป ี2557 
1.  อำชีพงำนพ้ืนฐำน      จ ำนวน     293 คน 
2.  ช่ำงเทคนิคและผู้ปฏิบตัิงำนท่ีเกี่ยวข้อง    จ ำนวน     276 คน 
3.  พนักงำนบริกำร พนักงำนขำยในร้ำนค้ำและตลำด   จ ำนวน     263 คน 
4.  เสมียน เจ้ำหน้ำท่ี      จ ำนวน     205 คน  
5.  ผู้ปฏิบัติงำนโดยใช้ฝีมือในธุรกจิต่ำงๆ    จ ำนวน       83 คน 
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ที่มา : ระบบสารสนเทศการจดัหางานในประเทศ  กรมการจัดหางาน 
 

ที่มา : ระบบสารสนเทศการจดัหางานในประเทศ  กรมการจัดหางาน 
 

ที่มา : ระบบสารสนเทศการจดัหางานในประเทศ  กรมการจัดหางาน 
 

 

สายด่วน กระทรวงแรงงาน 
1659 

190 
 

2.13. การศึกษา   
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป จ าแนกตามระดับการศึกษาปี 2556 และปี 2557 

หน่วย : คน 

ระดับการศึกษา  
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา   
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา  
 ปี 2556  ปี 2557 

 ไม่มีการศึกษา 8,200  7,199 
 ต่ ากว่าประถมศึกษา 101,042  90,511 
 ระดบัประถมศึกษา 99,323  74,932 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 70,259  45,062 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 45,679  29,155 

    -  สำยสำมัญ  39,622  25,169 
    -  สำยอำชีวศึกษำ  6,032  3,986 
    -  สำยวิชำกำรศึกษำ  26  - 

 ระดับอุดมศึกษา 23,576  21,031 
    -  สำยวิชำกำร  9,108  10,715 
    -  สำยวิชำชีพ  8,740  6,825 
    -  สำยวิชำกำรศึกษำ  5,728  3,491 

 อื่น ๆ -  - 
 ไม่ทราบ  609  143 

รวม  348,687  268,034 
หมายเหต ุ: ในตารางสถติิ ผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เทา่กับยอดรวม ทั้งน้ีเนื่องจากการปัดเศษทศนิยมของข้อมูล 

                            แต่ละจ านวนซ่ึงได้จากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 

ที่มา : กลุ่มสถิตแิรงงาน ส านักสถิตเิศรษฐกิจและสังคมส านักงานสถิตแิห่งชาติ 
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2.14. ผู้มีงานท าที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป จ าแนกตามระดับการศึกษาที่ส าเร็จ ปี 2557 

หน่วย : คน 
ระดับการศึกษา  ชาย  หญิง  รวม 

 ไม่มีการศึกษา 740  826  1,566 
 ต่ ากว่าประถมศึกษา 18,956  15,915  34,871 
 ระดับประถมศึกษา 28,943  22,881  51,824 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 14,080  9,039  23,442 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 13,841  7,815  21,656 

    -  สำยสำมัญ  11,793  7,039  18,832 
    -  สำยอำชีวศึกษำ  2,048  776  2,824  
    -  สำยวิชำกำรศึกษำ  -  -  - 

 ระดับอุดมศึกษา 8,776  9,297  18,073 
    -  สำยวิชำกำร  4,321  5,586  9,907 
    -  สำยวิชำชีพ  3,545  1,993  5,538 
    -  สำยวิชำกำรศึกษำ  910  1,718  2,628 

 อื่น ๆ -  -  -  
 ไม่ทราบ  31  54  85 

รวม  85,366  66,150  151,515 
หมายเหต ุ: ในตารางสถติิ ผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เทา่กับยอดรวม  

ทั้งน้ีเนื่องจากการปัดเศษทศนิยมของข้อมูลแตล่ะจ านวน ซึ่งได้จากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
ที่มา : กลุ่มสถิตแิรงงาน ส านักสถิตเิศรษฐกิจและสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ

 
 
 
 
 
 
 

   
   
   

                     
   

ค ำขวัญประจ ำจงัหวัด 
ภูทอกแหล่งพระธรรม  ค่ำล้ ำยำงพำรำ 
งำมตำแก่งอำฮง  บึงโขงหลงเพลินใจ 

น้ ำตกใสเจ็ดสี  ประเพณีแข่งเรือ 
เหนือสุดแดนอีสำน  นมัสกำรหลวงพ่อใหญ่ 

รวมใจศำลสองนำง 
 

บึงกาฬ 
 192 

   

   
   
   
   
   
   

1. ข้อมูลทั่วไป 
1.1. -    เว็ปไซต์จังหวัด  20 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
1.2.1 -   ที่ท าการปกครองจังหวัด  20  จังหวัด  ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
1.2.2 -   ส านักพัฒนาระบบ รูปแบบและโครงสร้าง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 
1.3. -    ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
1.4. -    ส านักงานสถิติจังหวัด  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
1.5. -   กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 
2. ข้อมูลด้านแรงงาน 

2.1. -    ส านักพัฒนาระบบ รูปแบบและโครงสร้าง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย
2.2. -    ส านักงานสถิติจังหวัด  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 2.3. - กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน 
 2.4. - ส านักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน    
 2.5. - กองวิจัยและพัฒนา ส านักงานประกันสังคม  กระทรวงแรงงาน 
 2.6. - สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน/ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด 19 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  กระทรวงแรงงาน 
 2.7. - ระบบบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ  ส านักบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ   
  กรมการจัดหางาน  กระทรวงแรงงาน 
 2.8.  - ฝ่ายทะเบียนและข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มพัฒนาระบบควบคุมการท างานของคนต่างด้าว  ส านัก

บริหารแรงงานต่างด้าว  กรมการจัดหางาน  กระทรวงแรงงาน 
 2.9. - ระบบสารสนเทศการจัดหางานในประเทศ  กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 
 2.10.  -   ระบบสารสนเทศการจัดหางานในประเทศ  กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 
 2.11. - ระบบสารสนเทศการจัดหางานในประเทศ  กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 
 2.12. - ระบบสารสนเทศการจัดหางานในประเทศ  กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 
 2.13. - กลุ่มสถิติแรงงาน  ส านักสถิติเศรษฐกิจและสังคม  ส านักงานสถิติแห่งชาติ    
  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 2.14. - กลุ่มสถิติแรงงาน  ส านักสถิติเศรษฐกิจและสังคม  ส านักงานสถิติแห่งชาติ    

  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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ที่ปรึกษาที่ปรึกษา      
  

 นางชญาภา  ประเสริฐอัมพร 
 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยตลาดแรงงาน 
 
 นางสาวหรรษา  โอเจริญ    
 ผู้อ านวยการกองวิจัยตลาดแรงงาน 
 

ผู้จัดท าผู้จัดท า      
  

นางผานิต   แพเกาะ  นักวิชาการแรงงานช านาญการ 
      รักษาการในต าแหน่ง 

หัวหน้าศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดขอนแก่น   
นายอ ามฤต แสนเมือง  นักวิชาการแรงงานช านาญการ  
นางสาวผ่องพรรณ หนุดนัด    นักวิชาการแรงงานช านาญการ  
นางวรรษมน  เค้าสิม  เจ้าพนักงานแรงงานช านาญงาน 
นางชวนพิศ รถน้อย  นักวิชาการแรงงาน 
นางสาวสุพิชชา    บุญศรี  นักสถิติ 
นางสาวอนัญญา อรรคบุตร  เจ้าพนักงานแรงงาน 
นางสาวอรปรียา    คนยืน    เจ้าพนักงานแรงงาน  
นายอภิชาติ นาหนองตูม เจ้าพนักงานแรงงาน 
นายสลัด สุจันทร์  พนักงานขับรถยนต์ 

 
 
 



 

ที่ปรึกษาที่ปรึกษา      
  

 นางชญาภา  ประเสริฐอัมพร 
 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยตลาดแรงงาน 
 
 นางสาวหรรษา  โอเจริญ    
 ผู้อ านวยการกองวิจัยตลาดแรงงาน 
 

ผู้จัดท าผู้จัดท า      
  

นางผานิต   แพเกาะ  นักวิชาการแรงงานช านาญการ 
      รักษาการในต าแหน่ง 

หัวหน้าศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดขอนแก่น   
นายอ ามฤต แสนเมือง  นักวิชาการแรงงานช านาญการ  
นางสาวผ่องพรรณ หนุดนัด    นักวิชาการแรงงานช านาญการ  
นางวรรษมน  เค้าสิม  เจ้าพนักงานแรงงานช านาญงาน 
นางชวนพิศ รถน้อย  นักวิชาการแรงงาน 
นางสาวสุพิชชา    บุญศรี  นักสถิติ 
นางสาวอนัญญา อรรคบุตร  เจ้าพนักงานแรงงาน 
นางสาวอรปรียา    คนยืน    เจ้าพนักงานแรงงาน  
นายอภิชาติ นาหนองตูม เจ้าพนักงานแรงงาน 
นายสลัด สุจันทร์  พนักงานขับรถยนต์ 

 
 
 



บึงกาฬ	 218

KKP

æ‘¡æå∑’Ë À®°. ¢Õπ·°àπ°“√æ‘¡æå  ‚∑√. (043)‹ 221938, 220128

64 - 66  ∂ππ√◊Ëπ√¡¬å  Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß  ®—ßÀ«—¥¢Õπ·°àπ     2555

E-mail : khonkaenprint@yahoo.com       E-mail : kk_p902@hotmail.com

77#  2558



ข้อมูลพ
ื้นฐานด้านแรงงาน  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ปี 2557 




