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ตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดท าขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมข้อมูลทั่วไปและข้อมูลด้าน
แรงงาน 20 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วยข้อมูลพ้ืนที่ การปกครองส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 
เศรษฐกิจ พืชเศรษฐกิจและอาชีพหลัก การลงทุน ประชากร ก าลังแรงงาน อัตราค่าจ้างขั้นต่ า สถานประกอบ
กิจการและลูกจ้าง การขึ้นทะเบียนประกันสังคมของผู้ประกันตน ข้อมูลการฝึกอาชีพ แรงงานไทยไปต่างประเทศ 
แรงงานต่างด้าว ต าแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน การบรรจุงาน อุตสาหกรรมที่นายจ้างต้องการแรงงาน อาชีพที่
นายจ้างต้องการแรงงาน และอาชีพที่บรรจุงาน ซึ่งสามารถใช้เป็นข้อมูลในการส่งเสริมการมีงานท า และการ
วางแผนพัฒนาก าลังแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน  

ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงานในเอกสารฉบับนี้ ส่วนหนึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวม     
ของศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือเอง  อีกส่วนหนึ่งรวบรวมจากหน่วยงาน
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ข้อมูลพ้ืนฐานด้านแรงงาน 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เป็นเอกสารที่ศูนย์บริหาร
ข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดท าขึ้น โดยมีความมุ่งหมายที่จะรวบรวมข้อมูลหลักด้านแรงงาน  
20  จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปของจังหวัด  ข้อมูลเศรษฐกิจการลงทุน  ข้อมูล
ด้านแรงงานที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับประชากร  ก าลังแรงงาน  อัตราค่าจ้างขั้นต่ า  สถานประกอบการและลูกจ้าง  
การข้ึนทะเบียนประกันสังคม  การไปท างานต่างประเทศ  แรงงานต่างด้าว  การรับสมัครงาน  ต าแหน่งงานว่าง  
การบรรจุงาน และระดับการศึกษาของผู้มีงานท า 
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 14 – 18 องศาเหนือ และเส้นแวงที่ 101 – 105 องศาตะวันออก 

มีเนื้อที่ประมาณ 170,226 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 105.5 ล้านไร่ แบ่งการปกครองออกเป็น 20 จังหวัด 
การปกครองส่วนภูมิภาคมี 322 อ าเภอ 2,678 ต าบล 33,298 หมู่บ้าน และการปกครองส่วนท้องถิ่น มี          
20 องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 5 เทศบาลนคร 38 เทศบาลเมือง 847 เทศบาลต าบล และ 2,055 
องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) จังหวัดที่มีเขตการปกครองมากที่สุด คือ จังหวัดนครราชสีมา มี 32 อ าเภอ รองลงมา
ได้แก่ จังหวัดขอนแกน่ มี 26 อ าเภอ จังหวัดอุบลราชธานี มี 25 อ าเภอ ส่วนจังหวัดที่มีเขตการปกครองน้อยที่สุด
ในภาค คือ จังหวัดหนองบัวล าภู ซ่ึงมีเขตการปกครองเพียง 6 อ าเภอ 

ด้านเศรษฐกิจและรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี ปี 2562 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (GRP) 
ประมาณ 1,596,094 ล้านบาท ประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี จ านวน  86,171 บาท จังหวัดที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อคนสูงสุด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น 124,729 บาท รองลงมาได้แก่  จังหวัดนครราชสีมา 121,068 บาท 
และจังหวัดเลย 101,527 บาท ส่วนจังหวัดที่มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่ าสุด คือ จังหวัดยโสธร 62,623 บาท 

การลงทุน ปี 2563 โรงงานที่ขออนุญาตประกอบกิจการใหม่จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมใน ปี 2563  
มีจ านวน 264 แห่ง และเงินลงทุน จ านวน 11,142 ล้านบาท มีการจ้างงาน 6,387 คน จังหวัดที่มีการขออนุญาต
ประกอบกิจการใหม่มากที่สุดคือ จังหวัดนครราชสีมา มีจ านวน 56 แห่ง มีการจ้างงาน 1,247 คน รองลงมา
จังหวัดขอนแก่น มีการขออนุญาตประกอบกิจการใหม่ 37 แห่ง มีการจ้างงาน 794 คน และจังหวัดอุดรธานี มีการขอ
อนุญาตประกอบกิจการใหม่ 25 แห่ง มีการจ้างงาน 1,972 คน  ตามล าดับ 

การส ารวจภาวะการมีงานท าของประชากร ปี 2563  ของส านักงานสถิติแห่งชาติ  พบว่า             
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ประมาณ 15,002,765 คน เป็นผู้อยู่ในก าลังแรงงาน
ประมาณ  9,567,268 คน ในจ านวนนี้เป็นผู้มีงานท า ประมาณ 9,309,554 คน คิดเป็นร้อยละ 98.83 ของก าลัง
แรงงานปัจจุบัน เป็นผู้ว่างงานประมาณ 109,763 คน คิดเป็นอัตราการว่างงาน ร้อยละ 1.1 และเป็นผู้รอฤดูกาล 
ประมาณ 147,952 คน คิดเป็นร้อยละ 1.55 ส่วนผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน มีประมาณ 5,435,497 คน ในจ านวนนี้
เป็นผู้ที่ท างานบ้าน ประมาณ 1,362,966 คน คิดเป็นร้อยละ 25.08 ของผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงานทั้งหมด ผู้ที่เรียน
หนังสือ ประมาณ 1,367,044 คน คิดเป็นร้อยละ 25.15 และอ่ืน ๆ ประมาณ 2,696,486 คน คิดเป็นร้อยละ  
49.61 

ผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป จ าแนกตามระดับการศึกษาปี 2563 มีประมาณ 15,003,621 คน  
ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับต่ ากว่าประถมศึกษา 4,642,246 คน คิดเป็นร้อยละ 30.94 ของจ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษาที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปทั้งหมด รองลงมาเป็นระดับประถมศึกษา 3,453,410 คน คิดเป็นร้อยละ 23.02 
และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2,730,674 คน คิดเป็นร้อยละ 18.20 ตามล าดับ 

ผู้มีงานท าที่มีอายุ 15 ปีข้ึนไป จ าแนกตามระดับการศึกษา ปี 2563 มีประมาณ 9,357,870 คน ส่วนใหญ่
จบการศึกษาระดับประถมศึกษา 2,608,104 คน คิดเป็นร้อยละ 27.87 ของจ านวนผู้มีงานท าที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป
ทั้งหมด รองลงมาเป็นระดับต่ ากว่าประถมศึกษา 2,315,928 คน คิดเป็นร้อยละ 24.75 และระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 1,556,062 คน คิดเป็นร้อยละ 16.63 ตามล าดับ  

สถานประกอบกิจการ ปี 2563 ที่ขึ้นทะเบียนผ่านกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มีจ านวน 67,772 แห่ง    
มีลูกจ้างทั้งสิ้น 821,871 คน จังหวัดที่มีลูกจ้างมากที่สุด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา 254,143 คน รองลงมา
ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น 126,641 คน และอุบลราชธานี 58,232 คน ตามล าดับ 
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ผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคม ปี 2563  มีสถานประกอบการ ที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคม 
จ านวน 52,269 แห่ง มีผู้ประกันตนทั้งสิ้น 921,439 คน จังหวัดที่มีผู้ประกันตนสูงสุด ได้แก่ จังหวัด
นครราชสีมา 246,874 คน รองลงมาได้แก่ จังหวัดขอนแก่น 137,782 คน และอุบลราชธานี 74,535 คน  
ตามล าดับ 

ผู้ประกันตนที่ข้ึนทะเบียนกรณีว่างงาน ปี 2563 มีจ านวน 123,864 คน จังหวัดที่มีผู้ประกันตนขึ้นทะเบียน
กรณีว่างงานสูงสุด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา 20,110 คน รองลงมาได้แก่ จังหวัดขอนแก่น 12,065 คน และ
อุดรธานี 10,149 คน ตามล าดับ 

ข้อมูลการฝึกอาชีพ ปี 2563 มีจ านวนทั้งสิ้น 260,555 คน โดยหลักสูตรที่มีการฝึกอาชีพมากที่สุด คือ  
หลักสูตรส่งเสริม/พัฒนาฝีมือแรงงานในสถานประกอบการ มีจ านวน 213,347 คน รองลงมาคือหลักสูตร
ยกระดับฝีมือแรงงาน จ านวน 18,624 คน และหลักสูตรทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จ านวน 10,441 คน ตามล าดับ 

แรงงานไทยที่ขออนุญาตเดินทางไปท างานต่างประเทศ ปี 2563 จากข้อมูลของส านักบริหารแรงงาน
ไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน พบว่า มีแรงงานไทยที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปท างานต่างประเทศ 
จ านวน 20,871 คน เมื่อจ าแนกตามวิธีการเดินทาง ส่วนใหญ่เดินทางโดยบริษัทจัดส่ง 10,875 คน คิดเป็นร้อยละ 
52.11 ของจ านวนแรงงานไทยที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปท างานต่างประเทศทั้งหมด รองลงมาได้แก่ เดินทาง
โดยนายจ้างพาไป  4,049 คน คิดเป็นร้อยละ 19.40 และเดินทางด้วยตัวเอง 3,722 คน คิดเป็นร้อยละ 17.83 
ตามล าดับ จังหวัดที่มีการเดินทางไปท างานสูงสุด ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี 4,148 คน คิดเป็นร้อยละ 19.87 
รองลงมา ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ 3,417 คน คิดเป็นร้อยละ 16.37 และจังหวัดนครราชสีมา 2,212 คน คิดเป็นร้อยละ 
10.60 ตามล าดับ 

แรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ท างาน ณ เดือนธันวาคม ปี 2563 จากข้อมูลของส านักบริหาร
แรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน พบว่า มีแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ท างาน จ านวน 55,790 คน 
จังหวัดทีมี่แรงงานต่างด้าวมากที่สุด คือ จังหวัดนครราชสีมา 21,330 คน คิดเป็นร้อยละ 38.23 ของจ านวน
แรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ท างานทั้งหมด รองลงมาได้แก่ จังหวัดขอนแก่น 6,494 คน คิดเป็นร้อยละ 
11.64 และจังหวัดเลย 2,893 คน คิดเป็นร้อยละ 5.19 ตามล าดับ โดยเป็นแรงงานต่างด้าวตามมาตรา 59 
(ตลอดชีพ, ทั่วไป, พิสูจน์สัญชาติเดิม, น าเข้าตาม MOU, น าเข้าตาม มติ ครม. 20 ส.ค.62) มีจ านวน 50,772 คน 
แรงงานต่างด้าวตามมาตรา 62 (ส่งเสริมการลงทุน) มีจ านวน 304 คน แรงงานต่างด้าวตามมาตรา 63/1 (ชนกลุ่มน้อย) 
มีจ านวน 611 คน แรงงานต่างด้าวตามมาตรา 63/2 (มติ ครม.4 ส.ค.63 ตามแบบ บต.23, มติ ครม.4 ส.ค.63 
ตามแบบ บต.24) จ านวน 4,103 คน  

การให้บริการจัดหางานโดยรัฐ ปี 2563 พบว่า มีนายจ้าง/สถานประกอบการ แจ้งต าแหน่งงานว่างผ่าน
ส านักงานจัดหางานจังหวัด 20 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 88,812 อัตรา จังหวัดนครราชสีมา  
มีต าแหน่งงานว่างมากที่สุด 14,954 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 16.84 ของจ านวนต าแหน่งงานว่างทั้งหมด 
รองลงมาได้แก่ จังหวัดขอนแก่น 9,795 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 11.03 และจังหวัดอุดรธานี 6,948 อัตรา คิดเป็น
ร้อยละ 7.82 ตามล าดับ ขณะที่มีผู้สมัครงานรวม 60,543 คน จังหวัดนครราชสีมา มีผู้สมัครงานมากที่สุด 
8,095 คน คิดเป็นร้อยละ 13.37 ของจ านวนผู้สมัครงานทั้งหมด รองลงมาได้แก่ จังหวัดขอนแก่น 5,656 คน คิดเป็น
ร้อยละ 9.34 และจังหวัดสุรินทร์ 5,480 คน คิดเป็น ร้อยละ 9.05 ตามล าดับ โดยในจ านวนนี้มีผู้ที่ได้รับการ
บรรจุงานรวม 45,751 คน จังหวัดนครราชสีมามีผู้ได้บรรจุงานมากที่สุด 6,148 คน คิดเป็นร้อยละ 13.44 
ของจ านวนผู้ที่ได้รับการบรรจุงานทั้งหมด รองลงมาได้แก่ จังหวัดสุรินทร์  4,243 คน คิดเป็นร้อยละ 9.27 และ
จังหวัดสกลนคร 3,753 คน คิดเป็นร้อยละ 8.20 ตามล าดับ 
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1. ข้อมลูทั่วไป 
 

1.1  พื้นที ่  
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ ภาคอีสาน (มาจากภาษาบาลี อีสาน, ภาษาสันสกฤต อีศานฺย แปลว่า 

"ตะวันออกเฉียงเหนือ")  เป็นภูมิภาคหนึ่งในประเทศไทย ตั้งอยู่บนแอ่งโคราชและแอ่งสกลนคร มีแม่น้้าโขง      
กั้นประเทศลาวทางทิศเหนือและตะวันออกของภาค  ทางทิศใต้มีเทือกเขาพนมดงรักกั้นประเทศกัมพูชาและ    
ภาคตะวันออกของประเทศไทย และมีทิวเขาเพชรบูรณ์และทิวเขาดงพญาเย็นเป็นแนวก้ันทางตะวันตกแยกจาก
ภาคกลาง 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังมีเนื้อที่มากที่สุดของประเทศไทย  ประมาณ 168,854 ตารางกิโลเมตร หรือ  
มีเนื้อที่ร้อยละ 33.17 เทียบได้กับหนึ่งในสามของพ้ืนที่ทั้งหมดของประเทศไทย ได้จัดว่าเป็นพ้ืนที่ที่ใหญ่ที่สุดใน
ประเทศไทย เทอืกเขาที่สูงที่สุดในภาคอีสานคือ ยอดภูลมโล ภูหลวง และภูกระดึง ซึ่งเป็นต้นก้าเนิดของแม่น้้าสาย
ส้าคัญของชาวอีสานในหลายจังหวัดด้วยกัน เช่น แม่น้้าห้วยหลวง แม่น้้าชี ล้าตะคอง แม่น้้าพอง แม่น้้าเลย แม่น้้า
พรม แม่น้้ามูล และแม่น้้าสงคราม 

ภาษาหลักของภาคนี้ คือ ภาษาลาวอีสาน ซึ่งเป็นภาษาส้าเนียงหนึ่งทางฝั่งขวาแม่น้้าโขง ส่วนภาษาไทย
นิยมใช้กันทั่วไปโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ และจังหวัดนครราชสีมาแต่ไม่ถือเป็นภาษาหลัก ขณะเดียวกันยังมีภาษา
เขมรที่ใช้กันมากในบริเวณอีสานใต้ นอกจากนี้มีภาษาถิ่นอ่ืน ๆ อีกมาก เช่น ภาษาผู้ไท ภาษาโส้ ภาษาไทโคราช 
ภาษากวย (ส่วย) ภาษาแสก ภาษาข่า ภาษากะเลิง ภาษาโย้ย ภาษาย้อ เป็นต้น ภาคอีสานยังมีเอกลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมที่โดดเด่น เช่น อาหารอีสาน ภาษา อักษร เช่น อักษรไทน้อย ดนตรีหมอล้า ดนตรีกันตรึม ดนตรีเจรียง 
และศิลปะการฟ้อนร้า การเซิ้ง ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ เป็นต้น 

 

1.2   การปกครอง ในปี พ.ศ. 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แบ่งการปกครอง ดังนี้ 
1.2.1  การบริหารส่วนภูมิภาค  

  ประกอบด้วย       322   อ้าเภอ  
       2,678   ต้าบล       

          33,298   หมู่บ้าน 
 
    

 
1.2.2  การบริหารส่วนท้องถิ่น   

  ประกอบด้วย   20  องค์การบริหารส่วนจังหวัด    
   5  เทศบาลนคร    38  เทศบาลเมือง      

 847  เทศบาลต้าบล         2,055  องค์การบริหารส่วนต้าบล 
    
     

 

ที่มา : ส านักบริหารการทะเบยีน กรมการปกครอง 
        กระทรวงมหาดไทย 

ข้อมูล ณ วันที่  9  กันยายน  2563 
ที่มา : กลุ่มงานกฎหมายและระเบยีบทอ้งถิ่น 2  
        กองกฎหมายและระเบียบท้องถิน่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
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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   
   2.  อาชีพหลัก         ท านา  ท าไร่ 
 

 
1.5.  การลงทุน   

   
                      โรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ 

  ปี  2559  ปี 2560 
จ านวนโรงงาน (แห่ง)  697  608 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    41,573.34  41,835 
การจ้างงาน (คน)  10,149  9,055 

 
 
  

2. ข้อมลูด้านแรงงาน 
 

2.1. ประชากร  ณ  วันที่  1  ธันวาคม  2560  

 หน่วย : คน 
เพศ  ปี  2559  ปี  2560 
ชาย  9,078,876  9,045,341 
หญิง   9,572,025  9,548,250 
รวม  18,650,901  18,593,591 

          
ที่มา : ส านักงานสถิตแิห่งชาติ   
 
 

  ปี 2558  ปี 2559 
ผลิตภณัฑ์มวลรวมภาค (GRP) (ล้านบาท)  1,363,967  1,423,122 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  72,831  76,207 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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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  มันส้าปะหลัง  อ้อย  ข้าวโพด ยางพารา   
   2.  อาชีพหลัก         ท้านา  ท้าไร่ 
 

 
1.5  การลงทุน   

   
                        โรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ 

  ปี  2562  ปี 2563 
จ้านวนโรงงาน (แห่ง)  437  264 
จ้านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    29,473.72  11,142 
การจ้างงาน (คน)  9,148  6,387 

 
 
  

2. ข้อมลูด้านแรงงาน 
 

 

2.1  ประชากร  ณ  วันที ่ 1  ธันวาคม  2563 

 หน่วย : คน 
เพศ  ปี  2562  ปี  2563 
ชาย  8,974,605  8,936,894 
หญิง   9,496,299  9,467,397 
รวม  18,470,904  18,404,291 

          
ที่มา : ส านักงานสถิตแิห่งชาติ   
 
 
 

  ปี 2561  ปี 2562 
ผลิตภณัฑ์มวลรวมภาค (GRP) (ล้านบาท)  1,570,003  1,596,094 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  84,434  86,171 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 



ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงาน 20 จังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ6 
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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   
   2.  อาชีพหลัก         ท านา  ท าไร่ 
 

 
1.5.  การลงทุน   

   
                      โรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ 

  ปี  2559  ปี 2560 
จ านวนโรงงาน (แห่ง)  697  608 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    41,573.34  41,835 
การจ้างงาน (คน)  10,149  9,055 

 
 
  

2. ข้อมลูด้านแรงงาน 
 

2.1. ประชากร  ณ  วันที่  1  ธันวาคม  2560  

 หน่วย : คน 
เพศ  ปี  2559  ปี  2560 
ชาย  9,078,876  9,045,341 
หญิง   9,572,025  9,548,250 
รวม  18,650,901  18,593,591 

          
ที่มา : ส านักงานสถิตแิห่งชาติ   
 
 

  ปี 2558  ปี 2559 
ผลิตภณัฑ์มวลรวมภาค (GRP) (ล้านบาท)  1,363,967  1,423,122 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  72,831  76,207 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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2.2  ก าลังแรงงาน  

หน่วย : คน 
สถานภาพก าลังแรงงาน  ปี  2562  ปี  2563 

ประชากรอายุ  15  ปีขึ้นไป  14,993,152  15,002,765 

1. ก าลังแรงงานรวม  9,513,783  9,567,268 

    1.1. ก้าลังแรงงานปัจจุบัน  9,390,789  9,419,317 

           1.1.1. ผู้มีงานท้า  9,317,316  9,309,554 

           1.1.2. ผู้ว่างงาน  73,473  109,763 

    1.2. ก้าลังแรงงานท่ีรอฤดูกาล  122,994  147,952 

2. ผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน  5,479,370  5,435,497 

     2.1. ท้างานบ้าน  1,422,740  1,362,966 

     2.2. เรียนหนังสือ  1,354,473  1,376,044 

     2.3. อื่น ๆ  2,702,156  2,696,486 

3. อัตราการว่างงาน  0.8  1.1 
หมายเหต ุ:  1. ในตารางสถิต ิผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เท่ากบัยอดรวม ทัง้นี้เนื่องจากการปัดเศษทศนิยมของ 
                   ข้อมูลแต่ละจ านวน ซึ่งได้จากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 

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

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 



ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงาน 20 จังหวัด
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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   
   2.  อาชีพหลัก         ท านา  ท าไร่ 
 

 
1.5.  การลงทุน   

   
                      โรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ 

  ปี  2559  ปี 2560 
จ านวนโรงงาน (แห่ง)  697  608 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    41,573.34  41,835 
การจ้างงาน (คน)  10,149  9,055 

 
 
  

2. ข้อมลูด้านแรงงาน 
 

2.1. ประชากร  ณ  วันที่  1  ธันวาคม  2560  

 หน่วย : คน 
เพศ  ปี  2559  ปี  2560 
ชาย  9,078,876  9,045,341 
หญิง   9,572,025  9,548,250 
รวม  18,650,901  18,593,591 

          
ที่มา : ส านักงานสถิตแิห่งชาติ   
 
 

  ปี 2558  ปี 2559 
ผลิตภณัฑ์มวลรวมภาค (GRP) (ล้านบาท)  1,363,967  1,423,122 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  72,831  76,207 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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 2.3  ประชากรอายุ 15 ปขีึ้นไป จ าแนกตามระดับการศึกษาที่ส าเร็จ ปี 2562 และ ปี 2563 

หน่วย : คน 

ระดับการศึกษา  ผู้ส าเร็จการศึกษา   ผู้ส าเร็จการศึกษา  
 ปี 2562  ปี 2563 

 ไม่มีการศึกษา 263,573  232,580 
 ต่ ากว่าประถมศึกษา 4,841,760  4,642,246 
 ระดับประถมศึกษา 3,470,049  3,453,410 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 2,739,307  2,730,674 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2,143,459  2,302,967 

    -  สายสามัญ  1,814,819  1,943,760 
    -  สายอาชีวศึกษา  327,829  357,081 
    -  สายวิชาการศึกษา  810  2,126 

 ระดับอุดมศึกษา 1,529,511  1,636,094 
    -  สายวิชาการ  706,978  757,098 
    -  สายวิชาชีพ  500,465  523,396 
    -  สายวิชาการศึกษา  322,068  355,600 

 อื่น ๆ 157  - 
 ไม่ทราบ  5,337  5,650 

รวม  14,993,152  15,003,621 
หมายเหต ุ: ในตารางสถติิ ผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เทา่กับยอดรวม  

 ทั้งน้ีเนื่องจากการปดัเศษทศนิยมของข้อมูล แต่ละจ านวนซ่ึงได้จากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
ที่มา : กลุ่มสถิตแิรงงาน ส านักสถิตเิศรษฐกิจและสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 



ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงาน 20 จังหวัด
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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   
   2.  อาชีพหลัก         ท านา  ท าไร่ 
 

 
1.5.  การลงทุน   

   
                      โรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ 

  ปี  2559  ปี 2560 
จ านวนโรงงาน (แห่ง)  697  608 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    41,573.34  41,835 
การจ้างงาน (คน)  10,149  9,055 

 
 
  

2. ข้อมลูด้านแรงงาน 
 

2.1. ประชากร  ณ  วันที่  1  ธันวาคม  2560  

 หน่วย : คน 
เพศ  ปี  2559  ปี  2560 
ชาย  9,078,876  9,045,341 
หญิง   9,572,025  9,548,250 
รวม  18,650,901  18,593,591 

          
ที่มา : ส านักงานสถิตแิห่งชาติ   
 
 

  ปี 2558  ปี 2559 
ผลิตภณัฑ์มวลรวมภาค (GRP) (ล้านบาท)  1,363,967  1,423,122 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  72,831  76,207 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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 2.4  ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงานท า จ าแนกตามระดับการศึกษาที่ส าเร็จ ปี 2563 
  หน่วย : คน 

ระดับการศึกษา  ชาย  หญิง  รวม 
 ไม่มีการศึกษา 25,643  39,571  65,214 
 ต่ ากว่าประถมศึกษา 1,257,923  1,058,006  2,315,928 
 ระดับประถมศึกษา 1,477,092  1,131,012  2,608,104 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 919,607  583,268  1,502,875 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 858,338  697,724  1,556,062 

    -  สายสามัญ  728,783  616,922  1,345,705 
    -  สายอาชีวศึกษา  129,386  79,435  208,821 
    -  สายวิชาการศึกษา  169  1,367  1,536 

 ระดับอุดมศึกษา 596,823  710,887  1,307,710 
    -  สายวิชาการ  278,477  351,088  629,565 
    -  สายวิชาชีพ  241,340  190,025  431,365 
    -  สายวิชาการศึกษา  77,006  169,773  246,780 

 อื่น ๆ -  -  - 
 ไม่ทราบ  982  994  1,977 

รวม  5,136,408  4,221,462  9,357,870 
หมายเหต ุ: ในตารางสถติิ ผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เทา่กับยอดรวม  

ทั้งน้ีเนื่องจากการปัดเศษทศนิยมของข้อมูลแตล่ะจ านวน ซึ่งได้จากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
ที่มา : กลุ่มสถิตแิรงงาน ส านักสถิตเิศรษฐกิจและสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 
 2.5  อัตราค่าจ้างขั้นต่ า   

 
      

อัตราค่าจ้างขั้นต่ า  
(บาท/วัน) 
 

 
เขตจังหวัดที่บังคับใช้ 

315 ชัยภูมิ  มหาสารคาม  ศรีสะเกษ  หนองบัวล้าภู  อ้านาจเจริญ     
320 นครพนม  บึงกาฬ  บุรีรัมย์  ยโสธร  ร้อยเอ็ด  เลย  สุรินทร์  อุดรธานี       
323 กาฬสินธุ์  มุกดาหาร  สกลนคร   
325 ขอนแก่น  นครราชสีมา  หนองคาย  อุบลราชธานี       

 
 

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการค่าจ้าง ส านักเศรษฐกิจแรงงาน ส านักงานปลดักระทรวงแรงงาน 
 
 
 
 
 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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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   
   2.  อาชีพหลัก         ท านา  ท าไร่ 
 

 
1.5.  การลงทุน   

   
                      โรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ 

  ปี  2559  ปี 2560 
จ านวนโรงงาน (แห่ง)  697  608 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    41,573.34  41,835 
การจ้างงาน (คน)  10,149  9,055 

 
 
  

2. ข้อมลูด้านแรงงาน 
 

2.1. ประชากร  ณ  วันที่  1  ธันวาคม  2560  

 หน่วย : คน 
เพศ  ปี  2559  ปี  2560 
ชาย  9,078,876  9,045,341 
หญิง   9,572,025  9,548,250 
รวม  18,650,901  18,593,591 

          
ที่มา : ส านักงานสถิตแิห่งชาติ   
 
 

  ปี 2558  ปี 2559 
ผลิตภณัฑ์มวลรวมภาค (GRP) (ล้านบาท)  1,363,967  1,423,122 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  72,831  76,207 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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 2.6  สถานประกอบกิจการ ปี  2563 
        

ขนาดสถานประกอบการ  ปี  2563 
แห่ง ลูกจ้าง (คน)  

1 – 4  คน 37,493 78,341  
5 – 9  คน 16,698 112,780  
10 – 19  คน 6,651 95,231  
20 – 29  คน 4,846 148,500  
50 – 99  คน 1,120 78,876  
100 – 299  คน 737 117,739  
300 – 499  คน 108 40,943  
500 – 999  คน 
>= 1,000  คน 

72 
47 

50,257 
105,203 

 

รวม 67,772 821,871  
              ที่มา : ส านักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน                                                                          
              หมายเหต ุ: แสดงข้อมูลเฉพาะจ านวนสถานประกอบกิจการเอกชนที่ยังมีสถานะการด าเนินการเป็นเปดิกิจการเท่าน้ัน 
 

 

 2.7  ผู้ประกันตน จ าแนกตามขนาดสถานประกอบการ ปี 2563 
 
 

ขนาดสถานประกอบการ   ปี 2563 

  แห่ง  คน 

ตั้งแต ่ ≤ 10 คน   38,848  129,992 
ตั้งแต ่  11 - 20 คน   5,768  85,080 
ตั้งแต ่  21 - 50  คน   4,852  150,937 
ตั้งแต ่  51 - 100  คน   1,462  102,113 
ตั้งแต ่  101 - 200  คน   723  102,050 
ตั้งแต ่  201 - 500  คน   436  135,169 
ตั้งแต ่  501 – 1000  คน   117  83,118 
ตั้งแต ่  ≥  1001   คน   63  132,980 

รวม   52,269  921,439 
                ที่มา : กองวิจัยและพัฒนา ส านักงานประกันสังคม 
                หมายเหต ุ: 1. ข้อมูล ณ วันที่  31 ธันวาคม 2563  

   2. ขนาดสถานประกอบการ จ าแนกตามจ านวนลูกจ้างในสถานประกอบการ  
      
 
 
  
 

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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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   
   2.  อาชีพหลัก         ท านา  ท าไร่ 
 

 
1.5.  การลงทุน   

   
                      โรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ 

  ปี  2559  ปี 2560 
จ านวนโรงงาน (แห่ง)  697  608 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    41,573.34  41,835 
การจ้างงาน (คน)  10,149  9,055 

 
 
  

2. ข้อมลูด้านแรงงาน 
 

2.1. ประชากร  ณ  วันที่  1  ธันวาคม  2560  

 หน่วย : คน 
เพศ  ปี  2559  ปี  2560 
ชาย  9,078,876  9,045,341 
หญิง   9,572,025  9,548,250 
รวม  18,650,901  18,593,591 

          
ที่มา : ส านักงานสถิตแิห่งชาติ   
 
 

  ปี 2558  ปี 2559 
ผลิตภณัฑ์มวลรวมภาค (GRP) (ล้านบาท)  1,363,967  1,423,122 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  72,831  76,207 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 

 

9 

 

 
 

2.8  ผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนกรณีว่างงาน กรมการจัดหางาน ปี 2563 
 

     
                       จ านวนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน   
 

หน่วย : คน 

ปี 2562 94,601 

ปี 2563 123,864 
 

    
             ที่มา  :  กองพัฒนาระบบบรกิารจัดหางาน 

 
 

2.9  ข้อมูลการฝึกอาชีพ  ป ี 2563 

หน่วย : คน 
ประเภทหลักสูตร  ชาย   หญิง  รวม 

1. เสริมทักษะ  405  443  848 
2. การประกอบอาชีพอิสระ  41  40  81 
3. เตรียมเข้าท้างาน  1,335  301  1,636 
4. ยกระดับฝีมือแรงงาน  11,720  6,904  18,624 
5. ทดสอบมาตรฐานฝมีือแรงงาน  8,728  1,713  10,441 
6. การให้บริการพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับการแข่งขัน  104  39  143 
7. การพัฒนาฝีมือแรงงานพัฒนาบุคลากร วิทยากรภายนอก  112  171  283 
8. ส่งเสรมิ/พัฒนาฝมีือในสถานประกอบการ  -  -  213,347 
9. แรงงานฝีมือและศักยภาพแข่งขันโลจสิติกส์  650  175  825 
10. แรงงานฝีมือและศักยภาพแขง่ขันท่องเที่ยว  261  852  1,113 
11. แรงงานผู้สูงอายเุพื่อเพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพ  478  2,505  2,983 
12. อาชีพเสรมิ  3,728  5,532  9,260 
13.การพัฒนาศักยภาพแรงงานเพือ่รองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน  920  51  971 

14.ทดสอบฝีมือคนหางานเพื่อไปท้างานต่างประเทศ  -  -  - 
รวม  28,482  18,726  260,555 

ที่มา : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน/ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
หมายเหต ุ: หลักสูตรส่งเสริม/พัฒนาฝีมือในสถานประกอบการ ไม่สามารถจา้แนกตามชายหญิงได้ เนื่องจากข้อมูลบาง
จังหวัดไม่ได้จ้าแนกชายหญิง 
   

 
 
 
 
 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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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   
   2.  อาชีพหลัก         ท านา  ท าไร่ 
 

 
1.5.  การลงทุน   

   
                      โรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ 

  ปี  2559  ปี 2560 
จ านวนโรงงาน (แห่ง)  697  608 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    41,573.34  41,835 
การจ้างงาน (คน)  10,149  9,055 

 
 
  

2. ข้อมลูด้านแรงงาน 
 

2.1. ประชากร  ณ  วันที่  1  ธันวาคม  2560  

 หน่วย : คน 
เพศ  ปี  2559  ปี  2560 
ชาย  9,078,876  9,045,341 
หญิง   9,572,025  9,548,250 
รวม  18,650,901  18,593,591 

          
ที่มา : ส านักงานสถิตแิห่งชาติ   
 
 

  ปี 2558  ปี 2559 
ผลิตภณัฑ์มวลรวมภาค (GRP) (ล้านบาท)  1,363,967  1,423,122 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  72,831  76,207 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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2.10  แรงงานไทยไปต่างประเทศ 

หน่วย : คน 

 

ปี  2562  ปี  2563 
ชาย  หญิง  รวม  ชาย  หญิง  รวม 

 ผู้ขออนุญาตเดินทางไป
ท างานในต่างประเทศ 33,259  7,576  40,835  17,075  3,796  20,871 

- กรมจัดส่ง 8,004  774  8,778  2,092  133  2,225 
- บริษัทจัดส่ง 14,173  3,795  17,968  8,638  2,237  10,875 
- เดินทางด้วยตนเอง 3,891  2,060  5,951  2,810  912  3,722 
- นายจ้างพาไป 7,191  947  8,138  3,535  514  4,049 

 ฝึกงาน 540  276  816  134  126  260 
 ท้างาน 6,651  671  7,322  3,401  388  3,789 

 RE-ENTRY 22,808  5,833  28,641  5,928  1,600  7,528 
หมายเหต ุ: RE-ENTRY  คือ ผู้ที่ไปท างานต่างประเทศแล้วกลับมาพักผ่อนชั่วคราว      
ที่มา : ระบบบริหารแรงงานไทยไปตา่งประเทศ  กองบริหารแรงงานไทยไปตา่งประเทศ      

 
 
 

2.11  แรงงานต่างด้าว ณ  เดือนธันวาคม ปี  2563 
 

จ านวนคนต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตท างานคงเหลือ 
 

ประเภทคนต่างด้าว    จ านวน  
 (คน) 

  มาตรา 59   50,772 
          ตลอดชีพ   1 

 ทั่วไป    3,695 
          พิสูจน์สญัชาติเดิม   1 
          น้าเข้าตาม MOU   28,905 
          น้าเข้าตาม มติ ครม.20 ส.ค.2562   18,170 
 มาตรา 62  สงเสริมการลงทุน   304 
 มาตรา 63/1 ชนกลุ่มน้อย   611 
 มาตรา 63/2     
          มติ ครม. 4 ส.ค.63 ตามแบบ บต.23  3,767 

 มติ ครม. 4 ส.ค.63 ตามแบบ บต.24  336 
 มาตรา 64  ไป-กลับ หรือตามฤดูกาล  - 

รวม  55,790 
ที่มา : ฝ่ายสารสนเทศ กลุ่มงานพัฒนาระบบควบคุมการท างานของคนต่างด้าว 
        ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว 
 

 
 
 
 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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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   
   2.  อาชีพหลัก         ท านา  ท าไร่ 
 

 
1.5.  การลงทุน   

   
                      โรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ 

  ปี  2559  ปี 2560 
จ านวนโรงงาน (แห่ง)  697  608 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    41,573.34  41,835 
การจ้างงาน (คน)  10,149  9,055 

 
 
  

2. ข้อมลูด้านแรงงาน 
 

2.1. ประชากร  ณ  วันที่  1  ธันวาคม  2560  

 หน่วย : คน 
เพศ  ปี  2559  ปี  2560 
ชาย  9,078,876  9,045,341 
หญิง   9,572,025  9,548,250 
รวม  18,650,901  18,593,591 

          
ที่มา : ส านักงานสถิตแิห่งชาติ   
 
 

  ปี 2558  ปี 2559 
ผลิตภณัฑ์มวลรวมภาค (GRP) (ล้านบาท)  1,363,967  1,423,122 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  72,831  76,207 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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2.12  ต าแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงานที่มาใช้บริการจัดหางาน และการบรรจุงานในประเทศ ปี  2563 
   

เพศ 

 ปี  2563  

 

ต าแหน่งงานว่าง 
(อัตรา)  

ผู้สมัครงาน
ที่มาใช้บริการ

จัดหางาน 
(คน) 

 บรรจุงาน 
(คน)  

ชาย 13,605  25,983  20,692  

หญิง 5,734  34,560  25,059  

ไม่ระบ ุ 69,473  -  -  

รวม  88,812  60,543  45,751  
                      ที่มา : ระบบ Smart Job Center  กรมการจดัหางาน 

 
 

2.13  อุตสาหกรรมที่นายจ้างต้องการแรงงาน  5  อันดับแรก ปี 2563  
 

  1.  การผลิตส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์    จ้านวน    1,456   อัตรา 
  2.  กิจกรรมของส้านักงานจัดหางานหรือตัวแทนจัดหางาน  จ้านวน    1,402   อัตรา 

  3.  การผลิตผลิตภณัฑ์พลาสติก    จ้านวน    1,173   อัตรา 
  4.  การผลิตอาหารปรุงส้าเร็จแช่แข็ง    จ้านวน      713   อัตรา 

  5.  การผลิตน้า้ตาลดิบจากอ้อย    จ้านวน      659   อัตรา      
  

              
2.14  อาชีพที่นายจ้างต้องการแรงงาน  5  อันดับแรก ปี 2563 

 

  1.  แรงงานด้านการประกอบ     จ้านวน    15,480   อัตรา 
  2.  แรงงานบรรจุผลิตภณัฑ ์     จ้านวน    12,966   อัตรา 

  3.  ตัวแทนจัดหาบริการทางธรุกิจและนายหนา้การค้า  จ้านวน      5,461   อัตรา 
  4.  พนักงานขายของหน้าร้าน     จ้านวน      5,227   อัตรา  

  5.  ตัวแทนฝ่ายขายด้านเทคนิคและการค้า   จ้านวน      2,770   อัตรา 
 
 

  

2.15  อาชีพที่มีผู้บรรจุงาน  5  อันดับแรก ปี 2563 
 

  1.  แรงงานบรรจุผลิตภณัฑ ์     จ้านวน     6,662   คน 
2.  แรงงานด้านการประกอบ     จ้านวน     5,613    คน 

  3.  ตัวแทนจัดหาบริการทางธรุกิจและนายหนา้การค้า  จ้านวน     3,069   คน 
  4.  พนักงานขายของหน้าร้าน     จ้านวน     1,312   คน  

  5.  พนักงานรับส่งเอกสาร พนักงานขนสัมภาระ   จ้านวน     1,112   คน 
 
 
 

ที่มา : ระบบ Smart Job Center  กรมการจัดหางาน 

ที่มา : ระบบ Smart Job Center  กรมการจัดหางาน 

ที่มา : ระบบ Smart Job Center  กรมการจัดหางาน 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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1.  ข้อมูลทั่วไป        

1.1  พื้นที่ 
จังหวัดขอนแก่น เป็นจังหวัดขนาดใหญ่ที่มีประชากร

อาศัยอยู่หนาแน่นอีกจังหวัดหนึ่งของภูมิภาค นอกจากจะมีท าเลที่ตั้ง
ทางภูมิศาสตร์อยู่ในบริเวณศูนย์กลางของภาคอีสานแล้ว  ยังเป็น
จังหวัดศูนย์กลางทางการศึกษาและเทคโนโลยีของภูมิภาค  เนื่องจากเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมี
ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ภายในอ าเภอเมืองครบครัน ทั้งที่พักหลายระดับและบริการ
ต่างๆ จ านวนมาก มีทรัพยากรทั้งทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และด้านอ่ืนๆ หลากหลายรูปแบบ และที่ส าคัญคือ
เป็นที่ตั้งของสนามบิน จังหวัดขอนแก่นมีเนื้อที่ประมาณ 10,885 ตารางกิโลเมตร หรือ 6,803,125 ไร่ เป็นจังหวัด 
ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 15 ของประเทศ มีพ้ืนที่อยู่ในเขตของลุ่มน้ าหลัก 2 ลุ่มน้ า คือ ลุ่มน้ ามูลและลุ่มน้ าชี 
ลักษณะภูมิประเทศเป็นพ้ืนที่ภูเขาสูงทางทิศตะวันตก ในเขตของเขาภูกระดึงและเทือกเขาเพชรบูรณ์ ส่วนทางทิศ
ตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงใต้ มีลักษณะสูงต่ าสลับกันเป็นลูกคลื่นลาดเทไปทางทิศตะวันออกและทิศใต้   
ของจังหวัด พ้ืนที่สูงกว่าระดับน้ าทะเลปานกลาง 100-200 เมตร มีแม่น้ าสายส าคัญ คือ แม่น้ าชีและแม่น้ าพอง 
ห่างจากกรุงเทพฯ 449 กิโลเมตร  

 

อาณาเขตติดต่อ 
       • ทิศเหนือ  ติดต่อกับ จังหวัดเลย หนองบัวล าภู และอุดรธานี   
       • ทิศใต้   ติดต่อกับ จังหวัดนครราชสีมา และบุรีรัมย์  
          • ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ จังหวัดกาฬสินธุ์ และมหาสารคาม  
        • ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ จังหวัดชัยภูมิ และเพชรบูรณ์ 

 

1.2  การปกครอง ในปี พ.ศ. 2563  จังหวัดขอนแก่น แบ่งการปกครอง ดังนี้ 
1.2.1  การบริหารส่วนภูมิภาค  

 ประกอบด้วย      26   อ าเภอ   
              199   ต าบล        2,362  หมู่บ้าน 

   
 
 

1.2.2  การบริหารส่วนท้องถิ่น 
ประกอบด้วย    1    องค์การบริหารส่วนจังหวัด         1  เทศบาลนคร    

      6    เทศบาลเมือง                    77  เทศบาลต าบล   
                140    องค์การบริหารส่วนต าบล      

   

ที่มา : ส านักบริหารการทะเบยีน กรมการปกครอง 
        กระทรวงมหาดไทย 

ข้อมูล ณ วันที่  9  กันยายน  2563 
ที่มา : กลุ่มงานกฎหมายและระเบยีบทอ้งถิ่น 2  
        กองกฎหมายและระเบียบท้องถิน่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
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 1.3.  เศรษฐกิจ         

 
 
 

  
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
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    
   

สรุปโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ 

  ปี  2558  ปี 2559 
จ านวนโรงงาน (แห่ง)  58  39 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)  2,750.87  836.18 
การจ้างงาน (คน)  1,076  581 

 

 
  

2.  ข้อมูลด้านแรงงาน 
 
2.1.  ประชากร  ณ  วันที่  1  ธันวาคม  2559 

                     หน่วย : คน 

เพศ  ปี 2558  ปี 2559 
ชาย  840,422  838,918 
หญิง   899,242  898,909 
รวม  1,739,664  1,737,827 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  
 
 

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  183,773  187,271 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  105,512  107,607 

ขอนแก่น 

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   ข้าว  มันส าปะหลัง  อ้อย 
    2.  อาชีพหลัก    ท านา  ท าไร่ 
 
 
 

 1.5  การลงทุน   
   

  โรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ 

  ปี 2562  ปี 2563 
จ านวนโรงงาน (แห่ง)  48  37 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)  2,828.23  2,667 
การจ้างงาน (คน)  953  794 

 

 
  

2.  ข้อมูลด้านแรงงาน 
 
2.1  ประชากร  ณ  วันที ่ 1  ธันวาคม  2563 

                     หน่วย : คน 

เพศ  ปี 2562  ปี 2563 
ชาย  832,036  829,096 
หญิง   894,429  891,900 
รวม  1,726,465  1,720,996 

ที่มา : ส านักงานสถิตแิห่งชาติ   
 
 
 
 
 

  ปี 2561  ปี 2562 
ผลิตภณัฑ์มวลรวมจังหวดั (GPP) (ล้านบาท)  213,735  214,018 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  124,430  124,729 

ขอนแกน่ 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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 1.3.  เศรษฐกิจ         

 
 
 

  
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
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    
   

สรุปโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ 

  ปี  2558  ปี 2559 
จ านวนโรงงาน (แห่ง)  58  39 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)  2,750.87  836.18 
การจ้างงาน (คน)  1,076  581 

 

 
  

2.  ข้อมูลด้านแรงงาน 
 
2.1.  ประชากร  ณ  วันที่  1  ธันวาคม  2559 

                     หน่วย : คน 

เพศ  ปี 2558  ปี 2559 
ชาย  840,422  838,918 
หญิง   899,242  898,909 
รวม  1,739,664  1,737,827 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  
 
 

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  183,773  187,271 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  105,512  107,607 

ขอนแก่น 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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2.2  ก าลังแรงงาน 

หน่วย : คน 
สถานภาพก าลังแรงงาน  ปี  2562  ปี  2563 

ประชากรอายุ  15  ปีขึ้นไป  1,458,292  1,458,772 

1. ก าลังแรงงานรวม  930,611  924,965 

    1.1. ก าลังแรงงานปัจจุบัน  922,804  916,306 

           1.1.1. ผู้มีงานท า  911,709  901,188 

           1.1.2. ผู้ว่างงาน  11,095  15,119 

    1.2. ก าลังแรงงานท่ีรอฤดูกาล  7,807  8,659 

2. ผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน  527,681  533,807 

     2.1. ท างานบ้าน  113,690  106,045 
     2.2. เรียนหนังสือ  187,623  187,162 
     2.3. อื่น ๆ                                                                                      226,368  240,599 
3.อัตราการว่างงาน     1.2  1.6 
หมายเหต ุ: 1. ในตารางสถิติ ผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เทา่กับยอดรวม  
                  ทัง้นี้เนื่องจากการปดัเศษทศนิยมของข้อมูลแต่ละจ านวน ซึ่งได้จากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเรจ็รูป 
               2.  อัตราการว่างงาน  = ผู้ว่างงาน x 100 / ก าลังแรงงานรวม 
ที่มา : กลุ่มสถิตแิรงงาน ส านักสถิตเิศรษฐกิจและสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอนแกน่ 

ดอกไมป้ระจ าจงัหวดั 
ดอกราชพฤกษ ์
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 1.3.  เศรษฐกิจ         

 
 
 

  
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
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    
   

สรุปโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ 

  ปี  2558  ปี 2559 
จ านวนโรงงาน (แห่ง)  58  39 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)  2,750.87  836.18 
การจ้างงาน (คน)  1,076  581 

 

 
  

2.  ข้อมูลด้านแรงงาน 
 
2.1.  ประชากร  ณ  วันที่  1  ธันวาคม  2559 

                     หน่วย : คน 

เพศ  ปี 2558  ปี 2559 
ชาย  840,422  838,918 
หญิง   899,242  898,909 
รวม  1,739,664  1,737,827 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  
 
 

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  183,773  187,271 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  105,512  107,607 

ขอนแก่น 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 

 
 
 

2.3  ประชากรอายุ 15 ปขีึ้นไป จ าแนกตามระดับการศึกษาที่ส าเร็จ ปี 2562  และ ปี 2563 
 

 

หน่วย : คน 

ระดับการศึกษา  ผู้ส าเร็จการศึกษา   ผู้ส าเร็จการศึกษา  

 ปี 2562  ปี 2563 
 ไม่มีการศึกษา 9,897  9,695 
 ต่ ากว่าประถมศึกษา 421,470  392,670 
 ระดับประถมศึกษา 308,047  310,126 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 291,559  276,119 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 243,776  280,924 

    -  สายสามัญ  204,843  225,356 
    -  สายอาชีวศึกษา  38,790  54,377 
    -  สายวิชาการศึกษา  143  1,191 

 ระดับอุดมศึกษา 183,236  189,000 
    -  สายวิชาการ  86,637  83,045 
    -  สายวิชาชีพ  63,204  64,534 
    -  สายวิชาการศึกษา  33,395  41,422 

 อื่น ๆ -  - 
 ไม่ทราบ  307  274 

รวม  1,458,292  1,458,808 
หมายเหต ุ: ในตารางสถติิ ผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เทา่กับยอดรวม  

 ทั้งน้ีเนื่องจากการปดัเศษทศนิยมของข้อมูลแตล่ะจ านวน  ซึ่งได้จากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
ที่มา : กลุ่มสถิตแิรงงาน ส านักสถิตเิศรษฐกิจและสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอนแกน่ 

       จงัหวดัขอนแก่น 
พระธาตุขามแก่น  เสียงแคนดอกคูน  

ศูนย์รวมผ้าไหม  ร่วมใจผูกเสี่ยว  
เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่  ไดโนเสาร์สิรินธรเน่  

สุดเท่เหรียญทองแรกมวยโอลิมปิก 

  ค าขวัญ 
ประจ าจังหวัด 
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 1.3.  เศรษฐกิจ         

 
 
 

  
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
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    
   

สรุปโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ 

  ปี  2558  ปี 2559 
จ านวนโรงงาน (แห่ง)  58  39 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)  2,750.87  836.18 
การจ้างงาน (คน)  1,076  581 

 

 
  

2.  ข้อมูลด้านแรงงาน 
 
2.1.  ประชากร  ณ  วันที่  1  ธันวาคม  2559 

                     หน่วย : คน 

เพศ  ปี 2558  ปี 2559 
ชาย  840,422  838,918 
หญิง   899,242  898,909 
รวม  1,739,664  1,737,827 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  
 
 

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  183,773  187,271 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  105,512  107,607 

ขอนแก่น 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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2.4  ประชากรอายุ 15 ปขีึ้นไปที่มีงานท า จ าแนกตามระดับการศึกษาที่ส าเร็จ ปี 2563 
หน่วย : คน 

ระดับการศึกษา  ชาย  หญิง  รวม 
 ไม่มีการศึกษา -  517  517 
 ต่ ากว่าประถมศึกษา 92,845  74,487  167,332 
 ระดับประถมศึกษา 124,610  109,945  234,555 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 81,481  72,295  153,776 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 90,253  86,617  176,870 

    -  สายสามัญ  78,697  75,635  154,331 
    -  สายอาชีวศึกษา  11,557  9,791  21,348 
    -  สายวิชาการศึกษา  -  1,191  1,191 

 ระดับอุดมศึกษา 73,865  83,654  157,520 
    -  สายวิชาการ  33,215  39,948  73,164 
    -  สายวิชาชีพ  32,113  24,506  56,619 
    -  สายวิชาการศึกษา  8,537  19,200  27,737 

 อื่น ๆ -  -  - 
 ไม่ทราบ  146  -  146 

รวม  463,201  427,515  890,716 
หมายเหต ุ: ในตารางสถติิ ผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เทา่กับยอดรวม   

ทั้งน้ีเนื่องจากการปัดเศษทศนิยมของข้อมูลแตล่ะจ านวน ซึ่งได้จากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
ที่มา : กลุ่มสถิตแิรงงาน ส านักสถิตเิศรษฐกิจและสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 

 
 2.5  อัตราค่าจ้างขั้นต่ า  

 
 

วันละ  325  บาท  
 
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการค่าจ้าง กระทรวงแรงงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอนแกน่ 
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 1.3.  เศรษฐกิจ         

 
 
 

  
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
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    
   

สรุปโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ 

  ปี  2558  ปี 2559 
จ านวนโรงงาน (แห่ง)  58  39 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)  2,750.87  836.18 
การจ้างงาน (คน)  1,076  581 

 

 
  

2.  ข้อมูลด้านแรงงาน 
 
2.1.  ประชากร  ณ  วันที่  1  ธันวาคม  2559 

                     หน่วย : คน 

เพศ  ปี 2558  ปี 2559 
ชาย  840,422  838,918 
หญิง   899,242  898,909 
รวม  1,739,664  1,737,827 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  
 
 

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  183,773  187,271 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  105,512  107,607 

ขอนแก่น 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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2.6  สถานประกอบกิจการ  ปี  2563  
        

ขนาดสถานประกอบการ  ปี  2563 
แห่ง ลูกจ้าง (คน)  

1 – 4  คน 4,063 9,673  
5 – 9  คน 2,392 16,063  
10 – 19  คน 843 11,243  
20 – 29  คน 696 21,541  
50 – 99  คน 162 11,586  
100 – 299  คน 127 20,556  
300 – 499  คน 14 5,205  
500 – 999  คน 
>= 1,000  คน 

15 
9 

10,525 
20,249 

 

รวม 8,321 126,641  
       ที่มา : ส านักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน                                                                          
       หมายเหต ุ: แสดงข้อมูลเฉพาะจ านวนสถานประกอบกิจการเอกชนที่ยังมีสถานะการด าเนินการเป็นเปิดกิจการเท่าน้ัน 

 

2.7  ผู้ประกันตน  จ าแนกตามขนาดสถานประกอบการ ปี 2563 
 

ขนาดสถานประกอบการ 
   ปี 2563  
   แห่ง     คน  

ตั้งแต ่ ≤ 10 คน   4,601  15,636 

ตั้งแต่   11 - 20  คน   746  11,040 

ตั้งแต่   21 - 50  คน   519  15,985 

ตั้งแต่   51 - 100  คน   199  14,285 

ตั้งแต่   101 - 200  คน   99  14,063 

ตั้งแต่   201 - 500 คน   50  15,573 

ตั้งแต่   501 – 1,000  คน   18  12,776 

ตั้งแต ่  ≥ 1,001 คน   14  38,424 

รวม   6,246  137,782 
ที่มา : กองวิจัยและพัฒนา ส านักงานประกันสังคม 
หมายเหต ุ: 1. ข้อมูล ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2563 
              2. ขนาดสถานประกอบการ จ าแนกตามจ านวนลูกจ้างในสถานประกอบการ   
   

                     
 

 
 
 
 
 
 

ขอนแกน่ ขอนแกน่ 
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 1.3.  เศรษฐกิจ         

 
 
 

  
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
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    
   

สรุปโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ 

  ปี  2558  ปี 2559 
จ านวนโรงงาน (แห่ง)  58  39 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)  2,750.87  836.18 
การจ้างงาน (คน)  1,076  581 

 

 
  

2.  ข้อมูลด้านแรงงาน 
 
2.1.  ประชากร  ณ  วันที่  1  ธันวาคม  2559 

                     หน่วย : คน 

เพศ  ปี 2558  ปี 2559 
ชาย  840,422  838,918 
หญิง   899,242  898,909 
รวม  1,739,664  1,737,827 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  
 
 

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  183,773  187,271 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  105,512  107,607 

ขอนแก่น 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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เมือ่เจอปัญหา…..  
        ทอ้ได ้แต ่อยา่ถอย....  

2.8  ผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนกรณีว่างงาน กรมการจัดหางาน ปี 2563 
 

     
                        จ านวนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน   
 

หน่วย : คน 

ปี 2562 10,335 

ปี 2563 12,065 
 

    
         ที่มา  :  กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน 
 
 
2.9  ข้อมูลการฝึกอาชีพ  ปี  2563 

หน่วย : คน 
ประเภทหลักสูตร   ชาย     หญิง    รวม  

1. เสริมทักษะ  -  -  - 
2. การประกอบอาชีพอิสระ  -  -  - 
3. เตรียมเข้าท างาน  133  7  140 
4. ยกระดับฝีมือแรงงาน  924  147  1,071 
5. ทดสอบมาตรฐานฝมีือแรงงาน  801  27  828 
6.  การให้บริการพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับการแข่งขัน  -  -  - 
7.  การพัฒนาฝมีือแรงงานพัฒนาบุคลากร วิทยากรภายนอก  -  -  - 
8.  ส่งเสริม/พัฒนาฝมีือในสถานประกอบการ  18,440  21,697  40,137 
9.  แรงงานฝีมือและศักยภาพแข่งขันโลจสิติกส ์  206  27  233 
10. แรงงานฝีมือและศักยภาพแขง่ขันท่องเที่ยว  28  122  150 
11. แรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ  23  87  110 
12. อาชีพเสริม  122  115  237 
13. การพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรบัการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐาน 
     ฝีมือแรงงาน  96  -  96 

รวม  20,773  22,229  43,002 
ที่มา  :  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6  ขอนแก่น 
 

 
 
 
 
 
 

ขอนแกน่ 
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เมือ่เจอปัญหา…..  
        ทอ้ได ้แต ่อยา่ถอย....  

2.8  ผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนกรณีว่างงาน กรมการจัดหางาน ปี 2563 
 

     
                        จ านวนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน   
 

หน่วย : คน 

ปี 2562 10,335 

ปี 2563 12,065 
 

    
         ที่มา  :  กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน 
 
 
2.9  ข้อมูลการฝึกอาชีพ  ปี  2563 

หน่วย : คน 
ประเภทหลักสูตร   ชาย     หญิง    รวม  

1. เสริมทักษะ  -  -  - 
2. การประกอบอาชีพอิสระ  -  -  - 
3. เตรียมเข้าท างาน  133  7  140 
4. ยกระดับฝีมือแรงงาน  924  147  1,071 
5. ทดสอบมาตรฐานฝมีือแรงงาน  801  27  828 
6.  การให้บริการพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับการแข่งขัน  -  -  - 
7.  การพัฒนาฝมีือแรงงานพัฒนาบุคลากร วิทยากรภายนอก  -  -  - 
8.  ส่งเสริม/พัฒนาฝมีือในสถานประกอบการ  18,440  21,697  40,137 
9.  แรงงานฝีมือและศักยภาพแข่งขันโลจสิติกส ์  206  27  233 
10. แรงงานฝีมือและศักยภาพแขง่ขันท่องเที่ยว  28  122  150 
11. แรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ  23  87  110 
12. อาชีพเสริม  122  115  237 
13. การพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรบัการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐาน 
     ฝีมือแรงงาน  96  -  96 

รวม  20,773  22,229  43,002 
ที่มา  :  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6  ขอนแก่น 
 

 
 
 
 
 
 

ขอนแกน่ 
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 1.3.  เศรษฐกิจ         

 
 
 

  
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
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    
   

สรุปโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ 

  ปี  2558  ปี 2559 
จ านวนโรงงาน (แห่ง)  58  39 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)  2,750.87  836.18 
การจ้างงาน (คน)  1,076  581 

 

 
  

2.  ข้อมูลด้านแรงงาน 
 
2.1.  ประชากร  ณ  วันที่  1  ธันวาคม  2559 

                     หน่วย : คน 

เพศ  ปี 2558  ปี 2559 
ชาย  840,422  838,918 
หญิง   899,242  898,909 
รวม  1,739,664  1,737,827 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  
 
 

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  183,773  187,271 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  105,512  107,607 

ขอนแก่น 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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2.10  แรงงานไทยไปต่างประเทศ 

หน่วย : คน 
  ปี  2562  ปี  2563 

  ชาย  หญิง  รวม  ชาย  หญิง  รวม 
 ผู้ขออนุญาตเดินทางไปท างานใน
ต่างประเทศ 

2,653  652  3,305  1,447  344  1,791 

- กรมจัดส่ง 519  49  568  129  7  136 
- บริษัทจัดส่ง 1,101  294  1,395  661  196  857 
- เดินทางด้วยตนเอง 373  202  575  265  88  353 
- นายจ้างพาไป 660  107  767  392  53  445 

   ฝึกงาน 53  30  83  12  5  17 
  ท างาน 607  77  684  380  48  428 

 RE-ENTRY 1,864  451  2,315  525  119  644 

หมายเหต ุ: RE-ENTRY  คือ ผู้ที่ไปท างานต่างประเทศแล้วกลับมาพักผ่อนชั่วคราว      
ที่มา : ระบบบริหารแรงงานไทยไปตา่งประเทศ  กองบริหารแรงงานไทยไปตา่งประเทศ      

 
 

 2.11  แรงงานต่างด้าว  ณ  เดือนธันวาคม  ปี 2563 
 

 จ านวนคนต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตท างานคงเหลือ 
 

ประเภทคนต่างด้าว    จ านวน  
 (คน) 

  มาตรา 59   5,697 
          ตลอดชีพ   - 

 ทั่วไป    592 
          พิสูจน์สญัชาติเดิม   - 
          น าเข้าตาม MOU   4,129 
          น าเข้าตาม มติ ครม.20 ส.ค.2562   976 
 มาตรา 62  สงเสริมการลงทุน   30 
 มาตรา 63/1 ชนกลุ่มน้อย   55 
 มาตรา 63/2     
          มติ ครม. 4 ส.ค.63 ตามแบบ บต.23  712 

 มติ ครม. 4 ส.ค.63 ตามแบบ บต.24  - 
 มาตรา 64  คนต่างด้าวท างานไป-กลับ หรือตามฤดูกาล  - 

รวม  6,494 
ที่มา : ฝ่ายสารสนเทศ กลุ่มงานพัฒนาระบบควบคุมการท างานของคนต่างด้าว 

 ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว 
 

 
 

ขอนแกน่ 
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 1.3.  เศรษฐกิจ         

 
 
 

  
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
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    
   

สรุปโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ 

  ปี  2558  ปี 2559 
จ านวนโรงงาน (แห่ง)  58  39 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)  2,750.87  836.18 
การจ้างงาน (คน)  1,076  581 

 

 
  

2.  ข้อมูลด้านแรงงาน 
 
2.1.  ประชากร  ณ  วันที่  1  ธันวาคม  2559 

                     หน่วย : คน 

เพศ  ปี 2558  ปี 2559 
ชาย  840,422  838,918 
หญิง   899,242  898,909 
รวม  1,739,664  1,737,827 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  
 
 

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  183,773  187,271 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  105,512  107,607 

ขอนแก่น 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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2.12  ต าแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงานที่มาใช้บริการจัดหางาน และการบรรจุงานในประเทศ ปี  2563 
  

เพศ 

 ปี 2563  

 

ต าแหน่งงานว่าง 
(อัตรา)  

ผู้สมัครงาน
ที่มาใช้บริการ

จัดหางาน 
(คน) 

 บรรจุงาน 
(คน)  

ชาย 1,019  2,069  1,436  

หญิง 461  3,587  2,183  

ไม่ระบ ุ 8,315  -  -  

รวม  9,795  5,656  3,619  
                      ที่มา : ระบบ Smart Job Center  กรมการจดัหางาน 

 
2.13  อุตสาหกรรมที่นายจ้างต้องการแรงงาน 5 อันดับแรก  ปี  2563 

   

  1. การผลติเชือก เชือกเส้นใหญ่ ตาข่าย แห และอวน  จ านวน   2,539 อัตรา 
  2. ร้านสะดวกซื้อ/มินมิาร์ท     จ านวน     999 อัตรา 

  3. การผลติแป้งผสมหรือแป้งส าเรจ็รูปส าหรับใช้ท าขนมปัง  จ านวน     982 อัตรา 
     และประกอบอาหาร       
  4. การผลติขนมปังกรอบและผลิตภัณฑ์ขนมอบกรอบ  จ านวน     544 อัตรา  
  5. การขายปลีกสินค้าอ่ืน ๆ ในร้านค้าท่ัวไป   จ านวน     451  อัตรา 

 
 
 

2.14  อาชีพที่นายจ้างต้องการแรงงาน 5 อันดับแรก ปี  2563 
   

  1. พนักงานขายของหน้าร้าน     จ านวน   1,915   อัตรา 
  2. แรงงานด้านการประกอบ     จ านวน   1,757   อัตรา 

  3. แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ ์     จ านวน   1,602   อัตรา 
  4. ผู้ควบคุมเครื่องทอ เครื่องถักผ้า    จ านวน     840    อัตรา  

  5. แรงงานก่อสร้างถนน  เขื่อน    จ านวน     455    อัตรา 
 
 

  

2.15  อาชีพที่มีผู้บรรจุงาน  5  อันดับแรก ปี 2563 
   

  1. แรงงานด้านการประกอบ     จ านวน     706 คน 
  2. พนักงานขายของหน้าร้าน     จ านวน     374 คน 
  3. แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ ์     จ านวน     359 คน 
  4. ผู้ควบคุมเครื่องทอ เครื่องถักผ้า    จ านวน     307 คน  

  5. พ่อครัว      จ านวน     198 คน 
 

ขอนแกน่ 

ท่ีมา  :   ระบบ Smart Job Center  กรมการจัดหางาน 

ท่ีมา  :  ระบบ Smart Job Center  กรมการจัดหางาน 

ท่ีมา  :   ระบบ Smart Job Center  กรมการจัดหางาน 
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1.ข้อมูลทั่วไป 

1.1  พื้นที ่  
จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์จังหวัดหนึ่งในภาคอีสานจากหลักฐานทางโบราณคดี  

บ่งบอกว่าเคยเป็นที่อยู่ของชนเผ่าละว้า ซ่ึงมีความเจริญทางด้านอารยธรรมประมาณ 1,600 ปี จากหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์เริ่มตั้งเป็นเมืองในสมัยรัตนโกสินทร์เมื่อปี พ.ศ. 2336 โดยท้าวโสมพะมิตรได้อพยพหลบภัยมาจาก
ดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้้าโขงพร้อมไพร่พล และมาตั้งบ้านเรือนอยู่ริมน้้าปาวเรียกว่า "บ้านแก่งส าโรง" แล้วได้น้าเครื่อง
บรรณาการเข้าถวายสวามิภักดิ์ต่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและในเวลาต่อมาได้รับพระกรุณา
โปรดเกล้ายกฐานะบ้านแก่งส้าโรงขึ้นเป็นเมืองและพระราชทานนามว่า"เมืองกาฬสินธุ์" เพราะอยู่ใกล้ล้าน้้าก่้า      
ซึ่งแปลว่า "น้้าด้า" พร้อมทั้งมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ท้าวโสมพะมิตรเป็น  "พระยา
ชัยสุนทร" ครองเมืองกาฬสินธุ์เป็นคนแรก จังหวัดกาฬสินธุ์ ห่างจากกรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนต์ประมาณ 519 
กิโลเมตร มีเนื้อที่ ประมาณ 6,946.746 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 4,341,716 ไร่ หรือ ร้อยละ 4.5 ของพ้ืนที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

 

อาณาเขตติดต่อ  
 ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดสกลนคร และจังหวัดอุดรธานี  
 ทิศใต้  ติดต่อกับ จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดมหาสารคาม 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดมุกดาหาร  
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดขอนแก่น 

 1.2  การปกครอง ในปี พ.ศ. 2563 จังหวัดกาฬสินธุ์ แบ่งการปกครอง ดังนี ้
1.2.1  การบริหารส่วนภูมิภาค  

       ประกอบด้วย   18  อ้าเภอ  
               135  ต้าบล      1,584 หมู่บ้าน 
 
   
   

  1.2.2  การบริหารส่วนท้องถิ่น   
     ประกอบด้วย  1  องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
      2  เทศบาลเมือง    77  เทศบาลต้าบล     

          71  องค์การบริหารส่วนต้าบล     

   

 

จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ที่มา : ส้านักบริหารการทะเบยีน กรมการปกครอง 
        กระทรวงมหาดไทย 

ข้อมูล ณ วันที่  9  กันยายน  2563 
ที่มา : กลุ่มงานกฎหมายและระเบยีบทอ้งถิ่น 2  
        กรมกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น  กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น   

        กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน  กระทรวงมหาดไทย   
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1.3. เศรษฐกิจ  

   

 
 
 

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

 

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

 

1.5. การลงทุน  
  

โรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ 
 

 

    
2.  ข้อมูลด้านแรงงาน 

2.1. ประชากร  ณ  วันท่ี  1  ธันวาคม  2559   
หน่วย : คน 

เพศ  ปี  2558  ปี  2559 
ชาย  397,394  393,982 
หญิง   417,843  415,439 
รวม  815,237  809,421 

 

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  48,329  47,178 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  52,164  51,147 

  ปี 2558  ปี 2559 
จ้านวนโรงงาน (แห่ง)  41  39 
จ้านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)  903.72  4,801.41 
การจ้างงาน (คน)  311  442 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

กาฬสินธุ์ 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาติ   
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1.3  เศรษฐกิจ  

   

 
 
 

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

 

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

 

1.5  การลงทุน  
  

โรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ 
 

 

    
2.  ข้อมูลด้านแรงงาน 

 
2.1  ประชากร  ณ  วันที ่ 1  ธันวาคม  2563   

หน่วย : คน 
เพศ  ปี  2562  ปี  2563 
ชาย  388,353  386,352 
หญิง   411,024  409,409 
รวม  799,377  795,761 

 
 
 

  ปี 2561  ปี 2562 
ผลิตภณัฑ์มวลรวมจังหวดั (GPP) (ล้านบาท)  59,700  58,617 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  74,559  73,587 

  ปี 2562  ปี 2563 
จ้านวนโรงงาน (แห่ง)  33  8 
จ้านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)  261.84  67 
การจ้างงาน (คน)  272  104 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

กาฬสนิธุ ์

ที่มา : ส้านักงานสถิตแิห่งชาติ   
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1.3. เศรษฐกิจ  

   

 
 
 

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

 

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

 

1.5. การลงทุน  
  

โรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ 
 

 

    
2.  ข้อมูลด้านแรงงาน 

2.1. ประชากร  ณ  วันท่ี  1  ธันวาคม  2559   
หน่วย : คน 

เพศ  ปี  2558  ปี  2559 
ชาย  397,394  393,982 
หญิง   417,843  415,439 
รวม  815,237  809,421 

 

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  48,329  47,178 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  52,164  51,147 

  ปี 2558  ปี 2559 
จ้านวนโรงงาน (แห่ง)  41  39 
จ้านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)  903.72  4,801.41 
การจ้างงาน (คน)  311  442 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

กาฬสินธุ์ 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาติ   
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2.2  ก้าลังแรงงาน 

หน่วย : คน 
สถานภาพก้าลังแรงงาน  ปี  2562  ปี  2563 
ประชากรอายุ  15  ปีขึ้นไป  653,184  652,863 
1. ก้าลังแรงงานรวม  415,450  397,471 
    1.1. ก้าลังแรงงานปัจจุบัน  414,280  397,284 
           1.1.1. ผู้มีงานท้า  412,760  394,941 
           1.1.2. ผู้ว่างงาน  1,520  2,343 
    1.2. ก้าลังแรงงานท่ีรอฤดูกาล  1,170  186 
2. ผู้ไม่อยู่ในก้าลังแรงงาน  237,735  255,393 
     2.1. ท้างานบ้าน  93,376  98,847 
     2.2. เรียนหนังสือ  57,197  56,901 
     2.3. อื่น ๆ  87,162  99,645 
3. อัตราการว่างงาน  0.4  0.6 

หมายเหต ุ: 1.ในตารางสถติิ ผลรวมของแต่ละจ้านวนไม่เทา่กับยอดรวม 
                ทั้งน้ีเนื่องจากการปดัเศษทศนิยมของข้อมูลแต่ละจ้านวน ซึ่งได้จากการประมวลด้วยโปรแกรมส้าเรจ็รูป 

2. อัตราการวา่งงาน  = ผู้ว่างงาน x 100 / ก้าลังแรงงานรวม 
ที่มา : กลุ่มสถิตแิรงงาน ส้านักสถิตเิศรษฐกิจและสังคม ส้านักงานสถิติแห่งชาต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กาฬสนิธุ ์
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1.3. เศรษฐกิจ  

   

 
 
 

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

 

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

 

1.5. การลงทุน  
  

โรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ 
 

 

    
2.  ข้อมูลด้านแรงงาน 

2.1. ประชากร  ณ  วันท่ี  1  ธันวาคม  2559   
หน่วย : คน 

เพศ  ปี  2558  ปี  2559 
ชาย  397,394  393,982 
หญิง   417,843  415,439 
รวม  815,237  809,421 

 

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  48,329  47,178 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  52,164  51,147 

  ปี 2558  ปี 2559 
จ้านวนโรงงาน (แห่ง)  41  39 
จ้านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)  903.72  4,801.41 
การจ้างงาน (คน)  311  442 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

กาฬสินธุ์ 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาติ   
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 2.3  ประชากรอายุ 15 ปขีึ้นไป จ้าแนกตามระดับการศึกษาที่ส้าเร็จ ปี 2562 และ ปี 2563 

 หน่วย : คน 

               ระดับการศึกษา 
 ผู้ส้าเร็จการศึกษา   ผู้ส้าเร็จการศึกษา  
 ปี  2562  ปี  2563 

ไม่มีการศึกษา 3,869  3,908 
ต้่ากว่าประถมศึกษา 210,789  207,253 
ระดับประถมศึกษา 167,132  162,820 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 113,502  113,704 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 89,840  97,165 

    -  สายสามัญ  80,954  87,772 
    -  สายอาชีวศึกษา  8,886  9,394 
    -  สายวิชาการศึกษา  -  - 

ระดับอุดมศึกษา 68,052  67,940 
    -  สายวิชาการ  26,203  23,593 
    -  สายวิชาชีพ  23,369  27,856 
    -  สายวิชาการศึกษา  18,481  16,492 

อื่น ๆ -  - 
ไม่ทราบ  -  63 

รวม  653,184  652,855 
หมายเหต ุ: ในตารางสถติิ ผลรวมของแต่ละจ้านวนไม่เทา่กับยอดรวม 

       ทั้งน้ีเนื่องจากการปัดเศษทศนิยมของข้อมูล แตล่ะจ้านวน ซึ่งได้จากการประมวลด้วยโปรแกรมส้าเร็จรูป 
ที่มา : กลุ่มสถิตแิรงงาน ส้านักสถิตเิศรษฐกิจและสังคม ส้านักงานสถิติแห่งชาต ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าขวญั 
ประจ าจงัหวดั 

จงัหวดักาฬสนิธ์ุ 
หลวงพ่อองค์ด้าลอืเลื่อง  เมอืงฟ้าแดดสงยาง 
โปงลางเลิศล้้า  วัฒนธรรมผู้ไท  
ผ้าไหมแพรวา  ผาเสวยภูพาน  
มหาธารล้าปาว  ไดโนเสาร์สตัว์โลกล้านป ี

 

กาฬสนิธุ ์



ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงาน 20 จังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ28 22 

 
1.3. เศรษฐกิจ  

   

 
 
 

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

 

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

 

1.5. การลงทุน  
  

โรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ 
 

 

    
2.  ข้อมูลด้านแรงงาน 

2.1. ประชากร  ณ  วันท่ี  1  ธันวาคม  2559   
หน่วย : คน 

เพศ  ปี  2558  ปี  2559 
ชาย  397,394  393,982 
หญิง   417,843  415,439 
รวม  815,237  809,421 

 

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  48,329  47,178 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  52,164  51,147 

  ปี 2558  ปี 2559 
จ้านวนโรงงาน (แห่ง)  41  39 
จ้านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)  903.72  4,801.41 
การจ้างงาน (คน)  311  442 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

กาฬสินธุ์ 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาติ   

 25 

 

2.4  ประชากรอายุ 15 ปขีึ้นไปที่มีงานท้า จ้าแนกตามระดับการศึกษาที่ส้าเร็จ ปี 2563 
 

หน่วย : คน 
ระดับการศึกษา  ชาย  หญิง  รวม 

ไม่มีการศึกษา 293  243  536 
ต้่ากว่าประถมศึกษา 54,108  39,682  93,790 
ระดับประถมศึกษา 70,231  55,253  125,484 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 36,197  19,047  55,243 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 38,767  26,251  65,018 

    -  สายสามัญ  34,440  24,571  59,011 
    -  สายอาชีวศึกษา  4,327  1,680  6,007 
    -  สายวิชาการศึกษา  -  -  - 

ระดับอุดมศึกษา 22,826  30,546  53,371 
    -  สายวิชาการ  8,550  11,868  20,417 
    -  สายวิชาชีพ  10,427  11,486  21,913 
    -  สายวิชาการศึกษา  3,849  7,192  11,041 

อื่น ๆ -  -  - 
ไม่ทราบ  -  -  - 

รวม  222,421  171,021  393,442 
หมายเหต ุ: ในตารางสถติิ ผลรวมของแต่ละจ้านวนไม่เทา่กับยอดรวม  

ทั้งน้ีเนื่องจากการปัดเศษทศนิยมของข้อมูลแตล่ะจ้านวน ซึ่งได้จากการประมวลด้วยโปรแกรมส้าเร็จรูป 
ที่มา : กลุ่มสถิตแิรงงาน ส้านักสถิตเิศรษฐกิจและสังคม ส้านักงานสถิติแห่งชาติ 

 
 

 2.5  อัตราค่าจ้างขั้นต่้า  
 

   
วันละ  323  บาท  

 
ที่มา : ส้านักงานคณะกรรมการค่าจ้าง กระทรวงแรงงาน 

  
 
 
 
 
 
 
 

กาฬสนิธุ ์



ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงาน 20 จังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 29 22 

 
1.3. เศรษฐกิจ  

   

 
 
 

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

 

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

 

1.5. การลงทุน  
  

โรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ 
 

 

    
2.  ข้อมูลด้านแรงงาน 

2.1. ประชากร  ณ  วันท่ี  1  ธันวาคม  2559   
หน่วย : คน 

เพศ  ปี  2558  ปี  2559 
ชาย  397,394  393,982 
หญิง   417,843  415,439 
รวม  815,237  809,421 

 

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  48,329  47,178 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  52,164  51,147 

  ปี 2558  ปี 2559 
จ้านวนโรงงาน (แห่ง)  41  39 
จ้านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)  903.72  4,801.41 
การจ้างงาน (คน)  311  442 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

กาฬสินธุ์ 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาติ   
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2.6  สถานประกอบกิจการ ปี 2563 

  

ขนาดสถานประกอบกิจการ 
 ปี  2563 

แห่ง ลูกจ้าง (คน)  
1 – 4  คน 2,646 4,443  
5 – 9  คน 773 5,135  
10 – 19  คน 216 2,833  
20 – 49  คน 131 3,858  
50 – 99  คน 32 2,265  
100 – 299  คน 18 2,644  
300 – 499  คน 
500 – 999  คน 

1 
3 

373 
2,159 

 

>= 1,000  คน - -  
รวม 3,820 23,710  

  ที่มา : ส้านักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน                                                                          
  หมายเหต ุ: แสดงข้อมูลเฉพาะจา้นวนสถานประกอบกิจการเอกชนที่ยังมีสถานะการด้าเนินการเป็นเปดิกิจการเทา่น้ัน 
 

 2.7  ผู้ประกันตน  จ้าแนกตามขนาดสถานประกอบการ ปี 2563 
 
     

ขนาดสถานประกอบการ 
  ปี 2563 
   แห่ง    คน  

ตั้งแต่  ≤ 10 คน   1,164  3,902 
ตั้งแต่   11 - 20  คน   197  2,867 
ตั้งแต่   21 - 50  คน   189  5,868 
ตั้งแต่   51 - 100  คน   50  3,557 
ตั้งแต่   101 - 200   คน   29  4,246 
ตั้งแต่   201 - 500   คน   13  4,345 
ตั้งแต่   501 – 1,000   คน   3  2,201 

ตั้งแต่   ≥ 1,001    คน   -  - 

รวม   1,645  26,986 
ที่มา : กองวิจัยและพัฒนา ส านักงานประกันสังคม   
หมายเหต ุ: 1. ข้อมูล ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2563  
              2. ขนาดสถานประกอบการ จ าแนกตามจ านวนลูกจ้างในสถานประกอบการ                  

กาฬสนิธุ ์



ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงาน 20 จังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ30 22 

 
1.3. เศรษฐกิจ  

   

 
 
 

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

 

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

 

1.5. การลงทุน  
  

โรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ 
 

 

    
2.  ข้อมูลด้านแรงงาน 

2.1. ประชากร  ณ  วันท่ี  1  ธันวาคม  2559   
หน่วย : คน 

เพศ  ปี  2558  ปี  2559 
ชาย  397,394  393,982 
หญิง   417,843  415,439 
รวม  815,237  809,421 

 

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  48,329  47,178 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  52,164  51,147 

  ปี 2558  ปี 2559 
จ้านวนโรงงาน (แห่ง)  41  39 
จ้านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)  903.72  4,801.41 
การจ้างงาน (คน)  311  442 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

กาฬสินธุ์ 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาติ   
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2.8  ผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนกรณีว่างงาน กรมการจัดหางาน ปี 2563 

     

           จ้านวนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน   

หน่วย : คน 

ปี 2562 4,701 

ปี 2563 2,995 
 

    

       ที่มา  :  กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน 

 
2.9  ข้อมูลการฝึกอาชีพ  ปี  2563 

หน่วย : คน 
ประเภทหลักสูตร   ชาย     หญิง    รวม  

1.  เสริมทักษะ  -  -  - 
2.  การประกอบอาชีพอิสระ  -  -  - 
3.  เตรียมเขา้ท้างาน  5  -  5 
4.  ยกระดับฝมีือแรงงาน  586  244  830 
5.  ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  322  115  437 
6.  การให้บริการพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับการแข่งขัน  -  -  - 
7.  การพัฒนาฝมีือแรงงานพัฒนาบุคลากรฝึก/วิทยากรภายนอก  -  -  - 
8.  ส่งเสริม/พัฒนาฝมีือในสถานประกอบการ  1,817  768  2,585 
9.  แรงงานฝีมือและศักยภาพแข่งขันโลจสิติกส ์
10. แรงงานฝีมือและศักยภาพแขง่ขันท่องเที่ยว 

 61 
13 

 59 
47 

 120 
60 

11. แรงงานผู้สูงอายเุพื่อเพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพ  5  75  80 
12. อาชีพเสริม  136  231  367 
13. การพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรบัการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐาน ฝมีือแรงงาน   65  -  65 
รวม  3,010  1,539  4,549 
ที่มา : ส้านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ ์
 
 
 
 
 
 

กาฬสนิธุ ์



ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงาน 20 จังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 31 22 

 
1.3. เศรษฐกิจ  

   

 
 
 

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

 

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

 

1.5. การลงทุน  
  

โรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ 
 

 

    
2.  ข้อมูลด้านแรงงาน 

2.1. ประชากร  ณ  วันท่ี  1  ธันวาคม  2559   
หน่วย : คน 

เพศ  ปี  2558  ปี  2559 
ชาย  397,394  393,982 
หญิง   417,843  415,439 
รวม  815,237  809,421 

 

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  48,329  47,178 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  52,164  51,147 

  ปี 2558  ปี 2559 
จ้านวนโรงงาน (แห่ง)  41  39 
จ้านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)  903.72  4,801.41 
การจ้างงาน (คน)  311  442 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

กาฬสินธุ์ 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาติ   
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2.10  แรงงานไทยไปต่างประเทศ 
                                                                                           หน่วย : คน 

 ปี 2562 ปี 2563 
 ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
* ผู้ขออนุญาตเดินทางไปท้างานใน 

ต่างประเทศ 
585 199 784 293 87 380 

- กรมจัดส่ง 86 11 97 18 1 19 
- บริษัทจัดส่ง 233 62 295 125 34 159 
- เดินทางด้วยตนเอง 101 79 180 81 37 118 
- นายจ้างพาไป 165 47 212 69 15 84 
 ฝึกงาน 21 18 39 7 5 12 
 ท้างาน 144 29 173 62 10 72 

* RE-ENTRY 363 144 507 86 41 127 
                    หมายเหต ุ: RE - ENTRY คือ ผู้ที่ไปท้างานตา่งประเทศแลว้กลับมาพักผ่อนชั่วคราว  
                   ที่มา : ระบบบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ  กองบริหารแรงงานไทยไปตา่งประเทศ 
 

2.11  แรงงานต่างด้าว  ณ เดือนธันวาคม ปี 2563 
  

          จ้านวนคนต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตท้างานคงเหลือ 
 

ประเภทคนต่างด้าว    จ้านวน  
 (คน) 

  มาตรา  59  618 
          ตลอดชีพ  - 

 ทั่วไป  78 
          พิสูจน์สญัชาติเดิม 
          น้าเข้าตาม  MOU   
          น้าเข้าตาม  มติ ครม.20 ส.ค.2562   
  มาตรา 62  ส่งเสริมการลงทุน 

 

- 
266 
274 

- 
  มาตรา 63/1 ชนกลุ่มน้อย  6 
  มาตรา 63/2     
          มติ ครม. 4 ส.ค.63 ตามแบบ บต.23  32 

 มติ ครม. 4 ส.ค.63 ตามแบบ บต.24  - 
 มาตรา 64  คนต่างด้าวท้างานไป-กลับ หรือตามฤดูกาล  - 

รวม  656 
   ที่มา : ฝ่ายสารสนเทศ กลุ่มงานพัฒนาระบบควบคุมการท้างานของคนต่างด้าว 

   ส้านักบริหารแรงงานต่างด้าว 
 

กาฬสนิธุ ์



ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงาน 20 จังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ32 22 

 
1.3. เศรษฐกิจ  

   

 
 
 

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

 

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

 

1.5. การลงทุน  
  

โรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ 
 

 

    
2.  ข้อมูลด้านแรงงาน 

2.1. ประชากร  ณ  วันท่ี  1  ธันวาคม  2559   
หน่วย : คน 

เพศ  ปี  2558  ปี  2559 
ชาย  397,394  393,982 
หญิง   417,843  415,439 
รวม  815,237  809,421 

 

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  48,329  47,178 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  52,164  51,147 

  ปี 2558  ปี 2559 
จ้านวนโรงงาน (แห่ง)  41  39 
จ้านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)  903.72  4,801.41 
การจ้างงาน (คน)  311  442 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

กาฬสินธุ์ 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาติ   
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 2.12 ต้าแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงานที่มาใช้บริการจัดหางาน และการบรรจุงานในประเทศ ปี 2563      

 

 

 

 

 

 

 

                                      
         ที่มา : ระบบ Smart Job Center  กรมการจัดหางาน 

2.13  อุตสาหกรรมที่นายจ้างต้องการแรงงาน 5 อันดับแรก ปี 2563 
   

  1.  การศึกษาระดับอุดมศึกษา     จ้านวน      677  อัตรา 
  2.  การผลิตน้า้ตาลดิบจากอ้อย     จ้านวน      154  อัตรา 

  3.  การขายปลีกสินค้าอื่น ๆ ในร้านค้าท่ัวไป    จ้านวน      137  อัตรา 
  4.  การก้าหนดกฎเกณฑ์และการสนับสนุนเพื่อเพิม่ประสิทธิภาพ  จ้านวน      135    อัตรา  
      ในการด้าเนินงานทางการเกษตรกรรม การป่าไม้ การประมงและการลา่สัตว์     

  5.  การบริการดา้นอาหารในภตัตาคาร/ร้านอาหาร   จ้านวน      122  อัตรา 
ที่มา  :   ระบบ Smart Job Center  กรมการจดัหางาน 
 

2.14  อาชีพที่นายจ้างต้องการแรงงาน 5 อันดับแรก ปี 2563 
  1. เจ้าหน้าท่ีส้านักงาน     จ้านวน     843  อัตรา 
  2. แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ ์     จ้านวน     333  อัตรา 

  3. ตัวแทนจัดหาบริการทางธุรกิจและนายหนา้การค้า  จ้านวน     164  อัตรา 
  4. แรงงานด้านการประกอบ     จ้านวน     147  อัตรา  

5. นักท้าแผนที่และนักสา้รวจ     จ้านวน     135      อัตรา 
ที่มา  :   ระบบ Smart Job Center  กรมการจดัหางาน 
 

2.15  อาชีพที่มีผู้บรรจุงาน  5  อันดับแรก ปี 2563 
  1. เจ้าหน้าท่ีส้านักงาน     จ้านวน    428    คน 

  2. แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ ์     จ้านวน    190    คน 
  3. แรงงานด้านการประกอบ     จ้านวน    112    คน 
  4. ตัวแทนจัดหาบริการทางธุรกิจและนายหนา้การค้า  จ้านวน    105    คน  

  5. ตัวแทนฝ่ายขายดา้นเทคนิคและการค้า   จ้านวน     62    คน 
ที่มา  :   ระบบ Smart Job Center  กรมการจดัหางาน 

เพศ 
 ปี  2563  

 

ต้าแหน่งงานว่าง 
(อัตรา)  

ผู้สมัครงานที่มาใช้
บริการจัดหางาน 

(คน) 
 บรรจุงาน 

(คน)  

ชาย 720  1,062  854  

หญิง 333  1,326  1,048  

ไม่ระบ ุ 2,355  -  -  

รวม  3,408  2,388  1,902  

กาฬสนิธุ ์
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1. ข้อมลูทั่วไป 
1.1  พื้นที ่  
        แต่เดิมเมืองชัยภูมิก่อนการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยสันนิษฐานว่ามีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่สมัย

ทวารวดี โดยเมืองชัยภูมินั้นถือเป็นเส้นทางการเผยแพร่วัฒนธรรมทวารวดีจากภาคกลางเข้าสู่ภาคอีสาน  ปรากฏ
หลักฐานจากใบเสมาบ้านกุดโง้งในอ าเภอเมือง และใบเสมานครกาหลงท่ีอ าเภอคอนสวรรค์ และมีกลุ่มประชาชน
ชาวญัฮกุร ซึ่งสันนิษฐานว่าอาจเป็นชาติพันธุ์เดียวกับชาวมอญโบราณสมัยทวารวดีอาศัยอยู่ทางขอบสันเขาตะวันตก
เฉียงใต้ของจังหวัด ในเวลาต่อมาเมื่ออิทธิพลทวารวดีเสื่อมลง อิทธิพลของขอมก็เข้ามาแทน ซึ่งมีลักษณะเดียวกัน
กับจังหวัดอ่ืน ๆ ของอีสานใต้ในเวลานั้น ดังปรากฏหลักฐานการสร้างปราสาทขอม เช่น ปรางค์กู่ในเขตอ าเภอเมือง 
ปรางค์กู่บ้านแท่นในเขตอ าเภอบ้านแท่น กู่แดงในอ าเภอบ้านเขว้า เป็นต้น ส่วนในสมัยสุโขทัยนั้นสันนิษฐานว่า
ชัยภูมิน่าจะเป็นเมืองหนึ่งที่สุโขทัยครอบครองอีกด้วย  

 จังหวัดชัยภูมิมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง  บริเวณตอนกลางของจังหวัดเป็นพ้ืนท่ีราบ พ้ืนที่
ครึ่งหนึ่งของจังหวัดเป็นป่าไม้และภูเขา นอกจากนั้นเป็นที่ราบสูง มีพ้ืนที่ป่าไม้และเทือกเขาตั้งเรียงรายจากทิศ
ตะวันออกสู่ทิศตะวันตก ประกอบด้วยเทือกเขาส าคัญคือ ภูเขียว ภูแลนคา และภูพังเหย ด้วยลักษณะดังกล่าวจึงท า
ให้พ้ืนที่จังหวัด ถูกแบ่งเป็น 2 ส่วน คือส่วนเหนือ มีอ าเภอหนองบัวแดง แก้งคร้อ บ้านแท่น เกษตรสมบูรณ์ ภูเขียว 
คอนสาร และภักดีชุมพลส่วนใต้ มีอ าเภอเมืองชัยภูมิ บ้านเขว้า จัตุรัส บ าเหน็จณรงค์ เทพสถิต หนองบัวระเหว 
คอนสวรรค์ อ าเภอเนินสง่า และกิ่งอ าเภอซับใหญ่  มีเนื้อที่ประมาณ 12,778.3 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
7,986,429 ไร่ อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 332 กิโลเมตร   

  

อาณาเขตติดต่อ 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดขอนแก่น และเพชรบูรณ์ 
 ทิศใต้   ติดต่อกับ จังหวัดนครราชสีมา 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดขอนแก่น นครราชสีมา 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดลพบุรี และเพชรบูรณ์ 

 

1.2  การปกครอง ในปี พ.ศ. 2563  จังหวัดชัยภูมิ แบ่งการปกครอง ดังนี้ 
1.2.1 การบริหารส่วนภูมิภาค  

 ประกอบด้วย        16    อ าเภอ   
               124    ต าบล         

1,635    หมู่บ้าน 
   

 
 

1.2.2 การบริหารส่วนท้องถิ่น   
 ประกอบด้วย    1  องค์การบริหารส่วนจังหวัด        1  เทศบาลเมือง 
            35  เทศบาลต าบล      106  องค์การบริหารส่วนต าบล                      
   

 

ที่มา : ส านักบริหารการทะเบยีน กรมการปกครอง 
        กระทรวงมหาดไทย 

ข้อมูล ณ วันที่  9  กันยายน  2563 
ที่มา : กลุ่มงานกฎหมายและระเบยีบทอ้งถิ่น 2  
        กองกฎหมายและระเบียบท้องถิน่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
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 31 
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1.3. เศรษฐกิจ  

     
 
 
 

   
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(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 2558  ปี 2559 
จ้านวนโรงงาน (แห่ง)  33  21 
จ้านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    6,552.89  998.33 
การจ้างงาน (คน)  423  290 

 
 
 

   2.  ข้อมูลด้านแรงงาน 
 
2.1.  ประชากร  ณ  วันที่  1  ธันวาคม  2559  

 หน่วย : คน 
เพศ  ปี 2558  ปี 2559 
ชาย  464,919  463,762 
หญิง   491,229  490,625 
รวม  956,148  954,387 

                ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  
 

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  52,878  53,278 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  55,161  55,665 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 31 ชัยภูม ิ

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  ข้าวโพด  ถั่วเหลือง  พริก 
   2.  อาชีพหลัก   ท านา  ท าไร่ 
 

1.5  การลงทุน   
 
   โรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ 

 

  ปี 2562  ปี 2563 
จ านวนโรงงาน (แห่ง)  30  6 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    233.87  128 
การจ้างงาน (คน)  1,229  231 

 
 
 
 
 
 
 

 2.  ข้อมูลด้านแรงงาน 

  
 2.1  ประชากร  ณ  วันที ่ 1  ธันวาคม  2563  

 หน่วย : คน 
เพศ  ปี 2562  ปี 2563 
ชาย  459,809    458,307 
หญิง        488,320  487,309 
รวม  948,129    945,616 

                ที่มา : ส านักงานสถิติแหง่ชาติ   
 

  ปี 2561  ปี 2562 
ผลิตภณัฑ์มวลรวมจังหวดั (GPP) (ล้านบาท)  65,996  65,698 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  70,094  70,159 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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1.3. เศรษฐกิจ  

     
 
 
 

   
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(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 2558  ปี 2559 
จ้านวนโรงงาน (แห่ง)  33  21 
จ้านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    6,552.89  998.33 
การจ้างงาน (คน)  423  290 

 
 
 

   2.  ข้อมูลด้านแรงงาน 
 
2.1.  ประชากร  ณ  วันที่  1  ธันวาคม  2559  

 หน่วย : คน 
เพศ  ปี 2558  ปี 2559 
ชาย  464,919  463,762 
หญิง   491,229  490,625 
รวม  956,148  954,387 

                ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  
 

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  52,878  53,278 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  55,161  55,665 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 32 ชยัภูม ิ

2.2  ก าลังแรงงาน 
หน่วย : คน 

สถานภาพก าลังแรงงาน  ปี  2562  ปี  2563 
ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป  778,383  779,528 

1. ก าลังแรงงานรวม  478,366  472,897 

    1.1. ก าลังแรงงานปัจจุบัน  469,096  461,832 

           1.1.1. ผู้มีงานท า  468,178  460,484 

           1.1.2. ผู้ว่างงาน  918  1,347 

    1.2. ก าลังแรงงานท่ีรอฤดูกาล  9,270  11,066 

2. ผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน  300,017  306,631 

     2.1. ท างานบ้าน  104,475  103,754 

     2.2. เรียนหนังสือ  49,888  52,406 

     2.3. อื่น ๆ  145,654  150,471 

3. อัตราการว่างงาน  0.2  0.3 
                       หมายเหต ุ:  1. ในตารางสถิต ิผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เท่ากับยอดรวม 

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

ที่มา : กลุ่มสถิตแิรงงาน ส านักสถิตเิศรษฐกิจและสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าขวญัประจ าจงัหวดั 

   จงัหวดัชยัภูม ิ
ทิวทัศน์สวย  รวยป่าใหญ่ 
มีช้างหลาย  ดอกไม้งาม 

ลือนามวีรบุรุษ  สดุยอดผ้าไหม 
พระใหญ่ทวารวดี 
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1.3. เศรษฐกิจ  

     
 
 
 

   
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(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 2558  ปี 2559 
จ้านวนโรงงาน (แห่ง)  33  21 
จ้านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    6,552.89  998.33 
การจ้างงาน (คน)  423  290 

 
 
 

   2.  ข้อมูลด้านแรงงาน 
 
2.1.  ประชากร  ณ  วันที่  1  ธันวาคม  2559  

 หน่วย : คน 
เพศ  ปี 2558  ปี 2559 
ชาย  464,919  463,762 
หญิง   491,229  490,625 
รวม  956,148  954,387 

                ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  
 

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  52,878  53,278 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  55,161  55,665 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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2.3  ประชากรอายุ 15 ปขีึ้นไป จ าแนกตามระดับการศึกษาที่ส าเร็จ ปี 2562 และ ปี 2563 
 

หน่วย : คน 

ระดับการศึกษา  ผู้ส าเร็จการศึกษา  ผู้ส าเร็จการศึกษา  
 ปี 2562  ปี 2563 

 ไม่มีการศึกษา 11,873  15,371 
 ต่ ากว่าประถมศึกษา 281,267  279,023 
 ระดับประถมศึกษา 169,956  176,971 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 136,704  135,843 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 102,657  101,275 

    -  สายสามัญ  89,786  87,487 
    -  สายอาชีวศึกษา  12,872  13,709 
    -  สายวิชาการศึกษา  -  79 

 ระดับอุดมศึกษา 75,793  71,132 
    -  สายวิชาการ  31,844  33,192 
    -  สายวิชาชีพ  23,352  22,509 
    -  สายวิชาการศึกษา  20,597  15,430 

 อื่น ๆ -  - 
 ไม่ทราบ  133  - 

รวม  778,383  779,614 
 
หมายเหต ุ: ในตารางสถติิ ผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เทา่กับยอดรวม  

   

               ทั้งน้ีเนื่องจากการปัดเศษทศนิยมของข้อมูล แตล่ะจ านวนซ่ึงไดจ้ากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเร็จรปู 
ที่มา : กลุ่มสถิตแิรงงาน ส านักสถิตเิศรษฐกิจและสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาติ    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อสามัญ :  Siam Tulip 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดอกไมป้ระจ าจงัหวดั 
ดอกกระเจยีว 

 

ชัยภูม ิ
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1.3. เศรษฐกิจ  

     
 
 
 

   
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(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 2558  ปี 2559 
จ้านวนโรงงาน (แห่ง)  33  21 
จ้านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    6,552.89  998.33 
การจ้างงาน (คน)  423  290 

 
 
 

   2.  ข้อมูลด้านแรงงาน 
 
2.1.  ประชากร  ณ  วันที่  1  ธันวาคม  2559  

 หน่วย : คน 
เพศ  ปี 2558  ปี 2559 
ชาย  464,919  463,762 
หญิง   491,229  490,625 
รวม  956,148  954,387 

                ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  
 

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  52,878  53,278 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  55,161  55,665 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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2.4  ประชากรอายุ 15 ปขีึ้นไปที่มีงานท า จ าแนกตามระดับการศึกษาที่ส าเร็จ ปี 2563 
 

หน่วย : คน 
ระดับการศึกษา  ชาย  หญิง  รวม 

 ไม่มีการศึกษา 1,008  1,910  2,918 
 ต่ ากว่าประถมศึกษา 71,943  54,965  126,908 
 ระดับประถมศึกษา 74,683  57,260  131,943 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 44,982  27,890  72,872 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 40,638  31,033  71,671 

    -  สายสามัญ  34,994  27,406  62,400 
    -  สายอาชีวศึกษา  5,645  3,580  9,224 
    -  สายวิชาการศึกษา  -  47  47 

 ระดับอุดมศึกษา 25,215  29,718  54,932 
    -  สายวิชาการ  10,698  15,460  26,159 
    -  สายวิชาชีพ  10,321  7,193  17,513 
    -  สายวิชาการศึกษา  4,196  7,065  11,260 

 อืน่ ๆ -  -  - 
 ไม่ทราบ  -  -  - 

รวม  258,469  202,776  461,245 
 
หมายเหต ุ: ในตารางสถติิ ผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เทา่กับยอดรวม  

ทั้งน้ีเนื่องจากการปัดเศษทศนิยมของข้อมูลแตล่ะจ านวน ซึ่งได้จากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
ที่มา : กลุ่มสถิตแิรงงาน ส านักสถิตเิศรษฐกิจและสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 
 
 
 

2.5  อัตราค่าจ้างขั้นต่ า  
   

 
วันละ  315  บาท  

    
 
 
  ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการค่าจ้าง กระทรวงแรงงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชัยภูม ิ
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1.3. เศรษฐกิจ  

     
 
 
 

   
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(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 2558  ปี 2559 
จ้านวนโรงงาน (แห่ง)  33  21 
จ้านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    6,552.89  998.33 
การจ้างงาน (คน)  423  290 

 
 
 

   2.  ข้อมูลด้านแรงงาน 
 
2.1.  ประชากร  ณ  วันที่  1  ธันวาคม  2559  

 หน่วย : คน 
เพศ  ปี 2558  ปี 2559 
ชาย  464,919  463,762 
หญิง   491,229  490,625 
รวม  956,148  954,387 

                ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  
 

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  52,878  53,278 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  55,161  55,665 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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2.6  สถานประกอบกิจการ ปี 2563 
               หน่วย :คน 

ขนาดสถานประกอบกิจการ  ปี  2563 
แห่ง ลูกจ้าง  

1 – 4  คน 1,308 2,799  
5 – 9  คน 615 4,151  
10 – 19  คน 248 3,345  
20 – 29  คน 159 4,635  
50 – 99  คน 35 2,426  
100 – 299  คน 17 2,466  
300 – 499  คน 1 306  
500 – 999  คน 
>= 1,000  คน 

3 
2 

2,245 
2,284 

 

รวม 2,388 24,657  
  ที่มา : ส านักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน                                                                          
  หมายเหต ุ: แสดงข้อมูลเฉพาะจ านวนสถานประกอบกิจการเอกชนที่ยังมีสถานะการด าเนินการเป็นเปิดกิจการเทา่น้ัน 

 
2.7  ผู้ประกันตน  จ าแนกตามขนาดสถานประกอบการ ปี 2563 
    

ขนาดสถานประกอบการ    ปี 2563 
   แห่ง    คน  

ตั้งแต่  ≤ 10 คน   1,618  5,029 

ตั้งแต่   11 - 20  คน   194  2,863 

ตั้งแต่   21- 50  คน   213  6,756 

ตั้งแต่   51 - 100  คน   58  4,096 

ตั้งแต่   101 - 200  คน   17  2,354 

ตั้งแต่   201 - 500  คน   15  4,420 

ตั้งแต่   501 - 1,000  คน   5  3,806 

ตั้งแต่   ≥ 1,001 คน   1  1,127 

รวม   2,121  30,451 
ที่มา : กองวิจัยและพัฒนา ส านักงานประกันสังคม 
หมายเหต ุ: 1. ข้อมูล ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2563 
              2. ขนาดสถานประกอบการ จ าแนกตามจ านวนลูกจ้างในสถานประกอบการ   
   

 

ชัยภูม ิ
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1.3. เศรษฐกิจ  

     
 
 
 

   
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(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 2558  ปี 2559 
จ้านวนโรงงาน (แห่ง)  33  21 
จ้านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    6,552.89  998.33 
การจ้างงาน (คน)  423  290 

 
 
 

   2.  ข้อมูลด้านแรงงาน 
 
2.1.  ประชากร  ณ  วันที่  1  ธันวาคม  2559  

 หน่วย : คน 
เพศ  ปี 2558  ปี 2559 
ชาย  464,919  463,762 
หญิง   491,229  490,625 
รวม  956,148  954,387 

                ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  
 

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  52,878  53,278 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  55,161  55,665 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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2.8  ผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนกรณีว่างงาน กรมการจัดหางาน ปี 2563 
 

     
               จ านวนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน   
 

หน่วย : คน 

ปี 2562 2,950 

ปี 2563 5,688 
 

    
     ทีม่า  :  กองพัฒนาระบบบริการจดัหางาน 

 
2.9  ข้อมูลการฝึกอาชีพ  ปี  2563 

หน่วย : คน 
ประเภทหลักสูตร   ชาย     หญิง    รวม  

1. เสริมทักษะ  -  -  - 
2. การประกอบอาชีพอิสระ  -  -  - 
3. เตรียมเข้าท างาน  47  9  56 
4. ยกระดับฝีมือแรงงาน  389  238  627 
5. ทดสอบมาตรฐานฝมีือแรงงาน  486  148  634 
6. การให้บริการพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับการแข่งขัน  -  -  - 
7. การพัฒนาฝีมือแรงงานพัฒนาบุคลากรฝึก/วิทยากรภายนอก  -  -  - 
8. ส่งเสรมิ/พัฒนาฝมีือแรงงานในสถานประกอบการ  3,885  3,166  7,051 
9. แรงงานฝีมือและศักยภาพแข่งขันโลจสิติกส์  -  -  - 
10. แรงงานฝีมือและศักยภาพแขง่ขันท่องเที่ยว  7  73  80 
11. แรงงานผู้สูงอายเุพื่อเพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพ  57  63  120 
12. อาชีพเสรมิ  51  120  171 
13. การพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรบัการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐาน  56  -  56 
     ฝีมือแรงงาน       

รวม  4,978  3,817  8,795 
ที่มา  :  ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภมู ิ
 
 
 
 
 
 
 
 

ชัยภูม ิ
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1.3. เศรษฐกิจ  

     
 
 
 

   
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(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 2558  ปี 2559 
จ้านวนโรงงาน (แห่ง)  33  21 
จ้านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    6,552.89  998.33 
การจ้างงาน (คน)  423  290 

 
 
 

   2.  ข้อมูลด้านแรงงาน 
 
2.1.  ประชากร  ณ  วันที่  1  ธันวาคม  2559  

 หน่วย : คน 
เพศ  ปี 2558  ปี 2559 
ชาย  464,919  463,762 
หญิง   491,229  490,625 
รวม  956,148  954,387 

                ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  
 

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  52,878  53,278 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  55,161  55,665 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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2.10  แรงงานไทยไปต่างประเทศ  
หน่วย : คน 

  ปี  2562  ปี  2563 
  ชาย  หญิง  รวม  ชาย  หญิง  รวม 

 คนงานที่ไปท างานใน
ต่างประเทศ 5,052  787  5,839  2,973  444  3,417 

- กรมจัดส่ง 403  51  454  118  9  127 
- บริษัทจัดส่ง 887  241  1,128  581  118  699 
- เดินทางด้วยตนเอง 830  233  1,063  806  183  989 
- นายจ้างพาไป 2,932  262  3,194  1,468  134  1,602 

 ฝึกงาน 29  15  44  6  4  10 
 ท างาน 2,903  247  3,150  1,462  130  1,592 

 RE-ENTRY 1,375  360  1,735  349  98  447 
หมายเหต ุ: RE-ENTRY  คือ ผู้ที่ไปท างานต่างประเทศแล้วกลับมาพักผ่อนชั่วคราว  
ที่มา : ระบบบริหารแรงงานไทยไปตา่งประเทศ  กองบริหารแรงงานไทยไปตา่งประเทศ  

 
2.11  แรงงานต่างด้าว  ณ  เดือนธันวาคม  2563   

จ านวนคนต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตท างานคงเหลือ 
 

ประเภทคนต่างด้าว    จ านวน  
 (คน) 

  มาตรา 59   1,697 
          ตลอดชีพ   - 

 ทั่วไป    100 
          พิสูจน์สญัชาติเดิม   - 
          น าเข้าตาม MOU   911 
          น าเข้าตาม มติ ครม.20 ส.ค.2562   686 
 มาตรา 62  สงเสริมการลงทุน   - 
 มาตรา 63/1 ชนกลุ่มน้อย   13 
 มาตรา 63/2     
          มติ ครม. 4 ส.ค.63 ตามแบบ บต.23  63 

 มติ ครม. 4 ส.ค.63 ตามแบบ บต.24  - 
 มาตรา 64  คนต่างด้าวท างานไป-กลับ หรือตามฤดูกาล  - 

รวม  1,773 
ที่มา : ฝ่ายสารสนเทศ กลุ่มงานพัฒนาระบบควบคุมการท างานของคนต่างด้าว 

 ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว 
 

 
 
 

ชัยภูม ิ
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ชัยภูมิ 

 
1.3. เศรษฐกิจ  

     
 
 
 

   
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(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 2558  ปี 2559 
จ้านวนโรงงาน (แห่ง)  33  21 
จ้านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    6,552.89  998.33 
การจ้างงาน (คน)  423  290 

 
 
 

   2.  ข้อมูลด้านแรงงาน 
 
2.1.  ประชากร  ณ  วันที่  1  ธันวาคม  2559  

 หน่วย : คน 
เพศ  ปี 2558  ปี 2559 
ชาย  464,919  463,762 
หญิง   491,229  490,625 
รวม  956,148  954,387 

                ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  
 

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  52,878  53,278 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  55,161  55,665 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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2.12  ต าแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงานที่มาใช้บริการจัดหางาน และการบรรจุงานในประเทศ ปี  2563  
   

เพศ 

 ปี 2563  

 

ต าแหน่งงานว่าง 
(อัตรา)  

ผู้สมัครงาน
ที่มาใช้บริการ

จัดหางาน 
(คน) 

 บรรจุงาน 
(คน)  

ชาย 192  1,022  801  

หญิง 66  1,085  813  

ไม่ระบ ุ 2,401  -  -  

รวม  2,659  2,107  1,614  
                      ที่มา : ระบบ Smart Job Center  กรมการจัดหางาน 

 
2.13  อุตสาหกรรมที่นายจ้างต้องการแรงงาน 5 อันดับแรก  ปี  2563 

  

  1. การตัดเย็บเสื้อผ้าตามค าสั่งของลูกค้า    จ านวน      610    อัตรา 
  2. การขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถกระบะ  จ านวน      165    อัตรา 
     รถตู้ และรถขนาดเล็กท่ีคล้ายกนั      

  3. การเลี้ยงไก่ไข ่      จ านวน      124    อัตรา 
  4. การผลติอุปกรณ์สื่อสาร     จ านวน    102    อัตรา  
  5. การผลติสิ่งทอ      จ านวน        90       อัตรา  
 
 

2.14  อาชพีที่นายจ้างต้องการแรงงาน 5 อันดับแรก  ปี  2563 
   

  1. ผู้ควบคุมเครื่องเย็บ เครื่องปัก    จ านวน     639   อัตรา 
  2. ตัวแทนจัดหาบริการทางธุรกิจและนายหนา้การค้า  จ านวน     299   อัตรา 

  3. แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ ์     จ านวน     253   อัตรา 
  4. ช่างเพชรพลอย  ช่างประดิษฐ์โลหะมคี่าและกึ่งมีค่า  จ านวน     201   อัตรา  

  5. พนักงานขายของหน้าร้าน     จ านวน     131   อัตรา 
 
 
 

2.15  อาชีพที่มีผู้บรรจุงาน  5  อันดับแรก ปี 2563 
   

  1. ตัวแทนจัดหาบริการทางธุรกิจและนายหนา้การค้า  จ านวน      250   คน 
  2. ช่างเพชรพลอย   ช่างประดิษฐโลหะมีค่าและกึ่งมีค่า  จ านวน      205   คน 

  3. แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ ์     จ านวน      157   คน  
  4. ผู้ควบคุมเครื่องเย็บ เครื่องปัก    จ านวน      113   คน 
  5. พนักงานขายของหน้าร้าน     จ านวน      100   คน 
 
 

 
 
 

ชัยภูม ิ

ทีม่า  :   ระบบ Smart Job Center  กรมการจัดหางาน 
 

ท่ีมา  :   ระบบ Smart Job Center  กรมการจัดหางาน 

ท่ีมา  :   ระบบ Smart Job Center  กรมการจัดหางาน 
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1. ข้อมลูทั่วไป  
 

1.1  พื้นที ่
    นครพนมเป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นับเป็นเมืองชายแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์ 

ความสวยงามของทิวทัศน์ และมีความหลากหลายของวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ รวมทั้งประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน        
มีพระธาตุพนมเป็นปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมือง พ้ืนที่ด้านเหนือและตะวันออกของจังหวัดติดกับแม่น้ําโขงโดยตลอด 
นครพนมเป็นจังหวัดชายแดนตั้งเลียบชายฝั่งขวาของแม่น้ําโขง ตรงข้ามกับเมืองท่าแขก แขวงคําม่วนของประเทศลาว 
นครพนมเป็นจังหวัดที่ประดิษฐานพระธาตุพนมอันศักดิ์สิทธิ์และเก่าแก่  ซึ่ งเป็นพระธาตุที่ประดิษฐาน            
พระอุรังคธาตุ (กระดูกหน้าอก) ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (สมณโคดม) และนับเป็นพระบรมธาตุคู่เมือง
นครพนม เป็นที่เคารพสักการะของชาวไทยและชาวลาวทั้งสองฝั่งแม่น้ําโขงมาตั้งแต่บรรพกาลนานหลายพันปี   
พระธาตุพนมประดิษฐานอยู่ที่อําเภอธาตุพนม นอกจากนี้ ในตัวเมืองนครพนมยังมีพระธาตุนครประดิษฐาน     
เป็นพระธาตุกลางเมืองด้วย พระธาตุนครนี้เดิมเป็นวัดที่ใช้สําหรับประกอบพระราชพิธีถือน้ําพระพิพัฒน์สัตยา  
ของเจ้าเมืองนครพนมในอดีตจังหวัดนครพนมมีพ้ืนที่ประมาณ 5,502.670 ตารางกิโลเมตร ระยะทางห่างจาก
กรุงเทพมหานครประมาณ 740 กิโลเมตร 

 

อาณาเขตติดต่อ 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับ อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 
 ทิศใต้   ติดต่อกับ อําเภอดงหลวง อําเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร 
 ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ แขวงคําม่วน และแขวงบริคําไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตย 

ประชาชนลาว  โดยมีแม่น้ําโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดน 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อําเภอกุสุมาลย์ และอําเภออากาศอํานวย จังหวัดสกลนคร 

 

1.2  การปกครอง ในปี พ.ศ.2563  จังหวัดนครพนม แบ่งการปกครอง ดังนี ้
   1.2.1  การบริหารส่วนภูมิภาค  

  ประกอบด้วย    12   อําเภอ    
    99  ตําบล        1,131  หมู่บ้าน 
   

 
 
   1.2.2  การบริหารส่วนท้องถิ่น   

 ประกอบด้วย     1  องค์การบริหารส่วนจังหวัด    1  เทศบาลเมือง     
 21  เทศบาลตําบล   81  องค์การบริหารส่วนตําบล    

   
 

จงัหวดันครพนม 

ที่มา : ส านักบริหารการทะเบยีน กรมการปกครอง 
        กระทรวงมหาดไทย 

ข้อมูล ณ วันที่  9  กันยายน  2563 
ที่มา : กลุ่มงานกฎหมายและระเบยีบทอ้งถิ่น 2  
        กองกฎหมายและระเบียบท้องถิน่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
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1.3. เศรษฐกิจ  

   
 
 
 

   
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(GPP AT CURRENT  MARKET  PRICES)     

 

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

    

โรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ 
 

  ปี 2558  ปี 2559 
จ้านวนโรงงาน (แห่ง)  42  37 
จ้านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    662.07  279.12 
การจ้างงาน (คน)  458  362 

 

 
 

2. ข้อมูลด้านแรงงาน 
2.1. ประชากร  ณ  วันที่  1  ธันวาคม  2559 

หน่วย : คน 
เพศ  ปี 2558  ปี 2559 
ชาย  276,751  275,159 
หญิง   292,022  290,781 
รวม  568,773  565,940 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  
 
 
 
 
 
 
 
 

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  38,027  38,073 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  66,404  66,799 

นครพนม 

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.  พชืเศรษฐกิจ   ข้าว  มันสําปะหลัง  อ้อย 
    2.  อาชีพหลัก   ทํานา  ทําไร่ 
 
1.5  การลงทุน   

    

โรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ 
 

  ปี 2562  ปี 2563 
จํานวนโรงงาน (แห่ง)  19  6 
จํานวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    244.2  75 
การจ้างงาน (คน)  275  25 

 

 
 

2. ข้อมูลด้านแรงงาน 
 

2.1  ประชากร  ณ  วันที่  1  ธันวาคม  2563 
หน่วย : คน 

เพศ  ปี 2562  ปี 2563 
ชาย  270,610  269,160 
หญิง   287,426  286,339 
รวม  558,036  555,535 

ที่มา : ส านักงานสถิตแิห่งชาติ   
 
 
 
 
 
 
 
 

  ปี 2561  ปี 2562 
ผลิตภณัฑ์มวลรวมจังหวดั (GPP) (ล้านบาท)  43,126  45,053 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  76,915  80,956 

นครพนม 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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1.3. เศรษฐกิจ  

   
 
 
 

   
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(GPP AT CURRENT  MARKET  PRICES)     

 

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

    

โรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ 
 

  ปี 2558  ปี 2559 
จ้านวนโรงงาน (แห่ง)  42  37 
จ้านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    662.07  279.12 
การจ้างงาน (คน)  458  362 

 

 
 

2. ข้อมูลด้านแรงงาน 
2.1. ประชากร  ณ  วันที่  1  ธันวาคม  2559 

หน่วย : คน 
เพศ  ปี 2558  ปี 2559 
ชาย  276,751  275,159 
หญิง   292,022  290,781 
รวม  568,773  565,940 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  
 
 
 
 
 
 
 
 

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  38,027  38,073 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  66,404  66,799 

นครพนม 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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2.2  ก าลังแรงงาน 
หน่วย : คน 

สถานภาพก าลังแรงงาน  ปี  2562  ปี  2563 
ประชากรอายุ  15  ปีขึ้นไป  441,965  442,033 
1. ก าลังแรงงานรวม  281,047  287,451 
    1.1. กําลังแรงงานปัจจุบัน  277,745  284,377 
           1.1.1. ผู้มีงานทํา  271,292  278,014 
           1.1.2. ผู้ว่างงาน  6,453  6,363 
    1.2. กําลังแรงงานท่ีรอฤดูกาล  3,301  3,074 
2. ผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน  160,918  154,582 
     2.1. ทํางานบ้าน  42,803  38,052 
     2.2. เรียนหนังสือ  32,926  39,011 
     2.3. อื่น ๆ  85,189  77,519 
3. อัตราการว่างงาน  2.3  2.2 
หมายเหต ุ:  1. ในตารางสถิต ิผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เท่ากบัยอดรวม 
                   ทั้งน้ีเนื่องจากการปัดเศษทศนิยมของข้อมูลแต่ละจ านวน ซึ่งได้จากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเรจ็รูป 

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

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นครพนม 

จังหวัดนครพนม 
พระธาตุพนมค่าล้้า  วัฒนธรรมหลากหลาย  

 เรณูผู้ไท  เรือไฟโสภา  งามตาฝั่งโขง 
 

ค้าขวัญประจ้า 
จังหวัด 
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1.3. เศรษฐกิจ  

   
 
 
 

   
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(GPP AT CURRENT  MARKET  PRICES)     

 

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

    

โรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ 
 

  ปี 2558  ปี 2559 
จ้านวนโรงงาน (แห่ง)  42  37 
จ้านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    662.07  279.12 
การจ้างงาน (คน)  458  362 

 

 
 

2. ข้อมูลด้านแรงงาน 
2.1. ประชากร  ณ  วันที่  1  ธันวาคม  2559 

หน่วย : คน 
เพศ  ปี 2558  ปี 2559 
ชาย  276,751  275,159 
หญิง   292,022  290,781 
รวม  568,773  565,940 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  
 
 
 
 
 
 
 
 

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  38,027  38,073 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  66,404  66,799 

นครพนม 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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2.3  ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จ าแนกตามระดับการศึกษาที่ส าเร็จ ปี 2562 และ ปี 2563 
 

หน่วย : คน 

ระดับการศึกษา  ผู้ส าเร็จการศึกษา   ผู้ส าเร็จการศึกษา  
 ปี  2562  ปี  2563 

 ไม่มีการศึกษา 8,148  9,286 
 ต่ ากว่าประถมศึกษา 126,693  112,498 
 ระดับประถมศึกษา 123,877  118,727 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 73,536  76,902 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 62,009  64,997 

    -  สายสามัญ  50,428  56,640 
    -  สายอาชีวศึกษา  11,421  8,357 
    -  สายวิชาการศึกษา  159  - 

 ระดับอุดมศึกษา 47,702  59,641 
    -  สายวิชาการ  21,176  28,305 
    -  สายวิชาชีพ  14,788  17,487 
    -  สายวิชาการศึกษา  11,738  13,849 

 อื่น ๆ -  - 
 ไม่ทราบ  -  - 

รวม  441,965  442,051 
หมายเหต ุ: ในตารางสถติิ ผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เทา่กับยอดรวม  
          ทั้งน้ีเนื่องจากการปัดเศษทศนิยมของข้อมูล แต่ละจ านวนซ่ึงได้จากการประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรปู 

   

ที่มา : กลุ่มสถิตแิรงงาน ส านักสถิตเิศรษฐกิจและสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อสามัญ : Anan,Tembusu 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ดอกไมป้ระจ าจงัหวดั
ดอกกนัเกรา 

นครพนม 



ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงาน 20 จังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ48

 40 

 
1.3. เศรษฐกิจ  

   
 
 
 

   
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(GPP AT CURRENT  MARKET  PRICES)     

 

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

    

โรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ 
 

  ปี 2558  ปี 2559 
จ้านวนโรงงาน (แห่ง)  42  37 
จ้านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    662.07  279.12 
การจ้างงาน (คน)  458  362 

 

 
 

2. ข้อมูลด้านแรงงาน 
2.1. ประชากร  ณ  วันที่  1  ธันวาคม  2559 

หน่วย : คน 
เพศ  ปี 2558  ปี 2559 
ชาย  276,751  275,159 
หญิง   292,022  290,781 
รวม  568,773  565,940 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  
 
 
 
 
 
 
 
 

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  38,027  38,073 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  66,404  66,799 

นครพนม 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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2.4  ประชากรอายุ 15 ปขีึ้นไปที่มีงานท า จ าแนกตามระดับการศึกษาที่ส าเร็จ ปี 2563 
 

หน่วย : คน 
ระดับการศึกษา  ชาย  หญิง  รวม 

 ไม่มีการศึกษา 1,299  2,061  3,360 
 ต่ ากว่าประถมศึกษา 30,819  26,059  56,878 
 ระดับประถมศึกษา 49,469  40,457  89,925 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 25,522  17,309  42,831 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 24,261  18,223  42,483 

    -  สายสามัญ  21,287  15,835  37,122 
    -  สายอาชีวศึกษา  2,974  2,388  5,361 
    -  สายวิชาการศึกษา  -  -  - 

 ระดับอุดมศึกษา 21,300  29,036  50,336 
    -  สายวิชาการ  10,944  13,772  24,716 
    -  สายวิชาชีพ  7,363  6,510  13,873 
    -  สายวิชาการศึกษา  2,993  8,755  11,748 

 อื่น ๆ -  -  - 
 ไม่ทราบ  -  -  - 

รวม  152,670  133,144  285,814 
หมายเหต ุ: ในตารางสถติิ ผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เทา่กับยอดรวม  

ทั้งน้ีเนื่องจากการปัดเศษทศนิยมของข้อมูลแตล่ะจ านวน ซึ่งได้จากการประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรปู 
ที่มา : กลุ่มสถิตแิรงงาน ส านักสถิตเิศรษฐกิจและสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 
 

2.5  อัตราค่าจ้างขั้นต่ า 
    
 

           วันละ  320  บาท 
    

 

 ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการค่าจ้าง กระทรวงแรงงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นครพนม 
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1.3. เศรษฐกิจ  

   
 
 
 

   
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(GPP AT CURRENT  MARKET  PRICES)     

 

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

    

โรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ 
 

  ปี 2558  ปี 2559 
จ้านวนโรงงาน (แห่ง)  42  37 
จ้านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    662.07  279.12 
การจ้างงาน (คน)  458  362 

 

 
 

2. ข้อมูลด้านแรงงาน 
2.1. ประชากร  ณ  วันที่  1  ธันวาคม  2559 

หน่วย : คน 
เพศ  ปี 2558  ปี 2559 
ชาย  276,751  275,159 
หญิง   292,022  290,781 
รวม  568,773  565,940 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  
 
 
 
 
 
 
 
 

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  38,027  38,073 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  66,404  66,799 

นครพนม 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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2.6  สถานประกอบกิจการ ปี  2563 
        

ขนาดสถานประกอบการ  ปี  2563 
แห่ง ลูกจ้าง (คน)  

1 – 4  คน 998 2,190  
5 – 9  คน 537 3,695  
10 – 19  คน 128 1,674  
20 – 29  คน 113 3,493  
50 – 99  คน 16 1,195  
100 – 299  คน 8 1,052  
300 – 499  คน -  -  
500 – 999  คน 
>= 1,000  คน 

- 
- 

- 
- 

 

รวม 1,800 13,299  
              ที่มา : ส้านักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน                                                                          
              หมายเหต ุ: แสดงข้อมูลเฉพาะจ้านวนสถานประกอบกิจการเอกชนที่ยังมีสถานะการด้าเนินการเป็นเปดิกิจการเท่าน้ัน 
 

 
 

 

2.7  ผู้ประกันตน  จ าแนกตามขนาดสถานประกอบการ  ปี 2563  
     

ขนาดสถานประกอบการ   ปี 2563 
   แห่ง    คน  

ตั้งแต ่ ≤ 10 คน   1,092  3,168 

ตั้งแต่   11 - 20  คน   148  2,218 

ตั้งแต่   21 - 50  คน   121  3,612 

ตั้งแต่   51 - 100  คน   33  2,269 

ตั้งแต่   101 - 200  คน   11  1,413 

ตั้งแต่   201 - 500  คน   7  2,531 

ตั้งแต่   501 - 1,000  คน   4  3,349 

ตั้งแต ่  ≥ 1,001  คน   -  - 

รวม   1,416  18,560 
                      ที่มา : กองวิจัยและพัฒนา ส้านักงานประกันสังคม 

        หมายเหต ุ: 1. ข้อมูล ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2563  
         2. ขนาดสถานประกอบการ จ้าแนกตามจ้านวนลูกจ้างในสถานประกอบการ   

             
 
 
 
 
 

นครพนม 
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1.3. เศรษฐกิจ  

   
 
 
 

   
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(GPP AT CURRENT  MARKET  PRICES)     

 

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

    

โรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ 
 

  ปี 2558  ปี 2559 
จ้านวนโรงงาน (แห่ง)  42  37 
จ้านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    662.07  279.12 
การจ้างงาน (คน)  458  362 

 

 
 

2. ข้อมูลด้านแรงงาน 
2.1. ประชากร  ณ  วันที่  1  ธันวาคม  2559 

หน่วย : คน 
เพศ  ปี 2558  ปี 2559 
ชาย  276,751  275,159 
หญิง   292,022  290,781 
รวม  568,773  565,940 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  
 
 
 
 
 
 
 
 

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  38,027  38,073 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  66,404  66,799 

นครพนม 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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2.8  ผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนกรณีว่างงาน กรมการจัดหางาน ปี 2563 
 

     
               จ านวนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน   
 

หน่วย : คน 

ปี 2562 1,980 

ปี 2563 2,554 
 

    
     ทีม่า  :  กองพัฒนาระบบบริการจดัหางาน 

 
 

2.9  ข้อมูลการฝึกอาชีพ  ปี  2563 
   หน่วย : คน        

ประเภทหลักสูตร   ชาย     หญิง    รวม  
1. เสริมทักษะ  108  82  190 
2. การประกอบอาชีพอิสระ  -  -  - 
3. เตรียมเข้าทํางาน  89  20  109 
4. ยกระดับฝีมือแรงงาน  1,081  828  1,909 
5. ทดสอบมาตรฐานฝมีือแรงงาน  384  3  387 
6. การให้บริการพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับการแข่งขัน  -  -  - 
7.  การพัฒนาฝมีือแรงงานพัฒนาบุคลากรฝึก/วิทยากรภายนอก  17  39  56 
8. ส่งเสรมิ/พัฒนาฝมีือแรงงานในสถานประกอบการ  41  114  155 
9. แรงงานฝีมือและศักยภาพแข่งขันโลจสิติกส ์  45  -  45 
10. แรงงานฝีมือและศักยภาพแขง่ขันท่องเที่ยว  -  -  - 
11. แรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ  14  122  136 
12. อาชีพเสริม  -  -  - 
13. การพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรบัการจ่ายค่าจ้าง       
    ตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน  47  -  47 
รวม  1,826  1,208  3,034 

ที่มา : ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นครพนม 
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1.3. เศรษฐกิจ  

   
 
 
 

   
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(GPP AT CURRENT  MARKET  PRICES)     

 

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

    

โรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ 
 

  ปี 2558  ปี 2559 
จ้านวนโรงงาน (แห่ง)  42  37 
จ้านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    662.07  279.12 
การจ้างงาน (คน)  458  362 

 

 
 

2. ข้อมูลด้านแรงงาน 
2.1. ประชากร  ณ  วันที่  1  ธันวาคม  2559 

หน่วย : คน 
เพศ  ปี 2558  ปี 2559 
ชาย  276,751  275,159 
หญิง   292,022  290,781 
รวม  568,773  565,940 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  
 
 
 
 
 
 
 
 

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  38,027  38,073 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  66,404  66,799 

นครพนม 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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2.10  แรงงานไทยไปต่างประเทศ 
หน่วย:คน 

 ปี 2562 ปี 2563 
 ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

 ผู้ขออนุญาตเดินทางไป
ท างานในต่างประเทศ 1,814 282 2,096 842 120 962 

- กรมจัดส่ง 725 48 773 176 6 182 
- บริษัทจัดส่ง 928 179 1,107 590 84 674 
- เดินทางด้วยตนเอง 84 47 131 45 23 68 
- นายจ้างพาไป 77 8 85 31 7 38 

   ฝึกงาน 21 3 24 4 5 9 
 ทํางาน 56 5 61 27 2 29 

 RE-ENTRY 1,508 215 1,723 396 75 471 
หมายเหต ุ: RE-ENTRY  คือ ผู้ที่ไปท างานต่างประเทศแล้วกลับมาพักผ่อนชั่วคราว 
ที่มา : ระบบบริหารแรงงานไทยไปตา่งประเทศ  กองบริหารแรงงานไทยไปตา่งประเทศ 

 
2.11  แรงงานต่างด้าว  ณ  เดือนธันวาคม ปี  2563   

จ านวนคนต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตท างานคงเหลือ 
 

ประเภทคนต่างด้าว    จ านวน  
 (คน) 

  มาตรา 59   1,735 
          ตลอดชีพ   - 

 ทั่วไป    83 
          พิสูจน์สญัชาติเดิม   - 
          นําเข้าตาม MOU   946 
          นําเข้าตาม มติ ครม.20 ส.ค.2562   706 
 มาตรา 62  สงเสริมการลงทุน   - 
 มาตรา 63/1 ชนกลุ่มน้อย   8 
 มาตรา 63/2     
          มติ ครม. 4 ส.ค.63 ตามแบบ บต.23  89 

 มติ ครม. 4 ส.ค.63 ตามแบบ บต.24  - 
 มาตรา 64  คนต่างด้าวท างานไป-กลับ หรือตามฤดูกาล  - 

รวม  1,832 
ที่มา : ฝ่ายสารสนเทศ กลุ่มงานพัฒนาระบบควบคุมการท างานของคนต่างด้าว 

 ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว 
 
 
 
 
 

นครพนม 
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1.3. เศรษฐกิจ  

   
 
 
 

   
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(GPP AT CURRENT  MARKET  PRICES)     

 

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

    

โรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ 
 

  ปี 2558  ปี 2559 
จ้านวนโรงงาน (แห่ง)  42  37 
จ้านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    662.07  279.12 
การจ้างงาน (คน)  458  362 

 

 
 

2. ข้อมูลด้านแรงงาน 
2.1. ประชากร  ณ  วันที่  1  ธันวาคม  2559 

หน่วย : คน 
เพศ  ปี 2558  ปี 2559 
ชาย  276,751  275,159 
หญิง   292,022  290,781 
รวม  568,773  565,940 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  
 
 
 
 
 
 
 
 

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  38,027  38,073 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  66,404  66,799 

นครพนม 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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2.12  ต าแหน่งงานว่าง ผูส้มัครงานที่มาใช้บรกิารจัดหางาน และการบรรจุงานในประเทศ ปี  2563 
   

เพศ 
 ปี  2563  

 
ต าแหน่งงานว่าง 

(อัตรา)  
ผู้สมัครงานที่มาใช้
บริการจัดหางาน 

(คน) 
 บรรจุงาน 

(คน)  

ชาย 608  922  773  

หญิง 321  886  634  

ไม่ระบ ุ 1,693  -  -  

รวม  2,622  1,808  1,407  
             ทีม่า : ระบบ Smart Job Center  กรมการจัดหางาน 

 
2.13  อุตสาหกรรมที่นายจ้างต้องการแรงงาน 5 อันดับแรก  ปี  2563 

   

  1. การขายปลีกสินค้าอ่ืน ๆ ในร้านค้าท่ัวไป   จํานวน   267 อัตรา 
  2. การขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถกระบะ รถตู้  จํานวน   196 อัตรา 
     และรถขนาดเล็กท่ีคลา้ยกัน    

  3. การผลติน้ําแข็งเพื่อการบรโิภค    จํานวน   157 อัตรา     
  4. การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร   จํานวน   131 อัตรา  

  5. การขายส่งสินคา้ทั่วไป โดยได้รบัค่าตอบแทนหรือตามสญัญาจ้าง จํานวน    92  อัตรา 
 

 
 

2.14  อาชีพที่นายจ้างต้องการแรงงาน 5 อันดับแรก  ปี  2563 
   

  1. แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ ์     จํานวน   499 อัตรา 
  2. พนักงานรับส่งเอกสาร พนักงานขนสัมภาระและ  จํานวน     178 อัตรา 
      พนักงานขนส่งสินค้า      

  3. ตัวแทนจัดหาบริการทางธุรกิจและนายหนา้การค้า  จํานวน   156 อัตรา 
  4. พนักงานบริการอาหารและเครือ่งดื่ม    จํานวน    68 อัตรา  

  5. ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด    จํานวน    67 อัตรา 
 
  
 
 

2.15  อาชีพที่มีผู้บรรจุงาน 5 อันดับแรก  ปี  2563 
 

  1. แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ ์     จํานวน     341 คน 
  2. พนักงานรับส่งเอกสาร พนักงานขนสัมภาระ   จํานวน     160 คน 

  3. เจ้าหน้าที่เก็บเงินและเจ้าหน้าท่ีขายตั๋ว   จํานวน       51 คน 
  4. เจ้าหน้าท่ีคลังสินค้า     จํานวน       33  คน  

  5. ตัวแทนจัดหาบริการทางธุรกิจและนายหนา้การค้า  จํานวน       30 คน 
 
 
 
 
 

นครพนม 

ที่มา : ระบบ Smart Job Center  กรมการจัดหางาน 

ที่มา : ระบบ Smart Job Center  กรมการจัดหางาน 

ที่มา : ระบบ Smart Job Center  กรมการจัดหางาน 
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1. ข้อมลูทั่วไป  

 

1.1  พื้นที ่  
นครราชสีมา หรือรู้จักในชื่อ โคราช เป็นจังหวัดที่มีพ้ืนที่

มากที่ สุ ด ในประ เทศไทยและมีประชากรมาก เป็ น อันดับ  2           
ของประเทศ อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชื่อเมืองนครราชสีมา
ปรากฏที่เป็นบทความเป็นครั้งแรกเป็นเมืองพระยามหานครในการ
ปฏิรูป การปกครองในรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (ตั้งอยู่ใน
พ้ืนที่อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา) ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงมีรับสั่งให้ย้ายเมืองนครราชสีมา
มาตั้งบริเวณพ้ืนที่ปัจจุบัน เมื่อ พ.ศ. 2217  มีผู้เสนอว่าอาจมีความเป็นไปได้ที่ เมืองนครราช คือเมืองเดียวกันกับ 
เมืองราดของพ่อขุนผาเมือง เนื่องจากมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเมืองพระนครหลายประการ  นอกจากนี้รูปสลัก
กองทัพชาวสยามบนระเบียงด้านหนึ่งของ นครวัด อาจเป็นชาวสยามจากลุ่มแม่น้ ามูลที่เกี่ยวข้องกับเมืองนครราช 
และยังมีการกล่าวถึงเมืองนครราชสีมาในพงศาวดารของกัมพูชาหลายครั้งด้วย  อย่างไรก็ตาม ผู้ที่มีมุมมอง           
อีกด้านหนึ่งก็ว่า นครราชสีมา นั้นเป็นค าไทยเป็นค าใหม่ แยกเป็นค าได้คือ นคร, ราช และ สีมา หมายความว่า   
"เมืองใหญ่อันเป็นขอบขัณฑสีมาของราชอาณาจักร" (ราช+สีมา) ส่วนค าว่า โคราช (ส าเนียงถิ่น: โค-หฺราด, ไทยกลาง: 
โค-ราด, เขมร: โก-เรียช) นั้น น่าจะเพ้ียนมาจาก นครราช (อ่านตามส าเนียงว่า คอน-หฺราด ซึ่งเป็นค าเรียก
นครราชสีมาแบบย่อ ๆ ของชาวบ้าน) หรือ อังกอร์เรียจ ต่อมาลดรูปเป็น กอร์เรียจ และเพ้ียนเป็นโคราช ในที่สุดและ
ไม่ได้เพ้ียนมาจากชื่อเมืองโคราฆปุระ (Gorakhpur) ที่เป็นชื่อเมืองสมัยใหม่ในแคว้นเดียวกับเมืองอโยธยา (Ayodhya) 
ในอินเดีย ตามข้อสันนิษฐานของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดิศวรกุมาร กรมพระยาด ารงราชานุภาพ  
แต่อย่างใดเนื่องจากเมืองโคราชที่สูงเนินมีความเก่าแก่กว่าเมืองโคราฆปุระ เดิมทีนั้นชื่อเมืองนครราชสีมา มีการใช้ 
"นครราชสีมา" และ "นครราชสีห์มา" สลับกันไป จนกระทั่งเมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2445 (พ.ศ. 2444 เดิม) ได้มี
พระบรมราชโองการฯ ประกาศให้ใช้ว่า นครราชสีมา พ้ืนที่ทั้งหมด 20,493.964 ตารางกิโลเมตร หรือ 12,808,728 ไร่  

  อาณาเขตติดต่อ  
 ทิศเหนือ  ติดต่อกับ จังหวัดชัยภูมิ และขอนแก่น 
 ทิศใต้   ติดต่อกับ จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว 
 ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ จังหวัดสระบุรี และลพบุรี 
 ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ จังหวัดบุรีรัมย์ และขอนแก่น 

 

1.2  การปกครอง ในปี พ.ศ.2563 จังหวัดนครราชสีมา แบ่งการปกครอง ดังนี้ 
 

1.2.1  การบริหารส่วนภูมิภาค  
 ประกอบด้วย     32  อ าเภอ    
            289  ต าบล    3,757  หมู่บ้าน 
   ที่มา : ส านักบริหารการทะเบยีน กรมการปกครอง 

        กระทรวงมหาดไทย 
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    1.3. เศรษฐกิจ  
   
 
 
 

   
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(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 2558  ปี 2559 
จ านวนโรงงาน (แห่ง)  103  121 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    5,941.08  22,346.65 
การจ้างงาน (คน)  3,046  2,104 

 
 
 
 

2.  ข้อมูลด้านแรงงาน 
 2.1. ประชากร  ณ วันที่  1  ธันวาคม  2559   

หน่วย : คน 
เพศ  ปี 2558  ปี 2559 
ชาย  1,224,746  1,221,945 
หญิง   1,273,219  1,272,295 
รวม  2,497,965  2,494,240 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  

 

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  253,974  264,964 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  101,449  106,000 

นครราชสีมา 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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1.2.2  การบริหารส่วนท้องถิ่น   
   ประกอบด้วย      1  องค์การบริหารส่วนจังหวัด     1  เทศบาลนคร  
      4  เทศบาลเมือง     85  เทศบาลต าบล  

 243  องค์การบริหารส่วนต าบล       
  
 
 
 

    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  ข้าวโพด 
   2.  อาชีพหลัก    ท านา  ท าไร่ 
 

1.5  การลงทุน   
         โรงงานที่ได้รับอนญุาตประกอบกิจการ 

  ปี 2562  ปี 2563 
จ านวนโรงงาน (แห่ง)  61  56 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    11,138.98  2,371 
การจ้างงาน (คน)  2,504  1,247 

 
 

2.  ข้อมูลด้านแรงงาน 
 2.1  ประชากร  ณ วันที่  1  ธันวาคม  2563   

หน่วย : คน 
เพศ  ปี 2562  ปี 2563 
ชาย  1,212,595  1,208,990 
หญิง   1,267,776  1,265,424 
รวม  2,480,371  2,474,414 

ที่มา : ส านักงานสถิตแิห่งชาติ   

  ปี 2561  ปี 2562 
ผลิตภณัฑ์มวลรวมจังหวดั (GPP) (ล้านบาท)  299,714  303,996 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  119,189  121,068 

นครราชสีมา 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ข้อมูล ณ วันที่  9  กันยายน  2563 
ที่มา : กลุ่มงานกฎหมายและระเบยีบทอ้งถิ่น 2  
        กองกฎหมายและระเบียบท้องถิน่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 



ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงาน 20 จังหวัด
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    1.3. เศรษฐกิจ  
   
 
 
 

   
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(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 2558  ปี 2559 
จ านวนโรงงาน (แห่ง)  103  121 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    5,941.08  22,346.65 
การจ้างงาน (คน)  3,046  2,104 

 
 
 
 

2.  ข้อมูลด้านแรงงาน 
 2.1. ประชากร  ณ วันที่  1  ธันวาคม  2559   

หน่วย : คน 
เพศ  ปี 2558  ปี 2559 
ชาย  1,224,746  1,221,945 
หญิง   1,273,219  1,272,295 
รวม  2,497,965  2,494,240 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  

 

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  253,974  264,964 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  101,449  106,000 

นครราชสีมา 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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2.2  ก าลังแรงงาน 
หน่วย : คน 

สถานภาพก าลังแรงงาน  ปี 2562  ปี 2563 
ประชากรอายุ  15  ปีขึ้นไป  2,051,772  2,054,930 

1. ก าลังแรงงานรวม  1,240,342  1,312,051 

    1.1. ก าลังแรงงานปัจจุบัน  1,199,665  1,245,638 

           1.1.1. ผู้มีงานท า  1,179,576  1,220,745 

           1.1.2. ผู้ว่างงาน  20,088  24,893 

    1.2. ก าลังแรงงานท่ีรอฤดูกาล  40,678  66,413 

2. ผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน  811,430  742,879 

     2.1. ท างานบ้าน  200,282  189,427 

     2.2. เรียนหนังสือ  167,015  164,683 

     2.3. อื่น ๆ  444,133  388,769 

3. อัตราการว่างงาน  1.6  1.9 
หมายเหต ุ:  1. ในตารางสถิต ิผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เท่ากบัยอดรวม ทั้งน้ีเนื่องจากการปัดเศษทศนิยมของข้อมูล 
                   แต่ละจ านวน ซึ่งได้จากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเร็จรปู 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นครราชสีมา 

เมืองหญิงกลา้  ผา้ไหมดี  หม่ีโคราช   
ปราสาทหิน  ดินด่านเกวยีน 

 



ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงาน 20 จังหวัด
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    1.3. เศรษฐกิจ  
   
 
 
 

   
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(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 2558  ปี 2559 
จ านวนโรงงาน (แห่ง)  103  121 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    5,941.08  22,346.65 
การจ้างงาน (คน)  3,046  2,104 

 
 
 
 

2.  ข้อมูลด้านแรงงาน 
 2.1. ประชากร  ณ วันที่  1  ธันวาคม  2559   

หน่วย : คน 
เพศ  ปี 2558  ปี 2559 
ชาย  1,224,746  1,221,945 
หญิง   1,273,219  1,272,295 
รวม  2,497,965  2,494,240 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  

 

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  253,974  264,964 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  101,449  106,000 

นครราชสีมา 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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2.3  ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จ าแนกตามระดับการศึกษาที่ส าเร็จ ปี 2562 และ ปี 2563 

หน่วย : คน 

ระดับการศึกษา  ผู้ส าเร็จการศึกษา   ผู้ส าเร็จการศึกษา  
 ปี  2562  ปี  2563 

 ไม่มีการศึกษา 48,191  40,681 
 ต่ ากว่าประถมศึกษา 627,159  596,933 
 ระดับประถมศึกษา 389,053  408,052 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 386,966  396,034 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 356,223  365,484 

    -  สายสามัญ  283,590  311,909 
    -  สายอาชีวศึกษา  72,522  53,575 
    -  สายวิชาการศึกษา  110  - 

 ระดับอุดมศึกษา 241,896  245,275 
    -  สายวิชาการ  126,336  120,616 
    -  สายวิชาชีพ  79,027  79,685 
    -  สายวิชาการศึกษา  36,533  44,974 

 อื่น ๆ -  - 
 ไม่ทราบ  2,284  2,700 

รวม  2,051,772  2,055,159 
หมายเหต ุ: ในตารางสถติิ ผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เทา่กับยอดรวม ทั้งน้ีเนื่องจากการปัดเศษทศนิยม 
               ของข้อมูลแต่ละจ านวนซ่ึงได้จากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
ที่มา : กลุ่มสถิตแิรงงาน ส านักสถิตเิศรษฐกิจและสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดอกไมป้ระจ าจงัหวดั
ดอกสาธร 

นครราชสีมา 



ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงาน 20 จังหวัด
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    1.3. เศรษฐกิจ  
   
 
 
 

   
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(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 2558  ปี 2559 
จ านวนโรงงาน (แห่ง)  103  121 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    5,941.08  22,346.65 
การจ้างงาน (คน)  3,046  2,104 

 
 
 
 

2.  ข้อมูลด้านแรงงาน 
 2.1. ประชากร  ณ วันที่  1  ธันวาคม  2559   

หน่วย : คน 
เพศ  ปี 2558  ปี 2559 
ชาย  1,224,746  1,221,945 
หญิง   1,273,219  1,272,295 
รวม  2,497,965  2,494,240 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  

 

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  253,974  264,964 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  101,449  106,000 

นครราชสีมา 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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2.4  ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงานท า จ าแนกตามระดับการศึกษาที่ส าเร็จ ปี 2563 
 

หน่วย : คน 
ระดับการศึกษา  ชาย  หญิง  รวม 

 ไม่มีการศึกษา 1,965  8,164  10,129 
 ต่ ากว่าประถมศึกษา 156,441  131,173  287,613 
 ระดับประถมศึกษา 173,390  109,994  283,385 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 133,576  83,946  217,522 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 135,552  117,864  253,415 

    -  สายสามัญ  111,417  103,794  215,211 
    -  สายอาชีวศึกษา  24,135  14,069  38,204 
    -  สายวิชาการศึกษา  -  -  - 

 ระดับอุดมศึกษา 91,889  103,975  195,863 
    -  สายวิชาการ  38,362  55,931  94,293 
    -  สายวิชาชีพ  44,145  25,136  69,281 
    -  สายวิชาการศึกษา  9,381  22,908  32,289 

 อื่น ๆ -  -  - 
 ไม่ทราบ  336  501  837 

รวม  693,147  555,617  1,248,764 
หมายเหต ุ: ในตารางสถติิ ผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เทา่กับยอดรวม  

 ทั้งน้ีเนื่องจากการปดัเศษทศนิยมของข้อมูล แต่ละจ านวนซ่ึงได้จากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
ที่มา : กลุ่มสถิตแิรงงาน ส านักสถิตเิศรษฐกิจและสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 

  
2.5  อัตราค่าจ้างขั้นต่ า  

    
  

        วันละ  325  บาท  
 
 
 

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการค่าจ้าง  กระทรวงแรงงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นครราชสีมา 
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    1.3. เศรษฐกิจ  
   
 
 
 

   
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(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 2558  ปี 2559 
จ านวนโรงงาน (แห่ง)  103  121 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    5,941.08  22,346.65 
การจ้างงาน (คน)  3,046  2,104 

 
 
 
 

2.  ข้อมูลด้านแรงงาน 
 2.1. ประชากร  ณ วันที่  1  ธันวาคม  2559   

หน่วย : คน 
เพศ  ปี 2558  ปี 2559 
ชาย  1,224,746  1,221,945 
หญิง   1,273,219  1,272,295 
รวม  2,497,965  2,494,240 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  

 

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  253,974  264,964 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  101,449  106,000 

นครราชสีมา 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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2.6  สถานประกอบกิจการ ปี  2563 
        

ขนาดสถานประกอบการ  ปี  2563 
แห่ง ลูกจ้าง (คน)  

1 – 4  คน 4,846 10,161  
5 – 9  คน 2,443 16,782  
10 – 19  คน 1,187 16,142  
20 – 29  คน 1,107 34,677  
50 – 99  คน 295 20,835  
100 – 299  คน 267 44,553  
300 – 499  คน 59 22,817  
500 – 999  คน 
>= 1,000  คน 

33 
25 

22,474 
65,702 

 

รวม 10,262 254,143  
              ที่มา : ส านักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน                                                                          
              หมายเหต ุ: แสดงข้อมูลเฉพาะจ านวนสถานประกอบกิจการเอกชนที่ยังมีสถานะการด าเนินการเป็นเปดิกิจการเท่าน้ัน 
 

 
 

2.7  ผู้ประกันตน จ าแนกตามขนาดสถานประกอบการ  ปี 2563   
 

     

ขนาดสถานประกอบการ    ปี 2563  
   แห่ง    คน  

ตั้งแต ่ ≤ 10 คน   6,786  24,863 

ตั้งแต่   11 - 20  คน   1,139  16,668 

ตั้งแต่   21 - 50  คน   859  26,971 

ตั้งแต่   51 - 100  คน   327  22,907 

ตั้งแต่   101 - 200  คน   187  26,459 

ตั้งแต่   201 - 500  คน   126  39,409 

ตั้งแต่   501 - 1,000 คน   42  29,695 

ตั้งแต ่  ≥ 1,001 คน   25  59,902 

รวม   9,491  246,874 
ที่มา : กองวิจัยและพัฒนา ส านักงานประกันสังคม  
หมายเหต ุ: 1. ข้อมูล ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2563 
              2. ขนาดสถานประกอบการ จ าแนกตามจ านวนลูกจ้างในสถานประกอบการ   

                     
 
 

นครราชสีมา 
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    1.3. เศรษฐกิจ  
   
 
 
 

   
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(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 2558  ปี 2559 
จ านวนโรงงาน (แห่ง)  103  121 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    5,941.08  22,346.65 
การจ้างงาน (คน)  3,046  2,104 

 
 
 
 

2.  ข้อมูลด้านแรงงาน 
 2.1. ประชากร  ณ วันที่  1  ธันวาคม  2559   

หน่วย : คน 
เพศ  ปี 2558  ปี 2559 
ชาย  1,224,746  1,221,945 
หญิง   1,273,219  1,272,295 
รวม  2,497,965  2,494,240 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  

 

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  253,974  264,964 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  101,449  106,000 

นครราชสีมา 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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2.8  ผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนกรณีว่างงาน กรมการจัดหางาน ปี 2563 
 

     
               จ านวนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน   
 

หน่วย : คน 

ปี 2562 17,694 

ปี 2563 20,110 
 

    
     ทีม่า  :  กองพัฒนาระบบบริการจดัหางาน 

 
2.9  ข้อมูลการฝึกอาชีพ ปี 2563 

หน่วย : คน 

ประเภทกิจกรรม   ชาย     หญิง    รวม  
1. เสริมทักษะ  -  -  - 

2. การประกอบอาชีพอิสระ  -  -  - 

3. เตรียมเข้าท างาน  247  45  292 

4. ยกระดับฝีมือแรงงาน  2,025  1,184  3,209 

5.  ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  746  63  809 

6.  การให้บริการพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับการแข่งขัน  -  -  - 

7.  การพัฒนาฝีมือแรงงานพัฒนาบุคลากรฝึกวิทยากรภายนอก  10  50  60 

8.  ส่งเสริม/พัฒนาฝมีือในสถานประกอบการ  52,360  59,422  111,782 

9.  แรงงานฝีมือและศักยภาพแข่งขันโลจสิติกส ์  -  -  - 

10. แรงงานมีฝีมือและศักยภาพแข่งขันท่องเที่ยว  -  -  - 

11. แรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ  222  978  1,200 

12. อาชีพเสริม  640  2,193  2,833 

13. การพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายคา่จ้างตาม  101  -  101 

     มาตรฐานฝีมือแรงงาน       
รวม  56,351  63,935  120,286 

ที่มา  : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา 
    
 
 
 
 
 
 

นครราชสีมา 
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    1.3. เศรษฐกิจ  
   
 
 
 

   
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(GPP AT CURRENT  MARKET  PRICES) 

 
1.4. พืชเศรษฐกิจและอาชีพหลัก 
 

   1.  พืชเศรษฐกิจ   ข้าว  มันส าปะหลัง  อ้อย  ข้าวโพด 
   2.  อาชีพหลัก    ท านา  ท าไร่ 
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จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    5,941.08  22,346.65 
การจ้างงาน (คน)  3,046  2,104 

 
 
 
 

2.  ข้อมูลด้านแรงงาน 
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ชาย  1,224,746  1,221,945 
หญิง   1,273,219  1,272,295 
รวม  2,497,965  2,494,240 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  
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นครราชสีมา 
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2.10  แรงงานไทยไปต่างประเทศ  

หน่วย : คน 

  ปี  2562  ปี  2563 
  ชาย  หญิง  รวม  ชาย  หญิง  รวม 

 ผู้ขออนุญาตเดินทางไป
ท างานในต่างประเทศ 3,558  853  4,411  1,797  415  2,212 

- กรมจัดส่ง 957  89  1,046  278  23  301 
- บริษัทจัดส่ง 1,671  370  2,041  956  205  1,161 
- เดินทางด้วยตนเอง 384  271  655  244  105  349 
- นายจ้างพาไป 546  123  669  319  82  401 

                    ฝึกงาน 56  50  106  15  22  37 
        ท างาน 490  73  563  304  60  364 

 RE-ENTRY 2,956  887  3,843  749  241  990 
หมายเหต ุ: RE-ENTRY  คือ ผู้ที่ไปท างานต่างประเทศแล้วกลับมาพักผ่อนชั่วคราว      
ที่มา : ระบบบริหารแรงงานไทยไปตา่งประเทศ กองบริหารแรงงานไทยไปตา่งประเทศ  
 
  

 
 
   

2.11  แรงงานต่างด้าว  ณ  เดือนธันวาคม  ปี  2563 
 

จ านวนคนต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตท างานคงเหลือ 
 

ประเภทคนต่างด้าว    จ านวน  
 (คน) 

  มาตรา 59   18,912 
          ตลอดชีพ   - 

 ทั่วไป    753 
          พิสูจน์สญัชาติเดิม   1 
          น าเข้าตาม MOU   9,060 
          น าเข้าตาม มติ ครม.20 ส.ค.2562   9,098 
 มาตรา 62  สงเสริมการลงทุน   263 
 มาตรา 63/1 ชนกลุ่มน้อย   451 
 มาตรา 63/2     
          มติ ครม. 4 ส.ค.63 ตามแบบ บต.23  1,704 

 มติ ครม. 4 ส.ค.63 ตามแบบ บต.24  - 
 มาตรา 64  คนต่างด้าวท างานไป-กลับ หรือตามฤดูกาล  - 

รวม  21,330 
ที่มา : ฝ่ายสารสนเทศ กลุ่มงานพัฒนาระบบควบคุมการท างานของคนต่างด้าว 

 ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว 
 

 

นครราชสีมา 
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    1.3. เศรษฐกิจ  
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1.4. พืชเศรษฐกิจและอาชีพหลัก 
 

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

 
1.5. การลงทุน   

โรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ 
  ปี 2558  ปี 2559 
จ านวนโรงงาน (แห่ง)  103  121 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    5,941.08  22,346.65 
การจ้างงาน (คน)  3,046  2,104 

 
 
 
 

2.  ข้อมูลด้านแรงงาน 
 2.1. ประชากร  ณ วันที่  1  ธันวาคม  2559   

หน่วย : คน 
เพศ  ปี 2558  ปี 2559 
ชาย  1,224,746  1,221,945 
หญิง   1,273,219  1,272,295 
รวม  2,497,965  2,494,240 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  
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นครราชสีมา 
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2.12  ต าแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงานที่มาใช้บริการจัดหางาน และการบรรจุงานในประเทศ ปี  2563 

 

เพศ 

 ปี  2563  

 

ต าแหน่งงานว่าง 
(อัตรา)  

ผู้สมัครงาน
ที่มาใช้บริการ

จัดหางาน 
(คน) 

 บรรจุงาน 
(คน)  

ชาย 1,373  3,074  2,486  

หญิง 1,232  5,021  3,662  

ไม่ระบ ุ 12,349  -  -  

รวม  14,954  8,095  6,148  
                      ที่มา : ระบบ Smart Job Center  กรมการจัดหางาน 

 
2.13  อุตสาหกรรมที่นายจ้างต้องการแรงงาน 5 อันดับแรก  ปี 2563 

    

1. การผลติส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์    จ านวน      1,456     อัตรา    
 2. กิจกรรมของส านักงานจัดหางานหรือตัวแทนจัดหางาน  จ านวน      1,402    อัตรา 
  3. การผลติผลิตภัณฑ์พลาสติก    จ านวน      1,173    อัตรา 
  4. การผลติอาหารปรุงส าเร็จแช่แข็ง    จ านวน        713    อัตรา   
  5. การผลติน้ าตาลดิบจากอ้อย    จ านวน        659    อัตรา 
 
 
 

2.14  อาชีพที่นายจ้างต้องการแรงงาน  5  อันดับแรก ปี 2563 
   

  1. แรงงานด้านการประกอบ     จ านวน    6,720  อัตรา 
  2. แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ ์     จ านวน      936  อัตรา 

  3. ผู้ควบคุมเครื่องเย็บ เครื่องปัก    จ านวน      555  อัตรา 
  4. ผู้ควบคุมเครื่องผลติน้ าตาล     จ านวน      503  อัตรา  

  5. ตัวแทนฝ่ายขายดา้นเทคนิคและการค้า   จ านวน      333     อัตรา 
 
 

 

2.15  อาชีพที่มีผู้บรรจุงาน  5 อันดับแรก  ปี 2563 
   

  1. แรงงานด้านการประกอบ     จ านวน     1,884   คน 
  2. แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ ์     จ านวน       574   คน 

  3. พนักงานขายของหน้าร้าน     จ านวน       183   คน 
  4. ผู้ขนส่งสินค้าต่าง ๆ     จ านวน       159   คน 

  5. แรงงานด้านก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้าง   จ านวน       130   คน 
 

 

นครราชสีมา 

ท่ีมา  :   ระบบ Smart Job Center  กรมการจัดหางาน 

ท่ีมา  :   ระบบ Smart Job Center  กรมการจัดหางาน 

ท่ีมา  :   ระบบ Smart Job Center  กรมการจัดหางาน 
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1. ข้อมลูทั่วไป 
 

1.1  พืน้ที ่  
บุรีรัมย์เป็นเมืองแห่งความรื่นรมย์ตามความหมายของชื่อเมืองที่น่าอยู่ส าหรับคนในท้องถิ่นและเป็นเมือง

ที่น่ามาเยือนส าหรับคนต่างถิ่น  เมืองปราสาทหินในเขตจังหวัดบุรีรัมย์มากมีไปด้วย  ปราสาทหินใหญ่น้อย           
อันหมายถึงความรุ่งเรืองมาแต่อดีต จากการศึกษาของนักโบราณคดีพบหลักฐานการอยู่อาศัยของมนุษย์มาตั้งแต่
สมัยก่อนประวัติศาสตร์ สมัยทราวดี และที่ส าคัญที่สุดพบกระจายอยู่ทั่วไปในจังหวัดบุรีรัมย์มาก คือ หลักฐานทาง
วัฒนธรรมของเขมรโบราณ ซึ่งมีทั้งปราสาทอิฐ และปราสาทหินเป็นจ านวนมากกว่า 60 แห่ง รวมทั้งได้พบแหล่ง
โบราณคดีที่ส าคัญ คือ เตาเผา, ภาชนะดินเผา และภาชนะดินเผาแบบที่เรียกว่าเครื่องถ้วยเขมร ซึ่งก าหนดอายุ    
ได้ประมาณพุทธศตวรรษที่ 15-18 อยู่ทั่วไป และพระพุทธรูปมหาปรัชญาปารมิตตา หลังจากสมัยของวัฒนธรรม
ขอมหรือเขมรโบราณ แล้วหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดบุรีรัมย์ เริ่มมีขึ้นอีกครั้งตอนปลายสมัยกรุงศรี
อยุธยา โดยปรากฏชื่อว่าเป็นเมืองเก่า และปรากฏชื่อต่อมาในสมัยกรุงธนบุรีถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ว่าบุรีรัมย์      
มีฐานะเป็นเมืองหนึ่ง และรู้จักในนามเมืองแปะจนถึง พ.ศ. 2476 ได้มีการจัดระเบียบราชการบริหารส่วนภูมิภาค
ใหม่ จึงได้ชื่อเป็นจังหวัดบุรีรัมย์มาจนถึงปัจจุบันนี้ชื่อเมืองบุรีรัมย์ ไม่ปรากฏในเอกสารประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา 
และธนบุรีเฉพาะชื่อเมืองอ่ืน ซึ่งปัจจุบันเป็นอ าเภอในจังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ เมืองนางรอง, เมืองพุทไธสง และเมือง
ประโคนชัย พ.ศ. 2319 มีเนื้อที่ประมาณ 10,322.85 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 6,451,803 ไร่ อยู่ห่างจาก
กรุงเทพฯ  410  กิโลเมตร 

 อาณาเขตติดต่อ 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม และสุรินทร์ 
ทิศใต้  ติดต่อกับ จังหวัดสระแก้ว และประเทศกัมพูชา 
ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ จังหวัดสุรินทร์ 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดนครราชสีมา 

 

1.2  การปกครอง ในปี พ.ศ. 2563 จังหวัดบุรีรัมย์ แบ่งการปกครอง ดังนี้ 
   1.2.1 การบริหารส่วนภูมิภาค  

 ประกอบด้วย       23  อ าเภอ   
               189  ต าบล         

2,549  หมู่บ้าน 
   

 
 
 
 

   1.2.2 การบริหารส่วนท้องถิ่น   
ประกอบด้วย    1  องค์การบริหารส่วนจังหวัด       3  เทศบาลเมือง   

 60  เทศบาลต าบล           145  องค์การบริหารส่วนต าบล    
  

  

ที่มา : ส านักบริหารการทะเบยีน กรมการปกครอง 
        กระทรวงมหาดไทย 

ข้อมูล ณ วันที่  9  กันยายน  2563 
ที่มา : กลุ่มงานกฎหมายและระเบยีบทอ้งถิ่น 2  
        กองกฎหมายและระเบียบท้องถิน่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
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1.3. เศรษฐกิจ  

   
 
 
 

   
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
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 2558  ปี 2559 
จ านวนโรงงาน (แห่ง)  36  28 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    3,640.01  1,190.05 
การจ้างงาน (คน)  850  360 

 
  
 

2. ข้อมูลด้านแรงงาน 
 

2.1. ประชากร  ณ  วันที่  1  ธันวาคม  2559 
หน่วย : คน 

เพศ  ปี 2558  ปี 2559 
ชาย  607,950  605,818 
หญิง   647,506  645,894 
รวม  1,255,456  1,251,712 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  
 
 

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  72,896  73,471 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  57,892  58,554 

บุรีรัมย์ 

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  มันส าปะหลัง  อ้อย 
   2.  อาชีพหลัก  ท านา  ท าไร่ 
 

 
1.5  การลงทุน   

                       โรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ 
  ปี 2562  ปี 2563 
จ านวนโรงงาน (แห่ง)  25  13 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    4,870.95  452 
การจ้างงาน (คน)  595  347 

 
  
 

2. ข้อมูลด้านแรงงาน 
 

2.1  ประชากร  ณ  วันที ่ 1  ธันวาคม  2563 
หน่วย : คน 

เพศ  ปี 2562  ปี 2563 
ชาย  599,244  597,024 
หญิง   640,605  638,910 
รวม  1,239,849  1,235,934 

ที่มา : ส านักงานสถิตแิห่งชาติ   
 
 
 
 
 
 

  ปี 2561  ปี 2562 
ผลิตภณัฑ์มวลรวมจังหวดั (GPP) (ล้านบาท)  85,145  89,356 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  69,355  73,305 

บุรีรัมย์ 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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1.3. เศรษฐกิจ  

   
 
 
 

   
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
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 2558  ปี 2559 
จ านวนโรงงาน (แห่ง)  36  28 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    3,640.01  1,190.05 
การจ้างงาน (คน)  850  360 

 
  
 

2. ข้อมูลด้านแรงงาน 
 

2.1. ประชากร  ณ  วันที่  1  ธันวาคม  2559 
หน่วย : คน 

เพศ  ปี 2558  ปี 2559 
ชาย  607,950  605,818 
หญิง   647,506  645,894 
รวม  1,255,456  1,251,712 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  
 
 

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  72,896  73,471 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  57,892  58,554 

บุรีรัมย์ 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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2.2  ก าลังแรงงาน 

หน่วย : คน 
สถานภาพก าลังแรงงาน  ปี 2562  ปี 2563 

ประชากรอายุ  15  ปีขึ้นไป  975,921  977,417 
1. ก าลังแรงงานรวม  656,829  671,957 
    1.1. ก าลังแรงงานปัจจุบัน  656,829  671,614 
           1.1.1. ผู้มีงานท า  651,862  658,035 
           1.1.2. ผู้ว่างงาน  4,968  13,579 
    1.2. ก าลังแรงงานท่ีรอฤดูกาล  -  342 
2. ผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน  319,092  305,461 
     2.1. ท างานบ้าน  84,745  77,248 
     2.2. เรียนหนังสือ  74,061  72,270 
     2.3. อื่น ๆ  160,285  155,942 
3. อัตราการว่างงาน  0.8  2.0 

หมายเหต ุ:  1. ในตารางสถิต ิผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เท่ากบัยอดรวม 
                  ทัง้นี้เนื่องจากการปดัเศษทศนิยมของข้อมูลแต่ละจ านวน ซึ่งได้จากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเรจ็รูป 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บุรีรัมย์ 

     ค าขวัญจังหวัดบุรีรัมย ์
 

 

เมืองปราสาทหิน  ถิ่นภูเขาไฟ 
ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม เลิศล้ าเมืองกีฬา 
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1.3. เศรษฐกิจ  

   
 
 
 

   
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
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 2558  ปี 2559 
จ านวนโรงงาน (แห่ง)  36  28 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    3,640.01  1,190.05 
การจ้างงาน (คน)  850  360 

 
  
 

2. ข้อมูลด้านแรงงาน 
 

2.1. ประชากร  ณ  วันที่  1  ธันวาคม  2559 
หน่วย : คน 

เพศ  ปี 2558  ปี 2559 
ชาย  607,950  605,818 
หญิง   647,506  645,894 
รวม  1,255,456  1,251,712 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  
 
 

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  72,896  73,471 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  57,892  58,554 

บุรีรัมย์ 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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2.3  ประชากรอายุ 15 ปขีึ้นไป จ าแนกตามระดับการศึกษาที่ส าเร็จ ปี 2562 และ ปี 2563 
 

                                                                                               หน่วย : คน 
ระดับการศึกษา ผู้ส าเร็จการศึกษา  

ปี 2562 
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปี 2563 
 ไม่มีการศึกษา 42,812 30,760 
 ต่ ากว่าประถมศึกษา 341,148 341,671 
 ระดับประถมศึกษา 207,380 196,632 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 166,060 153,618 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 134,143 148,862 

    -  สายสามัญ 113,623 125,915 
    -  สายอาชีวศึกษา 20,470 22,881 
    -  สายวิชาการศึกษา 50 66 

 ระดับอุดมศึกษา 84,320 105,920 
    -  สายวิชาการ 42,129 53,503 
    -  สายวิชาชีพ 22,744 30,373 
    -  สายวิชาการศึกษา 19,447 22,044 

 อื่น ๆ - - 
 ไม่ทราบ 58 54 

รวม 975,921 977,518 
หมายเหต ุ: ในตารางสถติิ ผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เทา่กับยอดรวม ทั้งน้ีเนื่องจากการปัดเศษทศนิยมของข้อมูล 
               แต่ละจ านวนซ่ึงได้จากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเร็จรปู 

ที่มา : กลุ่มสถิตแิรงงาน ส านักสถิตเิศรษฐกิจและสังคมส านักงานสถิตแิห่งชาติ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บุรีรัมย์ 

ดอกไม้ประจ าจังหวัด 



ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงาน 20 จังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ68

58 
 

   
1.3. เศรษฐกิจ  

   
 
 
 

   
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
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 2558  ปี 2559 
จ านวนโรงงาน (แห่ง)  36  28 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    3,640.01  1,190.05 
การจ้างงาน (คน)  850  360 

 
  
 

2. ข้อมูลด้านแรงงาน 
 

2.1. ประชากร  ณ  วันที่  1  ธันวาคม  2559 
หน่วย : คน 

เพศ  ปี 2558  ปี 2559 
ชาย  607,950  605,818 
หญิง   647,506  645,894 
รวม  1,255,456  1,251,712 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  
 
 

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  72,896  73,471 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  57,892  58,554 

บุรีรัมย์ 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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2.4  ประชากรอายุ 15 ปขีึ้นไปที่มีงานท า จ าแนกตามระดับการศึกษาที่ส าเร็จ ปี 2563 
 

หน่วย : คน 
ระดับการศึกษา  ชาย  หญิง  รวม 

 ไม่มีการศึกษา 3,610  8,107  11,717 
 ต่ ากว่าประถมศึกษา 107,578  94,518  202,096 
 ระดับประถมศึกษา 89,495  63,050  152,545 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 55,734  34,112  89,847 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 58,651  49,917  108,568 

    -  สายสามัญ  46,317  45,540  91,857 
    -  สายอาชีวศึกษา  12,334  4,312  16,646 
    -  สายวิชาการศึกษา  -  66  66 

 ระดับอุดมศึกษา 42,030  49,118  91,148 
    -  สายวิชาการ  23,464  24,746  48,211 
    -  สายวิชาชีพ  13,307  12,724  26,031 
    -  สายวิชาการศึกษา  5,259  11,647  16,906 

 อื่น ๆ -  -  - 
 ไม่ทราบ  -  -  - 

รวม  357,098  298,823  655,921 
   หมายเหต ุ: ในตารางสถติิ ผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เทา่กับยอดรวม 

                               ทั้งน้ีเนื่องจากการปดัเศษทศนิยมของข้อมูลแต่ละจ านวนซ่ึงได้จากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 

    ที่มา : กลุ่มสถิติแรงงาน ส านักสถิตเิศรษฐกิจและสังคมส านักงานสถิตแิห่งชาติ 
 

 
2.5  อัตราค่าจ้างขั้นต่ า  

 
 

       วันละ  320  บาท  
 
 

      ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการค่าจ้าง กระทรวงแรงงาน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บุรีรัมย์ 
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1.3. เศรษฐกิจ  

   
 
 
 

   
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
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 2558  ปี 2559 
จ านวนโรงงาน (แห่ง)  36  28 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    3,640.01  1,190.05 
การจ้างงาน (คน)  850  360 

 
  
 

2. ข้อมูลด้านแรงงาน 
 

2.1. ประชากร  ณ  วันที่  1  ธันวาคม  2559 
หน่วย : คน 

เพศ  ปี 2558  ปี 2559 
ชาย  607,950  605,818 
หญิง   647,506  645,894 
รวม  1,255,456  1,251,712 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  
 
 

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  72,896  73,471 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  57,892  58,554 

บุรีรัมย์ 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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2.6  สถานประกอบกิจการ ปี 2563 
        

ขนาดสถานประกอบการ  ปี  2563 
แห่ง ลูกจ้าง (คน)  

1 – 4  คน 1,529 2,995  
5 – 9  คน 743 5,115  
10 – 19  คน 393 5,327  
20 – 29  คน 264 8,097  
50 – 99  คน 71 4,952  
100 – 299  คน 38 6,205  
300 – 499  คน 5 1,807  
500 – 999  คน 
>= 1,000  คน 

2 
1 

1,299 
1,197 

 

รวม 3,046 36,994  
              ที่มา : ส านักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน                                                                          
              หมายเหต ุ: แสดงข้อมูลเฉพาะจ านวนสถานประกอบกิจการเอกชนที่ยังมีสถานะการด าเนินการเป็นเปดิกิจการเท่าน้ัน 
 

 
 
 

2.7  ผูป้ระกันตน  จ าแนกตามขนาดสถานประกอบการ ปี 2563      
 

                     

ขนาดสถานประกอบการ    ปี 2563 
   แห่ง    คน  

ตั้งแต่  ≤10 คน   2,008  7,048 

ตั้งแต่   11 - 20  คน   334  4,940 

ตั้งแต่   21 - 50  คน   254  8,020 

ตั้งแต่   51 - 100  คน   79  5,308 

ตั้งแต่   101 - 200  คน   42  5,440 

ตั้งแต่   201 - 500  คน   32  9,540 

ตั้งแต่   501 - 1,000 คน   5  3,499 

ตั้งแต่   ≥ 1,001 คน   1  1,222 

รวม   2,755  45,017 
 

      ที่มา : กองวิจัยและพัฒนา ส านักงานประกันสังคม  
      หมายเหต ุ: 1. ข้อมูล ณ วันที่  31 ธันวาคม 2563 
                    2. ขนาดสถานประกอบการ จ าแนกตามจ านวนลูกจ้างในสถานประกอบการ  
 

 
 

บุรีรัมย์ 
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1.3. เศรษฐกิจ  

   
 
 
 

   
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
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 2558  ปี 2559 
จ านวนโรงงาน (แห่ง)  36  28 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    3,640.01  1,190.05 
การจ้างงาน (คน)  850  360 

 
  
 

2. ข้อมูลด้านแรงงาน 
 

2.1. ประชากร  ณ  วันที่  1  ธันวาคม  2559 
หน่วย : คน 

เพศ  ปี 2558  ปี 2559 
ชาย  607,950  605,818 
หญิง   647,506  645,894 
รวม  1,255,456  1,251,712 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  
 
 

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  72,896  73,471 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  57,892  58,554 

บุรีรัมย์ 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

63 
 

 
2.8  ผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนกรณีว่างงาน กรมการจัดหางาน ปี 2563 
 

     
               จ านวนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน   
 

หน่วย : คน 

ปี 2562 5,003 

ปี 2563 7,846 
 

    
         ที่มา  :  กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน 

 
 
 

2.9  ข้อมูลการฝึกอาชีพ ปี 2563 
หน่วย : คน 

ประเภทกิจกรรม   ชาย     หญิง    รวม  
1. เสริมทักษะ  118  102  220 
2. การประกอบอาชีพอิสระ  -  -  - 
3. เตรียมเข้าท างาน  99  75  174 
4. ยกระดับฝีมือแรงงาน  974  602  1,576 
5. ทดสอบมาตรฐานฝมีือแรงงาน  386  297  683 
6. การให้บริการพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับการแข่งขัน  -  -  - 
7.  การพัฒนาฝมีือแรงงานพัฒนาบุคลากรฝึก/วิทยากรภายนอก  -  -  - 
8. ส่งเสรมิ/พัฒนาฝมีือแรงงานในสถานประกอบการ  -  -  7,848 
9. แรงงานฝีมือและศักยภาพแข่งขันโลจสิติกส ์  -  -  - 
10. แรงงานฝีมือและศักยภาพแขง่ขันท่องเที่ยว  -  -  - 
11. แรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ  5  95  100 
12. อาชีพเสริม  80  348  428 
13. การพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรบัการจ่ายค่าจ้าง  35  11  46 
     ตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน       

รวม  1,579  1,428  10,855 
ที่มา : ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบรุีรัมย ์

           

 
 
 
 
 
 

บุรีรัมย์ 
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1.3. เศรษฐกิจ  

   
 
 
 

   
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
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 2558  ปี 2559 
จ านวนโรงงาน (แห่ง)  36  28 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    3,640.01  1,190.05 
การจ้างงาน (คน)  850  360 

 
  
 

2. ข้อมูลด้านแรงงาน 
 

2.1. ประชากร  ณ  วันที่  1  ธันวาคม  2559 
หน่วย : คน 

เพศ  ปี 2558  ปี 2559 
ชาย  607,950  605,818 
หญิง   647,506  645,894 
รวม  1,255,456  1,251,712 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  
 
 

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  72,896  73,471 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  57,892  58,554 

บุรีรัมย์ 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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2.10  แรงงานไทยไปต่างประเทศ 
                 หน่วย : คน 

 ปี 2562  ปี 2563 
 ชาย หญิง รวม  ชาย หญิง รวม 

 ผู้ขออนุญาตเดินทางไป
ท างานในต่างประเทศ 1,827 428 2,255  968 214 1,182 

- กรมจัดส่ง 457 56 513  142 8 150 
- บริษัทจัดส่ง 921 185 1,106  515 115 630 
- เดินทางด้วยตนเอง 216 136 352  142 53 195 
- นายจ้างพาไป 233 51 284  169 38 207 

   ฝึกงาน 36 20 56  13 10 23 
   ท างาน 197 31 228  156 28 184 

 RE-ENTRY 1,547 376 1,923  398 95 493 
หมายเหต ุ: RE-ENTRY  คือ ผู้ที่ไปท างานต่างประเทศแล้วกลับมาพักผ่อนชั่วคราว 
ที่มา : ระบบบริหารแรงงานไทยไปตา่งประเทศ  กองบริหารแรงงานไทยไปตา่งประเทศ 

 
 

2.11  แรงงานต่างด้าว  ณ เดือนธันวาคม  ปี  2563   

 จ านวนคนต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตท างานคงเหลือ 
 

ประเภทคนต่างด้าว    จ านวน  
 (คน) 

  มาตรา 59   2,363 
          ตลอดชีพ   - 

 ทั่วไป    140 
          พิสูจน์สญัชาติเดิม   - 
          น าเข้าตาม MOU   1,252 
          น าเข้าตาม มติ ครม.20 ส.ค.2562   971 
 มาตรา 62  สงเสริมการลงทุน   1 
 มาตรา 63/1 ชนกลุ่มน้อย   - 
 มาตรา 63/2     
          มติ ครม. 4 ส.ค.63 ตามแบบ บต.23  283 

 มติ ครม. 4 ส.ค.63 ตามแบบ บต.24  - 
 มาตรา 64  คนต่างด้าวท างานไป-กลับ หรือตามฤดูกาล  - 

รวม  2,647 
ที่มา : ฝ่ายสารสนเทศ กลุ่มงานพัฒนาระบบควบคุมการท างานของคนต่างด้าว 

 ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บุรีรัมย์ 
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1.3. เศรษฐกิจ  

   
 
 
 

   
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
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 2558  ปี 2559 
จ านวนโรงงาน (แห่ง)  36  28 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    3,640.01  1,190.05 
การจ้างงาน (คน)  850  360 

 
  
 

2. ข้อมูลด้านแรงงาน 
 

2.1. ประชากร  ณ  วันที่  1  ธันวาคม  2559 
หน่วย : คน 

เพศ  ปี 2558  ปี 2559 
ชาย  607,950  605,818 
หญิง   647,506  645,894 
รวม  1,255,456  1,251,712 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  
 
 

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  72,896  73,471 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  57,892  58,554 

บุรีรัมย์ 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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2.12  ต าแหน่งงานว่าง ผูส้มัครงานที่มาใช้บรกิารจัดหางาน และการบรรจุงานในประเทศ ปี  2563 
 

เพศ 

 ปี  2563  

 

ต าแหน่งงานว่าง 
(อัตรา)  

ผู้สมัครงาน
ที่มาใช้บริการ

จัดหางาน 
(คน) 

 บรรจุงาน 
(คน)  

ชาย 306  1,042  822  

หญิง 61  1,708  1,294  

ไม่ระบ ุ 3,285  -  -  

รวม  3,652  2,750  2,116  
                      ที่มา : ระบบ Smart Job Center  กรมการจดัหางาน 

 
 

2.13  อุตสาหกรรมที่นายจ้างต้องการแรงงาน 5 อันดับแรก ปี 2563 
  

  1. การผลติน้ าตาลดิบจากอ้อย    จ านวน     615 อัตรา 
  2. การผลติผลิตภัณฑ์อาหาร     จ านวน     154 อัตรา 

  3. การผลติยางแผ่น และยางแท่ง    จ านวน     151 อัตรา 
  4. ร้านขายปลีกอุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคม   จ านวน     128 อัตรา   

  5. การขายปลีกสินค้าอ่ืน ๆ ในร้านค้าท่ัวไป   จ านวน     127 อัตรา     
    

 
 

2.14  อาชีพที่นายจ้างต้องการแรงงาน 5 อันดับแรก ปี 2563 
   

  1. แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ ์     จ านวน      862 อัตรา 
  2. แรงงานด้านการประกอบ     จ านวน      496  อัตรา 

  3. ตัวแทนจัดหาบริการทางธุรกิจและนายหนา้การค้า  จ านวน      320 อัตรา 
  4. ช่างเย็บ  ช่างปัก      จ านวน      156 อัตรา  

  5. พนักงานขายของหน้าร้าน     จ านวน      128 อัตรา 
 

 
 

 

2.15  อาชีพที่มีผู้บรรจุงาน 5 อันดับแรก ปี 2563 
  

  1. ตัวแทนจัดหาบริการทางธุรกิจและนายหนา้การค้า  จ านวน    341 คน 
  2. แรงงานด้านการประกอบ     จ านวน    245 คน 

  3. แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ ์     จ านวน    205 คน 
  4. ตัวแทนฝ่ายขายดา้นเทคนิคและการค้า   จ านวน    136 คน  

  5. พนักงานบริการอาหารและเครือ่งดื่ม    จ านวน    126 คน 
 

 
 
 
 
 

บุรีรัมย์ 

ท่ีมา  :  ระบบ Smart Job Center  กรมการจัดหางาน 

ท่ีมา  :  ระบบ Smart Job Center  กรมการจัดหางาน 

ท่ีมา  :  ระบบ Smart Job Center  กรมการจัดหางาน 
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1. ข้อมลูทั่วไป 
 

 
1.1  พื้นที ่  

เมืองมหาสารคามถือว่าเป็นเมืองแหล่งโบราณคดีที่ส าคัญและยาวนานมาหลายร้อยปี  เพราะได้พบ
หลักฐานทางโบราณคดีที่ได้รับอิทธิพลทางพุทธศาสนา ตั้งแต่สมัยคุปตะตอนปลายและปาละวะของอินเดีย
ผ่านเมืองพุกามมาในรูปแบบของศิลปะสมัยทวาราวดี เช่น บริเวณเมืองกันทรวิชัย (โคกพระ) และเมืองนคร
จ าปาศรี โดยพบหลักฐาน เป็นพระยืนกันทรวิชัย พระพิมพ์ดินเผา ตลอดทั้งพระบรมสารีริกธาตุ นอกจากนั้น  
ยังได้รับอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ ผ่านมาทางชนชาติขอมในรูปแบบสมัยลพบุรี เช่น กู่สันตรัตน์ กู่บ้านเขวา 
กู่บ้านแดง และกู่อ่ืน ๆ รวมไปจนถึงเทวรูปและเครื่องปั้นดินเผาของขอมอยู่ตามผิวดินทั่ว  ๆ ไปในจังหวัด
มหาสารคาม  

มหาสารคามตั้งอยู่ตอนกลางของภาคอีสาน มีชนหลายเผ่า เช่น ชาวไทยพ้ืนเมืองพูดภาษาอีสาน 
ชาวไทยย้อและชาวผู้ไท ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี    
"ฮีตสิบสอง" ประกอบอาชีพด้านกสิกรรมเป็นส่วนใหญ่ ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายมีการไปมาหาสู่กัน ช่วยเหลือ
พ่ึงพาอาศัยกันตามแบบของคนอีสานทั่วไป มีพ้ืนที่ 5,291.683 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,307,302 ไร่ ห่างจาก
กรุงเทพฯ โดยทางรถยนต์ 475 กิโลเมตร   

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

 

1.2  การปกครอง ในปี พ.ศ.2563 จังหวัดมหาสารคาม แบ่งการปกครอง ดังนี้ 
 

1.2.1  การบริหารส่วนภูมิภาค  
 ประกอบด้วย       13 อ าเภอ             
      133 ต าบล 

          1,939 หมู่บ้าน 
   
 
 

 
 

1.2.2  การบริหารส่วนท้องถิ่น   
ประกอบด้วย    1   องค์การบริหารส่วนจังหวัด     1   เทศบาลเมือง  

18   เทศบาลต าบล      123   องค์การบริหารส่วนต าบล      
 

  
 
 

 

 

ที่มา : ส านักบริหารการทะเบยีน กรมการปกครอง 
        กระทรวงมหาดไทย 

ข้อมูล ณ วันที่  9  กันยายน  2563 
ที่มา : กลุ่มงานกฎหมายและระเบยีบทอ้งถิ่น 2  
        กองกฎหมายและระเบียบท้องถิน่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
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     1.3. เศรษฐกิจ 
     

 
 
 

   
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
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 2558  ปี 2559 
จ านวนโรงงาน (แห่ง)  24  20 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    394.37  297.58 
การจ้างงาน (คน)  222  260 

 

 
 

2.  ข้อมูลด้านแรงงาน 
 

 
2.1. ประชากร ณ  วันท่ี  1  ธันวาคม  2559 

 หน่วย : คน 
เพศ  ปี 2558  ปี 2559 
ชาย  396,407  395,310 
หญิง   432,672  432,002 
รวม  829,079  827,312 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  

 
 

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  46,302  47,355 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  55,753  57,069 

มหาสารคาม 

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  มันส าปะหลัง  อ้อย 
   2.  อาชีพหลัก        ท านา  ท าไร่ 
 
 

1.5  การลงทุน    

         โรงงานที่ได้รับอนญุาตประกอบกิจการ 
  ปี 2562  ปี 2563 
จ านวนโรงงาน (แห่ง)  12  16 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    227.86  353 
การจ้างงาน (คน)  379  154 

 

 
 

2.  ข้อมูลด้านแรงงาน 
 

 
2.1  ประชากร  ณ  วันที่  1  ธันวาคม  2563 

 หน่วย : คน 
เพศ  ปี 2562      ปี 2563 
ชาย  390,603  388,616 
หญิง   428,438  426,827 
รวม  819,041  815,443 

ที่มา : ส านักงานสถิตแิห่งชาติ   

 
 
 
 
 
 

  ปี 2561  ปี 2562 
ผลิตภณัฑ์มวลรวมจังหวดั (GPP) (ล้านบาท)  59,016  59,208 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  74,561  75,334 

มหาสารคาม 

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  มันส าปะหลัง  อ้อย 
   2.  อาชีพหลัก        ท านา  ท าไร่ 
 
 

1.5  การลงทุน    

         โรงงานที่ได้รับอนญุาตประกอบกิจการ 
  ปี 2562  ปี 2563 
จ านวนโรงงาน (แห่ง)  12  16 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    227.86  353 
การจ้างงาน (คน)  379  154 

 

 
 

2.  ข้อมูลด้านแรงงาน 
 

 
2.1  ประชากร  ณ  วันที่  1  ธันวาคม  2563 

 หน่วย : คน 
เพศ  ปี 2562      ปี 2563 
ชาย  390,603  388,616 
หญิง   428,438  426,827 
รวม  819,041  815,443 

ที่มา : ส านักงานสถิตแิห่งชาติ   

 
 
 
 
 
 

  ปี 2561  ปี 2562 
ผลิตภณัฑ์มวลรวมจังหวดั (GPP) (ล้านบาท)  59,016  59,208 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  74,561  75,334 

มหาสารคาม 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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     1.3. เศรษฐกิจ 
     

 
 
 

   
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
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 2558  ปี 2559 
จ านวนโรงงาน (แห่ง)  24  20 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    394.37  297.58 
การจ้างงาน (คน)  222  260 

 

 
 

2.  ข้อมูลด้านแรงงาน 
 

 
2.1. ประชากร ณ  วันท่ี  1  ธันวาคม  2559 

 หน่วย : คน 
เพศ  ปี 2558  ปี 2559 
ชาย  396,407  395,310 
หญิง   432,672  432,002 
รวม  829,079  827,312 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  

 
 

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  46,302  47,355 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  55,753  57,069 

มหาสารคาม 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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2.2  ก าลังแรงงาน  
หน่วย : คน 

สถานภาพก าลังแรงงาน  ปี 2562  ปี 2563 
ประชากรอายุ  15 ปีขึ้นไป  680,542  680,211 

1. ก าลังแรงงานรวม  409,181  402,059 

    1.1. ก าลังแรงงานปัจจุบัน  408,649  399,701 

           1.1.1. ผู้มีงานท า  405,851  392,604 

           1.1.2. ผู้ว่างงาน  2,798  7,097 

    1.2. ก าลังแรงงานท่ีรอฤดูกาล  532  2,358 

2. ผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน  271,360  278,151 

     2.1. ท างานบ้าน  56,089  64,552 

     2.2. เรียนหนังสือ  76,085  85,873 

     2.3. อื่น ๆ  139,186  127,726 

3. อัตราการว่างงาน  0.7  1.8 
หมายเหต ุ:  1. ในตารางสถิต ิผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เท่ากบัยอดรวม 
                   ทั้งน้ีเนื่องจากการปัดเศษทศนิยมของข้อมูลแต่ละจ านวน ซึ่งได้จากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเรจ็รูป 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มหาสารคาม 

    ค าขวัญ 
  จังหวัดมหาสารคาม 

     พุทธมณฑลอีสาน  ถิ่นฐานอารยธรรม 
ผ้าไหมล้ าเลอค่า  ตักศิลานคร 
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     1.3. เศรษฐกิจ 
     

 
 
 

   
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
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 2558  ปี 2559 
จ านวนโรงงาน (แห่ง)  24  20 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    394.37  297.58 
การจ้างงาน (คน)  222  260 

 

 
 

2.  ข้อมูลด้านแรงงาน 
 

 
2.1. ประชากร ณ  วันท่ี  1  ธันวาคม  2559 

 หน่วย : คน 
เพศ  ปี 2558  ปี 2559 
ชาย  396,407  395,310 
หญิง   432,672  432,002 
รวม  829,079  827,312 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  

 
 

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  46,302  47,355 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  55,753  57,069 

มหาสารคาม 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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2.3  ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จ าแนกตามระดับการศึกษาที่ส าเร็จ ปี 2562 และ ปี 2563 
 

หน่วย : คน 

ระดับการศึกษา  
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา   
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา  
 ปี 2562  ปี 2563 

 ไม่มีการศึกษา 7,282  3,538 
 ต่ ากว่าประถมศึกษา 207,664  198,200 
 ระดับประถมศึกษา 156,185  146,565 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 115,681  123,289 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 117,300  125,023 

    -  สายสามัญ  105,402  111,751 
    -  สายอาชีวศึกษา  11,898  13,273 
    -  สายวิชาการศึกษา  -  - 

 ระดับอุดมศึกษา 76,318  83,583 
    -  สายวิชาการ  37,700  43,963 
    -  สายวิชาชีพ  22,773  20,168 
    -  สายวิชาการศึกษา  15,846  19,451 

 อื่น ๆ -  - 
 ไม่ทราบ  111  - 

รวม  680,542  680,199 
หมายเหต ุ: ในตารางสถติิ ผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เทา่กับยอดรวม ทั้งน้ีเนื่องจากการปัดเศษทศนิยมของ 
               ข้อมูลแตล่ะจ านวน ซึ่งไดจ้ากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเร็จรปู 
ที่มา : กลุ่มสถิตแิรงงาน ส านักสถิตเิศรษฐกิจและสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดอกไม้ประจ าจังหวัด 
ดอกลั่นทมขาว 
(จ าปาขาว) 

มหาสารคาม 



ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงาน 20 จังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ78

 67 

 

     1.3. เศรษฐกิจ 
     

 
 
 

   
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
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 2558  ปี 2559 
จ านวนโรงงาน (แห่ง)  24  20 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    394.37  297.58 
การจ้างงาน (คน)  222  260 

 

 
 

2.  ข้อมูลด้านแรงงาน 
 

 
2.1. ประชากร ณ  วันท่ี  1  ธันวาคม  2559 

 หน่วย : คน 
เพศ  ปี 2558  ปี 2559 
ชาย  396,407  395,310 
หญิง   432,672  432,002 
รวม  829,079  827,312 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  

 
 

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  46,302  47,355 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  55,753  57,069 

มหาสารคาม 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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2.4  ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงานท า จ าแนกตามระดับการศึกษาที่ส าเร็จ ปี 2563   
หน่วย : คน 

ระดับการศึกษา  ชาย  หญิง  รวม 
 ไม่มีการศึกษา 455  286  741 
 ต่ ากว่าประถมศึกษา 52,884  39,931  92,815 
 ระดับประถมศึกษา 59,584  44,232  103,817 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 36,519  19,931  56,449 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 47,116  31,577  78,693 

    -  สายสามัญ  42,651  29,737  72,387 
    -  สายอาชีวศึกษา  4,465  1,841  6,306 
    -  สายวิชาการศึกษา  -  -  - 

 ระดับอุดมศึกษา 26,627  34,206  60,833 
    -  สายวิชาการ  15,454  19,860  35,314 
    -  สายวิชาชีพ  7,477  6,619  14,097 
    -  สายวิชาการศึกษา  3,696  7,727  11,423 

 อื่น ๆ -  -  - 
 ไม่ทราบ  -  -  - 

รวม  223,185  170,163  393,348 
 

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

 
 

2.5  อัตราค่าจ้างขั้นต่ า 
 
 
  

วันละ  315  บาท  
 
 

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการค่าจ้าง กระทรวงแรงงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มหาสารคาม 
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     1.3. เศรษฐกิจ 
     

 
 
 

   
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
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 2558  ปี 2559 
จ านวนโรงงาน (แห่ง)  24  20 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    394.37  297.58 
การจ้างงาน (คน)  222  260 

 

 
 

2.  ข้อมูลด้านแรงงาน 
 

 
2.1. ประชากร ณ  วันท่ี  1  ธันวาคม  2559 

 หน่วย : คน 
เพศ  ปี 2558  ปี 2559 
ชาย  396,407  395,310 
หญิง   432,672  432,002 
รวม  829,079  827,312 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  

 
 

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  46,302  47,355 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  55,753  57,069 

มหาสารคาม 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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2.6  สถานประกอบกิจการ ปี  2563 
        

ขนาดสถานประกอบการ  ปี  2563 
แห่ง ลูกจ้าง (คน)  

1 – 4  คน 2,098 4,252  
5 – 9  คน 868 5,847  
10 – 19  คน 319 4,239  
20 – 29  คน 181 5,667  
50 – 99  คน 22 1,635  
100 – 299  คน 18 2,637  
300 – 499  คน 1 348  
500 – 999  คน 
>= 1,000  คน 

2 
2 

1,114 
2,160 

 

รวม 3,511 27,899  
              ที่มา : ส านักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน                                                                          
              หมายเหต ุ: แสดงข้อมูลเฉพาะจ านวนสถานประกอบกิจการเอกชนที่ยังมีสถานะการด าเนินการเป็นเปดิกิจการเท่าน้ัน 
 

 
 

2.7  ผู้ประกันตน  จ าแนกตามขนาดสถานประกอบการ  ปี 2563  
          

ขนาดสถานประกอบการ   ปี 2563 
   แห่ง    คน  

ตั้งแต ่ ≤ 10 คน   1,552  4,955 

ตั้งแต่   11 - 20  คน   231  3,392 

ตั้งแต่   21 - 50  คน   143  4,501 

ตั้งแต่   51 - 100  คน   44  3,084 

ตั้งแต่   101 - 200  คน   27  4,048 

ตั้งแต่   201 - 500  คน   12  3,550 

ตั้งแต่   501 - 1,000  คน   4  3,185 

ตั้งแต ่  ≥ 1,001  คน   3  5,438 

รวม   2,016  32,153 
 ที่มา : กองวิจัยและพัฒนา ส านักงานประกันสังคม   
หมายเหต ุ: 1. ข้อมูล ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2563  
              2. ขนาดสถานประกอบการ จ าแนกตามจ านวนลูกจ้างในสถานประกอบการ   

                     
 
 
 
 

มหาสารคาม 
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     1.3. เศรษฐกิจ 
     

 
 
 

   
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
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 2558  ปี 2559 
จ านวนโรงงาน (แห่ง)  24  20 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    394.37  297.58 
การจ้างงาน (คน)  222  260 

 

 
 

2.  ข้อมูลด้านแรงงาน 
 

 
2.1. ประชากร ณ  วันท่ี  1  ธันวาคม  2559 

 หน่วย : คน 
เพศ  ปี 2558  ปี 2559 
ชาย  396,407  395,310 
หญิง   432,672  432,002 
รวม  829,079  827,312 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  

 
 

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  46,302  47,355 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  55,753  57,069 

มหาสารคาม 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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2.8  ผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนกรณีว่างงาน กรมการจัดหางาน ปี 2563 
 

     
               จ านวนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน   
 

หน่วย : คน 

ปี 2562 5,833 

ปี 2563 7,483 
 

    
     ทีม่า  :  กองพัฒนาระบบบริการจดัหางาน 

 
2.9  ข้อมูลการฝึกอาชีพ ปี 2563 

หน่วย : คน 
ประเภทกิจกรรม   ชาย    หญิง    รวม  

1. เสริมทักษะ  -  -  - 
2. การประกอบอาชีพอิสระ  -  -  - 
3. เตรียมเข้าท างาน  22  1  23 
4. ยกระดับฝีมือแรงงาน  464  220  684 
5. ทดสอบมาตรฐานฝมีือแรงงาน  415  32  447 
6. การให้บริการพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับการแข่งขัน  -  -  - 
7.  การพัฒนาฝมีือแรงงานพัฒนาบุคลากรฝึก/วิทยากรภายนอก  -  -  - 
8. ส่งเสรมิ/พัฒนาฝมีือแรงงานในสถานประกอบการ  1,518  1,136  2,654 
9. แรงงานฝีมือและศักยภาพแข่งขันโลจสิติกส ์  40  40  80 
10. แรงงานฝีมือและศักยภาพแขง่ขันท่องเที่ยว  12  28  40 
11. แรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ  -  80  80 
12. อาชีพเสริม   123  367  490 
13. การพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรบัการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐาน 
     ฝีมือแรงงาน  40  -  40 

รวม  2,634  1,904  4,538 
ที่มา : ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม 

     
 
 
 
 
 
 
 
 

 

มหาสารคาม 
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2.8  ผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนกรณีว่างงาน กรมการจัดหางาน ปี 2563 
 

     
               จ านวนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน   
 

หน่วย : คน 

ปี 2562 5,833 

ปี 2563 7,483 
 

    
     ทีม่า  :  กองพัฒนาระบบบริการจดัหางาน 

 
2.9  ข้อมูลการฝึกอาชีพ ปี 2563 

หน่วย : คน 
ประเภทกิจกรรม   ชาย    หญิง    รวม  

1. เสริมทักษะ  -  -  - 
2. การประกอบอาชีพอิสระ  -  -  - 
3. เตรียมเข้าท างาน  22  1  23 
4. ยกระดับฝีมือแรงงาน  464  220  684 
5. ทดสอบมาตรฐานฝมีือแรงงาน  415  32  447 
6. การให้บริการพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับการแข่งขัน  -  -  - 
7.  การพัฒนาฝมีือแรงงานพัฒนาบุคลากรฝึก/วิทยากรภายนอก  -  -  - 
8. ส่งเสรมิ/พัฒนาฝมีือแรงงานในสถานประกอบการ  1,518  1,136  2,654 
9. แรงงานฝีมือและศักยภาพแข่งขันโลจสิติกส ์  40  40  80 
10. แรงงานฝีมือและศักยภาพแขง่ขันท่องเที่ยว  12  28  40 
11. แรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ  -  80  80 
12. อาชีพเสริม   123  367  490 
13. การพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรบัการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐาน 
     ฝีมือแรงงาน  40  -  40 

รวม  2,634  1,904  4,538 
ที่มา : ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม 

     
 
 
 
 
 
 
 
 

 

มหาสารคาม 
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     1.3. เศรษฐกิจ 
     

 
 
 

   
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
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 2558  ปี 2559 
จ านวนโรงงาน (แห่ง)  24  20 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    394.37  297.58 
การจ้างงาน (คน)  222  260 

 

 
 

2.  ข้อมูลด้านแรงงาน 
 

 
2.1. ประชากร ณ  วันท่ี  1  ธันวาคม  2559 

 หน่วย : คน 
เพศ  ปี 2558  ปี 2559 
ชาย  396,407  395,310 
หญิง   432,672  432,002 
รวม  829,079  827,312 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  

 
 

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  46,302  47,355 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  55,753  57,069 

มหาสารคาม 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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2.10  แรงงานไทยไปต่างประเทศ  

 หน่วย : คน 
  ปี  2562  ปี  2563 
  ชาย  หญิง  รวม  ชาย  หญิง  รวม 

 ผู้ขออนุญาตเดินทางไปท างานใน
ต่างประเทศ 1,125  244  1,369  529  144  673 

- กรมจัดส่ง 173  25  198  59  3  62 
- บริษัทจัดส่ง 482  114  596  238  74  312 
- เดินทางด้วยตนเอง 175  81  256  114  49  163 
- นายจ้างพาไป 295  24  319  118  18  136 

     ฝึกงาน 31  9  40  9  7  16 
  ท างาน 264  15  279  109  11  120 

 RE-ENTRY 673  256  929  198  67  265 
หมายเหต ุ: RE-ENTRY  คือ ผู้ที่ไปท างานต่างประเทศแล้วกลับมาพักผ่อนชั่วคราว      
ที่มา : ระบบบริหารแรงงานไทยไปตา่งประเทศ  กองบริหารแรงงานไทยไปตา่งประเทศ      

 
 

2.11  แรงงานต่างด้าว  ณ  เดือนธันวาคม ปี  2563   

    จ านวนคนต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตท างานคงเหลือ 
 

ประเภทคนต่างด้าว    จ านวน  
 (คน) 

  มาตรา 59   636 
          ตลอดชีพ   - 

 ทั่วไป    154 
          พิสูจน์สญัชาติเดิม   - 
          น าเข้าตาม MOU   259 
          น าเข้าตาม มติ ครม.20 ส.ค.2562   223 
 มาตรา 62  สงเสริมการลงทุน   - 
 มาตรา 63/1 ชนกลุ่มน้อย   4 
 มาตรา 63/2     
          มติ ครม. 4 ส.ค.63 ตามแบบ บต.23  29 

 มติ ครม. 4 ส.ค.63 ตามแบบ บต.24  - 
 มาตรา 64  คนต่างด้าวท างานไป-กลับ หรือตามฤดกูาล  - 

รวม  669 
ที่มา : ฝ่ายสารสนเทศ กลุ่มงานพัฒนาระบบควบคุมการท างานของคนต่างด้าว 

 ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว 
 
 
 
 

มหาสารคาม 
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     1.3. เศรษฐกิจ 
     

 
 
 

   
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
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 2558  ปี 2559 
จ านวนโรงงาน (แห่ง)  24  20 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    394.37  297.58 
การจ้างงาน (คน)  222  260 

 

 
 

2.  ข้อมูลด้านแรงงาน 
 

 
2.1. ประชากร ณ  วันท่ี  1  ธันวาคม  2559 

 หน่วย : คน 
เพศ  ปี 2558  ปี 2559 
ชาย  396,407  395,310 
หญิง   432,672  432,002 
รวม  829,079  827,312 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  

 
 

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  46,302  47,355 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  55,753  57,069 

มหาสารคาม 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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2.12  ต าแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงานที่มาใช้บริการจัดหางาน และการบรรจุงานในประเทศ ปี  2563 
  

เพศ 
 ปี  2563  

 
ต าแหน่งงานว่าง 

(อัตรา)  
ผู้สมัครงานที่มาใช้
บริการจัดหางาน 

(คน) 
 บรรจุงาน 

(คน)  

ชาย 1,006  1,216  1,009  

หญิง 641  1,546  1,218  

ไม่ระบ ุ 1,387  -  -  

รวม  3,034  2,762  2,227  
                      ที่มา : ระบบ Smart Job Center  กรมการจดัหางาน 

 
2.13  อุตสาหกรรมที่นายจ้างต้องการแรงงาน  5 อันดับแรก ปี 2563 

 

  1.  การผลิตเสื้อผ้าช้ันนอก     จ านวน     339   อัตรา 
  2.  การผลิตสายไฟฟ้าและเคเบิลส าหรับงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน     323 อัตรา 

  3.  การผลิตน้ าตาลดิบจากอ้อย    จ านวน     282 อัตรา 
  4.  กิจกรรมการรับส่งเอกสาร/สิ่งของ    จ านวน     204 อัตรา   

  5.  การศึกษาระดับอดุมศึกษา    จ านวน     118 อัตรา  
 
 

 

2.14  อาชีพที่นายจ้างต้องการแรงงาน 5 อันดับแรก ปี 2563 
 

  1. แรงงานด้านการประกอบ     จ านวน      417 อัตรา 
  2. แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ ์     จ านวน      363 อัตรา 

  3. ช่างตัดเย็บเครื่องแต่งกายและชา่งท าหมวก   จ านวน      329 อัตรา 
  4. พนักงานรับส่งเอกสาร พนักงานขนสัมภาระ   จ านวน      225 อัตรา  

  5. ตัวแทนจัดหาบริการทางธุรกิจและนายหนา้การค้า  จ านวน      134 อัตรา 
 
 

 

2.15  อาชีพที่มีผู้บรรจุงาน 5 อันดับแรก ปี 2563 
   

1. แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ ์     จ านวน     961 คน 
  2. แรงงานด้านการประกอบ     จ านวน     753 คน 

  3. ช่างเพชรพลอย   ช่างประดิษฐ์โลหะมีค่าและกึ่งมีค่า  จ านวน     364 คน 
  4. พนักงานรับส่งเอกสาร พนักงานขนสัมภาระ   จ านวน     316 คน   

  5. พนักงานบริการอาหารและเครือ่งดื่ม    จ านวน      62 คน 
 
 
 
 
 
 
 

มหาสารคาม 

ที่มา : ระบบ Smart Job Center  กรมการจัดหางาน 

ที่มา : ระบบ Smart Job Center  กรมการจัดหางาน 
 

ที่มา : ระบบ Smart Job Center  กรมการจัดหางาน 
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1. ข้อมลูทั่วไป 

 

1.1  พื้นที่  
ในปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาทางฝั่งซ้ายของล้าน้้าโขงแขวงสวันเขต  มีหมู่บ้านชุมชนใหญ่ชื่อบ้านหลวงโพนสิน 

ซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณพระธาตุอิงฮัง แขวงสวันเขตในปัจจุบัน โดยมีเจ้าจันทรสุริยวงศ์ปกครอง มีบุตรชายชื่อเจ้ากินรี   
ซึ่งต่อมาได้ข้ามล้าน้้าโขงมาฝั่งขวาที่บริเวณปากห้วยมุก สร้างบ้านแปลงเมืองขึ้น ณ ที่นั้นในปี พ.ศ. 2310 แล้วเสร็จ
ในปี พ.ศ. 2313 และตั้งชื่อเมืองว่า “มุกดาหาร” อันเกิดจากศุภนิมิตรที่พบเห็นในขณะที่ก้าลังสร้างเมือง ชาวเมือง
ทั่วไปเรียกมุกดาหารว่า เมืองมุก ในสมัยพระเจ้าตากสินมหาราช ได้พระราชทานบรรดาศักดิ์ ให้เจ้ากินรีเป็นพระยา
จันทรศรีสุราช อุปราชามัณฑาตุราช ด้ารงต้าแหน่งเจ้าเมืองคนแรกของเมืองมุกดาหาร เมื่อปี พ.ศ. 2321 

เดิมเมืองมุกดาหารมีฐานะเป็นเมืองขึ้นการปกครองกับมณฑลอุดร  ต่อมาเมื่อปี  พ .ศ .  2450                
มีการปรับปรุงการปกครองมณฑลอุดรเป็นจังหวัด และเมืองมุกดาหารจึงถูกยุบเป็นอ้าเภอเมืองมุกดาหาร          
ขึ้นการปกครองกับจังหวัดนครพนม จนกระทั่งปี พ.ศ. 2525 รัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดมุกดาหาร
ขึ้นเป็นจังหวัดที ่73 ของประเทศไทย และเป็นจังหวัดที่ 17 ของภาคอีสาน 

จังหวัดมุกดาหารเป็นประตูด่านส้าคัญสู่กลุ่มประเทศอินโดจีน มีความสัมพันธ์ฉันท์บ้านพ่ีน้องกับแขวง 
สวันเขต สปป.ลาว มาช้านาน โดยมีแม่น้้าโขงซึ่งมีความยาวถึง 70 กิโลเมตร เป็นเส้นกั้นพรมแดน และมีความ   
โดดเด่นในด้านชนเผ่าพ้ืนเมืองต่างๆที่มีถึง 8 เผ่าได้แก่ เผ่าไทยอีสาน ภูไท ไทยข่า กระโซ่ ไทยย้อ ไทยแสกและ  
ไทยกุลา และยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม  มุกดาหารมีพ้ืนที่ประมาณ 4,339.830 ตาราง
กิโลเมตร หรือ 2,712,394 ไร่ อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถยนต์ประมาณ 642 กิโลเมตร 

อาณาเขตติดต่อ 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดสกลนคร และจังหวัดนครพนม 
 ทิศใต้      ติดต่อกับ จังหวัดอ้านาจเจริญ ยโสธร และร้อยเอ็ด 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตย 
   ประชาชนลาว โดยมีแม่น้้าโขงไหลกั้นพรมแดน 
 ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

1.2  การปกครอง ในปี พ.ศ. 2563 จังหวัดมกุดาหาร แบ่งการปกครอง ดังนี้ 
1.2.1  การบริหารส่วนภูมิภาค  

 ประกอบด้วย      7   อ้าเภอ  
 53  ต้าบล  
530 หมู่บ้าน 

   
 

 
1.2.2  การบริหารส่วนท้องถิ่น   

ประกอบด้วย     1  องค์การบริหารส่วนจังหวัด   1  เทศบาลเมือง 
   24  เทศบาลต้าบล                 29  องค์การบริหารส่วนต้าบล   
 

ที่มา : ส านักบริหารการทะเบยีน กรมการปกครอง 
        กระทรวงมหาดไทย 

ข้อมูล ณ วันที่  9  กันยายน  2563 
ที่มา : กลุ่มงานกฎหมายและระเบยีบทอ้งถิ่น 2  
        กองกฎหมายและระเบียบท้องถิน่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
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1.3. เศรษฐกิจ  

   
 
 
 

   
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
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 2558  ปี 2559 
จ านวนโรงงาน (แห่ง)  20  20 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    295.69  542.34 
การจ้างงาน (คน)  117  183 

 

 
 
2. ข้อมูลด้านแรงงาน 

2.1. ประชากร  ณ  วันท่ี  1  ธันวาคม  2559      

หน่วย : คน 
เพศ  ปี 2558  ปี 2559 
ชาย  171,714  170,864 
หญิง   176,139  175,370 
รวม  347,853  346,234 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  
 
 
 

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  21,520  21,480 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  61,427  61,630 

มุกดาหาร 

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   ข้าว  มันส้าปะหลัง  อ้อย 
   2.  อาชีพหลัก   ท้านา  ท้าไร่ 
 

1.5  การลงทุน   
 

              โรงงานที่ได้รบัอนุญาตประกอบกิจการ 
  ปี 2562  ปี 2563 
จ้านวนโรงงาน (แห่ง)  6  - 
จ้านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    34.1  - 
การจ้างงาน (คน)  45  - 

 

 
2. ข้อมูลด้านแรงงาน 

2.1  ประชากร  ณ  วันที่  1  ธันวาคม  2563      

หน่วย : คน 
เพศ  ปี 2562  ปี 2563 
ชาย  168,398  167,578 
หญิง   173,125  172,380 
รวม  341,523  339,958 

ที่มา : ส านักงานสถิตแิห่งชาติ   
 
 
 
 
 
 
 
 

  ปี 2561  ปี 2562 
ผลิตภณัฑ์มวลรวมจังหวดั (GPP) (ล้านบาท)  25,584  27,316 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  63,312  66,599 

มุกดาหาร 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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1.3. เศรษฐกิจ  

   
 
 
 

   
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
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 2558  ปี 2559 
จ านวนโรงงาน (แห่ง)  20  20 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    295.69  542.34 
การจ้างงาน (คน)  117  183 

 

 
 
2. ข้อมูลด้านแรงงาน 

2.1. ประชากร  ณ  วันท่ี  1  ธันวาคม  2559      

หน่วย : คน 
เพศ  ปี 2558  ปี 2559 
ชาย  171,714  170,864 
หญิง   176,139  175,370 
รวม  347,853  346,234 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  
 
 
 

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  21,520  21,480 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  61,427  61,630 

มุกดาหาร 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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2.2  ก าลังแรงงาน  
หน่วย : คน 

สถานภาพก าลังแรงงาน      ปี 2562      ปี 2563 
ประชากรอาย ุ 15  ปีขึ้นไป  275,416  275,258 
1. ก าลังแรงงานรวม  194,615  192,049 
    1.1. ก้าลังแรงงานปัจจุบัน  193,767  191,301 
           1.1.1. ผู้มีงานท้า  192,796  189,891 
           1.1.2. ผู้ว่างงาน  971  1,411 
    1.2. ก้าลังแรงงานท่ีรอฤดูกาล  848  747 
2. ผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน  80,801  83,209 
     2.1. ท้างานบ้าน  18,792  16,361 
     2.2. เรียนหนังสือ  21,405  24,314 
     2.3. อื่น ๆ  40,604  42,534 
3. อัตราการว่างงาน  0.5  0.7 

หมายเหต ุ:  1. ในตารางสถิต ิผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เท่ากบัยอดรวม 
                ทั้งน้ีเนื่องจากการปดัเศษทศนิยมของข้อมูลแต่ละจ านวน ซึ่งได้จากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเรจ็รูป 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มุกดาหาร 

ค าขวัญจังหวัดมุกดาหาร 
      หอแก้วสูงเสียดฟ้า  ภูผาเทิบแก่งกะเบา  
      แปดเผ่าชนพื้นเมือง  ลือเลื่องมะขามหวาน  
      กลองโบราณล้ าเลิศ  ถิ่นก าเนิดล าผญา  
      ตระการตาชายโขง  เชื่อมโยงอินโดจีน 
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1.3. เศรษฐกิจ  

   
 
 
 

   
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
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 2558  ปี 2559 
จ านวนโรงงาน (แห่ง)  20  20 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    295.69  542.34 
การจ้างงาน (คน)  117  183 

 

 
 
2. ข้อมูลด้านแรงงาน 

2.1. ประชากร  ณ  วันท่ี  1  ธันวาคม  2559      

หน่วย : คน 
เพศ  ปี 2558  ปี 2559 
ชาย  171,714  170,864 
หญิง   176,139  175,370 
รวม  347,853  346,234 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  
 
 
 

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  21,520  21,480 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  61,427  61,630 

มุกดาหาร 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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2.3  ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จ าแนกตามระดับการศึกษาที่ส าเร็จ ปี 2562 และ ปี 2563 

                                                                                                        หน่วย : คน 

ระดับการศึกษา  
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา   
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา  
 ปี  2562  ปี  2563 

 ไม่มีการศึกษา 10,298  6,766 
 ต่ ากว่าประถมศึกษา 81,631  75,691 
 ระดับประถมศึกษา 67,394  64,486 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 52,299  55,783 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 39,065  41,751 

    -  สายสามัญ  33,923  36,420 
    -  สายอาชีวศึกษา  5,142  5,331 
    -  สายวิชาการศึกษา  -  - 

 ระดับอุดมศึกษา 24,729  30,773 
    -  สายวิชาการศึกษา  10,993  12,524 
    -  สายวิชาชีพ  9,707  12,005 
    -  สายวิชาการศึกษา  4,029  6,243 

 อื่น ๆ -  - 
 ไม่ทราบ  -  - 

รวม  275,416  275,249 
หมายเหต ุ: ในตารางสถติิ ผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เทา่กับยอดรวม  

 ทั้งน้ีเนื่องจากการปดัเศษทศนิยมของข้อมูลแตล่ะจ านวน ซึ่งได้จากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
ที่มา : กลุ่มสถิตแิรงงาน ส านักสถิตเิศรษฐกิจและสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดอกไม้ประจ าจังหวัด
ดอกช้างน้าว 

มุกดาหาร 
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2.6. ข้อมูลการฝึกอาชีพ  ปี  2562 

หน่วย : คน 

ประเภทหลักสูตร   ชาย     หญิง    รวม  
1. เสริมทักษะ  -  -  - 
2. การประกอบอาชีพอิสระ  -  -  - 
3. เตรียมเข้าท างาน  60  12  72 

4. ยกระดับฝีมือแรงงาน  1,117  835  1,952 
5. ทดสอบมาตรฐานฝมีือแรงงาน  283  24  307 
6. การให้บริการพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับการแข่งขัน  -  -  - 

7. การพัฒนาฝีมือแรงงานพัฒนาบุคลากรฝึก/วิทยากรภายนอก  -  -  - 
8. ส่งเสรมิ/พัฒนาฝมีือในสถานประกอบการ  1,253  866  2,119 
9. พัฒนาระดับฝมีือและศักยภาพบุคลากรโลจสิติกส์  -  -  - 

10. แรงงานฝีมือและศักยภาพแขง่ขันท่องเที่ยว  -  -  - 

11. แรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ  12  88  100 

12. อาชีพเสริม  120  123  243 

13. การพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรบัการจ่ายค่าจ้าง  23  1  24 

     ตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน       

รวม  2,868  1,949  4,817 
ที่มา : ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมกุดาหาร 

 
 

2.7. แรงงานไทยไปต่างประเทศ 
 หน่วย : คน 

  ปี  2561  ปี  2562 
  ชาย  หญิง  รวม  ชาย  หญิง  รวม 

 ผู้ขออนุญาตเดินทางไปท างานใน
ต่างประเทศ 132  41  173  126  36  162 

- กรมจัดส่ง 39  4  43  36  6  42 
- บริษัทจัดส่ง 59  19  78  74  17  91 
- เดินทางด้วยตนเอง 11  13  24  2  7  9 
- นายจ้างพาไป 23  5  28  14  6  20 

- ฝึกงาน 9  2  11  4  2  6 
- ท างาน 14  3  17  10  4  14 

 RE-ENTRY 133  41  174  101  51  152 
หมายเหต ุ: RE-ENTRY  คือ ผู้ที่ไปท างานต่างประเทศแล้วกลับมาพักผ่อนชั่วคราว      
ที่มา : ระบบบริหารแรงงานไทยไปตา่งประเทศ  กองบริหารแรงงานไทยไปตา่งประเทศ      

มุกดาหาร 
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1.3. เศรษฐกิจ  

   
 
 
 

   
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
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 2558  ปี 2559 
จ านวนโรงงาน (แห่ง)  20  20 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    295.69  542.34 
การจ้างงาน (คน)  117  183 

 

 
 
2. ข้อมูลด้านแรงงาน 

2.1. ประชากร  ณ  วันท่ี  1  ธันวาคม  2559      

หน่วย : คน 
เพศ  ปี 2558  ปี 2559 
ชาย  171,714  170,864 
หญิง   176,139  175,370 
รวม  347,853  346,234 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  
 
 
 

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  21,520  21,480 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  61,427  61,630 

มุกดาหาร 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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2.4  ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงานท า จ าแนกตามระดับการศึกษาที่ส าเร็จ ปี 2563 
 

หน่วย : คน 
ระดับการศึกษา  ชาย  หญิง  รวม 

 ไม่มีการศึกษา 1,294  1,507  2,801 
 ต่ ากว่าประถมศึกษา 20,467  19,240  39,707 
 ระดับประถมศึกษา 30,338  24,014  54,352 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 21,791  14,850  36,641 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 18,918  13,510  32,428 

    -  สายสามัญ  16,299  12,608  28,907 
    -  สายอาชีวศึกษา  2,619  901  3,521 
    -  สายวิชาการศึกษา  -  -  - 

 ระดับอุดมศึกษา 10,692  14,477  25,169 
    -  สายวิชาการ  5,047  5,429  10,476 
    -  สายวิชาชีพ  3,927  6,349  10,275 
    -  สายวิชาการศึกษา  1,718  2,700  4,417 

 อื่น ๆ -  -  - 
 ไม่ทราบ  -  -  - 

รวม  103,501  87,598  191,098 
หมายเหต ุ: ในตารางสถติิ ผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เทา่กับยอดรวม  

 ทั้งน้ีเนื่องจากการปดัเศษทศนิยมของข้อมูลแตล่ะจ านวน ซึ่งได้จากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
ที่มา : กลุม่สถิตแิรงงาน ส านักสถิตเิศรษฐกิจและสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 
 

2.5  อัตราค่าจ้างขั้นต่ า 
 
 
 
 

         วันละ  323  บาท  
        

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการค่าจ้าง กระทรวงแรงงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มุกดาหาร 
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1.3. เศรษฐกิจ  

   
 
 
 

   
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
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 2558  ปี 2559 
จ านวนโรงงาน (แห่ง)  20  20 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    295.69  542.34 
การจ้างงาน (คน)  117  183 

 

 
 
2. ข้อมูลด้านแรงงาน 

2.1. ประชากร  ณ  วันท่ี  1  ธันวาคม  2559      

หน่วย : คน 
เพศ  ปี 2558  ปี 2559 
ชาย  171,714  170,864 
หญิง   176,139  175,370 
รวม  347,853  346,234 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  
 
 
 

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  21,520  21,480 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  61,427  61,630 

มุกดาหาร 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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2.6  สถานประกอบกิจการ ปี 2563 
        

ขนาดสถานประกอบการ  ปี  2563 
แห่ง ลูกจ้าง (คน)  

1 – 4  คน 904 1,955  
5 – 9  คน 332 2,260  
10 – 19  คน 214 2,717  
20 – 29  คน 112 3,307  
50 – 99  คน 14 1,000  
100 – 299  คน 11 1,703  
300 – 499  คน 1 378  
500 – 999  คน 
>= 1,000  คน 

1 
- 

625 
- 

 

รวม 1,589 13,945  
              ที่มา : ส านักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน                                                                          
              หมายเหต ุ: แสดงข้อมูลเฉพาะจ านวนสถานประกอบกิจการเอกชนที่ยังมีสถานะการด าเนินการเป็นเปดิกิจการเท่าน้ัน 
 

 
 

2.7  ผู้ประกันตน  จ าแนกตามขนาดสถานประกอบการ ปี 2563 
 
 

ขนาดสถานประกอบการ   ปี 2563 
   แห่ง    คน  

ตั้งแต ่ ≤ 10 คน   1,005  3,055 

ตั้งแต่   11 - 20  คน   118  1,740 

ตั้งแต่   21 - 50  คน   93  2,823 

ตั้งแต่   51 - 100  คน   24  1,773 

ตั้งแต่   101 - 200  คน   8  1,234 

ตั้งแต่  201 - 500   คน   8  2,711 

ตั้งแต่   501 - 1,000  คน   1  982 

ตั้งแต ่  ≥ 1,001  คน   -  - 

รวม   1,257  14,318 
                     ที่มา : กองวิจัยและพัฒนา ส านักงานประกันสังคม 

       หมายเหต ุ: 1. ข้อมูล ณ วันที่  31 ธันวาคม 2563  
        2. ขนาดสถานประกอบการ จ าแนกตามจ านวนลูกจ้างในสถานประกอบการ   

            
 

 
 

มุกดาหาร 
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1.3. เศรษฐกิจ  

   
 
 
 

   
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
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 2558  ปี 2559 
จ านวนโรงงาน (แห่ง)  20  20 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    295.69  542.34 
การจ้างงาน (คน)  117  183 

 

 
 
2. ข้อมูลด้านแรงงาน 

2.1. ประชากร  ณ  วันท่ี  1  ธันวาคม  2559      

หน่วย : คน 
เพศ  ปี 2558  ปี 2559 
ชาย  171,714  170,864 
หญิง   176,139  175,370 
รวม  347,853  346,234 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  
 
 
 

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  21,520  21,480 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  61,427  61,630 

มุกดาหาร 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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2.8  ผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนกรณีว่างงาน กรมการจัดหางาน ปี 2563 
 

     
               จ านวนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน   
 

หน่วย : คน 

ปี 2562 1,698 

ปี 2563 2,605 
 

    
     ทีม่า  :  กองพัฒนาระบบบริการจดัหางาน 

 
 

2.9  ข้อมูลการฝึกอาชีพ  ปี  2563 
หน่วย : คน 

ประเภทหลักสูตร   ชาย     หญิง    รวม  
1. เสริมทักษะ  -  -  - 
2. การประกอบอาชีพอิสระ  -  -  - 
3. เตรียมเข้าท้างาน  62  40  102 

4. ยกระดับฝีมือแรงงาน  992  417  1,409 
5. ทดสอบมาตรฐานฝมีือแรงงาน  453  119  572 
6. การให้บริการพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับการแข่งขัน  -  -  - 

7. การพัฒนาฝีมือแรงงานพัฒนาบุคลากรฝึก/วิทยากรภายนอก  -  -  - 
8. ส่งเสรมิ/พัฒนาฝมีือในสถานประกอบการ  1,302  883  2,185 
9. พัฒนาระดับฝมีือและศักยภาพบุคลากรโลจสิติกส ์  43  1  44 

10. แรงงานฝีมือและศักยภาพแขง่ขันท่องเที่ยว  -  -  - 

11. แรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ  16  64  80 

12. อาชีพเสริม  107  144  251 

13. การพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรบัการจ่ายค่าจ้าง  20  -  20 

     ตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน       

รวม  2,995  1,668  4,663 
ที่มา : ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมกุดาหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มุกดาหาร 
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1.3. เศรษฐกิจ  

   
 
 
 

   
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
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 2558  ปี 2559 
จ านวนโรงงาน (แห่ง)  20  20 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    295.69  542.34 
การจ้างงาน (คน)  117  183 

 

 
 
2. ข้อมูลด้านแรงงาน 

2.1. ประชากร  ณ  วันท่ี  1  ธันวาคม  2559      

หน่วย : คน 
เพศ  ปี 2558  ปี 2559 
ชาย  171,714  170,864 
หญิง   176,139  175,370 
รวม  347,853  346,234 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  
 
 
 

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  21,520  21,480 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  61,427  61,630 

มุกดาหาร 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 82 

 
 
 

2.10  แรงงานไทยไปต่างประเทศ 
 หน่วย : คน 

  ปี  2562  ปี  2563 
  ชาย  หญิง  รวม  ชาย  หญิง  รวม 

 ผู้ขออนุญาตเดินทางไปท างานใน
ต่างประเทศ 126  36  162  57  14  71 

- กรมจัดส่ง 36  6  42  15  -  15 
- บริษัทจัดส่ง 74  17  91  34  8  42 
- เดินทางด้วยตนเอง 2  7  9  1  2  3 
- นายจ้างพาไป 14  6  20  7  4  11 

  ฝึกงาน 4  2  6  2  3  5 
 ท้างาน 10  4  14  5  1  6 

 RE-ENTRY 101  51  152  36  11  47 
หมายเหต ุ: RE-ENTRY  คือ ผู้ที่ไปท างานต่างประเทศแล้วกลับมาพักผ่อนชั่วคราว      
ที่มา : ระบบบริหารแรงงานไทยไปตา่งประเทศ  กองบริหารแรงงานไทยไปตา่งประเทศ  
     

2.11  แรงงานต่างด้าว  ณ เดือนธันวาคม ปี  2563   

จ านวนคนต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตท างานคงเหลือ 
 

ประเภทคนต่างด้าว    จ านวน  
 (คน) 

  มาตรา 59   1,169 
          ตลอดชีพ   - 

 ทั่วไป    98 
          พิสูจน์สญัชาติเดิม   - 
          น้าเข้าตาม MOU   510 
          น้าเข้าตาม มติ ครม.20 ส.ค.2562   561 
 มาตรา 62  สงเสริมการลงทุน   1 
 มาตรา 63/1 ชนกลุ่มน้อย   2 
 มาตรา 63/2     
          มติ ครม. 4 ส.ค.63 ตามแบบ บต.23  32 

 มติ ครม. 4 ส.ค.63 ตามแบบ บต.24  - 
 มาตรา 64  คนต่างด้าวท างานไป-กลับ หรือตามฤดูกาล  - 

รวม  1,204 
ที่มา : ฝ่ายสารสนเทศ กลุ่มงานพัฒนาระบบควบคุมการท างานของคนต่างด้าว 

 ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว 
 

มุกดาหาร 
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1.3. เศรษฐกิจ  

   
 
 
 

   
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
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 2558  ปี 2559 
จ านวนโรงงาน (แห่ง)  20  20 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    295.69  542.34 
การจ้างงาน (คน)  117  183 

 

 
 
2. ข้อมูลด้านแรงงาน 

2.1. ประชากร  ณ  วันท่ี  1  ธันวาคม  2559      

หน่วย : คน 
เพศ  ปี 2558  ปี 2559 
ชาย  171,714  170,864 
หญิง   176,139  175,370 
รวม  347,853  346,234 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  
 
 
 

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  21,520  21,480 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  61,427  61,630 

มุกดาหาร 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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2.12  ต าแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงานที่มาใช้บริการจัดหางาน และการบรรจุงานในประเทศ  ปี  2563 

   

เพศ 
 ปี  2563  

 
ต าแหน่งงานว่าง 

(อัตรา)  
ผู้สมัครงานที่มาใช้
บริการจัดหางาน 

(คน) 
 บรรจุงาน 

(คน)  

ชาย 959  975  783  

หญิง 348  885  659  

ไม่ระบ ุ 1,136  -  -  

รวม  2,443  1,860  1,442  
                      ที่มา : ระบบ Smart Job Center  กรมการจดัหางาน 

 
 

2.13  อุตสาหกรรมที่นายจ้างต้องการแรงงาน 5 อันดับแรก  ปี 2563 
 
  1.  การผลิตน้า้ตาลดิบจากอ้อย    จ้านวน     391   อัตรา 
  2.  การก่อสร้างอาคารทีไ่ม่ใช่ที่พักอาศัย    จ้านวน      82   อัตรา 

  3.  ร้านขายปลีกเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดในครัวเรือน   จ้านวน      77   อัตรา 
  4.  ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้าง     จ้านวน      70   อัตรา  

  5.  การขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถกระบะ รถตู ้ จ้านวน      58   อัตรา       
      และรถขนาดเล็กท่ีคล้ายกัน       
        
 
 

2.14  อาชพีที่นายจ้างต้องการแรงงาน 5 อันดับแรก ปี 2563 
 
  1. ตัวแทนฝ่ายขายดา้นเทคนิคและการค้า   จ้านวน     169 อัตรา 
  2. แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ ์     จ้านวน     123 อัตรา 
  3. พนักงานขายของหน้าร้านและพนักงานสาธิตสินค้า  จ้านวน      95 อัตรา     
  4. แรงงานด้านก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้าง   จ้านวน      89 อัตรา  
  5. แรงงานด้านการประกอบ     จ้านวน      82 อัตรา 
          
  
 

2.15  อาชีพที่มีผู้บรรจุงาน 5 อันดับแรก ปี 2563 
  1. แรงงานด้านการประกอบ     จ้านวน     162 คน 
  2. แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ ์     จ้านวน       47 คน 

  3. เจ้าหน้าท่ีส้านักงาน     จ้านวน       45 คน 
  4. พนักงานรับส่งเอกสาร พนักงานขนสัมภาระ   จ้านวน       42 คน  

  5. ตัวแทนฝ่ายขายดา้นเทคนิคและการค้า   จ้านวน       41 คน 
 

 

มุกดาหาร 

ที่มา : ระบบ Smart Job Center  กรมการจัดหางาน 

ที่มา : ระบบ Smart Job Center  กรมการจัดหางาน 

ที่มา : ระบบ Smart Job Center  กรมการจัดหางาน 





ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงาน 20 จังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ94
 84 

 
 

 
 
 

 

1. ข้อมลูทั่วไป  จังหวัดยโสธร 

1.1  พื้นที ่  
ยโสธร เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย  เดิมชื่อ บ้านสิงห์ท่า    

เมืองยศสุนทร เป็นเมืองเก่าแก่อยู่ริมฝั่งแม่น้้าชี มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 250 ปี ต่อมาปี พ.ศ. 2443    
ถูกรวมเข้าอยู่ในสังกัดมณฑลลาวฝ่ายตะวันออกเฉียงเหนือ (มณฑลลาวกาว) และกลายเป็นอ้าเภอหนึ่งของ
จังหวัดอุบลราชธานี และถูกจัดตั้งขึ้นเป็นจังหวัดโดยคณะปฏิวัติของจอมพลถนอม กิตติขจร ตามประกาศ 
ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 70 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2515 อันให้แยกอ้าเภอยโสธร อ้าเภอกุดชุม อ้าเภอเลิงนกทา 
อ้าเภอค้าเขื่อนแก้ว อ้าเภอมหาชนะชัย และอ้าเภอป่าติ้ว ออกจากจังหวัดอุบลราชธานี แล้วรวมกันตั้งเป็น
จังหวัดยโสธร และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2515 สืบไป มีนายชัยทัต สุนทรพิพิธ เป็นผู้ว่าราชการ
จังหวัดยโสธรคนแรก มีพ้ืนที่ 4,161.664 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,600,902 ไร่ ห่างจากกรุงเทพมหานคร   
โดยทางรถยนต ์ประมาณ 531 กิโลเมตร   

 

อาณาเขตติดต่อ     
ทิศเหนือ   ติดต่อกับ จังหวัดร้อยเอ็ด และมุกดาหาร 
ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ จังหวัดอ้านาจเจริญ และอุบลราชธานี 
ทิศใต้  ติดต่อกับ จังหวัดศรีสะเกษ 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ จังหวัดร้อยเอ็ด 

 

1.2  การปกครอง ในปี พ.ศ. 2563 จังหวัดยโสธร แบ่งการปกครอง ดังนี ้
1.2.1 การบริหารส่วนภูมิภาค  

 ประกอบด้วย         9   อ้าเภอ  
   79   ต้าบล   

    885  หมู่บ้าน 
   

 
 

1.2.2 การบริหารส่วนท้องถิ่น   
ประกอบด้วย    1  องค์การบริหารส่วนจังหวัด   1  เทศบาลเมือง     

23  เทศบาลต้าบล  63  องค์การบริหารส่วนต้าบล  
  
 

ที่มา : ส านักบริหารการทะเบยีน กรมการปกครอง 
        กระทรวงมหาดไทย 

ข้อมูล ณ วันที่  9  กันยายน  2563 
ที่มา : กลุ่มงานกฎหมายและระเบยีบทอ้งถิ่น 2  
        กองกฎหมายและระเบียบท้องถิน่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
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1.3. เศรษฐกิจ 
  

 
 
 

   
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(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 2558  ปี 2559 
จ านวนโรงงาน (แห่ง)  17  25 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    419.3  300.5 
การจ้างงาน (คน)  152  203 

 
 

 2. ข้อมูลด้านแรงงาน 
 
 
2.1. ประชากร  ณ  วันท่ี  1  ธันวาคม  2559   

หน่วย : คน 
เพศ  ปี 2558  ปี 2559 
ชาย  236,464  235,671 
หญิง   244,703  244,208 
รวม  481,167  479,879 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  
 
 

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  24,204  22,870 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  49,969  47,333 

ยโสธร 

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   ข้าว  มันส้าปะหลัง  อ้อย  แตงโม  ยางพารา 
   2.  อาชีพหลัก   ท้านา  ท้าไร่  ท้าสวน 
 

1.5  การลงทุน  
  

                        โรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ 
     หน่วย : คน 

  ปี 2562  ปี 2563 
จ้านวนโรงงาน (แห่ง)  11  5 
จ้านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    67.8  36 
การจ้างงาน (คน)  72  44 

 
 

2. ข้อมลูด้านแรงงาน 

 
 

2.1  ประชากร  ณ  วันที่  1  ธันวาคม  2563   
หน่วย : คน 

เพศ  ปี 2562  ปี 2563 
ชาย  233,011  232,011 
หญิง   242,570  241,940 
รวม  475,581  473,951 

ที่มา : ส านักงานสถิตแิห่งชาติ   
 
 
 
 
 

  ปี 2561  ปี 2562 
ผลิตภณัฑ์มวลรวมจังหวดั (GPP) (ล้านบาท)  28,005  28,747 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  60,513  62,623 

ยโสธร 

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   ข้าว  มันส้าปะหลัง  อ้อย  แตงโม  ยางพารา 
   2.  อาชีพหลัก   ท้านา  ท้าไร่  ท้าสวน 
 

1.5  การลงทุน  
  

                        โรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ 
     หน่วย : คน 

  ปี 2562  ปี 2563 
จ้านวนโรงงาน (แห่ง)  11  5 
จ้านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    67.8  36 
การจ้างงาน (คน)  72  44 

 
 

2. ข้อมลูด้านแรงงาน 

 
 

2.1  ประชากร  ณ  วันที่  1  ธันวาคม  2563   
หน่วย : คน 

เพศ  ปี 2562  ปี 2563 
ชาย  233,011  232,011 
หญิง   242,570  241,940 
รวม  475,581  473,951 

ที่มา : ส านักงานสถิตแิห่งชาติ   
 
 
 
 
 

  ปี 2561  ปี 2562 
ผลิตภณัฑ์มวลรวมจังหวดั (GPP) (ล้านบาท)  28,005  28,747 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  60,513  62,623 

ยโสธร 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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1.3. เศรษฐกิจ 
  

 
 
 

   
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(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 2558  ปี 2559 
จ านวนโรงงาน (แห่ง)  17  25 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    419.3  300.5 
การจ้างงาน (คน)  152  203 

 
 

 2. ข้อมูลด้านแรงงาน 
 
 
2.1. ประชากร  ณ  วันท่ี  1  ธันวาคม  2559   

หน่วย : คน 
เพศ  ปี 2558  ปี 2559 
ชาย  236,464  235,671 
หญิง   244,703  244,208 
รวม  481,167  479,879 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  
 
 

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  24,204  22,870 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  49,969  47,333 

ยโสธร 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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2.2  ก าลังแรงงาน  
หน่วย : คน 

สถานภาพก าลังแรงงาน  ปี 2562  ปี 2563 
ประชากรอาย ุ 15  ปีขึ้นไป  386,973  387,387 

1. ก าลังแรงงานรวม  288,325  274,534 

    1.1. ก้าลังแรงงานปัจจุบัน  285,054  272,407 

           1.1.1. ผู้มีงานท้า  284,208  269,977 

           1.1.2. ผู้ว่างงาน  847  2,430 

    1.2. ก้าลังแรงงานท่ีรอฤดูกาล  3,271  2,126 

2. ผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน  98,648  112,853 

     2.1. ท้างานบ้าน  13,518  15,321 

     2.2. เรียนหนังสือ  28,779  30,817 

     2.3. อื่น ๆ  56,350  66,715 

3. อัตราการว่างงาน  0.3  0.9 
หมายเหต ุ:  1. ในตารางสถิต ิผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เท่ากบัยอดรวม 

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

ที่มา : กลุ่มสถิตแิรงงาน ส านักสถิตเิศรษฐกิจและสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยโสธร 

   ค าขวัญจังหวดัยโสธร 
                    เมืองบั้งไฟโก้  แตงโมหวาน 

หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ 
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1.3. เศรษฐกิจ 
  

 
 
 

   
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(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 2558  ปี 2559 
จ านวนโรงงาน (แห่ง)  17  25 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    419.3  300.5 
การจ้างงาน (คน)  152  203 

 
 

 2. ข้อมูลด้านแรงงาน 
 
 
2.1. ประชากร  ณ  วันท่ี  1  ธันวาคม  2559   

หน่วย : คน 
เพศ  ปี 2558  ปี 2559 
ชาย  236,464  235,671 
หญิง   244,703  244,208 
รวม  481,167  479,879 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  
 
 

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  24,204  22,870 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  49,969  47,333 

ยโสธร 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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2.3  ประชากรอายุ 15 ปขีึ้นไป จ าแนกตามระดับการศึกษาที่ส าเร็จ ปี 2562 และ ปี 2563 
 

หน่วย : คน 

ระดับการศึกษา  
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา   
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา  
 ปี  2562  ปี  2563 

 ไม่ได้เรียน 2,039  2,738 
 ก่อนประถมศึกษา 137,530  130,913 
 ระดับประถมศึกษา 97,706  101,182 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 62,244  61,314 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 46,876  47,262 

    -  สายสามัญ  39,090  39,254 
    -  สายอาชีวศึกษา  7,786  8,008 
    -  สายวิชาการศึกษา  -  - 

 ระดับอุดมศึกษา 36,579  44,011 
    -  สายวิชาการศึกษา  14,791  19,036 
    -  สายวิชาชีพ  13,801  14,598 
    -  สายวิชาการศึกษา  7,987  10,378 

 การศึกษาอื่น ๆ -  - 
 ไม่ทราบ  -  - 

รวม  386,973  387,421 
หมายเหต ุ: ในตารางสถติิ ผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เทา่กับยอดรวม  

ทั้งน้ีเนื่องจากการปัดเศษทศนิยมของข้อมูลแตล่ะจ านวน ซึ่งได้จากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
ที่มา : กลุ่มสถิตแิรงงาน ส านักสถิตเิศรษฐกิจและสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดอกไมป้ระจ าจงัหวดั
ดอกบวัแดง 

ยโสธร 
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1.3. เศรษฐกิจ 
  

 
 
 

   
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(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 2558  ปี 2559 
จ านวนโรงงาน (แห่ง)  17  25 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    419.3  300.5 
การจ้างงาน (คน)  152  203 

 
 

 2. ข้อมูลด้านแรงงาน 
 
 
2.1. ประชากร  ณ  วันท่ี  1  ธันวาคม  2559   

หน่วย : คน 
เพศ  ปี 2558  ปี 2559 
ชาย  236,464  235,671 
หญิง   244,703  244,208 
รวม  481,167  479,879 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  
 
 

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  24,204  22,870 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  49,969  47,333 

ยโสธร 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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2.4  ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงานท า จ าแนกตามระดับการศึกษาที่ส าเร็จ ปี 2563 
 

หน่วย : คน 
ระดับการศึกษา  ชาย  หญิง  รวม 

 ไม่มีการศึกษา 77  323  400 
 ต่ ากว่าประถมศึกษา 38,392  38,121  76,513 
 ระดับประถมศึกษา 44,382  40,628  85,011 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 22,193  16,112  38,305 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 21,504  15,605  37,109 

    -  สายสามัญ  18,559  13,467  32,026 
    -  สายอาชีวศึกษา  2,944  2,138  5,083 
    -  สายวิชาการศึกษา  -  -  - 

 ระดับอุดมศึกษา 16,738  18,573  35,311 
    -  สายวิชาการ  7,958  7,625  15,583 
    -  สายวิชาชีพ  6,699  6,708  13,406 
    -  สายวิชาการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย  2,082  4,240  6,322 

 อื่น ๆ -  -  - 
 ไม่ทราบ  -  -  - 

รวม  143,286  129,362  272,648 
หมายเหต ุ: ในตารางสถติิ ผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เทา่กับยอดรวม   

ทั้งน้ีเนื่องจากการปัดเศษทศนิยมของข้อมูลแตล่ะจ านวน ซึ่งได้จากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
ที่มา : กลุ่มสถิตแิรงงาน ส านักสถิตเิศรษฐกิจและสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ

 
 
 

2.5  อัตราค่าจ้างขั้นต่ า 

 

     วันละ  320  บาท  
      
 

   ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการค่าจ้าง กระทรวงแรงงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยโสธร 
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1.3. เศรษฐกิจ 
  

 
 
 

   
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(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 2558  ปี 2559 
จ านวนโรงงาน (แห่ง)  17  25 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    419.3  300.5 
การจ้างงาน (คน)  152  203 

 
 

 2. ข้อมูลด้านแรงงาน 
 
 
2.1. ประชากร  ณ  วันท่ี  1  ธันวาคม  2559   

หน่วย : คน 
เพศ  ปี 2558  ปี 2559 
ชาย  236,464  235,671 
หญิง   244,703  244,208 
รวม  481,167  479,879 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  
 
 

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  24,204  22,870 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  49,969  47,333 

ยโสธร 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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2.6  สถานประกอบกิจการ ปี  2563 
        

ขนาดสถานประกอบการ  ปี  2563 
แห่ง ลูกจ้าง (คน)  

1 – 4  คน 1,349 2,657  
5 – 9  คน 443 2,972  
10 – 19  คน 162 2,180  
20 – 29  คน 97 2,849  
50 – 99  คน 12 843  
100 – 299  คน 11 1,553  
300 – 499  คน    
500 – 999  คน 
>= 1,000  คน 

 
1 

 
1,067 

 

รวม 2,075 14,121  
              ที่มา : ส านักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน                                                                          
              หมายเหต ุ: แสดงข้อมูลเฉพาะจ านวนสถานประกอบกิจการเอกชนที่ยังมีสถานะการด าเนินการเป็นเปดิกิจการเท่าน้ัน 
 

 
 

2.7  ผู้ประกันตน  จ าแนกตามขนาดสถานประกอบการ  ปี 2563 
 

 

ขนาดสถานประกอบการ    ปี 2563 
   แห่ง    คน  

ตั้งแต ่ ≤ 10 คน   783  2,681 

ตั้งแต่   11 - 20  คน           126  1,887 

ตั้งแต่   21 - 50  คน   106  3,362 

ตั้งแต่   51 - 100  คน    22  1,397 

ตั้งแต่   101 - 200  คน   11  1,588 

ตั้งแต่   201 - 500  คน   5  1,236 

ตั้งแต่   501 - 1,000  คน   4  2,754 

ตั้งแต ่  ≥ 1,001  คน   -  - 

รวม      1,057  14,905 
ที่มา : กองวิจัยและพัฒนา ส านักงานประกันสังคม   
หมายเหต ุ: 1. ข้อมูล ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2563               
 2. ขนาดสถานประกอบการ จ าแนกตามจ านวนลูกจ้างในสถานประกอบการ                    

                    
 

 
 
 

ยโสธร 
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1.3. เศรษฐกิจ 
  

 
 
 

   
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(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 2558  ปี 2559 
จ านวนโรงงาน (แห่ง)  17  25 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    419.3  300.5 
การจ้างงาน (คน)  152  203 

 
 

 2. ข้อมูลด้านแรงงาน 
 
 
2.1. ประชากร  ณ  วันท่ี  1  ธันวาคม  2559   

หน่วย : คน 
เพศ  ปี 2558  ปี 2559 
ชาย  236,464  235,671 
หญิง   244,703  244,208 
รวม  481,167  479,879 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  
 
 

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  24,204  22,870 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  49,969  47,333 

ยโสธร 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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2.8  ผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนกรณีว่างงาน กรมการจัดหางาน ปี 2563 
 

     
               จ านวนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน   
 

หน่วย : คน 

ปี 2562 2,409 

ปี 2563 3,637 
 

    
     ทีม่า  :  กองพัฒนาระบบบริการจดัหางาน 

 
 
 

2.9  ข้อมูลการฝึกอาชีพ  ปี  2563 
 หน่วย : คน 

ประเภทหลักสูตร   ชาย     หญิง    รวม  
1. เสริมทักษะ  -  -  - 

2. การประกอบอาชีพอิสระ  -  -  - 

3. เตรียมเข้าท้างาน  27  4  31 

4. ยกระดับฝีมือแรงงาน  203  374  577 

5. ทดสอบมาตรฐานฝมีือแรงงาน  216  61  277 

6. การให้บริการพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับการแข่งขัน  -  -  - 
7. การพัฒนาฝีมือแรงงานพัฒนาบุคลากรฝึก/วิทยากรภายนอก       
8. ส่งเสรมิ/พัฒนาฝมีือแรงงานในสถานประกอบการ  237  354  591 
9. แรงงานฝีมือและศักยภาพแข่งขันโลจสิติกส ์  -  -  - 
10. แรงงานฝีมือและศักยภาพแขง่ขันท่องเที่ยว  -  -  - 
11. แรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ  9  31  40 
12. อาชีพเสริม  37  28  65 
13. การพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรบัการจ่ายค่าจ้าง  40  -  40 
     ตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน       

รวม  769  852  1,621 
          ที่มา : ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร 
           
 
 
 
 
 
 

ยโสธร 
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2.8  ผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนกรณีว่างงาน กรมการจัดหางาน ปี 2563 
 

     
               จ านวนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน   
 

หน่วย : คน 

ปี 2562 2,409 

ปี 2563 3,637 
 

    
     ทีม่า  :  กองพัฒนาระบบบริการจดัหางาน 

 
 
 

2.9  ข้อมูลการฝึกอาชีพ  ปี  2563 
 หน่วย : คน 

ประเภทหลักสูตร   ชาย     หญิง    รวม  
1. เสริมทักษะ  -  -  - 

2. การประกอบอาชีพอิสระ  -  -  - 

3. เตรียมเข้าท้างาน  27  4  31 

4. ยกระดับฝีมือแรงงาน  203  374  577 

5. ทดสอบมาตรฐานฝมีือแรงงาน  216  61  277 

6. การให้บริการพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับการแข่งขัน  -  -  - 
7. การพัฒนาฝีมือแรงงานพัฒนาบุคลากรฝึก/วิทยากรภายนอก       
8. ส่งเสรมิ/พัฒนาฝมีือแรงงานในสถานประกอบการ  237  354  591 
9. แรงงานฝีมือและศักยภาพแข่งขันโลจสิติกส ์  -  -  - 
10. แรงงานฝีมือและศักยภาพแขง่ขันท่องเที่ยว  -  -  - 
11. แรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ  9  31  40 
12. อาชีพเสริม  37  28  65 
13. การพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรบัการจ่ายค่าจ้าง  40  -  40 
     ตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน       

รวม  769  852  1,621 
          ที่มา : ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร 
           
 
 
 
 
 
 

ยโสธร 
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1.3. เศรษฐกิจ 
  

 
 
 

   
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(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 2558  ปี 2559 
จ านวนโรงงาน (แห่ง)  17  25 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    419.3  300.5 
การจ้างงาน (คน)  152  203 

 
 

 2. ข้อมูลด้านแรงงาน 
 
 
2.1. ประชากร  ณ  วันท่ี  1  ธันวาคม  2559   

หน่วย : คน 
เพศ  ปี 2558  ปี 2559 
ชาย  236,464  235,671 
หญิง   244,703  244,208 
รวม  481,167  479,879 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  
 
 

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  24,204  22,870 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  49,969  47,333 

ยโสธร 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 91 

 
2.10  แรงงานไทยไปต่างประเทศ 

หน่วย : คน 

 
ปี  2562  ปี  2563 

ชาย  หญิง  รวม  ชาย  หญิง  รวม 
 ผู้ขออนุญาตเดินทางไปท างานใน
ต่างประเทศ 186  84  270  94  26  120 

- กรมจัดส่ง 35  7  42  11  1  12 
- บริษัทจัดส่ง 87  31  118  56  11  67 
- เดินทางด้วยตนเอง 27  40  67  11  9  20 
- นายจ้างพาไป 37  6  43  16  5  21 

  ฝึกงาน 13  3  16  6  3  9 
 ท้างาน 24  3  27  10  2  12 

 RE-ENTRY 195  92  287  47  23  70 
หมายเหต ุ: RE-ENTRY  คือ ผู้ที่ไปท างานต่างประเทศแล้วกลับมาพักผ่อนชั่วคราว      
ที่มา : ระบบบริหารแรงงานไทยไปตา่งประเทศ  กองบริหารแรงงานไทยไปตา่งประเทศ  
 
     

2.11  แรงงานต่างด้าว  ณ เดือนธันวาคม ปี  2563   

จ านวนคนต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตท างานคงเหลือ 
 

ประเภทคนต่างด้าว    จ านวน  
 (คน) 

  มาตรา 59   418 
          ตลอดชีพ   - 

 ทั่วไป    48 
          พิสูจน์สญัชาติเดิม   - 
          น้าเข้าตาม MOU   186 
          น้าเข้าตาม มติ ครม.20 ส.ค.2562   184 
 มาตรา 62  สงเสริมการลงทุน   - 
 มาตรา 63/1 ชนกลุ่มน้อย   1 
 มาตรา 63/2     
          มติ ครม. 4 ส.ค.63 ตามแบบ บต.23  11 

 มติ ครม. 4 ส.ค.63 ตามแบบ บต.24  - 
 มาตรา 64  คนต่างด้าวท างานไป-กลับ หรือตามฤดูกาล  - 

รวม  430 
ที่มา : ฝ่ายสารสนเทศ กลุ่มงานพัฒนาระบบควบคุมการท างานของคนต่างด้าว 

 ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว 
 

 
 
 

ยโสธร 
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2.12  ต าแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงานที่มาใช้บริการจัดหางาน และการบรรจุงานในประเทศ ปี  2563 

   

เพศ 

 ปี  2563  

 

ต าแหน่งงานว่าง 
(อัตรา)  

ผู้สมัครงาน
ที่มาใช้บริการ

จัดหางาน 
(คน) 

 บรรจุงาน 
(คน)  

ชาย 522  971  886  

หญิง 198  1,052  909  

ไม่ระบ ุ 1,964  -  -  

รวม  2,684  2,023  1,795  
                      ที่มา : ระบบ Smart Job Center  กรมการจดัหางาน  

 
 

2.13  อุตสาหกรรมที่นายจ้างต้องการแรงงาน 5 อันดับแรก  ปี 2563 
 

  1. การขายปลีกสินค้าอ่ืน ๆ ในร้านค้าท่ัวไป   จ้านวน     154 อัตรา 
  2. การก้าหนดกฎเกณฑ์และการสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน จ้านวน     152 อัตรา 

  3. การขายปลีกเครื่องมือสารสนเทศและการสื่อสารในร้านเฉพาะ จ้านวน     135 อัตรา   
  4. การผลติชุดช้ันในและชุดนอน    จ้านวน     128 อัตรา  

5. การขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถกระบะ รถตู้  จ้านวน     127 อัตรา 
   และรถขนาดเล็กท่ีคลา้ยกัน       

 
 

2.14  อาชีพที่นายจ้างต้องการแรงงาน 5 อันดับแรก ปี 2563  
  1. พนักงานขายของหน้าร้าน     จ้านวน     430 อัตรา 
  2. แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ ์     จ้านวน     291 อัตรา 

  3. ตัวแทนจัดหาบริการทางธุรกิจและนายหนา้การค้า  จ้านวน     248 อัตรา 
  4. พนักงานบริการอาหารและเครือ่งดื่ม    จ้านวน      99 อัตรา  

   5. พนักงานรับส่งเอกสาร พนักงานขนสัมภาระ   จ้านวน      92 อัตรา 
 
 

2.15  อาชีพที่มีผู้บรรจุงาน 5 อันดับแรก ปี 2563 
  1. พนักงานขายของหน้าร้าน     จ้านวน     666 คน 
  2. แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ ์     จ้านวน     650 คน 

  3. ช่างเย็บ  ช่างปัก      จ้านวน     115 คน 
  4. ตัวแทนจัดหาบริการทางธุรกิจและนายหนา้การค้า  จ้านวน       63 คน  

  5. เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บเอกสาร     จ้านวน       62 คน 
  

ยโสธร 

ที่มา : ระบบ Smart Job Center  กรมการจัดหางาน 

ที่มา : ระบบ Smart Job Center  กรมการจัดหางาน 
 

ที่มา : ระบบ Smart Job Center  กรมการจัดหางาน 
 





ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงาน 20 จังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ104

 93 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

1.ข้อมูลทั่วไป 
 

1.1  พื้นที ่  
  ร้อยเอ็ด เดิมสะกดว่า ร้อยเอ็จ เป็นจังหวัดบริเวณลุ่มแม่น้้าชีในภาคอีสานตอนกลางของประเทศไทย      

เคยเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์  โดยปรากฏชื่อในต้านานอุรังคธาตุว่า สาเกตนคร 
หรือ เมืองร้อยเอ็ดประตู อันเนื่องมาจากเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรื่องโดยที่มีเมืองขึ้นจ้านวนมาก การตั้งชื่อเมือง
ว่า "ร้อยเอ็ดประตู" นั้น น่าจะเป็นการตั้งชื่อเชิงอุปมาอุปไมยให้เป็นศิริมงคลและแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของเมือง
มากกว่าการที่เมืองจะมีประตูเมืองอยู่จริงถึงร้อยเอ็ดประตู ซึ่งการตั้งชื่อเพ่ือแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองผ่านการมี
ประตูเมืองจ้านวนมากนั้น น่าจะได้รับอิทธิพลหรือแบบอย่างมาจากเมืองหรืออาณาจักรที่เคยรุ่งเรืองในสมัยโบราณ
อย่างทวารวดีซึ่งมีความหมายว่าเมืองที่มีประตูล้อมรอบเป็นก้าแพง หรืออย่างเมืองหงสาวดีที่มีประตูเมืองรายล้อม
ก้าแพงเมืองอยู่ยี่สิบประตู ซึ่งแต่ละประตูนั้นจะตั้งชื่อตามเมืองขึ้นของตน  เช่น เชียงใหม่ อโยธยา จังหวัด
นครราชสีมา เป็นต้น นอกจากนั้นการตั้งชื่อเมืองให้ดูยิ่งใหญ่เกินจริงเพ่ือความเป็นสิริมงคลก็ถือเป็นธรรมดา     
ของการตั้งชื่อเมืองหรืออาณาจักรในสมัยโบราณ จังหวัดร้อยเอ็ดอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถยนต์
ประมาณ 512 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ทั้งหมด 8,299.449 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 5,187,155 ไร่  

 อาณาเขตติดต่อ 
ทิศเหนือ     ติดต่อกับ จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดมุกดาหาร 
ทิศใต้          ติดต่อกับ จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดสุรินทร์ 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ จังหวัดยโสธร         
ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดศรีสะเกษ 

 
1.2  การปกครอง ในปี พ.ศ. 2563 จังหวัดร้อยเอ็ด แบ่งการปกครอง ดังนี้ 

1.2.1  การบริหารส่วนภูมิภาค  
 ประกอบด้วย         20  อ้าเภอ    

              193  ต้าบล  
 2,447  หมู่บ้าน 

 
 
 

1.2.2  การบริหารส่วนท้องถิ่น   
ประกอบด้วย   1  องค์การบริหารส่วนจังหวัด         1  เทศบาลเมือง 
  72  เทศบาลต้าบล     129  องค์การบริหารส่วนต้าบล          
    

ที่มา : ส านักบริหารการทะเบยีน กรมการปกครอง 
        กระทรวงมหาดไทย 

ข้อมูล ณ วันที่  9  กันยายน  2563 
ที่มา : กลุ่มงานกฎหมายและระเบยีบทอ้งถิ่น 2  
        กองกฎหมายและระเบียบท้องถิน่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
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ประตูเมืองจ้านวนมากนั้น น่าจะได้รับอิทธิพลหรือแบบอย่างมาจากเมืองหรืออาณาจักรที่เคยรุ่งเรืองในสมัยโบราณ
อย่างทวารวดีซึ่งมีความหมายว่าเมืองที่มีประตูล้อมรอบเป็นก้าแพง หรืออย่างเมืองหงสาวดีที่มีประตูเมืองรายล้อม
ก้าแพงเมืองอยู่ยี่สิบประตู ซึ่งแต่ละประตูนั้นจะตั้งชื่อตามเมืองขึ้นของตน  เช่น เชียงใหม่ อโยธยา จังหวัด
นครราชสีมา เป็นต้น นอกจากนั้นการตั้งชื่อเมืองให้ดูยิ่งใหญ่เกินจริงเพ่ือความเป็นสิริมงคลก็ถือเป็นธรรมดา     
ของการตั้งชื่อเมืองหรืออาณาจักรในสมัยโบราณ จังหวัดร้อยเอ็ดอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถยนต์
ประมาณ 512 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ทั้งหมด 8,299.449 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 5,187,155 ไร่  

 อาณาเขตติดต่อ 
ทิศเหนือ     ติดต่อกับ จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดมุกดาหาร 
ทิศใต้          ติดต่อกับ จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดสุรินทร์ 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ จังหวัดยโสธร         
ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดศรีสะเกษ 

 
1.2  การปกครอง ในปี พ.ศ. 2563 จังหวัดร้อยเอ็ด แบ่งการปกครอง ดังนี้ 

1.2.1  การบริหารส่วนภูมิภาค  
 ประกอบด้วย         20  อ้าเภอ    

              193  ต้าบล  
 2,447  หมู่บ้าน 

 
 
 

1.2.2  การบริหารส่วนท้องถิ่น   
ประกอบด้วย   1  องค์การบริหารส่วนจังหวัด         1  เทศบาลเมือง 
  72  เทศบาลต้าบล     129  องค์การบริหารส่วนต้าบล          
    

ที่มา : ส านักบริหารการทะเบยีน กรมการปกครอง 
        กระทรวงมหาดไทย 

ข้อมูล ณ วันที่  9  กันยายน  2563 
ที่มา : กลุ่มงานกฎหมายและระเบยีบทอ้งถิ่น 2  
        กองกฎหมายและระเบียบท้องถิน่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
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1.3. เศรษฐกิจ   

 
 
 

   
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(GPP AT CURRENT  MARKET  PRICES) 

 

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

1.5.   การลงทุน   
           โรงงานที่ไดร้ับอนุญาตประกอบกิจการ 
 

  ปี 2558  ปี 2559 
จ านวนโรงงาน (แห่ง)  49  47 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    1,099.93  2,699.57 
การจ้างงาน (คน)  481  2,285 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 

2. ข้อมูลด้านแรงงาน 
2.1. ประชากร  ณ  วันท่ี  1  ธันวาคม  2559  

หน่วย : คน 
เพศ  ปี 2558  ปี 2559 
ชาย  522,731  521,032 
หญิง   550,461  549,355 
รวม  1,073,192  1,070,387 

 
ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  

 
 
 
 
 

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  62,413  60,150 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  57,959  55,982 

ร้อยเอ็ด 
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1.ข้อมูลทั่วไป 
 

1.1  พื้นที ่  
  ร้อยเอ็ด เดิมสะกดว่า ร้อยเอ็จ เป็นจังหวัดบริเวณลุ่มแม่น้้าชีในภาคอีสานตอนกลางของประเทศไทย      

เคยเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์  โดยปรากฏชื่อในต้านานอุรังคธาตุว่า สาเกตนคร 
หรือ เมืองร้อยเอ็ดประตู อันเนื่องมาจากเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรื่องโดยที่มีเมืองขึ้นจ้านวนมาก การตั้งชื่อเมือง
ว่า "ร้อยเอ็ดประตู" นั้น น่าจะเป็นการตั้งชื่อเชิงอุปมาอุปไมยให้เป็นศิริมงคลและแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของเมือง
มากกว่าการที่เมืองจะมีประตูเมืองอยู่จริงถึงร้อยเอ็ดประตู ซึ่งการตั้งชื่อเพ่ือแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองผ่านการมี
ประตูเมืองจ้านวนมากนั้น น่าจะได้รับอิทธิพลหรือแบบอย่างมาจากเมืองหรืออาณาจักรที่เคยรุ่งเรืองในสมัยโบราณ
อย่างทวารวดีซึ่งมีความหมายว่าเมืองที่มีประตูล้อมรอบเป็นก้าแพง หรืออย่างเมืองหงสาวดีที่มีประตูเมืองรายล้อม
ก้าแพงเมืองอยู่ยี่สิบประตู ซึ่งแต่ละประตูนั้นจะตั้งชื่อตามเมืองขึ้นของตน  เช่น เชียงใหม่ อโยธยา จังหวัด
นครราชสีมา เป็นต้น นอกจากนั้นการตั้งชื่อเมืองให้ดูยิ่งใหญ่เกินจริงเพ่ือความเป็นสิริมงคลก็ถือเป็นธรรมดา     
ของการตั้งชื่อเมืองหรืออาณาจักรในสมัยโบราณ จังหวัดร้อยเอ็ดอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถยนต์
ประมาณ 512 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ทั้งหมด 8,299.449 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 5,187,155 ไร่  

 อาณาเขตติดต่อ 
ทิศเหนือ     ติดต่อกับ จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดมุกดาหาร 
ทิศใต้          ติดต่อกับ จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดสุรินทร์ 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ จังหวัดยโสธร         
ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดศรีสะเกษ 

 
1.2  การปกครอง ในปี พ.ศ. 2563 จังหวัดร้อยเอ็ด แบ่งการปกครอง ดังนี้ 

1.2.1  การบริหารส่วนภูมิภาค  
 ประกอบด้วย         20  อ้าเภอ    

              193  ต้าบล  
 2,447  หมู่บ้าน 

 
 
 

1.2.2  การบริหารส่วนท้องถิ่น   
ประกอบด้วย   1  องค์การบริหารส่วนจังหวัด         1  เทศบาลเมือง 
  72  เทศบาลต้าบล     129  องค์การบริหารส่วนต้าบล          
    

ที่มา : ส านักบริหารการทะเบยีน กรมการปกครอง 
        กระทรวงมหาดไทย 

ข้อมูล ณ วันที่  9  กันยายน  2563 
ที่มา : กลุ่มงานกฎหมายและระเบยีบทอ้งถิ่น 2  
        กองกฎหมายและระเบียบท้องถิน่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
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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  ปอแก้ว   
   2. อาชีพหลัก ท้านา  ท้าไร่ 
 
 

1.5  การลงทุน   
                         โรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ 

 

  ปี 2562  ปี 2563 
จ้านวนโรงงาน (แห่ง)  26  13 
จ้านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    927.66  257 
การจ้างงาน (คน)  337  174 
ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 

2. ข้อมลูด้านแรงงาน 
2.1  ประชากร  ณ  วันที่  1  ธันวาคม  2563 

หน่วย : คน 
เพศ  ปี 2562  ปี 2563 
ชาย  515,205  513,003 
หญิง   545,578  544,175 
รวม  1,060,783  1,057,178 

 
ที่มา : ส านักงานสถิตแิห่งชาติ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ปี 2561  ปี 2562 
ผลิตภณัฑ์มวลรวมจังหวดั (GPP) (ล้านบาท)  76,442  78,134 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  71,590  73,567 

ร้อยเอ็ด 
 94 

 
1.3  เศรษฐกิจ   

 
 
 

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

 

1.4  พืชเศรษฐกิจและอาชีพหลัก 
   1. พืชเศรษฐกิจ ข้าว  มันส้าปะหลัง  ปอแก้ว   
   2. อาชีพหลัก ท้านา  ท้าไร่ 
 
 

1.5  การลงทุน   
                         โรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ 

 

  ปี 2562  ปี 2563 
จ้านวนโรงงาน (แห่ง)  26  13 
จ้านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    927.66  257 
การจ้างงาน (คน)  337  174 
ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 

2. ข้อมลูด้านแรงงาน 
2.1  ประชากร  ณ  วันที่  1  ธันวาคม  2563 

หน่วย : คน 
เพศ  ปี 2562  ปี 2563 
ชาย  515,205  513,003 
หญิง   545,578  544,175 
รวม  1,060,783  1,057,178 

 
ที่มา : ส านักงานสถิตแิห่งชาติ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ปี 2561  ปี 2562 
ผลิตภณัฑ์มวลรวมจังหวดั (GPP) (ล้านบาท)  76,442  78,134 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  71,590  73,567 

ร้อยเอ็ด 
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1.3. เศรษฐกิจ   

 
 
 

   
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(GPP AT CURRENT  MARKET  PRICES) 

 

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

1.5.   การลงทุน   
           โรงงานที่ไดร้ับอนุญาตประกอบกิจการ 
 

  ปี 2558  ปี 2559 
จ านวนโรงงาน (แห่ง)  49  47 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    1,099.93  2,699.57 
การจ้างงาน (คน)  481  2,285 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 

2. ข้อมูลด้านแรงงาน 
2.1. ประชากร  ณ  วันท่ี  1  ธันวาคม  2559  

หน่วย : คน 
เพศ  ปี 2558  ปี 2559 
ชาย  522,731  521,032 
หญิง   550,461  549,355 
รวม  1,073,192  1,070,387 

 
ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  

 
 
 
 
 

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  62,413  60,150 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  57,959  55,982 

ร้อยเอ็ด 
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2.2  ก าลังแรงงาน   
หน่วย : คน 

สถานภาพก าลังแรงงาน  ปี 2562  ปี 2563 
ประชากรอายุ  15  ปีขึ้นไป  856,704  857,628 
1. ก าลังแรงงานรวม  559,469  579,581 
    1.1. ก้าลังแรงงานปัจจุบัน  541,242  560,749 
           1.1.1. ผู้มีงานท้า  538,485  557,474 
           1.1.2. ผู้ว่างงาน  2,756  3,275 
    1.2. ก้าลังแรงงานท่ีรอฤดูกาล  18,227  18,832 
2. ผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน  297,235  278,047 
     2.1. ท้างานบ้าน  55,106  45,530 
     2.2. เรียนหนังสือ  77,383  73,705 
     2.3. อื่น ๆ  164,746  158,811 
3. อัตราการว่างงาน  0.5  0.6 

หมายเหต ุ:  1. ในตารางสถิต ิผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เท่ากบัยอดรวม 
               ทั้งน้ีเนื่องจากการปัดเศษทศนิยมของข้อมูลแต่ละจ านวน ซึ่งไดจ้ากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเร็จรปู 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ร้อยเอ็ด 

  ค าขวัญจังหวดัร้อยเอ็ด 
 

สิบเอ็ดประตเูมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ ่
ผ้าไหมสาเกต  บุญผะเหวดประเพณ ี
มหาเจดีย์ชัยมงคล    งามน่ายลบึงพลาญชัย 
เขตกว้างไกลทุ่งกุลา   โลกลือชาข้าวหอมมะลิ 
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1.3. เศรษฐกิจ   

 
 
 

   
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(GPP AT CURRENT  MARKET  PRICES) 

 

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

1.5.   การลงทุน   
           โรงงานที่ไดร้ับอนุญาตประกอบกิจการ 
 

  ปี 2558  ปี 2559 
จ านวนโรงงาน (แห่ง)  49  47 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    1,099.93  2,699.57 
การจ้างงาน (คน)  481  2,285 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 

2. ข้อมูลด้านแรงงาน 
2.1. ประชากร  ณ  วันท่ี  1  ธันวาคม  2559  

หน่วย : คน 
เพศ  ปี 2558  ปี 2559 
ชาย  522,731  521,032 
หญิง   550,461  549,355 
รวม  1,073,192  1,070,387 

 
ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  

 
 
 
 
 

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  62,413  60,150 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  57,959  55,982 

ร้อยเอ็ด 
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2.3  ประชากรอายุ 15 ปขีึ้นไป จ าแนกตามระดับการศึกษาที่ส าเร็จ ปี 2562 และ ปี 2563 

หน่วย : คน 

ระดับการศึกษา  
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา   
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา  
 ปี  2562  ปี  2563 

 ไม่มีการศึกษา 6,116  5,254 
 ต่ ากว่าประถมศึกษา 303,120  289,662 
 ระดับประถมศึกษา 203,016  202,130 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 135,698  133,858 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 120,306  126,014 

    -  สายสามัญ  104,403  106,751 
    -  สายอาชีวศึกษา  15,825  19,222 
    -  สายวิชาการศึกษา  77  41 

 ระดับอุดมศึกษา 88,365  100,654 
    -  สายวิชาการ  30,204  37,432 
    -  สายวิชาชีพ  33,952  34,328 
    -  สายวิชาการศึกษา  24,209  28,894 

 อื่น ๆ -  -  
 ไม่ทราบ  83  138 

รวม  856,704  857,710 
หมายเหต ุ: ในตารางสถติิ ผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เทา่กับยอดรวม  

 ทั้งน้ีเนื่องจากการปดัเศษทศนิยมของข้อมูลแตล่ะจ านวนซ่ึงได้จากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
ที่มา : กลุ่มสถิตแิรงงาน ส านักสถิตเิศรษฐกิจและสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ร้อยเอ็ด 

ดอกอินทนิลบก 



ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงาน 20 จังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ108

 94 

 
1.3. เศรษฐกิจ   

 
 
 

   
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(GPP AT CURRENT  MARKET  PRICES) 

 

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

1.5.   การลงทุน   
           โรงงานที่ไดร้ับอนุญาตประกอบกิจการ 
 

  ปี 2558  ปี 2559 
จ านวนโรงงาน (แห่ง)  49  47 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    1,099.93  2,699.57 
การจ้างงาน (คน)  481  2,285 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 

2. ข้อมูลด้านแรงงาน 
2.1. ประชากร  ณ  วันท่ี  1  ธันวาคม  2559  

หน่วย : คน 
เพศ  ปี 2558  ปี 2559 
ชาย  522,731  521,032 
หญิง   550,461  549,355 
รวม  1,073,192  1,070,387 

 
ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  

 
 
 
 
 

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  62,413  60,150 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  57,959  55,982 

ร้อยเอ็ด 
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2.4  ประชากรอายุ 15 ปขีึ้นไปที่มีงานท า จ าแนกตามระดับการศึกษาที่ส าเร็จ ปี 2563 
หน่วย : คน 

ระดับการศึกษา  ชาย  หญิง  รวม 
 ไม่มีการศึกษา 186  355  541 
 ต่ ากว่าประถมศึกษา 82,762  75,100  157,862 
 ระดับประถมศึกษา 87,270  70,426  157,697 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 42,383  25,826  68,209 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 51,837  41,639  93,476 

    -  สายสามัญ  46,094  35,702  81,796 
    -  สายอาชีวศึกษา  5,744  5,895  11,639 
    -  สายวิชาการศึกษา  -  41  41 

 ระดับอุดมศึกษา 36,053  44,897  80,951 
    -  สายวิชาการ  13,919  17,541  31,459 
    -  สายวิชาชีพ  15,728  14,308  30,036 
    -  สายวิชาการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย  6,407  13,049  19,456 

 อื่น ๆ -  -  - 
 ไม่ทราบ  -  -  138 

รวม  300,630  258,244  558,874 
หมายเหต ุ: ในตารางสถติิ ผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เทา่กับยอดรวม  

 ทั้งน้ีเนื่องจากการปดัเศษทศนิยมของข้อมูลแตล่ะจ านวนซ่ึงได้จากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
ที่มา : กลุ่มสถิตแิรงงาน ส านักสถิตเิศรษฐกิจและสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 
2.5  อัตราค่าจ้างขั้นต่ า 

 

     วันละ  320  บาท  
 

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการค่าจ้าง กระทรวงแรงงาน 
   
 
 
 
 
 
 

ร้อยเอ็ด  97 

 

2.4  ประชากรอายุ 15 ปขีึ้นไปที่มีงานท า จ าแนกตามระดับการศึกษาที่ส าเร็จ ปี 2563 
หน่วย : คน 

ระดับการศึกษา  ชาย  หญิง  รวม 
 ไม่มีการศึกษา 186  355  541 
 ต่ ากว่าประถมศึกษา 82,762  75,100  157,862 
 ระดับประถมศึกษา 87,270  70,426  157,697 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 42,383  25,826  68,209 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 51,837  41,639  93,476 

    -  สายสามัญ  46,094  35,702  81,796 
    -  สายอาชีวศึกษา  5,744  5,895  11,639 
    -  สายวิชาการศึกษา  -  41  41 

 ระดับอุดมศึกษา 36,053  44,897  80,951 
    -  สายวิชาการ  13,919  17,541  31,459 
    -  สายวิชาชีพ  15,728  14,308  30,036 
    -  สายวิชาการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย  6,407  13,049  19,456 

 อื่น ๆ -  -  - 
 ไม่ทราบ  -  -  138 

รวม  300,630  258,244  558,874 
หมายเหต ุ: ในตารางสถติิ ผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เทา่กับยอดรวม  

 ทั้งน้ีเนื่องจากการปดัเศษทศนิยมของข้อมูลแตล่ะจ านวนซ่ึงได้จากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
ที่มา : กลุ่มสถิตแิรงงาน ส านักสถิตเิศรษฐกิจและสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 
2.5  อัตราค่าจ้างขั้นต่ า 

 

     วันละ  320  บาท  
 

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการค่าจ้าง กระทรวงแรงงาน 
   
 
 
 
 
 
 

ร้อยเอ็ด 
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1.3. เศรษฐกิจ   

 
 
 

   
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(GPP AT CURRENT  MARKET  PRICES) 

 

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

1.5.   การลงทุน   
           โรงงานที่ไดร้ับอนุญาตประกอบกิจการ 
 

  ปี 2558  ปี 2559 
จ านวนโรงงาน (แห่ง)  49  47 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    1,099.93  2,699.57 
การจ้างงาน (คน)  481  2,285 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 

2. ข้อมูลด้านแรงงาน 
2.1. ประชากร  ณ  วันท่ี  1  ธันวาคม  2559  

หน่วย : คน 
เพศ  ปี 2558  ปี 2559 
ชาย  522,731  521,032 
หญิง   550,461  549,355 
รวม  1,073,192  1,070,387 

 
ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  

 
 
 
 
 

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  62,413  60,150 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  57,959  55,982 

ร้อยเอ็ด 
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2.6  สถานประกอบกิจการ ปี 2563 

        

ขนาดสถานประกอบการ  ปี  2563 
แห่ง ลูกจ้าง (คน)  

1 – 4  คน 2,283 5,055  
5 – 9  คน 1,004 6,569  
10 – 19  คน 411 5,598  
20 – 29  คน 254 7,563  
50 – 99  คน 51 3,569  
100 – 299  คน 20 2,904  
300 – 499  คน 2 762  
500 – 999  คน 
>= 1,000  คน 

- 
1 

- 
1538 

 

รวม 4,026 33,558  
              ที่มา : ส านักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน                                                                          
              หมายเหต ุ: แสดงข้อมูลเฉพาะจ านวนสถานประกอบกิจการเอกชนที่ยังมีสถานะการด าเนินการเป็นเปดิกิจการเท่าน้ัน 
 

 
 

2.7  ผู้ประกันตน  จ าแนกตามขนาดสถานประกอบการ  ปี 2563 
 
    

ขนาดสถานประกอบการ    ปี 2563  
   แห่ง    คน  

ตั้งแต ่ ≤ 10 คน   1,925  6,079 

ตั้งแต่   11 - 20  คน   278  4,091 

ตั้งแต่   21 - 50  คน   291  8,833 

ตั้งแต่   51 - 100  คน   71  4,988 

ตั้งแต่   101 - 200  คน   27  3,803 

ตั้งแต่   201 - 500  คน   10  3,440 

ตั้งแต่   501 - 1,000  คน   2  1,050 

ตั้งแต ่  ≥ 1,001 คน   2  2,671 

รวม   2,606  34,955 
ที่มา : กองวิจัยและพัฒนา ส านักงานประกันสังคม   
หมายเหต ุ: 1. ข้อมูล ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2563  
              2. ขนาดสถานประกอบการ จ าแนกตามจ านวนลูกจ้างในสถานประกอบการ  

 
 
 
 
 

ร้อยเอ็ด 
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1.3. เศรษฐกิจ   

 
 
 

   
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(GPP AT CURRENT  MARKET  PRICES) 

 

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

1.5.   การลงทุน   
           โรงงานที่ไดร้ับอนุญาตประกอบกิจการ 
 

  ปี 2558  ปี 2559 
จ านวนโรงงาน (แห่ง)  49  47 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    1,099.93  2,699.57 
การจ้างงาน (คน)  481  2,285 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 

2. ข้อมูลด้านแรงงาน 
2.1. ประชากร  ณ  วันท่ี  1  ธันวาคม  2559  

หน่วย : คน 
เพศ  ปี 2558  ปี 2559 
ชาย  522,731  521,032 
หญิง   550,461  549,355 
รวม  1,073,192  1,070,387 

 
ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  

 
 
 
 
 

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  62,413  60,150 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  57,959  55,982 

ร้อยเอ็ด 
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2.8  ผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนกรณีว่างงาน กรมการจัดหางาน ปี 2563 
 

     
               จ านวนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน   
 

หน่วย : คน 

ปี 2562 4,893 

ปี 2563 4,982 
 

    
     ทีม่า  :  กองพัฒนาระบบบริการจดัหางาน 
 
 

2.9  ข้อมูลการฝึกอาชีพ  ปี  2563 
หน่วย : คน 

ประเภทหลักสูตร  ชาย   หญิง  รวม 
1. เสริมทักษะ  -  -  - 

2. การประกอบอาชีพอิสระ  -  -  - 

3. เตรียมเข้าท้างาน  61  6  67 

4. ยกระดับฝีมือแรงงาน  247  218  465 

5. ทดสอบมาตรฐานฝมีือแรงงาน  262  54  316 

6. การให้บริการพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับการแข่งขัน  -  -  - 

7. การพัฒนาฝีมือแรงงานพัฒนาบุคลากรฝึก/วิทยากรภายนอก  12  8  20 

8. ส่งเสรมิ/พัฒนาฝมีือแรงงานในสถานประกอบการ  5,325  5,813  11,138 
9. แรงงานฝีมือและศักยภาพแข่งขันโลจสิติกส์  -  -  - 

10. แรงงานฝีมือและศักยภาพแขง่ขันท่องเที่ยว  28  92  120 

11. แรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ  14  106  120 

12. อาชีพเสริม  820  147  967 

13. การพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรบัการจ่ายค่าจ้าง  20  -  20 
     ตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน       
14. ทดสอบฝีมือคนหางานเพื่อไปท้างานต่างประเทศ  -  -  - 

รวม  6,789  6,444  13,233 
           ที่มา  :  ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยเอ็ด 
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1.3. เศรษฐกิจ   

 
 
 

   
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(GPP AT CURRENT  MARKET  PRICES) 

 

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

1.5.   การลงทุน   
           โรงงานที่ไดร้ับอนุญาตประกอบกิจการ 
 

  ปี 2558  ปี 2559 
จ านวนโรงงาน (แห่ง)  49  47 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    1,099.93  2,699.57 
การจ้างงาน (คน)  481  2,285 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 

2. ข้อมูลด้านแรงงาน 
2.1. ประชากร  ณ  วันท่ี  1  ธันวาคม  2559  

หน่วย : คน 
เพศ  ปี 2558  ปี 2559 
ชาย  522,731  521,032 
หญิง   550,461  549,355 
รวม  1,073,192  1,070,387 

 
ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  

 
 
 
 
 

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  62,413  60,150 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  57,959  55,982 

ร้อยเอ็ด 

 100 

2.10  แรงงานไทยไปต่างประเทศ 
 หน่วย : คน 

 
ปี  2562  ปี  2563 

ชาย  หญิง  รวม  ชาย  หญิง  รวม 
 ผู้ขออนุญาตเดินทางไปท างานใน

ต่างประเทศ 468  197  665  227  105  332 

- กรมจัดส่ง 55  6  61  10  -  10 
- บริษัทจัดส่ง 225  81  306  119  73  192 
- เดินทางด้วยตนเอง 61  92  153  50  23  73 
- นายจ้างพาไป 127  18  145  48  9  57 

 ฝึกงาน 25  8  33  6  2  8 
 ท้างาน 102  10  112  42  7  49 

 RE-ENTRY 335  166  501  89  56  145 
หมายเหต ุ: RE-ENTRY  คือ ผู้ที่ไปท างานต่างประเทศแล้วกลับมาพักผ่อนชั่วคราว      
ที่มา : ระบบบริหารแรงงานไทยไปตา่งประเทศ  กองบริหารแรงงานไทยไปตา่งประเทศ  
     

2.11  แรงงานต่างด้าว  ณ  เดือนธันวาคม  ปี  2563   

จ านวนคนต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตท างานคงเหลือ 
 

ประเภทคนต่างด้าว    จ านวน  
 (คน) 

  มาตรา 59   768 
          ตลอดชีพ   - 

 ทั่วไป    125 
          พิสูจน์สญัชาติเดิม   - 
          น้าเข้าตาม MOU   376 
          น้าเข้าตาม มติ ครม.20 ส.ค.2562   267 
 มาตรา 62  สงเสริมการลงทุน   - 
 มาตรา 63/1 ชนกลุ่มน้อย   10 
 มาตรา 63/2     
          มติ ครม. 4 ส.ค.63 ตามแบบ บต.23  16 

 มติ ครม. 4 ส.ค.63 ตามแบบ บต.24  - 
 มาตรา 64  คนต่างด้าวท างานไป-กลับ หรือตามฤดูกาล  - 

รวม  794 
ที่มา : ฝ่ายสารสนเทศ กลุ่มงานพัฒนาระบบควบคุมการท างานของคนต่างด้าว 

 ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว 
 
 
 
 
 
 

ร้อยเอ็ด 
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1.3. เศรษฐกิจ   

 
 
 

   
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(GPP AT CURRENT  MARKET  PRICES) 

 

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

1.5.   การลงทุน   
           โรงงานที่ไดร้ับอนุญาตประกอบกิจการ 
 

  ปี 2558  ปี 2559 
จ านวนโรงงาน (แห่ง)  49  47 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    1,099.93  2,699.57 
การจ้างงาน (คน)  481  2,285 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 

2. ข้อมูลด้านแรงงาน 
2.1. ประชากร  ณ  วันท่ี  1  ธันวาคม  2559  

หน่วย : คน 
เพศ  ปี 2558  ปี 2559 
ชาย  522,731  521,032 
หญิง   550,461  549,355 
รวม  1,073,192  1,070,387 

 
ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  

 
 
 
 
 

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  62,413  60,150 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  57,959  55,982 

ร้อยเอ็ด 
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2.12  ต าแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงานที่มาใช้บริการจัดหางาน และการบรรจุงานในประเทศ ปี 2563 
   

เพศ 
 ปี  2563  

 
ต าแหน่งงานว่าง 

(อัตรา)  
ผู้สมัครงานที่มาใช้
บริการจัดหางาน 

(คน) 
 บรรจุงาน 

(คน)  

ชาย 1,009  1,056  818  

หญิง 86  1,255  841  

ไม่ระบ ุ 3,550  -  -  

รวม  4,645  2,311  1,659  
                      ที่มา : ระบบ Smart Job Center  กรมการจดัหางาน 

 
 

2.13  อุตสาหกรรมที่นายจ้างต้องการแรงงาน  5  อันดับแรก ปี 2563 
  1.  การบ้ารุงรักษาและการซ่อมระบบเครื่องยนต์และ  จ้านวน     457 อัตรา 
       ช้ินส่วนยานยนต์  
  2 . โรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด    จ้านวน     400 อัตรา 

  3.  การตัดเย็บเสื้อผ้าตามค้าสั่งของลูกค้า   จ้านวน     350 อัตรา 
  4.  ร้านสะดวกซื้อ/  มินิมาร์ท     จ้านวน     327 อัตรา       

5.  การให้เช่าและการใหเ้ช่าแบบลีสซิ่ง อุปกรณ์การขนส่งทางบก จ้านวน     250 อัตรา     
   
 
 

2.14  อาชีพที่นายจ้างต้องการแรงงาน  5  อันดับแรก ปี 2563 
  1. ตัวแทนจัดหาบริการทางธุรกิจและนายหนา้การค้า  จ้านวน     423 อัตรา 
  2. แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ ์     จ้านวน     419 อัตรา 

  3. เจ้าหน้าท่ีเก็บเงินและเจ้าหน้าท่ีขายตั๋ว   จ้านวน     405  อัตรา 
  4. ช่างเย็บ  ช่างปัก  และผู้ปฏิบัตงิานท่ีเกี่ยวข้อง   จ้านวน     351 อัตรา  

  5. ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด    จ้านวน     248 อัตรา 
 
 
 

2.15  อาชีพที่มีผู้บรรจุงาน  5  อันดับแรก  ปี 2563 
  1. แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ ์     จ้านวน     182 คน 
  2. ตัวแทนจัดหาบริการทางธุรกิจและนายหนา้การค้า  จ้านวน     170 คน 

  3. เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บเอกสาร     จ้านวน     118 คน 
  4. ช่างเย็บ  ช่างปัก      จ้านวน     102  คน  

  5. แรงงานด้านการประกอบ     จ้านวน      45 คน 
 
 
 

ร้อยเอ็ด 

ที่มา : ระบบ Smart Job Center  กรมการจัดหางาน 

ที่มา : ระบบ Smart Job Center  กรมการจัดหางาน 

ที่มา : ระบบ Smart Job Center  กรมการจัดหางาน 
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1. ข้อมูลทั่วไป 

  

1.1  พื้นที ่
   จังหวัดเลยก่อตั้งโดยชนเผ่าไทยที่สืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษที่
ก่อตั้งอาณาจักรโยนกเชียงแสน โดยพ่อขุนบางกลางหาวและพ่อขุนผาเมือง 
(เชื่อถือกันว่าเป็นเชื้อสายราชวงศ์สิงหนวัติ) ได้มีผู้คนอพยพจากอาณาจักร
โยนกเชียงแสนที่ล่มสลายแล้ว ผ่านดินแดนล้านช้าง ข้ามล้าน้้าเหืองขึ้นไป
ทางฝั่งขวาของล้าน้้าหมันถึงบริเวณที่ราบ พ่อขุนผาเมืองได้ตั้งบ้านด่านขวา 
(ปัจจุบันอยู่ในบริเวณชายเนินนาด่านขวา ซึ่งมีซากวัดเก่าอยู่ในแปลงนาของเอกชน ระหว่างหมู่บ้านหัวแหลม      
กับหมู่บ้านนาเบี้ย อ้าเภอด่านซ้าย) ส่วนพ่อขุนบางกลางหาวได้แบ่งไพร่พลข้ามล้าน้้าหมันไปทางฝั่งซ้าย สร้างบ้าน
ด่านซ้าย (สันนิษฐานว่าอยู่ในบริเวณหมู่บ้านเก่า อ้าเภอด่านซ้ายในปัจจุบัน) ต่อมาจึงได้อพยพเลื่อนขึ้นไปตามล้าน้้า
ไปสร้างบ้านหนองคู และได้น้านามหมู่บ้านด่านซ้าย มาขนานนามหมู่บ้านหนองคูใหม่ เป็น "เมืองด่านซ้าย" อพยพ
ไปอยู่ที่เมืองบางยางในที่สุด โดยมีพ่อขุนผาเมืองอพยพผู้คนติดตามไปตั้งเมืองราด (เชื่อว่าเป็นเมืองศรีเทพ อยู่ใน
ท้องที่อ้าเภอศรีเทพและอ้าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์) และตั้งเมืองด่านซ้าย เป็นเมืองหน้าด่านทางตะวันออก
ของเมืองบางยาง  จังหวัดเลยต้ังอยู่ทางตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย  มีพ้ืนที่ทั้งหมด 
11,424.612 ตารางกิโลเมตร หรือ 7,140,382 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 6.77 ของพ้ืนที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
มีระยะทางจากกรุงเทพมหานคร 520 กิโลเมตร 

อาณาเขตติดต่อ 
 ทิศเหนือ  ติดต่อกับ แขวงไซยะบุรีและแขวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดพิษณุโลก 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดหนองคาย จังหวัดอุดรธานี และ จังหวัดหนองบัวล้าภู 
 ทิศใต้  ติดต่อกับ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

1.2  การปกครอง ในปี พ.ศ. 2563  จังหวัดเลย แบ่งการปกครอง ดังนี ้
1.2.1  การบริหารส่วนภูมิภาค  

ประกอบด้วย        14   อ้าเภอ 
                        90   ต้าบล        917  หมู่บ้าน 
   

 
 

1.2.2  การบริหารส่วนท้องถิ่น   
ประกอบด้วย     1  องค์การบริหารส่วนจังหวัด     2  เทศบาลเมือง 
    27  เทศบาลต้าบล    71  องค์การบริหารส่วนต้าบล   
    
 

ที่มา : ส านักบริหารการทะเบยีน กรมการปกครอง 
        กระทรวงมหาดไทย 

ข้อมูล ณ วันที่  9  กันยายน  2563 
ที่มา : กลุ่มงานกฎหมายและระเบยีบทอ้งถิ่น 2  
        กองกฎหมายและระเบียบท้องถิน่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
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1.3. เศรษฐกิจ  
 
 
 

                            
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(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  2559 
หน่วย : คน 

เพศ  ปี 2558  ปี 2559 
ชาย  268,038  267,434 
หญิง   271,579  271,051 
รวม  539,617  538,485 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  

 
   

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  41,378  41,863 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  76,445  77,485 

  ปี 2558  ปี 2559 
จ้านวนโรงงาน (แห่ง)  28  25 
จ้านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    887.29  553.8 
การจ้างงาน (คน)  565  175 

เลย 

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    อ้อย  มันส้าปะหลัง  ข้าวโพด 
2.  อาชีพหลัก    ท้าไร่ 

 

1.5  การลงทุน   

             โรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ 
 

 

 
 

 

2. ข้อมูลด้านแรงงาน 

2.1  ประชากร  ณ  วันที ่ 1  ธันวาคม  2563 
หน่วย : คน 

เพศ  ปี 2562  ปี 2563 
ชาย  265,478  264,703 
หญิง   269,236  268,511 
รวม  534,714  533,214 

ที่มา : ส านักงานสถิตแิห่งชาติ   

 
   
 
 
 

  ปี 2561  ปี 2562 
ผลิตภณัฑ์มวลรวมจังหวดั (GPP) (ล้านบาท)  55,360  54,985 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  101,883  101,527 

  ปี 2562  ปี 2563 
จ้านวนโรงงาน (แห่ง)  11  1 
จ้านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    96.2  68 
การจ้างงาน (คน)  108  42 

เลย 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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1.3. เศรษฐกิจ  
 
 
 

                            
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(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  2559 
หน่วย : คน 

เพศ  ปี 2558  ปี 2559 
ชาย  268,038  267,434 
หญิง   271,579  271,051 
รวม  539,617  538,485 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  

 
   

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  41,378  41,863 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  76,445  77,485 

  ปี 2558  ปี 2559 
จ้านวนโรงงาน (แห่ง)  28  25 
จ้านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    887.29  553.8 
การจ้างงาน (คน)  565  175 

เลย 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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2.2  ก าลังแรงงาน  

หน่วย : คน 
สถานภาพก าลังแรงงาน  ปี  2562  ปี  2563 

ประชากรอายุ  15  ปีขึ้นไป  445,705  446,109 
1. ก าลังแรงงานรวม  303,535  311,735 
    1.1. ก้าลังแรงงานปัจจุบัน  302,712  310,973 
           1.1.1. ผู้มีงานท้า  301,988  310,262 
           1.1.2. ผู้ว่างงาน  725  712 
    1.2. ก้าลังแรงงานท่ีรอฤดูกาล  822  761 
2. ผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน  142,170  134,374 
     2.1. ท้างานบ้าน  29,593  25,147 
     2.2. เรียนหนังสือ  32,550  30,322 

2.3. อื่น ๆ  80,028  78,905 
     3. อัตราการว่างงาน  0.2  0.2 
หมายเหต ุ: 1. ในตารางสถิติ ผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เทา่กับยอดรวม  

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

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลย 

        จงัหวดัเลย 
เมอืงแหง่ทะเลภเูขา สดุหนาวในสยาม 
ดอกไมง้ามสามฤด ู ถิน่ทีอ่ยูอ่รยิสงฆ ์ 

มัน่คงความสะอาด 



ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงาน 20 จังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 117 103 

 
 

1.3. เศรษฐกิจ  
 
 
 

                            
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(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  2559 
หน่วย : คน 

เพศ  ปี 2558  ปี 2559 
ชาย  268,038  267,434 
หญิง   271,579  271,051 
รวม  539,617  538,485 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  

 
   

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  41,378  41,863 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  76,445  77,485 

  ปี 2558  ปี 2559 
จ้านวนโรงงาน (แห่ง)  28  25 
จ้านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    887.29  553.8 
การจ้างงาน (คน)  565  175 

เลย 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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2.3  ประชากรอายุ 15 ปขีึ้นไป จ าแนกตามระดับการศึกษาที่ส าเร็จ ปี 2562 และ ปี 2563 
 

หน่วย : คน 

ระดับการศึกษา  ผู้ส าเร็จการศึกษา   ผู้ส าเร็จการศึกษา  
 ปี  2562  ปี  2563 

 ไม่มีการศึกษา 12,660  10,640 
 ต่ ากว่าประถมศึกษา 139,958  128,566 
 ระดับประถมศึกษา 108,922  108,313 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 78,990  80,236 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 56,550  65,746 

    -  สายสามัญ  48,212  55,374 
    -  สายอาชีวศึกษา  8,337  10,350 
    -  สายวิชาการศึกษา  -  21 

 ระดับอุดมศึกษา 48,479  52,625 
    -  สายวิชาการ  25,253  28,705 
    -  สายวิชาชีพ  12,317  13,217 
    -  สายวิชาการศึกษา  10,909  10,702 

 อื่น ๆ -  - 
 ไม่ทราบ  146  21 

รวม  445,705  446,147 
หมายเหต ุ: ในตารางสถติิ ผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เทา่กับยอดรวม ทั้งน้ีเนื่องจากการปัดเศษทศนิยม 

 ของข้อมูลแต่ละจ านวน ซึ่งได้จากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเร็จรปู 
ที่มา : กลุ่มสถิตแิรงงาน ส านักสถิตเิศรษฐกิจและสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดอกไม้ประจ าจังหวัด 
ดอกรองเท้านารีเหลืองเลย 

เลย 



ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงาน 20 จังหวัด
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1.3. เศรษฐกิจ  
 
 
 

                            
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(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  2559 
หน่วย : คน 

เพศ  ปี 2558  ปี 2559 
ชาย  268,038  267,434 
หญิง   271,579  271,051 
รวม  539,617  538,485 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  

 
   

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  41,378  41,863 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  76,445  77,485 

  ปี 2558  ปี 2559 
จ้านวนโรงงาน (แห่ง)  28  25 
จ้านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    887.29  553.8 
การจ้างงาน (คน)  565  175 

เลย 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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2.4  ประชากรอายุ 15 ปขีึ้นไปที่มีงานท า จ าแนกตามระดับการศึกษาที่ส าเร็จ ปี 2563 

หน่วย : คน 
ระดับการศึกษา  ชาย  หญิง  รวม 

 ไม่มีการศึกษา 992  957  1,949 
 ต่ ากว่าประถมศึกษา 36,288  30,055  66,344 
 ระดับประถมศึกษา 49,051  41,957  91,007 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 33,306  20,357  53,663 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 26,446  25,850  52,296 

    -  สายสามัญ  21,904  22,150  44,054 
    -  สายอาชีวศึกษา  4,542  3,679  8,220 
    -  สายวิชาการศึกษา  -  21  21 

 ระดับอุดมศึกษา 20,435  24,382  44,817 
    -  สายวิชาการ  10,531  14,912  25,443 
    -  สายวิชาชีพ  7,153  4,601  11,754 
    -  สายวิชาการศึกษา  2,750  4,870  7,620 

 อื่น ๆ -  -  - 
 ไม่ทราบ  -  -  21 

รวม  166,538  143,558  310,096 
หมายเหต ุ: ในตารางสถติิ ผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เทา่กับยอดรวม  

  ทั้งน้ีเนื่องจากการปัดเศษทศนิยมของข้อมูล แต่ละจ านวนซ่ึงได้จากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
ที่มา : กลุ่มสถิตแิรงงาน ส านักสถิตเิศรษฐกิจและสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 
 

2.5  อัตราค่าจ้างขั้นต่ า 

 
วันละ  320  บาท  

 
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการค่าจ้าง กระทรวงแรงงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลย 
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2.4  ประชากรอายุ 15 ปขีึ้นไปที่มีงานท า จ าแนกตามระดับการศึกษาที่ส าเร็จ ปี 2563 

หน่วย : คน 
ระดับการศึกษา  ชาย  หญิง  รวม 

 ไม่มีการศึกษา 992  957  1,949 
 ต่ ากว่าประถมศึกษา 36,288  30,055  66,344 
 ระดับประถมศึกษา 49,051  41,957  91,007 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 33,306  20,357  53,663 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 26,446  25,850  52,296 

    -  สายสามัญ  21,904  22,150  44,054 
    -  สายอาชีวศึกษา  4,542  3,679  8,220 
    -  สายวิชาการศึกษา  -  21  21 

 ระดับอุดมศึกษา 20,435  24,382  44,817 
    -  สายวิชาการ  10,531  14,912  25,443 
    -  สายวิชาชีพ  7,153  4,601  11,754 
    -  สายวิชาการศึกษา  2,750  4,870  7,620 

 อื่น ๆ -  -  - 
 ไม่ทราบ  -  -  21 

รวม  166,538  143,558  310,096 
หมายเหต ุ: ในตารางสถติิ ผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เทา่กับยอดรวม  

  ทั้งน้ีเนื่องจากการปัดเศษทศนิยมของข้อมูล แต่ละจ านวนซ่ึงได้จากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
ที่มา : กลุ่มสถิตแิรงงาน ส านักสถิตเิศรษฐกิจและสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 
 

2.5  อัตราค่าจ้างขั้นต่ า 

 
วันละ  320  บาท  

 
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการค่าจ้าง กระทรวงแรงงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลย 



ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงาน 20 จังหวัด
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1.3. เศรษฐกิจ  
 
 
 

                            
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(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  2559 
หน่วย : คน 

เพศ  ปี 2558  ปี 2559 
ชาย  268,038  267,434 
หญิง   271,579  271,051 
รวม  539,617  538,485 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  

 
   

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  41,378  41,863 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  76,445  77,485 

  ปี 2558  ปี 2559 
จ้านวนโรงงาน (แห่ง)  28  25 
จ้านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    887.29  553.8 
การจ้างงาน (คน)  565  175 

เลย 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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2.6  สถานประกอบกิจการ ปี  2563 
        

ขนาดสถานประกอบการ  ปี  2563 
แห่ง ลูกจ้าง (คน)  

1 – 4  คน 874 2,088  
5 – 9  คน 576 3,810  
10 – 19  คน 184 2,544  
20 – 29  คน 120 3,547  
50 – 99  คน 27 1,885  
100 – 299  คน 14 2,109  
300 – 499  คน - -  
500 – 999  คน 
>= 1,000  คน 

2 
- 

1,184 
- 

 

รวม 1,797 17,167  
              ที่มา : ส านักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน                                                                          
              หมายเหต ุ: แสดงข้อมูลเฉพาะจ านวนสถานประกอบกิจการเอกชนที่ยังมีสถานะการด าเนินการเป็นเปดิกิจการเท่าน้ัน 
 
 

2.7  ผู้ประกันตน  จ าแนกตามขนาดสถานประกอบการ  ปี 2563 
 

ขนาดสถานประกอบการ   ปี 2563 
   แห่ง    คน  

ตั้งแต่  ≤ 10 คน   1,268  4,025 

ตั้งแต่   11 - 20  คน   167  2,559 

ตั้งแต่   21 - 50  คน   158  5,034 

ตั้งแต่   51 - 100  คน   42  2,975 

ตั้งแต่   101 - 200  คน   19  2,822 

ตั้งแต่   201 - 500  คน   13  3,655 

ตั้งแต่   501- 1,000  คน   2  1,251 

ตั้งแต่   ≥ 1,001 คน   -  - 

รวม   1,669  22,321 
ที่มา : กองวิจัยและพัฒนา ส านักงานประกันสังคม  
หมายเหต ุ: 1. ข้อมูล ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2563  
              2. ขนาดสถานประกอบการ จ าแนกตามจ านวนลูกจ้างในสถานประกอบการ  
 
 
 

เลย เลย 



ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงาน 20 จังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ120 103 

 
 

1.3. เศรษฐกิจ  
 
 
 

                            
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(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  2559 
หน่วย : คน 

เพศ  ปี 2558  ปี 2559 
ชาย  268,038  267,434 
หญิง   271,579  271,051 
รวม  539,617  538,485 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  

 
   

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  41,378  41,863 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  76,445  77,485 

  ปี 2558  ปี 2559 
จ้านวนโรงงาน (แห่ง)  28  25 
จ้านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    887.29  553.8 
การจ้างงาน (คน)  565  175 

เลย 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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2.8  ผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนกรณีว่างงาน กรมการจัดหางาน ปี 2563 
 

     
               จ านวนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน   
 

หน่วย : คน 

ปี 2562 443 

ปี 2563 2,442 
 

    
     ทีม่า  :  กองพัฒนาระบบบริการจดัหางาน 

 
2.9  ข้อมูลการฝึกอาชีพ  ปี  2563 

หน่วย : คน 

ประเภทหลักสูตร   ชาย     หญิง    รวม  
1. เสริมทักษะ  -  -  - 

2. การประกอบอาชีพอิสระ  -  -  - 

3. เตรียมเข้าท้างาน  25  -  25 

4. ยกระดับฝีมือแรงงาน  404  245  649 

5. ทดสอบมาตรฐานฝมีือแรงงาน  670  56  726 

6. การให้บริการพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับการแข่งขัน  -  -  - 

7. การพัฒนาฝีมือแรงงานพัฒนาบุคลากรฝึก/วิทยากรภายนอก  -  -  - 

8. ส่งเสรมิ/พัฒนาฝมีือแรงงานในสถานประกอบการ  2,468  1,004  3,472 

9. แรงงานฝีมือและศักยภาพแข่งขันโลจสิติกส ์  22  18  40 
 

10. แรงงานฝีมือและศักยภาพแขง่ขันท่องเที่ยว  46  74  120 
 

11. แรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ  5  102  107 
 

12. อาชีพเสริม  82  149  231 
 

13. การพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรบัการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐาน 
      ฝีมือแรงงาน  

65  1  66 

รวม  3,787  1,649  5,436 
ที่มา : ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย 
 
 

 

 

 

เลย 



ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงาน 20 จังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 121 103 

 
 

1.3. เศรษฐกิจ  
 
 
 

                            
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(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  2559 
หน่วย : คน 

เพศ  ปี 2558  ปี 2559 
ชาย  268,038  267,434 
หญิง   271,579  271,051 
รวม  539,617  538,485 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  

 
   

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  41,378  41,863 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  76,445  77,485 

  ปี 2558  ปี 2559 
จ้านวนโรงงาน (แห่ง)  28  25 
จ้านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    887.29  553.8 
การจ้างงาน (คน)  565  175 

เลย 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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2.10  แรงงานไทยไปต่างประเทศ 

 หน่วย : คน 

  ปี  2562  ปี  2563 
  ชาย  หญิง  รวม  ชาย  หญิง  รวม 

 ผู้ขออนุญาตเดินทางไปท างานใน
ต่างประเทศ 408  93  501  213  43  256 

- กรมจัดส่ง 55  9  64  10  1  11 
- บริษัทจัดส่ง 170  32  202  122  29  151 
- เดินทางด้วยตนเอง 65  34  99  38  7  45 
- นายจ้างพาไป 118  18  136  43  6  49 

  ฝึกงาน 10  9  19  3  4  7 
 ท้างาน 108  9  117  40  2  42 

 RE-ENTRY 195  48  243  45  19  64 
หมายเหต ุ: RE-ENTRY  คือ ผู้ที่ไปท างานต่างประเทศแล้วกลับมาพักผ่อนชั่วคราว      
ที่มา : ระบบบริหารแรงงานไทยไปตา่งประเทศ  กองบริหารแรงงานไทยไปตา่งประเทศ      

 
2.11  แรงงานต่างด้าว  ณ  เดือนธันวาคม  ปี  2563 
   

จ านวนคนต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตท างานคงเหลือ 
 

ประเภทคนต่างด้าว    จ านวน  
 (คน) 

  มาตรา 59   2,776 
          ตลอดชีพ   - 

 ทั่วไป    81 
          พิสูจน์สญัชาติเดิม   - 
          น้าเข้าตาม MOU   2,252 
          น้าเข้าตาม มติ ครม.20 ส.ค.2562   443 
 มาตรา 62  สงเสริมการลงทุน   - 
 มาตรา 63/1 ชนกลุ่มน้อย   45 
 มาตรา 63/2     
          มติ ครม. 4 ส.ค.63 ตามแบบ บต.23  72 

 มติ ครม. 4 ส.ค.63 ตามแบบ บต.24  - 
 มาตรา 64  คนต่างด้าวท างานไป-กลับ หรือตามฤดูกาล  - 

รวม  2,893 
ที่มา : ฝ่ายสารสนเทศ กลุ่มงานพัฒนาระบบควบคุมการท างานของคนต่างด้าว 

 ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว 
 

 

เลย 



ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงาน 20 จังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ122 103 

 
 

1.3. เศรษฐกิจ  
 
 
 

                            
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(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  2559 
หน่วย : คน 

เพศ  ปี 2558  ปี 2559 
ชาย  268,038  267,434 
หญิง   271,579  271,051 
รวม  539,617  538,485 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  

 
   

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  41,378  41,863 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  76,445  77,485 

  ปี 2558  ปี 2559 
จ้านวนโรงงาน (แห่ง)  28  25 
จ้านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    887.29  553.8 
การจ้างงาน (คน)  565  175 

เลย 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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2.12  ต าแหน่งงานว่าง ผูส้มัครงานที่มาใช้บรกิารจัดหางาน และการบรรจุงานในประเทศ ปี  2563 

   

เพศ 
 ปี  2563  

 
ต าแหน่งงานว่าง 

(อัตรา)  
ผู้สมัครงานที่มาใช้
บริการจัดหางาน 

(คน) 
 บรรจุงาน 

(คน)  

ชาย 301  683  550  

หญิง 121  1,253  991  

ไม่ระบ ุ 1,996  -  -  

รวม  2,418  1,936  1,541  
                      ที่มา : ระบบ Smart Job Center  กรมการจดัหางาน 

 
2.13  อุตสาหกรรมที่นายจ้างต้องการแรงงาน  5  อันดับแรก ปี 2563 
 

  1. การขายปลีกสินค้าอ่ืน ๆ ในร้านค้าท่ัวไป   จ้านวน      420  อัตรา 
  2. การขายส่งวัสดุก่อสร้าง     จ้านวน      139 อัตรา 

  3. การขายส่งยางพาราและพลาสติกขั้นต้น   จ้านวน      133 อัตรา 
  4. ร้านขายปลีกอาหาร     จ้านวน      127  อัตรา  
  5. การขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถกระบะ จ้านวน       79 อัตรา 
      รถตู้ และรถขนาดเล็กท่ีคล้ายกนั     

 
 
 

2.14  อาชีพที่นายจ้างต้องการแรงงาน  5  อันดับแรก ปี 2563 
  1. พนักงานรับส่งเอกสาร พนักงานขนสัมภาระ    จ้านวน     430 อัตรา 
  2. แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ ์     จ้านวน     407 อัตรา 

  3. ตัวแทนจัดหาบริการทางธุรกิจและนายหนา้การค้า  จ้านวน     274 อัตรา  
  4. เจ้าหน้าท่ีคลังสินค้า     จ้านวน     214 อัตรา  
  5. ผู้ประกอบวิชาชีพทางธุรกิจ    จ้านวน     151  อัตรา 
 

 
 

2.15  อาชีพที่มีผู้บรรจุงาน  5  อันดับแรก ปี 2563 
  1. แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ ์      จ้านวน     256 คน 
  2. ตัวแทนจัดหาบริการทางธุรกิจและนายหนา้การค้า  จ้านวน     210 คน 

  3. เจ้าหน้าท่ีคลังสินค้า     จ้านวน     180 คน 
  4. ผู้ประกอบวิชาชีพทางธุรกิจ    จ้านวน     113 คน  

  5. พนักงานรับส่งเอกสาร พนักงานขนสัมภาระ   จ้านวน       67 คน 
 

 

เลย 

ที่มา : ระบบ Smart Job Center  กรมการจัดหางาน 

ที่มา : ระบบ Smart Job Center  กรมการจัดหางาน 
 

ที่มา : ระบบ Smart Job Center  กรมการจัดหางาน 
 





ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงาน 20 จังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ124 111 

 
 

 

1. ข้อมลูทั่วไป 
1.1  พื้นที ่  

     ศรีสะเกษเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคอีสานตอนล่างที่มีประวัติความเป็นมา
ยาวนาน เคยเป็นชุมชนที่มีอารยธรรมรุ่งเรืองมานับพันปี นับตั้งแต่สมัยขอมเรือง
อํานาจ และมีชนเผ่าต่างๆ อพยพมาตั้งรกรากในบริเวณนี้ ได้แก่ ส่วย ลาว เขมร 
และเยอ ศรีสะเกษเดิมเรียกกันว่า เมืองขุขันธ์ เมืองเก่าตั้งอยู่ที่บริเวณบ้านปราสาท
สี่เหลี่ยมดงลําดวน ตําบลดวนใหญ่ อําเภอวังหินในปัจจุบัน ได้รับการ ยกฐานะขึ้น
เป็นเมืองเมื่อ พ.ศ. 2302 สมัยกรุงศรีอยุธยา โดยมีหลวงแก้วสุวรรณซึ่งได้รับ
บรรดาศักดิ์เป็นพระยาไกรภักดีเป็นเจ้าเมืองคนแรก ล่วงถึงสมัยรัชกาลที่ 5 ได้ย้ายเมืองขุขันธ์มาอยู่ที่บ้านเมืองเก่า 
ตําบลเมืองเหนือ อําเภอเมืองศรีสะเกษในปัจจุบัน แต่ยังคงใช้ชื่อว่าเมืองขุขันธ์จนถึง พ.ศ. 2481 จึงเปลี่ยนเป็น
จังหวัดศรีสะเกษตั้งแต่นั้นมา จังหวัดศรีสะเกษมีเนื้อที่ประมาณ 8,839 ตารางกิโลเมตร    

  อาณาเขตติดต่อ 
  ทิศเหนือ  ติดต่อกับ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดยโสธร และร้อยเอ็ด 
  ทิศใต้       ติดต่อกับ ประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดอุบลราชธานี 
  ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ จังหวัดสุรินทร์และจังหวัดร้อยเอ็ด 

 

1.2  การปกครองในปี พ.ศ. 2563  จังหวัดศรีสะเกษ แบ่งการปกครอง ดังนี้ 
1.2.1  การบริหารส่วนภูมิภาค  

 ประกอบด้วย         22    อําเภอ   
       206   ตําบล   
    2,638   หมู่บ้าน 
   

 
 

1.2.2  การบริหารส่วนท้องถิ่น   
ประกอบด้วย    1  องค์การบริหารส่วนจังหวัด     2  เทศบาลเมือง   

 35  เทศบาลตําบล      179  องค์การบริหารส่วนตําบล    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : ส านักบริหารการทะเบยีน กรมการปกครอง 
        กระทรวงมหาดไทย 

ข้อมูล ณ วันที่  9  กันยายน  2563 
ที่มา : กลุ่มงานกฎหมายและระเบยีบทอ้งถิ่น 2  
        กองกฎหมายและระเบียบท้องถิน่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 



ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงาน 20 จังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 125 112 

 
 

1.3. เศรษฐกิจ  

 
 
 

                            
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไขได ้
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(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 2558  ปี 2559 
จ านวนโรงงาน (แห่ง)  36  37 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    1,248.82  759.48 
การจ้างงาน (คน)  362  268 

 
 

 

 2. ข้อมูลด้านแรงงาน 
 

2.1. ประชากร  ณ  วันท่ี  1  ธันวาคม  2559     

หน่วย : คน 
เพศ  ปี 2558  ปี 2559 
ชาย  503,563  501,329 
หญิง   534,003  532,482 
รวม  1,037,566  1,033,811 

      ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  
 
 
 
 
 
 
 

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  59,741  58,407 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  57,232  56,137 

ศรีสะเกษ 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 112 

 
1.3  เศรษฐกิจ  

 
 
 

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

1.4  พืชเศรษฐกิจและอาชีพหลัก 
   1.  พืชเศรษฐกิจ   ข้าว  มันสําปะหลัง  ข้าวโพด 
   2.  อาชีพหลัก    ทํานา  ทําไร่ 
 

1.5  การลงทุน   
         โรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ 

  ปี 2562  ปี 2563 
จํานวนโรงงาน (แห่ง)  15  9 
จํานวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    248.52  105 
การจ้างงาน (คน)  134  81 

 
 

 

 2. ข้อมูลด้านแรงงาน 
 

2.1  ประชากร  ณ  วันที่  1  ธันวาคม  2563     

หน่วย : คน 
เพศ  ปี 2562  ปี 2563 
ชาย  494,618  492,268 
หญิง   528,024  526,488 
รวม  1,022,642  1,018,756 

      ที่มา : ส านักงานสถิติแหง่ชาติ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ปี 2561  ปี 2562 
ผลิตภณัฑ์มวลรวมจังหวดั (GPP) (ล้านบาท)  73,242  72,752 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  74,732  75,182 

ศรีสะเกษ 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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1.3. เศรษฐกิจ  

 
 
 

                            
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไขได ้
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(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 2558  ปี 2559 
จ านวนโรงงาน (แห่ง)  36  37 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    1,248.82  759.48 
การจ้างงาน (คน)  362  268 

 
 

 

 2. ข้อมูลด้านแรงงาน 
 

2.1. ประชากร  ณ  วันท่ี  1  ธันวาคม  2559     

หน่วย : คน 
เพศ  ปี 2558  ปี 2559 
ชาย  503,563  501,329 
หญิง   534,003  532,482 
รวม  1,037,566  1,033,811 

      ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  
 
 
 
 
 
 
 

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  59,741  58,407 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  57,232  56,137 

ศรีสะเกษ 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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2.2  ก าลังแรงงาน   

หน่วย : คน 
สถานภาพก าลังแรงงาน  ปี 2562  ปี 2563 

ประชากรอายุ  15  ปีขึ้นไป  810,199  811,079 
1. ก าลังแรงงานรวม  556,354  536,205 
    1.1. กําลังแรงงานปัจจุบัน  548,653  531,535 
           1.1.1. ผู้มีงานทํา  546,534  529,956 
           1.1.2. ผู้ว่างงาน  2,120  1,579 
    1.2. กําลังแรงงานท่ีรอฤดูกาล  7,700  4,670 
2. ผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน  253,845  274,873 
     2.1. ทํางานบ้าน  58,858  62,314 
     2.2. เรียนหนังสือ  71,305  72,625 
   2.3. อื่น ๆ  123,682  139,934 
3. อัตราการว่างงาน  0.4  0.3 
หมายเหต ุ:  1. ในตารางสถิต ิผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เท่ากบัยอดรวม 
                   ทั้งน้ีเนื่องจากการปัดเศษทศนิยมของข้อมูลแต่ละจ านวน ซึ่งได้จากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเรจ็รูป 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศรีสะเกษ 

 

จังหวัดศรีสะเกษ 
       แดนปราสาทขอม       หอมกระเทียมด ี
       มีสวนสมเด็จ             เขตดงล าดวน  
       หลากล้วนวัฒนธรรม    เลิศล้ าสามัคคี 

ค าขวัญประจ าจังหวัด 
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1.3. เศรษฐกิจ  

 
 
 

                            
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไขได ้
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(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 2558  ปี 2559 
จ านวนโรงงาน (แห่ง)  36  37 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    1,248.82  759.48 
การจ้างงาน (คน)  362  268 

 
 

 

 2. ข้อมูลด้านแรงงาน 
 

2.1. ประชากร  ณ  วันท่ี  1  ธันวาคม  2559     

หน่วย : คน 
เพศ  ปี 2558  ปี 2559 
ชาย  503,563  501,329 
หญิง   534,003  532,482 
รวม  1,037,566  1,033,811 

      ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  
 
 
 
 
 
 
 

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  59,741  58,407 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  57,232  56,137 

ศรีสะเกษ 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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2.3  ประชากรอายุ 15 ปขีึ้นไป จ าแนกตามระดับการศึกษาที่ส าเร็จ ปี 2562 และ ปี 2563 
 

หน่วย : คน 

ระดับการศึกษา  
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา   
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา  
 ปี  2562  ปี  2563 

 ไม่มีการศึกษา 16,013  13,561 
 ต่ ากว่าประถมศึกษา 291,800  283,047 
 ระดับประถมศึกษา 207,853  204,982 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 139,948  138,668 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 95,467  110,064 

    -  สายสามัญ  84,669  98,596 
    -  สายอาชีวศึกษา  10,798  11,467 
    -  สายวิชาการศึกษา  -  - 

 ระดับอุดมศึกษา 59,119  60,566 
    -  สายวิชาการ  31,285  28,395 
    -  สายวิชาชีพ  14,530  16,147 
    -  สายวิชาการศึกษา  13,304  16,025 

 อื่น ๆ -  - 
 ไม่ทราบ  -  358 

รวม  810,199  811,156 
หมายเหต ุ: ในตารางสถติิ ผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เทา่กับยอดรวม  

 ทั้งน้ีเนื่องจากการปดัเศษทศนิยมของข้อมูลแตล่ะจ านวน ซึ่งได้จากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
ที่มา : กลุ่มสถิตแิรงงาน ส านักสถิตเิศรษฐกิจและสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดอกไม้ประจ าจังหวัด
ดอกล าดวน 

ศรีสะเกษ 
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1.3. เศรษฐกิจ  

 
 
 

                            
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไขได ้
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(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 2558  ปี 2559 
จ านวนโรงงาน (แห่ง)  36  37 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    1,248.82  759.48 
การจ้างงาน (คน)  362  268 

 
 

 

 2. ข้อมูลด้านแรงงาน 
 

2.1. ประชากร  ณ  วันท่ี  1  ธันวาคม  2559     

หน่วย : คน 
เพศ  ปี 2558  ปี 2559 
ชาย  503,563  501,329 
หญิง   534,003  532,482 
รวม  1,037,566  1,033,811 

      ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  
 
 
 
 
 
 
 

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  59,741  58,407 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  57,232  56,137 

ศรีสะเกษ 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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 2.4  ประชากรอายุ 15 ปขีึ้นไปที่มีงานท า จ าแนกตามระดับการศึกษาที่ส าเร็จ ปี 2563 
 

หน่วย : คน 
ระดับการศึกษา  ชาย  หญิง  รวม 

 ไม่มีการศึกษา 2,130  2,548  4,678 
 ต่ ากว่าประถมศึกษา 83,359  83,785  167,145 
 ระดับประถมศึกษา 93,290  71,821  165,112 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 48,053  29,126  77,178 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 43,548  36,248  79,796 

    -  สายสามัญ  38,501  33,407  71,908 
    -  สายอาชีวศึกษา  5,048  2,840  7,888 
    -  สายวิชาการศึกษา  -  -  - 

 ระดับอุดมศึกษา 22,414  28,798  51,212 
    -  สายวิชาการ  11,902  13,619  25,521 
    -  สายวิชาชีพ  8,069  5,649  13,717 
    -  สายวิชาการศึกษา  2,443  9,530  11,973 

 อื่น ๆ -  -  - 
 ไม่ทราบ  -  -  - 

รวม  292,795  252,326  545,120 
หมายเหต ุ: ในตารางสถติิ ผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เทา่กับยอดรวม  

  ทั้งน้ีเนื่องจากการปัดเศษทศนิยมของข้อมูล แต่ละจ านวนซ่ึงได้จากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
ที่มา : กลุ่มสถิตแิรงงาน ส านักสถิตเิศรษฐกิจและสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 
2.5  อัตราค่าจ้างขั้นต่ า 

 

วันละ  315  บาท  
 

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการค่าจ้าง  กระทรวงแรงงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศรีสะเกษ 
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1.3. เศรษฐกิจ  

 
 
 

                            
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไขได ้
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(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 2558  ปี 2559 
จ านวนโรงงาน (แห่ง)  36  37 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    1,248.82  759.48 
การจ้างงาน (คน)  362  268 

 
 

 

 2. ข้อมูลด้านแรงงาน 
 

2.1. ประชากร  ณ  วันท่ี  1  ธันวาคม  2559     

หน่วย : คน 
เพศ  ปี 2558  ปี 2559 
ชาย  503,563  501,329 
หญิง   534,003  532,482 
รวม  1,037,566  1,033,811 

      ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  
 
 
 
 
 
 
 

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  59,741  58,407 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  57,232  56,137 

ศรีสะเกษ 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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2.6  สถานประกอบกิจการ ปี 2563 
        

ขนาดสถานประกอบการ  ปี  2563 
แห่ง ลูกจ้าง (คน)  

1 – 4  คน 1,623 3,378  
5 – 9  คน 529 3,490  
10 – 19  คน 232 3,046  
20 – 29  คน 187 5,641  
50 – 99  คน 37 2,639  
100 – 299  คน 20 2,901  
300 – 499  คน - -  
500 – 999  คน 
>= 1,000  คน 

- 
- 

- 
- 

 

รวม 2,628 21,095  
              ที่มา : ส านักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน                                                                          
              หมายเหต ุ: แสดงข้อมูลเฉพาะจ านวนสถานประกอบกิจการเอกชนที่ยังมีสถานะการด าเนินการเป็นเปดิกิจการเท่าน้ัน 
 

 

2.7  ผู้ประกันตน  จ าแนกตามขนาดสถานประกอบการ  ปี 2563 
 
     

ขนาดสถานประกอบการ    ปี 2563 
   แห่ง    คน  

ตั้งแต่  ≤10 คน   1,678  5,236 

ตั้งแต่   11 - 20  คน   257  3,852 

ตั้งแต่   21 - 50  คน   226  6,769 

ตั้งแต่   51 - 100  คน   62  4,258 

ตั้งแต่   101 - 200  คน   33  4,863 

ตั้งแต่   201 - 500  คน   12  3,958 

ตั้งแต่   501 - 1,000  คน   2  1,076 

ตั้งแต่   ≥ 1,001   คน   1  1,127 

รวม   2,271  31,139 
ที่มา : กองวิจัยและพัฒนา ส านักงานประกันสังคม 
หมายเหต ุ: 1. ข้อมูล ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2563 
              2. ขนาดสถานประกอบการ จ าแนกตามจ านวนลูกจ้างในสถานประกอบการ   
   

 
 
 
 

ศรีสะเกษ 
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1.3. เศรษฐกิจ  

 
 
 

                            
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไขได ้
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(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 2558  ปี 2559 
จ านวนโรงงาน (แห่ง)  36  37 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    1,248.82  759.48 
การจ้างงาน (คน)  362  268 

 
 

 

 2. ข้อมูลด้านแรงงาน 
 

2.1. ประชากร  ณ  วันท่ี  1  ธันวาคม  2559     

หน่วย : คน 
เพศ  ปี 2558  ปี 2559 
ชาย  503,563  501,329 
หญิง   534,003  532,482 
รวม  1,037,566  1,033,811 

      ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  
 
 
 
 
 
 
 

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  59,741  58,407 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  57,232  56,137 

ศรีสะเกษ 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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เมือ่เจอปัญหา…..  
        ทอ้ได ้แต ่อยา่ถอย
....  

 
2.8  ผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนกรณีว่างงาน กรมการจัดหางาน ปี 2563 
 

     
               จ านวนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน   
 

หน่วย : คน 

ปี 2562 4,652 

ปี 2563 5,854 
 

    
     ทีม่า  :  กองพัฒนาระบบบริการจดัหางาน 

 
2.9  ข้อมูลการฝึกอาชีพ  ปี  2563 

หน่วย : คน 
ประเภทหลักสูตร   ชาย     หญิง    รวม  

1. เสริมทักษะ  -  -  - 

2. การประกอบอาชีพอิสระ  -  -  - 

3. เตรียมเข้าทํางาน  91  39  130 

4. ยกระดับฝีมือแรงงาน  210  169  379 

5. ทดสอบมาตรฐานฝมีือแรงงาน  305  101  406 

6. การให้บริการพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับการแข่งขัน  -  -  - 

7. การพัฒนาฝีมือแรงงานพัฒนาบุคลากรฝึก/วิทยากรภายนอก  14  21  35 

8. ส่งเสรมิ/พัฒนาฝมีือแรงงานในสถานประกอบการ  761  523  1,284 

9. แรงงานฝีมือและศักยภาพแข่งขันโลจสิติกส์  44  17  61 

10. แรงงานฝีมือและศักยภาพแขง่ขันท่องเที่ยว  15  53  68 

11. แรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ  17  123  140 

12. อาชีพเสรมิ  422  611  1,033 
13. การพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรบัการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐาน 
     ฝีมือแรงงาน  

45  -  - 

รวม  1,924  1,657  3,581 
   ที่มา : ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ 
              

 
 
 
 
 
 

ศรีสะเกษ 
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 2. ข้อมูลด้านแรงงาน 
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หน่วย : คน 
เพศ  ปี 2558  ปี 2559 
ชาย  503,563  501,329 
หญิง   534,003  532,482 
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  ปี 2557  ปี 2558 
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2.10  แรงงานไทยไปต่างประเทศ 
 หน่วย : คน 

  ปี  2562  ปี  2563 
  ชาย  หญิง  รวม  ชาย  หญิง  รวม 

 ผู้ขออนุญาตเดินทางไปท างานใน
ต่างประเทศ 436  145  581  209  58  267 

- กรมจัดส่ง 91  11  102  19  1  20 
- บริษัทจัดส่ง 174  44  218  109  27  136 
- เดินทางด้วยตนเอง 65  71  136  44  20  64 
- นายจ้างพาไป 106  19  125  37  10  47 

 ฝึกงาน 39  11  50  2  6  8 
 ทํางาน 67  8  75  35  4  39 

 RE-ENTRY 367  161  528  97  40  137 
หมายเหต ุ: RE-ENTRY  คือ ผู้ที่ไปท างานต่างประเทศแล้วกลับมาพักผ่อนชั่วคราว      
ที่มา : ระบบบริหารแรงงานไทยไปตา่งประเทศ  กองบริหารแรงงานไทยไปตา่งประเทศ 
  
     

2.11  แรงงานต่างด้าว  ณ  เดือนธันวาคม  ปี  2563   

จ านวนคนต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตท างานคงเหลือ 
 

ประเภทคนต่างด้าว    จ านวน  
 (คน) 

  มาตรา 59   1,114 
          ตลอดชีพ   1 

 ทั่วไป    160 
          พิสูจน์สญัชาติเดิม   - 
          นําเข้าตาม MOU   384 
          นําเข้าตาม มติ ครม.20 ส.ค.2562   569 
 มาตรา 62  สงเสริมการลงทุน   - 
 มาตรา 63/1 ชนกลุ่มน้อย   2 
 มาตรา 63/2     
          มติ ครม. 4 ส.ค.63 ตามแบบ บต.23  79 

 มติ ครม. 4 ส.ค.63 ตามแบบ บต.24  19 
 มาตรา 64  คนต่างด้าวท างานไป-กลับ หรือตามฤดูกาล  - 

รวม  1,214 
ที่มา : ฝ่ายสารสนเทศ กลุ่มงานพัฒนาระบบควบคุมการท างานของคนต่างด้าว 

 ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว 
 

 
 
 
 
 
 
 

ศรีสะเกษ 
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จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    1,248.82  759.48 
การจ้างงาน (คน)  362  268 

 
 

 

 2. ข้อมูลด้านแรงงาน 
 

2.1. ประชากร  ณ  วันท่ี  1  ธันวาคม  2559     

หน่วย : คน 
เพศ  ปี 2558  ปี 2559 
ชาย  503,563  501,329 
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2.12  ต าแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงานที่มาใช้บริการจัดหางาน และการบรรจุงานในประเทศ  ปี  2563 

   

เพศ 

 ปี  2563  

 

ต าแหน่งงานว่าง 
(อัตรา)  

ผู้สมัครงาน
ที่มาใช้

บริการจัดหา
งาน 
(คน) 

 บรรจุงาน 
(คน)  

ชาย 577  854  709  

หญิง 255  1,285  922  

ไม่ระบ ุ 1,917  -  -  

รวม  2,749  2,139  1,631  
                      ที่มา : ระบบ Smart Job Center  กรมการจดัหางาน 

 
 

2.13  อุตสาหกรรมที่นายจ้างต้องการแรงงาน  5  อันดับแรก ปี 2563 
  1. การขายปลีกสินค้าอ่ืน ๆ ในร้านค้าท่ัวไป   จํานวน     221 อัตรา 
  2. กิจกรรมของตัวแทนและนายหน้าประกันชีวิต   จํานวน     150 อัตรา 

  3. การผลติเส้นก๋วยเตีย๋ว บะหมี่ วุน้เส้น    จํานวน       98 อัตรา 
  4. การบริหารราชการส่วนภูมภิาค    จํานวน       87 อัตรา   

5. การผลติเฟอร์นิเจอร์ไม ้     จํานวน       82 อัตรา 
 

 

2.14  อาชีพที่นายจ้างต้องการแรงงาน 5  อันดับแรก ปี 2563 
  1. แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ ์     จํานวน     486 อัตรา 
  2. ตัวแทนจัดหาบริการทางธุรกิจและนายหนา้การค้า  จํานวน     230 อัตรา 

  3. แรงงานด้านการประกอบ     จํานวน     154 อัตรา 
  4. พนักงานขายของหน้าร้าน     จํานวน     153 อัตรา  

  5. เจ้าหน้าท่ีสถิติและการเงิน     จํานวน     150 อัตรา 
 

 

2.15  อาชีพที่มีผู้บรรจุงาน 5  อันดับแรก ปี 2563 
  1. แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ ์      จํานวน     324 คน 
  2. แรงงานด้านการประกอบ      จํานวน     131 คน 

  3. ตัวแทนจัดหาบริการทางธุรกิจและนายหนา้การค้า  จํานวน      94 คน 
  4. เจ้าหน้าท่ีเก็บเงินและเจ้าหน้าท่ีขายตั๋ว   จํานวน      39 คน  

  5. พนักงานขายของหน้าร้าน     จํานวน      38 คน 
 

ศรีสะเกษ 

ที่มา : ระบบ Smart Job Center  กรมการจัดหางาน 

ที่มา : ระบบ Smart Job Center  กรมการจัดหางาน 

ที่มา : ระบบ Smart Job Center  กรมการจัดหางาน 
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  1.   ข้อมูลทั่วไป 
 

 
1.1  พื้นที ่  
    สกลนคร เป็นแหล่งธรรมะ(ดินแดนแห่งธรรม) มีปูชนียสถานที่ส าคัญทางพระพุทธศาสนาหลายแห่ง 
เช่น พระธาตุเชิงชุม พระธาตุดูม พระธาตุนารายณ์เจงเวง พระธาตุศรีมงคล พระธาตุภูเพ็ก และมีพระ
เกจิอาจารย์ดังที่เป็นที่รู้จักของคนทั้งประเทศ อาทิ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต, พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร,  
หลวงปู่หลุย จันทสาโร, พระอาจารย์วัน อุตตโม และหลวงปู่เทสก์ เทสก์รังสี เป็นต้น 

  จังหวัดสกลนครตั้งอยู่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  มีประวัติศาสตร์มายาวนาน ตั้งแต่
สมัยก่อนประวัติศาสตร์ โดยมีการขุดพบฟอสซิลไดโนเสาร์บริเวณแนวทิวเขาภูพาน อ าเภอวาริชภูมิ ภาพเขียน
สีก่อนประวัติศาสตร์ ชุมชนโบราณในพ้ืนที่จังหวัดสกลนครอยู่ร่วมสมัยเดียวกับอารยธรรมบ้านเชียงในจังหวัด
อุดรธานี จากการส ารวจแหล่งชุมชนโบราณในพ้ืนที่แอ่งสกลนคร บริเวณลุ่มแม่น้ าสงครามครอบคลุมพ้ืนที่
บางส่วนของอ าเภอบ้านดุง อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี อ าเภอสว่างแดนดิน อ าเภอวาริชภูมิ อ าเภอ  
พังโคน อ าเภอวานรนิวาส อ าเภอพรรณานิคม และรอบ ๆ หนองหาน อ าเภอเมืองสกลนคร พบแหล่ง
โบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์จ านวน 83 แห่ง ชุมชนโบราณของแอ่งสกลนครนี้มีอายุประมาณ 600 ปีก่อน
พุทธกาลจนถึงพุทธศตวรรษที่ 8 (ระหว่าง 3,000-1,800 ปีมาแล้ว) จากหลักฐานการค้นพบต่าง ๆ ของที่นี่
พบว่า ชุมชนโบราณในแอ่งสกลนครได้มีการรวมตัวกันเป็นสังคมขนาดใหญ่และอาจจะพัฒนาเป็นสังคมเมือง
ในสมัยต่อมา จังหวัดสกลนครอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 647 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ทั้งสิ้นประมาณ 9,605 ตาราง
กิโลเมตร   

อาณาเขตติดต่อ 
 ทิศเหนือ  ติดต่อกับ จังหวัดบึงกาฬและจังหวัดหนองคาย  
 ทิศใต้  ติดต่อกับ จังหวัดกาฬสินธุ์   
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดมุกดาหารและจังหวัดนครพนม  
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

1.2  การปกครอง ในปี พ.ศ. 2563 จังหวัดสกลนคร แบ่งการปกครอง ดังนี้ 
  1.2.1  การบริหารส่วนภูมิภาค  

 ประกอบด้วย     18   อ าเภอ   
      125  ต าบล       

        1,520  หมู่บ้าน  
  
  
     

  1.2.2  การบริหารส่วนท้องถิ่น   
ประกอบด้วย    1  องค์การบริหารส่วนจังหวัด      1  เทศบาลนคร   
  65  เทศบาลต าบล       74  องค์การบริหารส่วนต าบล   
   

ที่มา : ส านักบริหารการทะเบยีน กรมการปกครอง 
        กระทรวงมหาดไทย 

ข้อมูล ณ วันที่  9  กันยายน  2563 
ที่มา : กลุ่มงานกฎหมายและระเบยีบทอ้งถิ่น 2  
        กองกฎหมายและระเบียบท้องถิน่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
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     1.3. เศรษฐกิจ 
 
 
 

                          
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
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 2558  ปี 2559 
จ านวนโรงงาน (แห่ง)  29  40 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    1,134.75  639.88 
การจ้างงาน (คน)  594  326 

 
 
 

     2.      ข้อมูลด้านแรงงาน 
2.1. ประชากร  ณ  วันท่ี  1  ธันวาคม  2559      

                                                                                                         
หน่วย : คน 

เพศ  ปี 2558  ปี 2559 
ชาย  448,622  446,359 
หญิง   471,892  470,071 
รวม  920,514  916,430 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  

 
 

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  48,129  46,837 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  58,951  57,559 

สกลนคร 

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  มันส าปะหลัง  อ้อย 
   2.  อาชีพหลัก    ท านา  ท าไร่ 
 

 

1.5  การลงทุน   
โรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ 

  ปี 2562  ปี 2563 
จ านวนโรงงาน (แห่ง)  18  15 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    1,471.86  294 
การจ้างงาน (คน)  241  116 

 
 
 

 2.     ข้อมูลด้านแรงงาน 
2.1  ประชากร  ณ  วันที ่ 1  ธันวาคม  2563      

                                                                                                         
หน่วย : คน 

เพศ  ปี 2562  ปี 2563 
ชาย  439,536  437,237 
หญิง   464,374  462,339 
รวม  903,910  899,576 

ที่มา : ส านักงานสถิตแิห่งชาติ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ปี 2561  ปี 2562 
ผลิตภณัฑ์มวลรวมจังหวดั (GPP) (ล้านบาท)  59,078  60,737 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  63,847  65,900 

สกลนคร 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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     1.3. เศรษฐกิจ 
 
 
 

                          
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
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 2558  ปี 2559 
จ านวนโรงงาน (แห่ง)  29  40 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    1,134.75  639.88 
การจ้างงาน (คน)  594  326 

 
 
 

     2.      ข้อมูลด้านแรงงาน 
2.1. ประชากร  ณ  วันท่ี  1  ธันวาคม  2559      

                                                                                                         
หน่วย : คน 

เพศ  ปี 2558  ปี 2559 
ชาย  448,622  446,359 
หญิง   471,892  470,071 
รวม  920,514  916,430 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  

 
 

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  48,129  46,837 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  58,951  57,559 

สกลนคร 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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2.2  ก าลังแรงงาน 
หน่วย : คน 

สถานภาพก าลังแรงงาน  ปี 2562  ปี 2563 
ประชากรอายุ  15  ปีขึ้นไป  730,723  730,254 
1. ก าลังแรงงานรวม  392,476  415,292 
    1.1. ก าลังแรงงานปัจจุบัน  388,053  411,167 
           1.1.1. ผู้มีงานท า  386,635  405,417 
           1.1.2. ผู้ว่างงาน  1,419  5,750 
    1.2. ก าลังแรงงานท่ีรอฤดูกาล  4,422  4,125 
2. ผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน  338,248  314,962 
     2.1. ท างานบ้าน  117,875  94,982 
     2.2. เรียนหนังสือ  65,520  69,813 
    2.3. อื่น ๆ  154,852  150,168 
3. อัตราการว่างงาน   0.4  1.4 

หมายเหต ุ:  1. ในตารางสถิต ิผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เท่ากบัยอดรวม 
                   ทั้งน้ีเนื่องจากการปัดเศษทศนิยมของข้อมูลแต่ละจ านวน ซึ่งได้จากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเรจ็รูป 

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

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สกลนคร 

 

จังหวัดสกลนคร 

พระธาตุเชิงชุมคู่บ้าน พระต าหนักภูพานคู่เมือง 
งามลือเลื่องหนองหาน แลตระการปราสาทผึ้ง  

สวยสุดซึ้งสาวภไูท ถิ่นมัน่ในพุทธธรรม 

ค าขวัญประจ าจังหวัด 
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     1.3. เศรษฐกิจ 
 
 
 

                          
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
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 2558  ปี 2559 
จ านวนโรงงาน (แห่ง)  29  40 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    1,134.75  639.88 
การจ้างงาน (คน)  594  326 

 
 
 

     2.      ข้อมูลด้านแรงงาน 
2.1. ประชากร  ณ  วันท่ี  1  ธันวาคม  2559      

                                                                                                         
หน่วย : คน 

เพศ  ปี 2558  ปี 2559 
ชาย  448,622  446,359 
หญิง   471,892  470,071 
รวม  920,514  916,430 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  

 
 

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  48,129  46,837 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  58,951  57,559 

สกลนคร 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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2.3  ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จ าแนกตามระดับการศึกษาที่ส าเร็จ ปี 2562 และ ปี 2563 
 

หน่วย : คน 

ระดับการศึกษา  
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา   
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา  
 ปี 2562  ปี 2563 

 ไม่มีการศึกษา 5,740  7,301 
 ต่ ากว่าประถมศึกษา 232,091  216,869 
 ระดับประถมศึกษา 214,909  214,441 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 135,179  131,153 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 89,221  93,953 

    -  สายสามัญ  76,990  72,980 
    -  สายอาชีวศึกษา  12,231  20,973 
    -  สายวิชาการศึกษา  -  - 

 ระดับอุดมศึกษา 53,177  66,229 
    -  สายวิชาการ  18,087  25,100 
    -  สายวิชาชีพ  24,529  24,901 
    -  สายวิชาการศึกษา  10,561  16,228 

 อื่น ๆ 94  - 
 ไม่ทราบ  313  293 

รวม  730,723  730,239 
หมายเหต ุ: ในตารางสถติิ ผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เทา่กับยอดรวม  

 ทั้งน้ีเนื่องจากการปดัเศษทศนิยมของข้อมูลแตล่ะจ านวน ซึ่งได้จากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
ที่มา : กลุ่มสถิตแิรงงาน ส านักสถิตเิศรษฐกิจและสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ต้นไม้ประจ าจังหวัด
อินทนิลน้ า 

สกลนคร 
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     1.3. เศรษฐกิจ 
 
 
 

                          
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
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 2558  ปี 2559 
จ านวนโรงงาน (แห่ง)  29  40 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    1,134.75  639.88 
การจ้างงาน (คน)  594  326 

 
 
 

     2.      ข้อมูลด้านแรงงาน 
2.1. ประชากร  ณ  วันท่ี  1  ธันวาคม  2559      

                                                                                                         
หน่วย : คน 

เพศ  ปี 2558  ปี 2559 
ชาย  448,622  446,359 
หญิง   471,892  470,071 
รวม  920,514  916,430 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  

 
 

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  48,129  46,837 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  58,951  57,559 

สกลนคร 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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2.4  ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงานท า จ าแนกตามระดับการศึกษาที่ส าเร็จ ปี 2563 
หน่วย : คน 

ระดับการศึกษา  ชาย  หญิง  รวม 
 ไม่มีการศึกษา 566  578  1,144 
 ต่ ากว่าประถมศึกษา 47,512  35,150  82,663 
 ระดับประถมศึกษา 88,509  65,729  154,238 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 41,397  23,572  64,969 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 31,173  24,859  56,032 

  -  สายสามัญ  24,101  21,461  45,563 
  -  สายอาชีวศึกษา  7,072  3,398  10,469 
  -  สายวิชาการศึกษา  -  -  - 

 ระดับอุดมศึกษา 23,985  26,258  50,243 
  -  สายวิชาการ  9,402  10,565  19,967 
  -  สายวิชาชีพ  10,423  8,889  19,312 
  -  สายวิชาการศึกษา  4,161  6,804  10,965 

 อื่น ๆ -  -  - 
 ไม่ทราบ  -  -  - 
รวม  233,143  176,146  409,290 
หมายเหต ุ: ในตารางสถติิ ผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เทา่กับยอดรวม  

ทั้งน้ีเนื่องจากการปัดเศษทศนิยมของข้อมูลแตล่ะจ านวน ซึ่งได้จากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
ที่มา : กลุ่มสถิตแิรงงาน ส านักสถิตเิศรษฐกิจและสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 
 

2.5  อัตราค่าจ้างขั้นต่ า 

 

     วันละ  323  บาท  
  
   ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการค่าจา้ง กระทรวงแรงงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สกลนคร 
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     1.3. เศรษฐกิจ 
 
 
 

                          
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
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 2558  ปี 2559 
จ านวนโรงงาน (แห่ง)  29  40 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    1,134.75  639.88 
การจ้างงาน (คน)  594  326 

 
 
 

     2.      ข้อมูลด้านแรงงาน 
2.1. ประชากร  ณ  วันท่ี  1  ธันวาคม  2559      

                                                                                                         
หน่วย : คน 

เพศ  ปี 2558  ปี 2559 
ชาย  448,622  446,359 
หญิง   471,892  470,071 
รวม  920,514  916,430 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  

 
 

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  48,129  46,837 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  58,951  57,559 

สกลนคร 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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2.6  สถานประกอบกิจการ ปี 2563 
        

ขนาดสถานประกอบการ  ปี  2563 
แห่ง ลูกจ้าง (คน)  

1 – 4  คน 2,158 4,611  
5 – 9  คน 912 6,169  
10 – 19  คน 272 3,708  
20 – 29  คน 167 5,012  
50 – 99  คน 53 3,810  
100 – 299  คน 21 3,395  
300 – 499  คน - -  
500 – 999  คน 
>= 1,000  คน 

- 
- 

- 
- 

 

รวม 3,583 26,705  
              ที่มา : ส านักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน                                                                          
              หมายเหต ุ: แสดงข้อมูลเฉพาะจ านวนสถานประกอบกิจการเอกชนที่ยังมีสถานะการด าเนินการเป็นเปดิกิจการเท่าน้ัน 

 

 
2.7  ผู้ประกันตน  จ าแนกตามขนาดสถานประกอบการ ปี 2563   
 

 

ขนาดสถานประกอบการ    ปี 2563 
   แห่ง    คน  

ตั้งแต ่ ≤ 10 คน   2,009  6,145 

ตั้งแต่   11 - 20  คน   232  3,415 

ตั้งแต่   21 - 50  คน   217  6,728 

ตั้งแต่   51 - 100  คน   62  4,454 

ตั้งแต่   101 - 200  คน   26  3,734 

ตั้งแต่   201 - 500  คน   17  5,412 

ตั้งแต่   501 - 1,000  คน   3  2,369 

ตั้งแต ่  ≥ 1,001  คน   2  2,488 

รวม   2,568  34,745 
ที่มา : กองวิจัยและพัฒนา ส านักงานประกันสังคม 
หมายเหต ุ: 1. ข้อมูล ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2563  
              2. ขนาดสถานประกอบการ จ าแนกตามจ านวนลูกจ้างในสถานประกอบการ   

                  
  
 
 
 
 

สกลนคร 
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     1.3. เศรษฐกิจ 
 
 
 

                          
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
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 2558  ปี 2559 
จ านวนโรงงาน (แห่ง)  29  40 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    1,134.75  639.88 
การจ้างงาน (คน)  594  326 

 
 
 

     2.      ข้อมูลด้านแรงงาน 
2.1. ประชากร  ณ  วันท่ี  1  ธันวาคม  2559      

                                                                                                         
หน่วย : คน 

เพศ  ปี 2558  ปี 2559 
ชาย  448,622  446,359 
หญิง   471,892  470,071 
รวม  920,514  916,430 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  

 
 

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  48,129  46,837 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  58,951  57,559 

สกลนคร 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 126 

 
2.8  ผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนกรณีว่างงาน กรมการจัดหางาน ปี 2563 
 

     
               จ านวนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน   
 

หน่วย : คน 

ปี 2562 6,884 

ปี 2563 8,512 
 

    
     ทีม่า  :  กองพัฒนาระบบบริการจดัหางาน 

 
2.9  ข้อมูลการฝึกอาชีพ  ปี  2563 

หน่วย : คน 
ประเภทหลักสูตร   ชาย     หญิง    รวม  

1. เสริมทักษะ  -  -  - 
2. การประกอบอาชีพอิสระ       
3. เตรียมเข้าท างาน  17  1  18 
4. ยกระดับฝีมือแรงงาน  366  101  467 
5. ทดสอบมาตรฐานฝมีือแรงงาน  619  88  707 
6. การให้บริการพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับการแข่งขัน  -  -  - 
7. การพัฒนาฝีมือแรงงานพัฒนาบุคลากรฝึก/วิทยากรภายนอก  -  -  - 
8. ส่งเสรมิ/พัฒนาฝมีือแรงงานในสถานประกอบการ  1,104  707  1,811 
9. แรงงานฝีมือและศักยภาพแข่งขันโลจสิติกส ์  -  -  - 
10. แรงงานฝีมือและศักยภาพแขง่ขันท่องเที่ยว  13  67  80 
11. แรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ  4  16  20 
12. อาชีพเสริม  56  84  140 
13. การพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรบัการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐาน 
     ฝีมือแรงงาน  

20  -  20 

รวม  2,199  1,064  3,263 

ที่มา  :  ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สกลนคร 
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     1.3. เศรษฐกิจ 
 
 
 

                          
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
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 2558  ปี 2559 
จ านวนโรงงาน (แห่ง)  29  40 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    1,134.75  639.88 
การจ้างงาน (คน)  594  326 

 
 
 

     2.      ข้อมูลด้านแรงงาน 
2.1. ประชากร  ณ  วันท่ี  1  ธันวาคม  2559      

                                                                                                         
หน่วย : คน 

เพศ  ปี 2558  ปี 2559 
ชาย  448,622  446,359 
หญิง   471,892  470,071 
รวม  920,514  916,430 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  

 
 

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  48,129  46,837 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  58,951  57,559 

สกลนคร 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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2.10  แรงงานไทยไปต่างประเทศ  
หน่วย : คน 

 

ปี  2562  ปี  2563 
ชาย  หญิง  รวม  ชาย  หญิง  รวม 

 ผู้ขออนุญาตเดินทางไปท างานใน
ต่างประเทศ 1,873  412  2,285  877  193  1,070 

- กรมจัดส่ง 635  43  678  161  8  169 
- บริษัทจัดส่ง 874  247  1,121  556  123  679 
- เดินทางด้วยตนเอง 146  96  242  86  46  132 
- นายจ้างพาไป 218  26  244  74  16  90 

   ฝึกงาน 31  11  42  5  10  15 
  ท างาน 187  15  202  69  6  75 

 RE-ENTRY 1,436  275  1,711  396  102  498 
หมายเหต ุ: RE-ENTRY  คือ ผู้ที่ไปท างานต่างประเทศแล้วกลับมาพักผ่อนชั่วคราว  
ที่มา : ระบบบริหารแรงงานไทยไปตา่งประเทศ  กองบริหารแรงงานไทยไปตา่งประเทศ  

 

 
2.11  แรงงานต่างด้าว  ณ  เดือนธันวาคม  ปี  2563   

จ านวนคนต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตท างานคงเหลือ 
 

ประเภทคนต่างด้าว    จ านวน  
 (คน) 

  มาตรา 59   1,762 
          ตลอดชีพ   - 

 ทั่วไป    190 
          พิสูจน์สญัชาติเดิม   - 
          น าเข้าตาม MOU   1,201 
          น าเข้าตาม มติ ครม.20 ส.ค.2562   371 
 มาตรา 62  สงเสริมการลงทุน   - 
 มาตรา 63/1 ชนกลุ่มน้อย   - 
 มาตรา 63/2     
          มติ ครม. 4 ส.ค.63 ตามแบบ บต.23  86 

 มติ ครม. 4 ส.ค.63 ตามแบบ บต.24  - 
 มาตรา 64  คนต่างด้าวท างานไป-กลับ หรือตามฤดูกาล  - 

รวม  1,848 
ที่มา : ฝ่ายสารสนเทศ กลุ่มงานพัฒนาระบบควบคุมการท างานของคนต่างด้าว 

 ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว 
  

 

สกลนคร 
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     1.3. เศรษฐกิจ 
 
 
 

                          
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
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 2558  ปี 2559 
จ านวนโรงงาน (แห่ง)  29  40 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    1,134.75  639.88 
การจ้างงาน (คน)  594  326 

 
 
 

     2.      ข้อมูลด้านแรงงาน 
2.1. ประชากร  ณ  วันท่ี  1  ธันวาคม  2559      

                                                                                                         
หน่วย : คน 

เพศ  ปี 2558  ปี 2559 
ชาย  448,622  446,359 
หญิง   471,892  470,071 
รวม  920,514  916,430 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  

 
 

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  48,129  46,837 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  58,951  57,559 

สกลนคร 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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ที่มา  :  ระบบ Smart Job Center  กรมการจัดหางาน 
 

 
2.12  ต าแหน่งงานว่าง ผูส้มัครงานที่มาใช้บรกิารจัดหางาน และการบรรจุงานในประเทศ ปี  2563    

เพศ 
 ปี  2563  

 
ต าแหน่งงานว่าง 

(อัตรา)  
ผู้สมัครงานที่มาใช้
บริการจัดหางาน 

(คน) 
 บรรจุงาน 

(คน)  

ชาย 831  2,023  1,772  

หญิง 219  2,451  1,981  

ไม่ระบ ุ 2,361  -  -  

รวม  3,411  4,474  3,753  
                      ที่มา : ระบบ Smart Job Center  กรมการจดัหางาน 

 
 

2.13  อุตสาหกรรมที่นายจ้างต้องการแรงงาน  5  อันดับแรก ปี 2563 
  1. การผลติน้ าดืม่บรสิุทธ์ิและน้ าแร่บรรจุขวด   จ านวน     380 อัตรา 
  2. การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย    จ านวน     228 อัตรา 

  3. การก่อสร้างโครงการวิศวกรรมโยธา    จ านวน     200 อัตรา 
  4. การประกันชีวิต      จ านวน     190 อัตรา   
  5. การขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถยนต์นั่งส่วนบุคคล   จ านวน     141 อัตรา 

 
 

2.14  อาชีพที่นายจ้างต้องการแรงงาน  5  อันดับแรก  ปี 2563 
  1. แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ ์     จ านวน     432  อัตรา 
  2. ตัวแทนจัดหาบริการทางธุรกิจและนายหนา้การค้า  จ านวน     347 อัตรา 

  3. พนักงานขายของหน้าร้าน     จ านวน     263 อัตรา 
  4. แรงงานด้านการประกอบ     จ านวน     230 อัตรา  

  5. ผู้ขับรถยนต์  รถรบัจ้าง  และรถตู ้    จ านวน     209 อัตรา 
 
 

2.15  อาชีพที่มีผู้บรรจุงาน  5  อันดับแรก ปี 2563 
  1. แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ ์     จ านวน     537 คน 
  2. ตัวแทนจัดหาบริการทางธุรกิจและนายหนา้การค้า  จ านวน     305 คน 

  3. แรงงานด้านการประกอบ     จ านวน     244 คน 
  4. ผู้ขับรถยนต์  รถรบัจ้าง  และรถตู ้    จ านวน     196 คน  

  5. พนักงานขายของหน้าร้าน     จ านวน     177 คน 
 
 
 
 
 

ที่มา  :  ระบบ Smart Job Center  กรมการจัดหางาน 
 

ที่มา  :  ระบบ Smart Job Center  กรมการจัดหางาน 

สกลนคร 
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1. ข้อมูลทั่วไป 
 

 

1.1  พื้นที่   
   สุรินทร์ เป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานมากจังหวัดหนึ่ง โดยสันนิษฐานว่าดินแดนจังหวัด

สุรินทร์แห่งนี้ ถูกสร้างข้ึนมาเมื่อประมาณ 2,000 ปีมาแล้ว ในสมัยที่พวกขอมมามีอ านาจเหนือพ้ืนที่แห่งนี้ เมื่อขอม
เสื่อมอ านาจลง เมืองสุรินทร์ได้ถูกทิ้งร้างจนเกิดกลายเป็นดงขึ้นมา จนกระทั่งถึงปี พุทธศักราช 2306 จึงปรากฏ
หลักฐานว่า หลวงสุรินภักดี (เชียงปุม) ซึ่งเดิมเป็นหัวหน้าหมู่บ้านเมืองทีได้ขอให้เจ้าเมืองพิมายกราบบังคมทูล    
ขอพระกรุณาโปรดเกล้า จากพระเจ้าอยู่หัวพระที่นั่งสุริยามรินทร์ย้ายหมู่บ้านจากบ้านเมืองทีมาอยู่ที่บริเวณบ้านคู
ประทาย ซึ่งก็คือบริเวณที่ตั้งของจังหวัดสุรินทร์ในปัจจุบัน เนื่องจากเห็นว่าบริเวณดังกล่าวเป็นชัยภูมิที่เหมาะสม
อย่างยิ่งมีก าแพงล้อมรอบถึง 2 ชั้น มีน้ าอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ ต่อมาหลวงสุรินทร์ภักดี
ได้กระท าความดีความชอบเป็นที่โปรดปราน จึงได้ทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกบ้านคูประทายเป็น" เมืองประทาย
สมันต์ " และเลื่อนบรรดาศักดิ์หลวงสุรินทร์ภักดีเป็น พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง 

 ในปีพุทธศักราช 2329 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ   
ให้เปลี่ยนชื่อ " เมืองประทายสมันต์ " เป็น " เมืองสุรินทร์ " ตามบรรดาศักด์ิของเจ้าเมือง สุรินทร์มีเนื้อที่ประมาณ 
8,124.056 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 5,077,535 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.8 ของพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ทั้งหมด ห่างจากกรุงเทพฯประมาณ 457 กิโลเมตร  

 อาณาเขตติดต่อ 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดมหาสารคาม 
ทิศใต้  ติดต่อกับ ราชอาณาจักรกัมพูชา 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดศรีสะเกษ 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

1.2  การปกครอง ในปี พ.ศ.2563  จังหวัดสุรินทร์ แบ่งการปกครอง ดังนี้ 
 

            1.2.1  การบริหารส่วนภูมิภาค  
  ประกอบด้วย     17  อ าเภอ 
   159  ต าบล   

     2,128  หมู่บ้าน 
    
 

 
1.2.2  การบริหารส่วนท้องถิ่น   

     ประกอบด้วย       1  องค์การบริหารส่วนจังหวัด    1  เทศบาลเมือง   
     27  เทศบาลต าบล        144  องค์การบริหารส่วนต าบล   

  
  
 

ที่มา : ส านักบริหารการทะเบยีน กรมการปกครอง 
        กระทรวงมหาดไทย 

ข้อมูล ณ วันที่  9  กันยายน  2563 
ที่มา : กลุ่มงานกฎหมายและระเบยีบทอ้งถิ่น 2  
        กองกฎหมายและระเบียบท้องถิน่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
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 1.3.   เศรษฐกิจ  

  
 
 
 

                         
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(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 2558  ปี 2559 
จ านวนโรงงาน (แห่ง)  17  27 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    289.5  437 
การจ้างงาน (คน)  170  324 
 

 
 
 

1. ข้อมูลด้านแรงงาน 
 

2.1. ประชากร  ณ  วันที่  1  ธันวาคม  2559     

หน่วย : คน 
เพศ  ปี 2558  ปี 2559 
ชาย  537,246  535,566 
หญิง   574,462  573,535 
รวม  1,111,708  1,109,101 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  
 
 

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  63,339  62,498 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  56,792  56,159 

สริุนทร์ 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

สุรินทร์ 

 130 

 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 2562  ปี 2563 
จ านวนโรงงาน (แห่ง)  16  12 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    298.41  336 
การจ้างงาน (คน)  231  180 
 

 
 
 

2. ข้อมูลด้านแรงงาน 
 

2.1  ประชากร  ณ  วันที่  1  ธันวาคม  2563     

หน่วย : คน 
เพศ  ปี 2562  ปี 2563 
ชาย  530,107  528,217 
หญิง   570,392  569,219 
รวม  1,100,499  1,097,436 

ที่มา : ส านักงานสถิตแิห่งชาติ   
 
 
 
 
 
 
 

  ปี 2561  ปี 2562 
ผลิตภณัฑ์มวลรวมจังหวดั (GPP) (ล้านบาท)  78,770  81,007 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  73,233  75,919 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

สุรินทร์ 
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 1.3.   เศรษฐกิจ  

  
 
 
 

                         
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(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 2558  ปี 2559 
จ านวนโรงงาน (แห่ง)  17  27 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    289.5  437 
การจ้างงาน (คน)  170  324 
 

 
 
 

1. ข้อมูลด้านแรงงาน 
 

2.1. ประชากร  ณ  วันที่  1  ธันวาคม  2559     

หน่วย : คน 
เพศ  ปี 2558  ปี 2559 
ชาย  537,246  535,566 
หญิง   574,462  573,535 
รวม  1,111,708  1,109,101 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  
 
 

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  63,339  62,498 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  56,792  56,159 

สริุนทร์ 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

สุรินทร์ 
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2.2  ก าลังแรงงาน 
หน่วย : คน 

สถานภาพก าลังแรงงาน  ปี 2562  ปี 2563 
ประชากรอายุ  15  ปีขึ้นไป  865,024  866,973 
1. ก าลังแรงงานรวม  528,107  524,637 
    1.1. ก าลังแรงงานปัจจุบัน  518,044  517,686 
           1.1.1. ผู้มีงานท า  514,087  510,490 
           1.1.2. ผู้ว่างงาน  3,956  7,196 
    1.2. ก าลังแรงงานท่ีรอฤดูกาล  10,064  6,951 
2. ผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน  336,917  342,336 
     2.1. ท างานบ้าน  84,717  83,124 
     2.2. เรียนหนังสือ  80,892  86,099 
     2.3. อื่น ๆ  171,308  173,113 
3. อัตราการว่างงาน  0.7  1.4 

หมายเหต ุ:  1. ในตารางสถิต ิผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เท่ากบัยอดรวม 
                   ทั้งน้ีเนื่องจากการปัดเศษทศนิยมของข้อมูลแต่ละจ านวน ซึ่งได้จากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเรจ็รูป 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สุรินทร์ 

 

จังหวัดสุรินทร์ 
สุรินทร ์ถิ่นช้างใหญ่ ผ้าไหมงาม ประค าสวย 
ร่ ารวยปราสาท ผักกาดหวาน ข้าวสารหอม 

งามพร้อมวัฒนธรรม 

ค าขวัญ 
ประจ าจังหวัด 
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 1.3.   เศรษฐกิจ  

  
 
 
 

                         
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(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 2558  ปี 2559 
จ านวนโรงงาน (แห่ง)  17  27 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    289.5  437 
การจ้างงาน (คน)  170  324 
 

 
 
 

1. ข้อมูลด้านแรงงาน 
 

2.1. ประชากร  ณ  วันที่  1  ธันวาคม  2559     

หน่วย : คน 
เพศ  ปี 2558  ปี 2559 
ชาย  537,246  535,566 
หญิง   574,462  573,535 
รวม  1,111,708  1,109,101 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  
 
 

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  63,339  62,498 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  56,792  56,159 

สริุนทร์ 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

สุรินทร์ 
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2.3  ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จ าแนกตามระดับการศึกษาที่ส าเร็จ ปี 2562 และ ปี 2563 

 
หน่วย : คน 

ระดับการศึกษา  
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา  
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา  
 ปี  2562  ปี  2563 

 ไม่มีการศึกษา 33,438  33,704 
 ต่ ากว่าประถมศึกษา 301,332  301,737 
 ระดับประถมศึกษา 179,540  171,698 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 145,235  144,844 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 123,519  124,447 

 -  สายสามญั  103,868  102,806 
 -  สายอาชีวศึกษา  19,609  21,641 
 -  สายวิชาการศึกษา  43  - 

 ระดับอุดมศึกษา 81,959  90,685 
 -  สายวิชาการ  41,432  47,945 
 -  สายวิชาชีพ  15,380  20,914 
 -  สายวิชาการศึกษา  25,147  21,826 

 อื่น ๆ -  - 
 ไม่ทราบ  -  - 

รวม  865,024  867,116 
หมายเหต ุ: ในตารางสถติิ ผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เทา่กับยอดรวม  

ทั้งน้ีเนื่องจากการปัดเศษทศนิยมของข้อมูลแตล่ะจ านวน ซึ่งได้จากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
ที่มา : กลุ่มสถิตแิรงงาน ส านักสถิตเิศรษฐกิจและสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาติ    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดอกไม้ประจ าจังหวัด
ดอกกันเกรา 

สุรินทร์ 
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 1.3.   เศรษฐกิจ  

  
 
 
 

                         
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(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 2558  ปี 2559 
จ านวนโรงงาน (แห่ง)  17  27 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    289.5  437 
การจ้างงาน (คน)  170  324 
 

 
 
 

1. ข้อมูลด้านแรงงาน 
 

2.1. ประชากร  ณ  วันที่  1  ธันวาคม  2559     

หน่วย : คน 
เพศ  ปี 2558  ปี 2559 
ชาย  537,246  535,566 
หญิง   574,462  573,535 
รวม  1,111,708  1,109,101 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  
 
 

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  63,339  62,498 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  56,792  56,159 

สริุนทร์ 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

สุรินทร์ 
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2.4  ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงานท า จ าแนกตามระดับการศึกษาที่ส าเร็จ ปี 2563 
หน่วย : คน 

ระดับการศึกษา  ชาย  หญิง  รวม 
 ไม่มีการศึกษา 6,555  5,684  12,239 
 ต่ ากว่าประถมศึกษา 92,341  77,023  169,364 
 ระดับประถมศึกษา 64,727  52,478  117,205 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 44,012  26,111  70,123 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 44,567  36,173  80,741 

    -  สายสามัญ  38,052  30,337  68,389 
    -  สายอาชีวศึกษา  6,516  5,837  12,352 
    -  สายวิชาการศึกษา  -  -  - 

 ระดับอุดมศึกษา 30,816  37,156  67,972 
    -  สายวิชาการ  17,430  21,693  39,123 
    -  สายวิชาชีพ  7,590  6,832  14,422 
    -  สายวิชาการศึกษา  5,796  8,631  14,427 

 อื่น ๆ -  -  - 
 ไม่ทราบ  -  -  - 

รวม  283,018  234,625  517,643 
หมายเหต ุ: ในตารางสถติิ ผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เทา่กับยอดรวม  

ทั้งน้ีเนื่องจากการปัดเศษทศนิยมของข้อมูลแตล่ะจ านวน ซึ่งได้จากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
ที่มา : กลุ่มสถิตแิรงงาน ส านักสถิตเิศรษฐกิจและสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 
 

2.5  อัตราค่าจ้างขั้นต่ า 
                      

           
     วันละ 320 บาท                                                    

 

        ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการค่าจ้าง  กระทรวงแรงงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
                  
 
 
 
 
 
 

สุรินทร์ 
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 1.3.   เศรษฐกิจ  

  
 
 
 

                         
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(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 2558  ปี 2559 
จ านวนโรงงาน (แห่ง)  17  27 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    289.5  437 
การจ้างงาน (คน)  170  324 
 

 
 
 

1. ข้อมูลด้านแรงงาน 
 

2.1. ประชากร  ณ  วันที่  1  ธันวาคม  2559     

หน่วย : คน 
เพศ  ปี 2558  ปี 2559 
ชาย  537,246  535,566 
หญิง   574,462  573,535 
รวม  1,111,708  1,109,101 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  
 
 

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  63,339  62,498 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  56,792  56,159 

สริุนทร์ 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

สุรินทร์ 

 134 

 

2.6  สถานประกอบกิจการ ปี 2563 
        

ขนาดสถานประกอบการ  ปี  2563 
แห่ง ลูกจ้าง (คน)  

1 – 4  คน 1,820 3,462  
5 – 9  คน 690 4,649  
10 – 19  คน 338 4,467  
20 – 29  คน 226 6,930  
50 – 99  คน 49 3,418  
100 – 299  คน 12 1,984  
300 – 499  คน 2 796  
500 – 999  คน 
>= 1,000  คน 

1 
2 

830 
3,902 

 

รวม 3,140 30,438  
              ที่มา : ส านักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน                                                                          
              หมายเหต ุ: แสดงข้อมูลเฉพาะจ านวนสถานประกอบกิจการเอกชนที่ยังมีสถานะการด าเนินการเป็นเปดิกิจการเท่าน้ัน 

 
2.7  ผู้ประกันตน  จ าแนกตามขนาดสถานประกอบการ ปี 2563   

                    

ขนาดสถานประกอบการ    ปี 2563 
   แห่ง    คน  

ตั้งแต ่ ≤ 10  คน   2,037  6,551 

ตั้งแต่   11 - 20  คน   279  4,198 

ตั้งแต่   21 - 50  คน   263  8,045 

ตั้งแต่   51 - 100  คน   66  4,700 

ตั้งแต่   101 - 200  คน   26  3,654 

ตั้งแต่   201 - 500  คน   19  6,479 

ตั้งแต่   501 - 1,000 คน   3  2,515 

ตั้งแต ่  ≥ 1,001 คน   3  5,435 

รวม   2,696  41,577 
ที่มา : กองวิจัยและพัฒนา ส านักงานประกันสังคม   
หมายเหต ุ: 1. ข้อมูล ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2563 
              2. ขนาดสถานประกอบการ จ าแนกตามจ านวนลูกจ้างในสถานประกอบการ   

 
 
 
 
 
 

สุรินทร์ 
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 1.3.   เศรษฐกิจ  

  
 
 
 

                         
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(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 2558  ปี 2559 
จ านวนโรงงาน (แห่ง)  17  27 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    289.5  437 
การจ้างงาน (คน)  170  324 
 

 
 
 

1. ข้อมูลด้านแรงงาน 
 

2.1. ประชากร  ณ  วันที่  1  ธันวาคม  2559     

หน่วย : คน 
เพศ  ปี 2558  ปี 2559 
ชาย  537,246  535,566 
หญิง   574,462  573,535 
รวม  1,111,708  1,109,101 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  
 
 

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  63,339  62,498 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  56,792  56,159 

สริุนทร์ 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

สุรินทร์ 
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2.8  ผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนกรณีว่างงาน กรมการจัดหางาน ปี 2563 
 

     
               จ านวนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน   
 

หน่วย : คน 

ปี 2562 4,592 

ปี 2563 6,290 
 

    
     ทีม่า  :  กองพัฒนาระบบบริการจดัหางาน 

 
2.9  ข้อมูลการฝึกอาชีพ  ปี  2563   

หน่วย : คน 
ประเภทหลักสูตร   ชาย     หญิง    รวม  

1. เสริมทักษะ  -  -  - 

2. การประกอบอาชีพอิสระ  -  -  - 

3. เตรียมเข้าท างาน  30  17  47 

4. ยกระดับฝีมือแรงงาน  309  230  539 

5. ทดสอบมาตรฐานฝมีือแรงงาน  503  27  530 

6. การให้บริการพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับการแข่งขัน  -  -  - 

7. การพัฒนาฝีมือแรงงานพัฒนาบุคลากรฝึก/วิทยากรภายนอก  -  -  - 

8. ส่งเสรมิ/พัฒนาฝมีือแรงงานในสถานประกอบการ  2,184  2,386  4,570 

9. แรงงานฝีมือและศักยภาพแข่งขันโลจสิติกส ์  -  -  - 

10. แรงงานฝีมือและศักยภาพแขง่ขันท่องเที่ยว  -  -  - 

11. แรงงานผู้สูงอายเุพื่อเพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพ  8  112  120 

12. อาชีพเสรมิ  238  87  325 
13. การพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรบัการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐาน 
     ฝีมือแรงงาน  23  -  23 

รวม  3,295  2,859  6,154 
   ทีม่า : ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สุรินทร์ 
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 1.3.   เศรษฐกิจ  

  
 
 
 

                         
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(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 2558  ปี 2559 
จ านวนโรงงาน (แห่ง)  17  27 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    289.5  437 
การจ้างงาน (คน)  170  324 
 

 
 
 

1. ข้อมูลด้านแรงงาน 
 

2.1. ประชากร  ณ  วันที่  1  ธันวาคม  2559     

หน่วย : คน 
เพศ  ปี 2558  ปี 2559 
ชาย  537,246  535,566 
หญิง   574,462  573,535 
รวม  1,111,708  1,109,101 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  
 
 

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  63,339  62,498 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  56,792  56,159 

สริุนทร์ 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

สุรินทร์ 
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2.10  แรงงานไทยไปต่างประเทศ 
หน่วย : คน 

 

ปี  2562  ปี  2563 
ชาย  หญิง  รวม  ชาย  หญิง  รวม 

 ผู้ขออนุญาตเดินทางไปท างานใน
ต่างประเทศ 654  264  918  359  135  494 

- กรมจัดส่ง 134  17  151  41  3  44 
- บริษัทจัดส่ง 286  132  418  203  88  291 
- เดินทางด้วยตนเอง 107  81  188  52  26  78 
- นายจ้างพาไป 127  34  161  63  18  81 

  ฝึกงาน 39  22  61  15  12  27 
 ท างาน 88  12  100  48  6  54 

 RE-ENTRY 688  196  884  173  64  237 
หมายเหต ุ: RE-ENTRY  คือ ผู้ที่ไปท างานต่างประเทศแล้วกลับมาพักผ่อนชั่วคราว  
ที่มา : ระบบบริหารแรงงานไทยไปตา่งประเทศ  กองบริหารแรงงานไทยไปตา่งประเทศ  
 

2.11  แรงงานต่างด้าว  ณ  เดือนธันวาคม  ปี  2563 
 

   จ านวนคนต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตท างานคงเหลือ 
 

ประเภทคนต่างด้าว    จ านวน  
 (คน) 

  มาตรา 59   1,719 
          ตลอดชีพ   - 

 ทั่วไป    193 
          พิสูจน์สญัชาติเดิม   - 
          น าเข้าตาม MOU   814 
          น าเข้าตาม มติ ครม.20 ส.ค.2562   712 
 มาตรา 62  สงเสริมการลงทุน   - 
 มาตรา 63/1 ชนกลุ่มน้อย   - 
 มาตรา 63/2     
          มติ ครม. 4 ส.ค.63 ตามแบบ บต.23  190 

 มติ ครม. 4 ส.ค.63 ตามแบบ บต.24  317 
 มาตรา 64  คนต่างด้าวท างานไป-กลับ หรือตามฤดูกาล  - 

รวม  2,226 
ที่มา : ฝ่ายสารสนเทศ กลุ่มงานพัฒนาระบบควบคุมการท างานของคนต่างด้าว 

 ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว 
 

 

สุรินทร์ 
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 1.3.   เศรษฐกิจ  

  
 
 
 

                         
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(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 2558  ปี 2559 
จ านวนโรงงาน (แห่ง)  17  27 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    289.5  437 
การจ้างงาน (คน)  170  324 
 

 
 
 

1. ข้อมูลด้านแรงงาน 
 

2.1. ประชากร  ณ  วันที่  1  ธันวาคม  2559     

หน่วย : คน 
เพศ  ปี 2558  ปี 2559 
ชาย  537,246  535,566 
หญิง   574,462  573,535 
รวม  1,111,708  1,109,101 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  
 
 

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  63,339  62,498 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  56,792  56,159 

สริุนทร์ 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

สุรินทร์ 
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2.12  ต าแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงานที่มาใช้บริการจัดหางาน และการบรรจุงานในประเทศ  ปี  2563 

  

เพศ 
 ปี  2563  

 
ต าแหน่งงานว่าง 

(อัตรา)  
ผู้สมัครงานที่มาใช้
บริการจัดหางาน 

(คน) 
 บรรจุงาน 

(คน)  

ชาย 986  2,505  1,947  

หญิง 571  2,975  2,296  

ไม่ระบ ุ 4,323  -  -  

รวม  5,880  5,480  4,243  
                      ที่มา : ระบบ Smart Job Center  กรมการจดัหางาน 

 
 
 
 

2.13  อุตสาหกรรมที่นายจ้างต้องการแรงงาน  5  อันดับแรก ปี 2563 
 

  1. การผลติชุดช้ันในและชุดนอน    จ านวน    1,010 อัตรา 
  2. การขายปลีกสินค้าอื่น ๆ ในร้านค้าท่ัวไป   จ านวน      189 อัตรา 

  3. การขายส่งวัสดุก่อสร้าง     จ านวน      185 อัตรา 
  4. การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร   จ านวน      151 อัตรา   

  5. การบริหารราชการส่วนภูมภิาค    จ านวน      135 อัตรา 
 

 

 

2.14  อาชีพที่นายจ้างต้องการแรงงาน  5  อันดับแรก ปี 2563 
  1. แรงงานด้านการประกอบ     จ านวน   1,139 อัตรา 
  2. แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ ์     จ านวน      567 อัตรา 

  3. ตัวแทนจัดหาบริการทางธุรกิจและนายหนา้การค้า  จ านวน      545 อัตรา 
  4. ตัวแทนฝ่ายขายดา้นเทคนิคและการค้า   จ านวน      255 อัตรา  

  5. พนักงานขายของหน้าร้าน     จ านวน      192 อัตรา 
 

 

 

2.15  อาชีพที่มีผู้บรรจุงาน  5  อันดับแรก ปี 2563 
  1. แรงงานด้านการประกอบ     จ านวน     844   คน 
  2. แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ ์     จ านวน     697  คน  
  3. ตัวแทนจัดหาบริการทางธุรกิจและนายหนา้การค้า  จ านวน     500  คน 

  4. พนักงานขายของหน้าร้าน     จ านวน     401  คน  
  5. เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บเอกสาร     จ านวน     370  คน 

 

สุรินทร์ 

ที่มา : ระบบ Smart Job Center  กรมการจัดหางาน 
 

ที่มา  : ระบบ Smart Job Center  กรมการจัดหางาน 

ที่มา  : ระบบ Smart Job Center  กรมการจัดหางาน 
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1.ข้อมูลทั่วไป 
 

1.1  พื้นที่ 
 จังหวัดหนองคาย มีประวัติความเป็นมา

ยาวนานประมาณ  200 ปี เศษ  โดยในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3)   
เจ้าอนุวงศ์กษัตริย์ผู้ครองนครเวียงจันทน์ ได้ตั้งตัว
เป็นกบฎ ยกกองทัพผ่านหัวเมืองรายทางมาจนถึง
นครราชสีมา ทางกรุงเทพฯ ได้โปรดให้เจ้าพระยาราชสุภาวดี (สิงห์ สิงหเสนี) เป็นแม่ทัพมาปราบ โดยมีท้าวสุวอธรรมา 
(บุญมา) ยกกองทัพมาจากเมืองยโสธร และ พระยาเชียงสา มาช่วยเป็นก าลังส าคัญ ในที่สุดสามารถจับตัวเจ้าอนุวงศ์
ไปกรุงเทพฯจนส าเร็จและได้พระราชทานบ าเหน็จ ล่วงมาถึง 21 เมษายน พ.ศ.2371 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3) โปรดเกล้าฯ ให้ท้าวสุวอธรรมา (บุญมา) เป็นพระปทุมเทวาภิบาล ด ารงต าแหน่งเจ้าเมือง
หนองคายคนแรก และให้เมืองเวียงจันทน์ขึ้นตรงต่อเมืองหนองคาย 

จังหวัดหนองคาย มีเนื้อที่ประมาณ 3,026.534 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,891,583 ไร่ ลักษณะเป็น
รูปยาวเรียงทอดไปตามล าน้ าโขง ซึ่งเป็นเส้นกั้นเขตแดนกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) 
มีความยาวทั้งสิ้น 210.60 กิโลเมตร ความกว้างของพ้ืนที่ที่ทอดขนานไปตาม ล าน้ าโขงโดยเฉลี่ย 20 - 25 กิโลเมตร 
ห่างจากกรุงเทพมหานครตามทางหลวงแผ่นดินสาย 2 (มิตรภาพ) ประมาณ 615 กิโลเมตร  

อาณาเขตติดต่อ 
     ทิศเหนือ    ติดต่อกับ แม่น้ าโขงอันเป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐ 
                ประชาธิปไตยประชาชนลาว 

  ทิศใต้       ติดต่อกับ จังหวัดสกลนคร อ าเภอเพ็ญ อ าเภอสร้างคอม และอ าเภอบ้านผือ  
                จังหวัดอุดรธานี 
  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ อ าเภอปากคาด และอ าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 
  ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ จังหวัดเลย  

 
 

1.2  การปกครอง ในปี พ.ศ. 2563  จังหวัดหนองคาย  แบ่งการปกครอง ดังนี้ 
1.2.1  การบริหารส่วนภูมิภาค  

 ประกอบด้วย    9   อ าเภอ  
          62  ต าบล 

         722  หมู่บ้าน 
   
 

 
1.2.2  การบริหารส่วนท้องถิ่น   

  ประกอบด้วย      1  องค์การบริหารส่วนจังหวัด      2  เทศบาลเมือง 
   17  เทศบาลต าบล          48  องค์การบริหารส่วนต าบล    
    

ที่มา : ส านักบริหารการทะเบยีน กรมการปกครอง 
        กระทรวงมหาดไทย 

ข้อมูล ณ วันที่  9  กันยายน  2563 
ที่มา : กลุ่มงานกฎหมายและระเบยีบทอ้งถิ่น 2  
        กองกฎหมายและระเบียบท้องถิน่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
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     1.3. เศรษฐกิจ  

  
 
 
 

                        
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(GPP AT CURRENT  MARKET  PRICES) 
   

1.4. พืชเศรษฐกิจและอาชีพหลัก 
  1.  พืชเศรษฐกิจ   ข้าว  มันส้าปะหลัง  สับปะรด  ยางพารา 
  2.  อาชีพหลัก   ท้านา  ท้าไร่  ท้าสวน 
 

1.5.  การลงทุน   
   โรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ 

  ปี 2558  ปี 2559 
จ้านวนโรงงาน (แห่ง)  20  15 
จ้านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    256.56  133.61 
การจ้างงาน (คน)  191  115 

 
 

 
2. ข้อมูลด้านแรงงาน 

 

2.1. ประชากร  ณ  วันท่ี  1  ธันวาคม  2559  

                                        หนว่ย  : คน 
เพศ  ปี 2558  ปี 2559 
ชาย  217,264  216,165 
หญิง   232,262  231,325 
รวม  449,526  447,490 

            ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  
 
 
 
 

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  33,646  35,317 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  74,509  78,558 

หนองคาย 

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  มันส าปะหลัง  สับปะรด  ยางพารา 
  2.  อาชีพหลัก   ท านา  ท าไร่  ท าสวน 
 

1.5  การลงทุน   
     โรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ 

  ปี 2562  ปี 2563 
จ านวนโรงงาน (แห่ง)  9  8 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    2,036.78  128 
การจ้างงาน (คน)  351  89 

 
 

 
 

2. ข้อมลูด้านแรงงาน 
 
 

2.1  ประชากร  ณ  วันที่  1  ธันวาคม  2563  

                                        หน่วย : คน 
เพศ  ปี 2562  ปี 2563 
ชาย  212,758  211,583 
หญิง   228,504  227,556 
รวม  441,262  439,139 

            ที่มา : ส านักงานสถิติแหง่ชาติ   
 
 
 
 

  ปี 2561  ปี 2562 
ผลิตภณัฑ์มวลรวมจังหวดั (GPP) (ล้านบาท)  39,573  41,515 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  86,719  91,068 

หนองคาย 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 



ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงาน 20 จังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ156

 139 

 
     1.3. เศรษฐกิจ  

  
 
 
 

                        
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(GPP AT CURRENT  MARKET  PRICES) 
   

1.4. พืชเศรษฐกิจและอาชีพหลัก 
  1.  พืชเศรษฐกิจ   ข้าว  มันส้าปะหลัง  สับปะรด  ยางพารา 
  2.  อาชีพหลัก   ท้านา  ท้าไร่  ท้าสวน 
 

1.5.  การลงทุน   
   โรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ 

  ปี 2558  ปี 2559 
จ้านวนโรงงาน (แห่ง)  20  15 
จ้านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    256.56  133.61 
การจ้างงาน (คน)  191  115 

 
 

 
2. ข้อมูลด้านแรงงาน 

 

2.1. ประชากร  ณ  วันท่ี  1  ธันวาคม  2559  

                                        หนว่ย  : คน 
เพศ  ปี 2558  ปี 2559 
ชาย  217,264  216,165 
หญิง   232,262  231,325 
รวม  449,526  447,490 

            ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  
 
 
 
 

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  33,646  35,317 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  74,509  78,558 

หนองคาย 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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2.2  ก าลังแรงงาน 

หน่วย : คน 
สถานภาพก าลังแรงงาน  ปี 2562  ปี 2563 

ประชากรอายุ  15  ปีขึ้นไป  353,107  352,948 

1. ก าลังแรงงานรวม  211,475  211,310 

    1.1. ก าลังแรงงานปัจจุบัน  209,605  209,921 

           1.1.1. ผู้มีงานท า  207,648  206,907 

           1.1.2. ผู้ว่างงาน  1,957  3,014 

    1.2. ก าลังแรงงานท่ีรอฤดูกาล  1,870  1,389 

2. ผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน  141,631  141,638 

     2.1. ท างานบ้าน  42,790  42,201 

     2.2. เรียนหนังสือ  34,198  35,106 

     2.3. อื่น ๆ  64,644  64,331 

3. อัตราการว่างงาน  0.9  1.4 
หมายเหต ุ:  1. ในตารางสถิต ิผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เท่ากบัยอดรวม 
                   ทั้งน้ีเนื่องจากการปัดเศษทศนิยมของข้อมูลแต่ละจ านวน ซึ่งได้จากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเรจ็รูป 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนองคาย 

จังหวัดหนองคาย 
วีรกรรมปราบฮ่อ  หลวงพ่อพระใส  

สะพานไทย-ลาว 

   ค าขวัญ 
ประจ าจังหวัด 
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     1.3. เศรษฐกิจ  

  
 
 
 

                        
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(GPP AT CURRENT  MARKET  PRICES) 
   

1.4. พืชเศรษฐกิจและอาชีพหลัก 
  1.  พืชเศรษฐกิจ   ข้าว  มันส้าปะหลัง  สับปะรด  ยางพารา 
  2.  อาชีพหลัก   ท้านา  ท้าไร่  ท้าสวน 
 

1.5.  การลงทุน   
   โรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ 

  ปี 2558  ปี 2559 
จ้านวนโรงงาน (แห่ง)  20  15 
จ้านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    256.56  133.61 
การจ้างงาน (คน)  191  115 

 
 

 
2. ข้อมูลด้านแรงงาน 

 

2.1. ประชากร  ณ  วันท่ี  1  ธันวาคม  2559  

                                        หนว่ย  : คน 
เพศ  ปี 2558  ปี 2559 
ชาย  217,264  216,165 
หญิง   232,262  231,325 
รวม  449,526  447,490 

            ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  
 
 
 
 

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  33,646  35,317 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  74,509  78,558 

หนองคาย 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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2.3  ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จ าแนกตามระดับการศึกษาที่ส าเร็จ ปี 2562 และ ปี 2563 
 

หน่วย : คน 

ระดับการศึกษา  
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา   
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา  
 ปี  2562  ปี  2563 

 ไม่มีการศึกษา 5,202  5,788 
 ต่ ากว่าประถมศึกษา 107,753  101,109 
 ระดับประถมศึกษา 78,686  85,093 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 63,622  59,880 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 51,670  58,448 

    -  สายสามัญ  41,769  49,306 
    -  สายอาชีวศึกษา  9,883  9,124 
    -  สายวิชาการศึกษา  18  18 

 ระดับอุดมศึกษา 46,140  42,330 
    -  สายวิชาการ  16,191  15,838 
    -  สายวิชาชีพ  20,491  18,866 
    -  สายวิชาการศึกษา  9,458  7,626 

 อื่น ๆ 18  - 
 ไม่ทราบ  17  291 

รวม  353,107  352,940 
หมายเหต ุ: ในตารางสถติิ ผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เทา่กับยอดรวม  

ทั้งน้ีเนื่องจากการปัดเศษทศนิยมของข้อมูลแตล่ะจ านวน ซึ่งได้จากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
ที่มา : กลุ่มสถิตแิรงงาน ส านักสถิตเิศรษฐกิจและสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ดอกไมป้ระจ าจงัหวดั
ดอกชงิชนั 

หนองคาย 
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     1.3. เศรษฐกิจ  

  
 
 
 

                        
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(GPP AT CURRENT  MARKET  PRICES) 
   

1.4. พืชเศรษฐกิจและอาชีพหลัก 
  1.  พืชเศรษฐกิจ   ข้าว  มันส้าปะหลัง  สับปะรด  ยางพารา 
  2.  อาชีพหลัก   ท้านา  ท้าไร่  ท้าสวน 
 

1.5.  การลงทุน   
   โรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ 

  ปี 2558  ปี 2559 
จ้านวนโรงงาน (แห่ง)  20  15 
จ้านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    256.56  133.61 
การจ้างงาน (คน)  191  115 

 
 

 
2. ข้อมูลด้านแรงงาน 

 

2.1. ประชากร  ณ  วันท่ี  1  ธันวาคม  2559  

                                        หนว่ย  : คน 
เพศ  ปี 2558  ปี 2559 
ชาย  217,264  216,165 
หญิง   232,262  231,325 
รวม  449,526  447,490 

            ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  
 
 
 
 

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  33,646  35,317 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  74,509  78,558 

หนองคาย 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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2.4  ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงานท า จ าแนกตามระดับการศึกษาที่ส าเร็จ ปี 2563 
 

หน่วย : คน 
ระดับการศึกษา  ชาย  หญิง  รวม 

 ไม่มีการศึกษา 614  776  1,391 
 ต่ ากว่าประถมศึกษา 24,300  20,762  45,062 
 ระดับประถมศึกษา 35,102  27,735  62,838 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 18,524  10,929  29,453 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 21,452  14,652  36,104 

    -  สายสามัญ  18,255  13,181  31,436 
    -  สายอาชีวศึกษา  3,197  1,472  4,669 
    -  สายวิชาการศึกษา  -  -  - 

 ระดับอุดมศึกษา 15,254  16,497  31,751 
    -  สายวิชาการ  5,793  6,296  12,089 
    -  สายวิชาชีพ  7,851  6,880  14,731 
    -  สายวิชาการศึกษา  1,609  3,322  4,932 

 อื่น ๆ -  -  - 
 ไม่ทราบ  57  49  106 

รวม  115,303  91,401  206,704 
หมายเหต ุ: ในตารางสถติิ ผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เทา่กับยอดรวม  

 ทั้งน้ีเนื่องจากการปดัเศษทศนิยมของข้อมูลแตล่ะจ านวน ซึ่งได้จากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
ที่มา : กลุ่มสถิตแิรงงาน ส านักสถิตเิศรษฐกิจและสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 

 

2.5  อัตราค่าจ้างขั้นต่ า 
 

    วันละ  325  บาท  
 

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการค่าจ้าง กระทรวงแรงงาน 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนองคาย 
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     1.3. เศรษฐกิจ  

  
 
 
 

                        
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(GPP AT CURRENT  MARKET  PRICES) 
   

1.4. พืชเศรษฐกิจและอาชีพหลัก 
  1.  พืชเศรษฐกิจ   ข้าว  มันส้าปะหลัง  สับปะรด  ยางพารา 
  2.  อาชีพหลัก   ท้านา  ท้าไร่  ท้าสวน 
 

1.5.  การลงทุน   
   โรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ 

  ปี 2558  ปี 2559 
จ้านวนโรงงาน (แห่ง)  20  15 
จ้านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    256.56  133.61 
การจ้างงาน (คน)  191  115 

 
 

 
2. ข้อมูลด้านแรงงาน 

 

2.1. ประชากร  ณ  วันท่ี  1  ธันวาคม  2559  

                                        หนว่ย  : คน 
เพศ  ปี 2558  ปี 2559 
ชาย  217,264  216,165 
หญิง   232,262  231,325 
รวม  449,526  447,490 

            ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  
 
 
 
 

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  33,646  35,317 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  74,509  78,558 

หนองคาย 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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2.6  สถานประกอบกิจการ ปี  2563 
        

ขนาดสถานประกอบการ  ปี  2563 
แห่ง ลูกจ้าง (คน)  

1 – 4  คน 2,142 4,769  
5 – 9  คน 626 4,100  
10 – 19  คน 247 3,142  
20 – 29  คน 123 3,610  
50 – 99  คน 18 1,348  
100 – 299  คน 15 2,240  
300 – 499  คน 2 675  
500 – 999  คน 
>= 1,000  คน 

- 
- 

- 
- 

 

รวม 3,173 19,884  
              ที่มา : ส านักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน                                                                          
              หมายเหต ุ: แสดงข้อมูลเฉพาะจ านวนสถานประกอบกิจการเอกชนที่ยังมีสถานะการด าเนินการเป็นเปดิกิจการเท่าน้ัน 

 
 

2.7  ผู้ประกันตน  จ าแนกตามขนาดสถานประกอบการ ปี 2563 
 
 

ขนาดสถานประกอบการ    ปี 2563 
   แห่ง    คน  

ตั้งแต่  ≤ 10 คน   1,266  4,002 

ตั้งแต่   11 - 20  คน   162  2,287 

ตั้งแต่   21 - 50  คน   120  3,576 

ตั้งแต่   51 - 100  คน   34  2,422 

ตั้งแต่   101 - 200  คน   15  2,044 

ตั้งแต่   201 - 500  คน   12  3,441 

ตั้งแต่   501 - 1,000 คน   -  - 

ตั้งแต่   ≥ 1,001 คน   -  - 

รวม   1,609  17,772 
ที่มา : กองวิจัยและพัฒนา ส านักงานประกันสังคม 
หมายเหต ุ: 1. ข้อมูล ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2563  
              2. ขนาดสถานประกอบการ จ าแนกตามจ านวนลูกจ้างในสถานประกอบการ   

 
 
 
 
 

หนองคาย 



ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงาน 20 จังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ160

 139 

 
     1.3. เศรษฐกิจ  

  
 
 
 

                        
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(GPP AT CURRENT  MARKET  PRICES) 
   

1.4. พืชเศรษฐกิจและอาชีพหลัก 
  1.  พืชเศรษฐกิจ   ข้าว  มันส้าปะหลัง  สับปะรด  ยางพารา 
  2.  อาชีพหลัก   ท้านา  ท้าไร่  ท้าสวน 
 

1.5.  การลงทุน   
   โรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ 

  ปี 2558  ปี 2559 
จ้านวนโรงงาน (แห่ง)  20  15 
จ้านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    256.56  133.61 
การจ้างงาน (คน)  191  115 

 
 

 
2. ข้อมูลด้านแรงงาน 

 

2.1. ประชากร  ณ  วันท่ี  1  ธันวาคม  2559  

                                        หนว่ย  : คน 
เพศ  ปี 2558  ปี 2559 
ชาย  217,264  216,165 
หญิง   232,262  231,325 
รวม  449,526  447,490 

            ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  
 
 
 
 

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  33,646  35,317 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  74,509  78,558 

หนองคาย 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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2.8  ผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนกรณีว่างงาน กรมการจัดหางาน ปี 2563 
 

     
               จ านวนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน   
 

หน่วย : คน 

ปี 2562 2,507 

ปี 2563 2,894 
 

    
     ทีม่า  :  กองพัฒนาระบบบริการจดัหางาน 
 
 
  

2.9  ข้อมูลการฝึกอาชีพ  ปี  2563  
หน่วย : คน 

ประเภทหลักสูตร   ชาย     หญิง    รวม  
1. เสริมทักษะ   -  -  - 

2. การประกอบอาชีพอิสระ  -  -  - 

3. เตรียมเข้าท างาน  39  2  41 

4. ยกระดับฝีมือแรงงาน  549  711  1,260 

5. ทดสอบมาตรฐานฝมีือแรงงาน  318  41  359 

6. การให้บริการพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับการแข่งขัน  -  -  - 

7. การพัฒนาฝีมือแรงงานพัฒนาบุคลากรฝึก/วิทยากรภายนอก  -  -  - 

8. ส่งเสรมิ/พัฒนาฝมีือแรงงานในสถานประกอบการ  961  791  1,752 

9. แรงงานฝีมือและศักยภาพแข่งขันโลจสิติกส์  41  -  41 

10. แรงงานฝีมือและศักยภาพแขง่ขันท่องเที่ยว  -  -  - 

11. แรงงานผู้สูงอายเุพื่อเพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพ  8  52  60 

12. อาชีพเสรมิ  5  95  100 
13. การพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรบัการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐาน 
     ฝีมือแรงงาน  

20  -  20 

รวม  1,941  1,692  3,633 
ที่มา : ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนองคาย 
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     1.3. เศรษฐกิจ  

  
 
 
 

                        
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(GPP AT CURRENT  MARKET  PRICES) 
   

1.4. พืชเศรษฐกิจและอาชีพหลัก 
  1.  พืชเศรษฐกิจ   ข้าว  มันส้าปะหลัง  สับปะรด  ยางพารา 
  2.  อาชีพหลัก   ท้านา  ท้าไร่  ท้าสวน 
 

1.5.  การลงทุน   
   โรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ 

  ปี 2558  ปี 2559 
จ้านวนโรงงาน (แห่ง)  20  15 
จ้านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    256.56  133.61 
การจ้างงาน (คน)  191  115 

 
 

 
2. ข้อมูลด้านแรงงาน 

 

2.1. ประชากร  ณ  วันท่ี  1  ธันวาคม  2559  

                                        หนว่ย  : คน 
เพศ  ปี 2558  ปี 2559 
ชาย  217,264  216,165 
หญิง   232,262  231,325 
รวม  449,526  447,490 

            ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  
 
 
 
 

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  33,646  35,317 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  74,509  78,558 

หนองคาย 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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2.10  แรงงานไทยไปต่างประเทศ 

 
หน่วย : คน 

 

ปี  2562  ปี  2563 
ชาย  หญิง  รวม  ชาย  หญิง  รวม 

 ผู้ขออนุญาตเดินทางไป
ท างานในต่างประเทศ 1,578  364  1,942  775  163  938 

- กรมจัดส่ง 572  38  610  143  3  146 
- บริษัทจัดส่ง 801  240  1,041  524  121  645 
- เดินทางด้วยตนเอง 101  65  166  58  34  92 
- นายจ้างพาไป 104  21  125  50  5  55 

  ฝึกงาน 17  6  23  5  3  8 
 ท างาน 87  15  102  45  2  47 

 RE-ENTRY 1,285  247  1,532  327  52  379 
หมายเหต ุ: RE-ENTRY  คือ ผู้ที่ไปท างานต่างประเทศแล้วกลับมาพักผ่อนชั่วคราว  
ที่มา : ระบบบริหารแรงงานไทยไปตา่งประเทศ  กองบริหารแรงงานไทยไปตา่งประเทศ  

 
 
 

2.11  แรงงานต่างด้าว  ณ  เดือนธันวาคม ปี  2563   

จ านวนคนต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตท างานคงเหลือ 
 

ประเภทคนต่างด้าว    จ านวน  
 (คน) 

  มาตรา 59   1,768 
          ตลอดชีพ   - 

 ทั่วไป    75 
          พิสูจน์สญัชาติเดิม   - 
          น าเข้าตาม MOU   1,573 
          น าเข้าตาม มติ ครม.20 ส.ค.2562   120 
 มาตรา 62  สงเสริมการลงทุน   - 
 มาตรา 63/1 ชนกลุ่มน้อย   - 
 มาตรา 63/2     
          มติ ครม. 4 ส.ค.63 ตามแบบ บต.23  105 

 มติ ครม. 4 ส.ค.63 ตามแบบ บต.24  - 
 มาตรา 64  คนต่างด้าวท างานไป-กลับ หรือตามฤดูกาล  - 

รวม  1,873 
ที่มา : ฝ่ายสารสนเทศ กลุ่มงานพัฒนาระบบควบคุมการท างานของคนต่างด้าว 

 ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว 
 

 
 

หนองคาย 
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     1.3. เศรษฐกิจ  

  
 
 
 

                        
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(GPP AT CURRENT  MARKET  PRICES) 
   

1.4. พืชเศรษฐกิจและอาชีพหลัก 
  1.  พืชเศรษฐกิจ   ข้าว  มันส้าปะหลัง  สับปะรด  ยางพารา 
  2.  อาชีพหลัก   ท้านา  ท้าไร่  ท้าสวน 
 

1.5.  การลงทุน   
   โรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ 

  ปี 2558  ปี 2559 
จ้านวนโรงงาน (แห่ง)  20  15 
จ้านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    256.56  133.61 
การจ้างงาน (คน)  191  115 

 
 

 
2. ข้อมูลด้านแรงงาน 

 

2.1. ประชากร  ณ  วันท่ี  1  ธันวาคม  2559  

                                        หนว่ย  : คน 
เพศ  ปี 2558  ปี 2559 
ชาย  217,264  216,165 
หญิง   232,262  231,325 
รวม  449,526  447,490 

            ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  
 
 
 
 

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  33,646  35,317 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  74,509  78,558 

หนองคาย 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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2.12  ต าแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงานที่มาใช้บริการจัดหางาน และการบรรจุงานในประเทศ ปี  2563 
  

เพศ 
 ปี  2563  

 
ต าแหน่งงานว่าง 

(อัตรา)  
ผู้สมัครงานที่มาใช้
บริการจัดหางาน 

(คน) 
 บรรจุงาน 

(คน)  

ชาย 390  837  728  

หญิง 302  1,007  800  

ไม่ระบ ุ 2,039  -  -  

รวม  2,731  1,844  1,528  
                      ที่มา : ระบบ Smart Job Center  กรมการจดัหางาน 

 
 

2.13  อุตสาหกรรมที่นายจ้างต้องการแรงงาน  5  อันดับแรก ปี 2563 
  1. การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย    จ านวน     270 อัตรา 
  2. การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร   จ านวน     143 อัตรา 

  3. การติดตั้งสิ่ง  ก่อสร้าง     จ านวน     129 อัตรา 
  4. การผลติอุปกรณ์การเดินสายไฟฟ้า    จ านวน     122 อัตรา   

  5. การขายส่งสินคา้ทั่วไป โดยได้รบัค่าตอบแทนหรือตามสญัญาจ้าง จ านวน       79 อัตรา 
 

 

 

2.14  อาชีพที่นายจ้างต้องการแรงงาน  5  อันดับแรก ปี 2563 
  1. แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ ์     จ านวน     321  อัตรา 
  2. แรงงานด้านการประกอบ     จ านวน     237 อัตรา 

  3. พนักงานขายของหน้าร้าน     จ านวน     209 อัตรา 
  4. พนักงานรับส่งเอกสาร พนักงานขนสัมภาระ   จ านวน     182 อัตรา  

  5. แรงงานก่อสร้างถนน  เขื่อน      จ านวน     118 อัตรา 
 

 

 

2.15  อาชีพที่มีผู้บรรจุงาน  5  อันดับแรก ปี 2563 
  1. แรงงานด้านการประกอบ     จ านวน     123 คน 
  2. แรงงานก่อสร้างถนน  เขื่อน    จ านวน     110 คน 

  3. พนักงานรับส่งเอกสาร พนักงานขนสัมภาระ   จ านวน     109 คน 
  4. แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ ์     จ านวน     108 คน  

  5. เจ้าหน้าท่ีบัญช ี      จ านวน       61 คน 
 
 
 
 
 
 

หนองคาย 

ที่มา : ระบบ Smart Job Center  กรมการจัดหางาน 
 

ที่มา : ระบบ Smart Job Center  กรมการจัดหางาน 

ที่มา  : ระบบ Smart Job Center  กรมการจัดหางาน 
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1. ข้อมลูทั่วไป 
 
1.1  พื้นที่   
 หนองบัวล าภู เดิมเคยเป็นอ าเภอหนึ่งของจังหวัดอุดรธานี อยู่ห่างจากจังหวัดอุดรธานีประมาณ 46 กิโลเมตร    

(มีระยะทางห่างจากกรุงเทพฯ โดยเส้นทางรถยนต์ประมาณ 568 กิโลเมตร) ในอดีตจังหวัดหนองบัวล าภูเป็นเมือง
โบราณที่ก่อตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 900 ปี เดิมเป็นดินแดนที่ขึ้นต่อกรุงศรีสัตตนาคนหุต มีชื่อว่า “เมืองหนองบัวลุ่ม
ภูนครเขื่อนขันธกาบแก้วบัวบาน” เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายในการกระจายอ านาจมายังส่วนภูมิภาค            
เพ่ือประโยชน์ในด้านการปกครอง การให้บริการของรัฐ การอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน การส่งเสริมให้ท้องที่
เจริญยิ่งขึ้น ตลอดจนเพื่อความมั่นคงของชาติ ประกอบกับจังหวัดอุดรธานีมีอาณาเขตกว้างขวางและมีพลเมืองมาก 
จึงเห็นสมควรแยกอ าเภอต่างๆ บางอ าเภอ ตั้งขึ้นเป็นจังหวัด โดยได้รับการสถาปนาให้เป็นจังหวัดหนองบัวล าภู
อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2536 หนองบัวล าภูมีพ้ืนที่ประมาณ  3,859.089 ตารางกิโลเมตร 
หรือประมาณ 2,411,929 ล้านไร่  

 อาณาเขตติดต่อ 
   ทิศเหนือ          ติดต่อกับ จังหวัดอุดรธานี 
   ทิศใต้     ติดต่อกับ จังหวัดขอนแก่น                 

  ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ จังหวัดอุดรธานี 
  ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ จังหวัดเลย 
     

 

1.2  การปกครอง ในปี พ.ศ. 2563  จังหวัดหนองบัวล าภูแบ่งการปกครอง ดังนี ้
1.2.1  การบริหารส่วนภูมิภาค  

 ประกอบด้วย       6  อ าเภอ          
              59  ต าบล    

706  หมู่บ้าน 
   
 

 
 

1.2.2  การบริหารส่วนท้องถิ่น   
ประกอบด้วย           1  องค์การบริหารส่วนจังหวัด   1  เทศบาลเมือง 
                23  เทศบาลต าบล      43  องค์การบริหารส่วนต าบล 
             

 
 

 

ที่มา : ส านักบริหารการทะเบยีน กรมการปกครอง 
        กระทรวงมหาดไทย 

ข้อมูล ณ วันที่  9  กันยายน  2563 
ที่มา : กลุ่มงานกฎหมายและระเบยีบทอ้งถิ่น 2  
        กองกฎหมายและระเบียบท้องถิน่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
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     1.3. เศรษฐกิจ  

 
 
 

                       
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(GPP AT CURRENT  MARKET  PRICES) 

 
1.4. พืชเศรษฐกิจและอาชีพหลัก 
   1.  พืชเศรษฐกิจ   ข้าว  อ้อย  ข้าวโพด 

2.  อาชีพหลัก   ท านา,  ท าไร่ 
 

1.5. การลงทุน   
   โรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ 

  ปี 2558  ปี 2559 
จ านวนโรงงาน (โรงงาน)  5  9 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    94.6  84.4 
การจ้างงาน (คน)  50  98 

    

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 
   

2. ข้อมูลด้านแรงงาน 
 

2.1. ประชากร  ณ  วันท่ี  1  ธันวาคม  2559       

หน่วย : คน 
เพศ  ปี  2558  ปี  2559 
ชาย  230,389  229,207 
หญิง   244,271  243,346 
รวม  474,660  472,553 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  
 
 

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  19,110  19,959 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  39,994  41,963 

หนองบัวล าภ ู
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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  อ้อย  ข้าวโพด 

2.  อาชีพหลัก   ท านา,  ท าไร ่
 

1.5  การลงทุน   
                            โรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ 

  ปี 2562  ปี 2563 
จ านวนโรงงาน (โรงงาน)  7  - 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    587.82  - 
การจ้างงาน (คน)  103  - 

    

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 
   

2. ข้อมลูด้านแรงงาน 
 

2.1  ประชากร  ณ  วันที่  1  ธันวาคม  2563       

หน่วย : คน 
เพศ  ปี  2562  ปี  2563 
ชาย  225,679  224,451 
หญิง   240,600  239,652 
รวม  466,279  464,103 

ที่มา : ส านักงานสถิตแิห่งชาติ   
 
 
 
 
 

  ปี 2561  ปี 2562 
ผลิตภณัฑ์มวลรวมจังหวดั (GPP) (ล้านบาท)  29,137  30,003 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  60,950  63,002 

หนองบัวล าภ ู
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     1.3. เศรษฐกิจ  

 
 
 

                       
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(GPP AT CURRENT  MARKET  PRICES) 

 
1.4. พืชเศรษฐกิจและอาชีพหลัก 
   1.  พืชเศรษฐกิจ   ข้าว  อ้อย  ข้าวโพด 

2.  อาชีพหลัก   ท านา,  ท าไร่ 
 

1.5. การลงทุน   
   โรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ 

  ปี 2558  ปี 2559 
จ านวนโรงงาน (โรงงาน)  5  9 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    94.6  84.4 
การจ้างงาน (คน)  50  98 

    

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 
   

2. ข้อมูลด้านแรงงาน 
 

2.1. ประชากร  ณ  วันท่ี  1  ธันวาคม  2559       

หน่วย : คน 
เพศ  ปี  2558  ปี  2559 
ชาย  230,389  229,207 
หญิง   244,271  243,346 
รวม  474,660  472,553 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  
 
 

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  19,110  19,959 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  39,994  41,963 

หนองบัวล าภ ู
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2.2  ก าลังแรงงาน 

 หน่วย : คน 
สถานภาพก าลังแรงงาน  ปี 2562  ปี 2563 

ประชากรอาย ุ 15  ปีขึ้นไป  368,905  368,885 
1. ก าลังแรงงานรวม  229,172  230,076 
    1.1. ก าลังแรงงานปัจจุบัน  225,931  222,949 
           1.1.1. ผู้มีงานท า  223,119  218,369 
           1.1.2. ผู้ว่างงาน  2,812  4,579 
    1.2. ก าลังแรงงานท่ีรอฤดูกาล  3,241  7,128 
2. ผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน  139,733  138,809 
     2.1. ท างานบ้าน  54,198  51,937 
     2.2. เรียนหนังสือ  24,945  25,667 
     2.3. อืน่ ๆ  60,590  61,205 
3. อัตราการว่างงาน  1.2  2.0 

หมายเหต ุ:  1. ในตารางสถิต ิผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เท่ากบัยอดรวม 
                   ทั้งน้ีเนื่องจากการปัดเศษทศนิยมของข้อมูลแต่ละจ านวน ซึ่งได้จากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเรจ็รูป 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนองบัวล าภ ู

จังหวัดหนองบัวล าภู 
 

ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช       
 อุทยานแห่งชาติภูเก้า ภูพานค า       

 แผ่นดินธรรมหลวงปู่ขาว  เด่นสกาวถ้ าเอราวัณ              
  นครเข่ือนขันธ์กาบแก้วบัวบาน 

ค าขวัญ 
ประจ า
จังหวัด 
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     1.3. เศรษฐกิจ  

 
 
 

                       
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(GPP AT CURRENT  MARKET  PRICES) 

 
1.4. พืชเศรษฐกิจและอาชีพหลัก 
   1.  พืชเศรษฐกิจ   ข้าว  อ้อย  ข้าวโพด 

2.  อาชีพหลัก   ท านา,  ท าไร่ 
 

1.5. การลงทุน   
   โรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ 

  ปี 2558  ปี 2559 
จ านวนโรงงาน (โรงงาน)  5  9 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    94.6  84.4 
การจ้างงาน (คน)  50  98 

    

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 
   

2. ข้อมูลด้านแรงงาน 
 

2.1. ประชากร  ณ  วันท่ี  1  ธันวาคม  2559       

หน่วย : คน 
เพศ  ปี  2558  ปี  2559 
ชาย  230,389  229,207 
หญิง   244,271  243,346 
รวม  474,660  472,553 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  
 
 

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  19,110  19,959 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  39,994  41,963 

หนองบัวล าภ ู
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2.3  ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จ าแนกตามระดับการศึกษาที่ส าเร็จ ปี 2562 และ ปี 2563 
 

หน่วย : คน 

ระดับการศึกษา  
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา   
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา  
 ปี 2562  ปี 2563 

 ไม่มีการศึกษา 4,824  5,623 
 ต่ ากว่าประถมศึกษา 121,407  115,941 
 ระดับประถมศึกษา 96,402  95,090 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 65,356  60,442 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 46,364  47,952 

    -  สายสามัญ  40,224  40,768 
    -  สายอาชีวศึกษา  6,140  6,913 
    -  สายวิชาการศึกษา  -  271 

 ระดับอุดมศึกษา 33,839  43,513 
    -  สายวิชาการ  14,516  21,437 
    -  สายวิชาชีพ  11,415  12,856 
    -  สายวิชาการศึกษา  7,908  9,219 

 อื่น ๆ 45  - 
 ไม่ทราบ  668  326 

รวม  368,905  368,888 
หมายเหต ุ: ในตารางสถติิ ผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เทา่กับยอดรวม  

 ทั้งน้ีเนื่องจากการปดัเศษทศนิยมของข้อมูลแตล่ะจ านวน ซึ่งได้จากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
ที่มา : กลุ่มสถิตแิรงงาน ส านักสถิตเิศรษฐกิจและสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดอกไม้ประจ าจังหวัด
ดอกบัวหลวง 

หนองบัวล าภ ู
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     1.3. เศรษฐกิจ  

 
 
 

                       
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(GPP AT CURRENT  MARKET  PRICES) 

 
1.4. พืชเศรษฐกิจและอาชีพหลัก 
   1.  พืชเศรษฐกิจ   ข้าว  อ้อย  ข้าวโพด 

2.  อาชีพหลัก   ท านา,  ท าไร่ 
 

1.5. การลงทุน   
   โรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ 

  ปี 2558  ปี 2559 
จ านวนโรงงาน (โรงงาน)  5  9 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    94.6  84.4 
การจ้างงาน (คน)  50  98 

    

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 
   

2. ข้อมูลด้านแรงงาน 
 

2.1. ประชากร  ณ  วันท่ี  1  ธันวาคม  2559       

หน่วย : คน 
เพศ  ปี  2558  ปี  2559 
ชาย  230,389  229,207 
หญิง   244,271  243,346 
รวม  474,660  472,553 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  
 
 

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  19,110  19,959 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  39,994  41,963 

หนองบัวล าภ ู
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2.4  ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงานท า จ าแนกตามระดับการศึกษาที่ส าเร็จ ปี 2563 
 

หน่วย : คน 
ระดับการศึกษา  ชาย  หญิง  รวม 

 ไม่มีการศึกษา 485  716  1,201 
 ต่ ากว่าประถมศึกษา 32,997  23,018  56,015 
 ระดับประถมศึกษา 37,141  27,720  64,862 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 19,234  11,451  30,685 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 18,350  11,970  30,321 

    -  สายสามัญ  15,999  10,933  26,933 
    -  สายอาชีวศึกษา  2,182  1,037  3,219 
    -  สายวิชาการศึกษา  169  -  169 

 ระดับอุดมศึกษา 15,294  20,714  36,008 
    -  สายวิชาการ  7,138  11,582  18,719 
    -  สายวิชาชีพ  5,273  4,756  10,028 
    -  สายวิชาการศึกษา  2,883  4,377  7,260 

 อื่น ๆ -  -  - 
 ไม่ทราบ  121  27  148 

รวม  123,622  95,617  219,239 
หมายเหต ุ: ในตารางสถติิ ผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เทา่กับยอดรวม  

ทั้งน้ีเนื่องจากการปัดเศษทศนิยมของข้อมูลแตล่ะจ านวน ซึ่งได้จากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
ที่มา : กลุ่มสถิตแิรงงาน ส านักสถิตเิศรษฐกิจและสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 
2.5  อัตราค่าจ้างขั้นต่ า 
 

 
วันละ 315  บาท  

 
  ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการค่าจ้าง กระทรวงแรงงาน 
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     1.3. เศรษฐกิจ  

 
 
 

                       
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(GPP AT CURRENT  MARKET  PRICES) 

 
1.4. พืชเศรษฐกิจและอาชีพหลัก 
   1.  พืชเศรษฐกิจ   ข้าว  อ้อย  ข้าวโพด 

2.  อาชีพหลัก   ท านา,  ท าไร่ 
 

1.5. การลงทุน   
   โรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ 

  ปี 2558  ปี 2559 
จ านวนโรงงาน (โรงงาน)  5  9 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    94.6  84.4 
การจ้างงาน (คน)  50  98 

    

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 
   

2. ข้อมูลด้านแรงงาน 
 

2.1. ประชากร  ณ  วันท่ี  1  ธันวาคม  2559       

หน่วย : คน 
เพศ  ปี  2558  ปี  2559 
ชาย  230,389  229,207 
หญิง   244,271  243,346 
รวม  474,660  472,553 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  
 
 

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  19,110  19,959 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  39,994  41,963 
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2.6  สถานประกอบกิจการ ปี  2563 
        

ขนาดสถานประกอบการ  ปี  2563 
แห่ง ลูกจ้าง (คน)  

1 – 4  คน 636 1,280  
5 – 9  คน 213 1,416  
10 – 19  คน 126 1,730  
20 – 29  คน 70 2,089  
50 – 99  คน 16 1,132  
100 – 299  คน 6 966  
300 – 499  คน - -  
500 – 999  คน 
>= 1,000  คน 

- 
2 

- 
3,148 

 

รวม 1,069 11,762  
              ที่มา : ส านักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน                                                                          
              หมายเหต ุ: แสดงข้อมูลเฉพาะจ านวนสถานประกอบกิจการเอกชนที่ยังมีสถานะการด าเนินการเป็นเปดิกิจการเท่าน้ัน 

 
 

2.7  ผู้ประกันตน  จ าแนกตามขนาดสถานประกอบการ ปี 2563 
 
   

ขนาดสถานประกอบการ    ปี 2563 
   แห่ง    คน  

ตั้งแต่  ≤ 10 คน   638  2,119 

ตั้งแต่   11 - 20  คน   92  1,332 

ตั้งแต่   21 - 50  คน   91  3,021 

ตั้งแต่   51 - 100  คน   24  1,661 

ตั้งแต่   101 - 200  คน   12  1,520 

ตั้งแต่   201 - 500 คน   8  2,284 

ตั้งแต่   501 - 1,000 คน   1  993 

ตั้งแต ่  ≥ 1,001 คน   1  1,576 

รวม   867  14,506 
ที่มา : กองวิจัยและพัฒนา ส านักงานประกันสังคม 
หมายเหต ุ: 1. ข้อมูล ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2563 
              2. ขนาดสถานประกอบการ จ าแนกตามจ านวนลูกจ้างในสถานประกอบการ   
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     1.3. เศรษฐกิจ  

 
 
 

                       
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(GPP AT CURRENT  MARKET  PRICES) 

 
1.4. พืชเศรษฐกิจและอาชีพหลัก 
   1.  พืชเศรษฐกิจ   ข้าว  อ้อย  ข้าวโพด 

2.  อาชีพหลัก   ท านา,  ท าไร่ 
 

1.5. การลงทุน   
   โรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ 

  ปี 2558  ปี 2559 
จ านวนโรงงาน (โรงงาน)  5  9 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    94.6  84.4 
การจ้างงาน (คน)  50  98 

    

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 
   

2. ข้อมูลด้านแรงงาน 
 

2.1. ประชากร  ณ  วันท่ี  1  ธันวาคม  2559       

หน่วย : คน 
เพศ  ปี  2558  ปี  2559 
ชาย  230,389  229,207 
หญิง   244,271  243,346 
รวม  474,660  472,553 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  
 
 

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  19,110  19,959 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  39,994  41,963 
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2.8  ผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนกรณีว่างงาน กรมการจัดหางาน ปี 2563 
 

     
               จ านวนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน   
 

หน่วย : คน 

ปี 2562 3,828 

ปี 2563 4,490 
 

    
     ทีม่า  :  กองพัฒนาระบบบริการจดัหางาน 
 
 
 

2.9  ข้อมูลการฝึกอาชีพ  ปี  2563 
หน่วย : คน 

ประเภทหลักสูตร   ชาย     หญิง    รวม  
1. การฝึกอาชีพเสรมิ  157  239  396 
2. การประกอบอาชีพอิสระ  -  -  - 
3. เตรียมเข้าท างาน  64  14  78 
4. ยกระดับฝีมือแรงงาน  245  16  261 
5. ทดสอบมาตรฐานฝมีือแรงงาน  204  12  216 
6. การให้บริการพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับการแข่งขัน  -  -  - 
7. การพัฒนาฝีมือแรงงานพัฒนาบุคลากรฝึก/วิทยากรภายนอก  -  -  - 
8. ส่งเสรมิ/พัฒนาฝมีือแรงงานในสถานประกอบการ  19  74  93 
9. แรงงานฝีมือและศักยภาพแข่งขันโลจสิติกส์  -  -  - 
10. แรงงานฝีมือและศักยภาพแขง่ขันท่องเที่ยว  -  -  - 
11. แรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ  11  119  130 
12. อาชีพเสรมิ  157  239  396 
13.การพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐาน 
    ฝีมือแรงงาน  43  -  43 

รวม  900  713  1,613 
ที่มา : ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวล าภ ู  
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     1.3. เศรษฐกิจ  

 
 
 

                       
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(GPP AT CURRENT  MARKET  PRICES) 

 
1.4. พืชเศรษฐกิจและอาชีพหลัก 
   1.  พืชเศรษฐกิจ   ข้าว  อ้อย  ข้าวโพด 

2.  อาชีพหลัก   ท านา,  ท าไร่ 
 

1.5. การลงทุน   
   โรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ 

  ปี 2558  ปี 2559 
จ านวนโรงงาน (โรงงาน)  5  9 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    94.6  84.4 
การจ้างงาน (คน)  50  98 

    

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 
   

2. ข้อมูลด้านแรงงาน 
 

2.1. ประชากร  ณ  วันท่ี  1  ธันวาคม  2559       

หน่วย : คน 
เพศ  ปี  2558  ปี  2559 
ชาย  230,389  229,207 
หญิง   244,271  243,346 
รวม  474,660  472,553 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  
 
 

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  19,110  19,959 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  39,994  41,963 
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2.10  แรงงานไทยไปต่างประเทศ 
    หน่วย : คน 

 
ปี  2562  ปี  2563 

ชาย  หญิง  รวม  ชาย  หญิง  รวม 
 ผู้ขออนุญาตเดินทางที่ไปท างาน

ในต่างประเทศ 2,197  392  2,589  1,011  192  1,203 

- กรมจัดส่ง 586  42  628  116  7  123 
- บริษัทจัดส่ง 831  219  1,050  490  114  604 
- เดินทางด้วยตนเอง 367  91  458  217  46  263 
- นายจ้างพาไป 413  40  453  188  25  213 

  ฝึกงาน 11  5  16  4  3  7 
  ท างาน 402  35  437  184  22  206 

 RE-ENTRY 1,238  235  1,473  290  72  362 
หมายเหต ุ: RE-ENTRY  คือ ผู้ที่ไปท างานต่างประเทศแล้วกลับมาพักผ่อนชั่วคราว  
ที่มา : ระบบบริหารแรงงานไปต่างประเทศ  กองบริหารแรงงานไทยไปตา่งประเทศ  

 
 

2.11  แรงงานต่างด้าว ณ  เดือนธันวาคม ปี  2563 
   

จ านวนคนต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตท างานคงเหลือ 
 

ประเภทคนต่างด้าว    จ านวน  
 (คน) 

  มาตรา 59   550 
          ตลอดชีพ   - 

 ทั่วไป    28 
          พิสูจน์สญัชาติเดิม   - 
          น าเข้าตาม MOU   352 
          น าเข้าตาม มติ ครม.20 ส.ค.2562   170 
 มาตรา 62  สงเสริมการลงทุน   - 
 มาตรา 63/1 ชนกลุ่มน้อย   3 
 มาตรา 63/2     
          มติ ครม. 4 ส.ค.63 ตามแบบ บต.23  19 

 มติ ครม. 4 ส.ค.63 ตามแบบ บต.24  - 
 มาตรา 64  คนต่างด้าวท างานไป-กลับ หรือตามฤดูกาล  - 

รวม  572 
ที่มา : ฝ่ายสารสนเทศ กลุ่มงานพัฒนาระบบควบคุมการท างานของคนต่างด้าว 

 ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว 
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     1.3. เศรษฐกิจ  

 
 
 

                       
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(GPP AT CURRENT  MARKET  PRICES) 

 
1.4. พืชเศรษฐกิจและอาชีพหลัก 
   1.  พืชเศรษฐกิจ   ข้าว  อ้อย  ข้าวโพด 

2.  อาชีพหลัก   ท านา,  ท าไร่ 
 

1.5. การลงทุน   
   โรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ 

  ปี 2558  ปี 2559 
จ านวนโรงงาน (โรงงาน)  5  9 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    94.6  84.4 
การจ้างงาน (คน)  50  98 

    

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 
   

2. ข้อมูลด้านแรงงาน 
 

2.1. ประชากร  ณ  วันท่ี  1  ธันวาคม  2559       

หน่วย : คน 
เพศ  ปี  2558  ปี  2559 
ชาย  230,389  229,207 
หญิง   244,271  243,346 
รวม  474,660  472,553 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  
 
 

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  19,110  19,959 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  39,994  41,963 
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2.12  ต าแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงานที่มาใช้บริการจัดหางาน และการบรรจุงานในประเทศปี 2563 

  

เพศ 

 ปี  2563  

 

ต าแหน่งงานว่าง 
(อัตรา)  

ผู้สมัครงาน
ที่มาใช้บริการ

จัดหางาน 
(คน) 

 บรรจุงาน 
(คน)  

ชาย 341  1,394  1,257  

หญิง 52  1,662  1,378  

ไม่ระบ ุ 3,627  -  -  

รวม  4,020  3,056  2,635  
                      ที่มา : ระบบ Smart Job Center  กรมการจดัหางาน 

 
 

2.13  อุตสาหกรรมที่นายจ้างต้องการแรงงาน  5  อันดับแรก ปี 2563 
  1. การผลติน้ าตาลบรสิุทธ์ิ     จ านวน   1,361 อัตรา 
  2. การผลติเสื้อผ้าชั้นนอก     จ านวน     445  อัตรา 

  3. การขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถกระบะ จ านวน     276 อัตรา 
     รถตู้ และรถขนาดเล็กท่ีคล้ายกนั     

  4. การผลติผลิตภัณฑค์อนกรีตเพือ่ใช้ในงานก่อสร้าง  จ านวน     141 อัตรา                          
  5. การขายส่งช้ินส่วนและอุปกรณเ์สรมิใหม่ของยานยนต ์  จ านวน   122 อัตรา 

 
 
 
 

2.14  อาชีพที่นายจ้างต้องการแรงงาน  5  อันดับแรก ปี 2563 
  1. แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ ์     จ านวน    1,343  อัตรา 
  2. แรงงานด้านการประกอบ     จ านวน      747 อัตรา 

  3. ตัวแทนจัดหาบริการทางธุรกิจและนายหนา้การค้า  จ านวน      206 อัตรา 
  4. ผู้ขับรถยนต์  รถรบัจ้าง  และรถตู้    จ านวน      100 อัตรา  

  5. พนักงานรับส่งเอกสาร พนักงานขนสัมภาระ   จ านวน       83 อัตรา 
 
 
 

2.15  อาชีพที่มีผู้บรรจุงาน  5  อันดับแรก ปี 2563 
  1. แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ ์     จ านวน    1,003 คน 
  2. แรงงานด้านการประกอบ     จ านวน      281 คน 

  3. ตัวแทนจัดหาบริการทางธุรกิจและนายหนา้การค้า  จ านวน      111 คน 
  4. ตัวแทนฝ่ายขายดา้นเทคนิคและการค้า   จ านวน        48 คน  

  5. พนักงานบริการอาหารและเครือ่งดื่ม    จ านวน        40 คน 
 
 
 

หนองบัวล าภ ู

ที่มา : ระบบ Smart Job Center  กรมการจัดหางาน 
 

ที่มา : ระบบ Smart Job Center  กรมการจัดหางาน 

ที่มา : ระบบ Smart Job Center  กรมการจัดหางาน 
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1. ข้อมลูทั่วไป 

 

 
1.1  พื้นที่   

 อุดรธานี เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เป็นศูนย์ปฏิบัติการ
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 และศูนย์กลางพื้นที่ลุ่มแม่น้้าโขง เดิมพ้ืนที่เมืองอุดรธานีในปัจจุบัน
คือบ้านเดื่อหมากแข้ง ซึ่งมีมานานร่วมสมัยกับเมืองเวียงจันทน์ อาณาจักรล้านช้าง เมืองอุดรธานีได้รับการสถาปนา
ให้เป็นเมืองศูนย์บัญชาการการปกครองของมณฑลอุดรอย่างเป็นทางการในสมัยรัชกาลที่ 5 ปี พ.ศ. 2436 โดย   
พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ซึ่งทรงเป็นข้าหลวงใหญ่ส้าเร็จราชการแทนพระองค์
ปกครองมณฑลอุดร ในสมัยที่มีการปกครองในรูปแบบมณฑลเทศาภิบาลกรุงรัตนโกสินทร์ เมืองอุดรธานีเกิดจาก
การรวมกันของหัวเมืองฝ่ายเหนือในพ้ืนที่มณฑลอุดร คือ เมืองกุมภวาปี เมืองหนองหาน เมืองนครเขื่อนขันธ์กาบ
แก้วบัวบาน(เมืองหนองบัวล้าภู) และบ้านเดื่ อหมากแข้ง มีอาณาเขตปกครองกว้างใหญ่ที่สุดในประเทศ       
จังหวัดอุดรธานีอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร 564 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 11,730 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 7,331,438.75 ไร่ เป็นจังหวัดที่มีพ้ืนที่มากเป็นอันดับ 4 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปัจจุบันอุดรธานี
เป็นศูนย์กลางหน่วยงานราชการต่าง ๆ ในภูมิภาค ศูนย์กลางการเดินทางทางบกและทางอากาศของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้้าโขง เชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน  
  

 อาณาเขตติดต่อ 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดหนองคาย 
 ทิศใต้  ติดต่อกบั จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดสกลนคร  
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดเลย 

 

1.2  การปกครอง ในปี พ.ศ. 2563  จังหวัดอุดรธานี  แบ่งการปกครอง ดังนี ้
 1.2.1  การบริหารส่วนภูมิภาค  

 ประกอบด้วย                20    อ้าเภอ  
            156    ต้าบล  
   1,904    หมู่บ้าน 
   
 
 
 

 1.2.2  การบริหารส่วนท้องถิ่น   
ประกอบด้วย        1  องค์การบริหารส่วนจังหวัด      1   เทศบาลนคร  

   3  เทศบาลเมือง     67  เทศบาลต้าบล  
109  องค์การบริหารส่วนต้าบล  

 
   

ที่มา : ส านักบริหารการทะเบยีน กรมการปกครอง 
        กระทรวงมหาดไทย 

ข้อมูล ณ วันที่  9  กันยายน  2563 
ที่มา : กลุ่มงานกฎหมายและระเบยีบทอ้งถิ่น 2 
        กองกฎหมายและระเบียบท้องถิน่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   
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1.3.   เศรษฐกิจ  

 
 
 

                             
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(GPP AT CURRENT  MAKET  PRICES)   

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

1.5.   การลงทุน   
                             โรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ 

  ปี 2558  ปี 2559 
จ านวนโรงงาน (แห่ง)  58  55 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    1,785.17  3,109.86 
การจ้างงาน (คน)  2,224  787 
  

 
 
 
 
 

2.  ข้อมูลด้านแรงงาน  
 

2.1. ประชากร  ณ  วันท่ี  1  ธันวาคม  2559      

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  99,728  98,757 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  78,559  78,095 

หน่วย : คน 
  ปี 2558  ปี 2559 

ชาย  615,669  612,918 
หญิง   646,469  644,498 
รวม  1,262,318  1,257,416 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  
 

อุดรธานี 

 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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1.3  เศรษฐกิจ  

 
 
 

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

1.4  พืชเศรษฐกิจและอาชีพหลัก 
   1.  พืชเศรษฐกิจ  ข้าว  มันส้าปะหลัง 
   2.  อาชีพหลัก  ท้านา  ท้าไร่ 
 

1.5  การลงทุน   
                  โรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ 

  ปี 2562  ปี 2563 
จ้านวนโรงงาน (แห่ง)  28  25 
จ้านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    1,026.17  3,002 
การจ้างงาน (คน)  368  1,972 
  

 
 
 
 
 

2.  ข้อมูลด้านแรงงาน  
 

2.1  ประชากร  ณ  วันที ่ 1  ธันวาคม  2563      

 
 
 

  ปี 2561  ปี 2562 
ผลิตภณัฑ์มวลรวมจังหวดั (GPP) (ล้านบาท)  111,641  113,887 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  88,199  90,269 

หน่วย : คน 
  ปี 2562  ปี 2563 

ชาย  604,203  601,048 
หญิง   637,308  634,686 
รวม  1,241,511  1,235,734 

ที่มา : ส านักงานสถิตแิห่งชาติ   
 
 

อุดรธานี 

 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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1.3.   เศรษฐกิจ  

 
 
 

                             
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(GPP AT CURRENT  MAKET  PRICES)   

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

1.5.   การลงทุน   
                             โรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ 

  ปี 2558  ปี 2559 
จ านวนโรงงาน (แห่ง)  58  55 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    1,785.17  3,109.86 
การจ้างงาน (คน)  2,224  787 
  

 
 
 
 
 

2.  ข้อมูลด้านแรงงาน  
 

2.1. ประชากร  ณ  วันท่ี  1  ธันวาคม  2559      

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  99,728  98,757 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  78,559  78,095 

หน่วย : คน 
  ปี 2558  ปี 2559 

ชาย  615,669  612,918 
หญิง   646,469  644,498 
รวม  1,262,318  1,257,416 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  
 

อุดรธานี 

 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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2.2  ก าลังแรงงาน 
หน่วย : คน 

สถานภาพก าลังแรงงาน  ปี 2562  ปี 2563 
ประชากรอายุ  15  ปีขึ้นไป  1,009,531  1,008,989 
1. ก าลังแรงงานรวม  618,124  627,756 
    1.1. ก้าลังแรงงานปัจจุบัน  612,739  623,136 
           1.1.1. ผู้มีงานท้า  609,384  619,685 
           1.1.2. ผู้ว่างงาน  3,355  3,450 
    1.2. ก้าลังแรงงานท่ีรอฤดูกาล  5,385  4,621 
2. ผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน  391,407  381,233 
     2.1. ท้างานบ้าน  97,252  95,523 
     2.2. เรียนหนังสือ  103,334  101,479 
     2.3. อื่น ๆ  190,822  184,231 
3.อัตราการว่างงาน  0.5  0.5 
หมายเหต ุ:  1. ในตารางสถิต ิผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เท่ากบัยอดรวม 
                   ทั้งน้ีเนื่องจากการปัดเศษทศนิยมของข้อมูลแต่ละจ านวน ซึ่งได้จากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเรจ็รูป 

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

 
 

อุดรธานี 

   จังหวัดอุดรธาน ี
 

         กรมหลวงประจักษ์ฯสร้างเมือง ลือเลื่องแหล่งธรรมะ 
อารยธรรมห้าพันปี ธานีผ้าหมี่ขิด ธรรมชาติเนรมิตทะเลบัวแดง 

แรงศรัทธาศรีสุทโธ ปทุมมาค าชะโนด 

ค าขวัญประจ าจังหวัด 
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1.3.   เศรษฐกิจ  

 
 
 

                             
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(GPP AT CURRENT  MAKET  PRICES)   

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

1.5.   การลงทุน   
                             โรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ 

  ปี 2558  ปี 2559 
จ านวนโรงงาน (แห่ง)  58  55 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    1,785.17  3,109.86 
การจ้างงาน (คน)  2,224  787 
  

 
 
 
 
 

2.  ข้อมูลด้านแรงงาน  
 

2.1. ประชากร  ณ  วันท่ี  1  ธันวาคม  2559      

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  99,728  98,757 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  78,559  78,095 

หน่วย : คน 
  ปี 2558  ปี 2559 

ชาย  615,669  612,918 
หญิง   646,469  644,498 
รวม  1,262,318  1,257,416 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  
 

อุดรธานี 

 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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2.3  ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จ าแนกตามระดับการศึกษาที่ส าเร็จ ปี 2562 และ ปี 2563 
 

หน่วย : คน 

ระดับการศึกษา  
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา   
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา  
 ปี  2562  ปี 2563 

 ไม่มีการศึกษา 11,769  10,142 
 ต่ ากว่าประถมศึกษา 291,051  282,327 
 ระดับประถมศึกษา 236,136  239,278 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 195,010  198,244 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 145,901  152,554 

    -  สายสามัญ  120,198  119,571 
    -  สายอาชีวศึกษา  25,703  32,544 
    -  สายวิชาการศึกษา  -  438 

 ระดับอุดมศึกษา 129,198  125,921 
    -  สายวิชาการ  58,731  55,010 
    -  สายวิชาชีพ  48,276  48,511 
    -  สายวิชาการศึกษา  22,191  22,401 

 อื่น ๆ -  - 
 ไม่ทราบ  466  501 

รวม  1,009,531  1,008,967 
หมายเหต ุ: ในตารางสถติิ ผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เทา่กับยอดรวม  

ทั้งน้ีเนื่องจากการปัดเศษทศนิยมของข้อมูลแตล่ะจ านวน ซึ่งได้จากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
ที่มา : กลุ่มสถิตแิรงงาน ส านักสถิตเิศรษฐกิจและสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อุดรธานี 

ดอกไม้ประจ าจังหวัดอุดรธานี 
ดอกทองกวาว 
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1.3.   เศรษฐกิจ  

 
 
 

                             
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(GPP AT CURRENT  MAKET  PRICES)   

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

1.5.   การลงทุน   
                             โรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ 

  ปี 2558  ปี 2559 
จ านวนโรงงาน (แห่ง)  58  55 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    1,785.17  3,109.86 
การจ้างงาน (คน)  2,224  787 
  

 
 
 
 
 

2.  ข้อมูลด้านแรงงาน  
 

2.1. ประชากร  ณ  วันท่ี  1  ธันวาคม  2559      

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  99,728  98,757 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  78,559  78,095 

หน่วย : คน 
  ปี 2558  ปี 2559 

ชาย  615,669  612,918 
หญิง   646,469  644,498 
รวม  1,262,318  1,257,416 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  
 

อุดรธานี 

 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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2.4  ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงานท า จ าแนกตามระดับการศึกษาที่ส าเร็จ ปี 2563 
 

หน่วย : คน 
ระดับการศึกษา  ชาย  หญิง  รวม 

 ไม่มีการศึกษา 1,405  1,749  3,154 
 ต่ ากว่าประถมศึกษา 74,538  58,939  133,477 
 ระดับประถมศึกษา 104,781  76,140  180,921 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 62,759  40,913  103,671 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 53,674  38,690  92,364 

    -  สายสามัญ  43,432  34,129  77,561 
    -  สายอาชีวศึกษา  10,242  4,561  14,803 
    -  สายวิชาการศึกษา  -  -  - 

 ระดับอุดมศึกษา 45,334  50,064  95,398 
    -  สายวิชาการ  17,465  26,379  43,843 
    -  สายวิชาชีพ  24,150  13,654  37,804 
    -  สายวิชาการศึกษา  3,719  10,031  13,751 

 อื่น ๆ -  -  - 
 ไม่ทราบ  -  -  - 

รวม  342,491  266,495  608,986 
หมายเหต ุ: ในตารางสถติิ ผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เทา่กับยอดรวม  

ทั้งน้ีเนื่องจากการปัดเศษทศนิยมของข้อมูลแตล่ะจ านวน ซึ่งได้จากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
ที่มา : กลุ่มสถิตแิรงงาน ส านักสถิตเิศรษฐกิจและสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 
2.5  อัตราค่าจ้างขั้นต่ า  

 
 

 
    วันละ  320  บาท  

 
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการค่าจ้าง กระทรวงแรงงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อุดรธานี 
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1.3.   เศรษฐกิจ  

 
 
 

                             
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(GPP AT CURRENT  MAKET  PRICES)   

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

1.5.   การลงทุน   
                             โรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ 

  ปี 2558  ปี 2559 
จ านวนโรงงาน (แห่ง)  58  55 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    1,785.17  3,109.86 
การจ้างงาน (คน)  2,224  787 
  

 
 
 
 
 

2.  ข้อมูลด้านแรงงาน  
 

2.1. ประชากร  ณ  วันท่ี  1  ธันวาคม  2559      

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  99,728  98,757 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  78,559  78,095 

หน่วย : คน 
  ปี 2558  ปี 2559 

ชาย  615,669  612,918 
หญิง   646,469  644,498 
รวม  1,262,318  1,257,416 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  
 

อุดรธานี 

 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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2.6  สถานประกอบกิจการ  ปี  2563 
        

ขนาดสถานประกอบการ  ปี  2563 
แห่ง ลูกจ้าง (คน)  

1 – 4  คน 1,992 4,035  
5 – 9  คน 1,105 7,652  
10 – 19  คน 416 5,697  
20 – 29  คน 333 10,262  
50 – 99  คน 88 5,993  
100 – 299  คน 52 8,071  
300 – 499  คน 9 3,346  
500 – 999  คน 
>= 1,000  คน 

6 4,994  

รวม 4,001  50,050  
              ที่มา : ส านักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน                                                                          
                  หมายเหต ุ: แสดงข้อมลูเฉพาะจ านวนสถานประกอบกิจการเอกชนที่ยังมีสถานะการด าเนินการเป็นเปิดกิจการเท่าน้ัน 

                                                             
                 

2.7  ผู้ประกันตน  จ าแนกตามขนาดสถานประกอบการ ปี 2563   
 
 

ขนาดสถานประกอบการ   ปี 2563 
   แห่ง    คน  

ตั้งแต ่ ≤ 10 คน   3,349  11,120 

ตั้งแต่   11 - 20  คน   446  6,573 

ตั้งแต่   21 - 50  คน   429  13,615 

ตั้งแต่   51 - 100  คน   98  6,578 

ตั้งแต่   101 - 200  คน   55  7,863 

ตั้งแต่   201 - 500  คน   34  10,000 

ตั้งแต่   501 - 1,000  คน   7  4,497 

ตั้งแต่   > 1,001 คน   3  3,708 

รวม   4,421  63,954 
  ที่มา : กองวิจัยและพัฒนา ส านักงานประกันสังคม 
หมายเหต ุ: 1. ข้อมูล ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2563 
              2. ขนาดสถานประกอบการ จ าแนกตามจ านวนลูกจ้างในสถานประกอบการ   

 
 
 

อุดรธานี อุดรธานี 



ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงาน 20 จังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ180 157 

 
 
 

1.3.   เศรษฐกิจ  

 
 
 

                             
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(GPP AT CURRENT  MAKET  PRICES)   

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

1.5.   การลงทุน   
                             โรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ 

  ปี 2558  ปี 2559 
จ านวนโรงงาน (แห่ง)  58  55 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    1,785.17  3,109.86 
การจ้างงาน (คน)  2,224  787 
  

 
 
 
 
 

2.  ข้อมูลด้านแรงงาน  
 

2.1. ประชากร  ณ  วันท่ี  1  ธันวาคม  2559      

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  99,728  98,757 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  78,559  78,095 

หน่วย : คน 
  ปี 2558  ปี 2559 

ชาย  615,669  612,918 
หญิง   646,469  644,498 
รวม  1,262,318  1,257,416 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  
 

อุดรธานี 

 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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2.8  ผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนกรณีว่างงาน กรมการจัดหางาน ปี 2563 
 

     
               จ านวนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน   
 

หน่วย : คน 

ปี 2562 3,910 

ปี 2563 10,149 
 

    
     ที่มา  :  กองพัฒนาระบบบริการจดัหางาน 
 
2.9  ข้อมูลการฝึกอาชีพ  ปี  2563   

หน่วย : คน 
ประเภทกิจกรรม   ชาย    หญิง    รวม  

1. เสริมทักษะ  -  -  - 
2. การประกอบอาชีพอิสระ  -  -  - 
3. เตรียมเข้าท้างาน  99  75  174 
4. ยกระดับฝีมือแรงงาน  974  602  1,576 
5. ทดสอบมาตรฐานฝมีือแรงงาน  386  297  683 
6. การให้บริการพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับการแข่งขัน  -  -  - 
7.  การพัฒนาฝมีือแรงงานพัฒนาบุคลากรฝึก/วิทยากรภายนอก  -  -  - 
8. ส่งเสรมิ/พัฒนาฝมีือแรงงานในสถานประกอบการ  -  -  7,848 
9. แรงงานฝีมือและศักยภาพแข่งขันโลจสิติกส ์  -  -  - 
10. แรงงานฝีมือและศักยภาพแขง่ขันท่องเที่ยว  -  -  - 
11. แรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ  5  95  100 
12. อาชีพเสริม  80  348  428 
 

13. การพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรบัการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐาน 
     ฝีมือแรงงาน 

 35  11  46 

รวม  1,579  1,428  10,855 
ที่มา : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุดรธานี 
หมายเหต ุ: ส่งเสรมิ/พัฒนาฝีมือแรงงานในสถานประกอบการ ไมส่ามารถแยกชายหญิงได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 

อุดรธานี 
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1.3.   เศรษฐกิจ  

 
 
 

                             
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(GPP AT CURRENT  MAKET  PRICES)   

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

1.5.   การลงทุน   
                             โรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ 

  ปี 2558  ปี 2559 
จ านวนโรงงาน (แห่ง)  58  55 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    1,785.17  3,109.86 
การจ้างงาน (คน)  2,224  787 
  

 
 
 
 
 

2.  ข้อมูลด้านแรงงาน  
 

2.1. ประชากร  ณ  วันท่ี  1  ธันวาคม  2559      

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  99,728  98,757 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  78,559  78,095 

หน่วย : คน 
  ปี 2558  ปี 2559 

ชาย  615,669  612,918 
หญิง   646,469  644,498 
รวม  1,262,318  1,257,416 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  
 

อุดรธานี 

 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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2.10  แรงงานไทยไปต่างประเทศ 

         หมายเหต ุ: RE-ENTRY  คือ ผู้ที่ไปท างานต่างประเทศแล้วกลับมาพกัผ่อนชั่วคราว 
               ที่มา : ระบบบริหารแรงงานไทยไปตา่งประเทศ  กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ  

 
2.11  แรงงานต่างด้าว  ณ  เดอืนธันวาคม ปี  2563   

 
จ านวนคนต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตท างานคงเหลือ 

 

ประเภทคนต่างด้าว    จ านวน  
 (คน) 

  มาตรา 59   2,708 
          ตลอดชีพ   - 

 ทั่วไป    407 
          พิสูจน์สญัชาติเดิม   - 
          น้าเข้าตาม MOU   1,757 
          น้าเข้าตาม มติ ครม.20 ส.ค.2562   544 
 มาตรา 62  สงเสริมการลงทุน   8 
 มาตรา 63/1 ชนกลุ่มน้อย   4 
 มาตรา 63/2     
          มติ ครม. 4 ส.ค.63 ตามแบบ บต.23  105 

 มติ ครม. 4 ส.ค.63 ตามแบบ บต.24  - 
 มาตรา 64  คนต่างด้าวท างานไป-กลับ หรือตามฤดูกาล  - 

รวม  2,825 
ที่มา : ฝ่ายสารสนเทศ กลุ่มงานพัฒนาระบบควบคุมการท างานของคนต่างด้าว 

 ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว 
 
 
 

หน่วย : คน 

 
ปี  2562  ปี  2563 

ชาย  หญิง  รวม  ชาย  หญิง  รวม 
 ผู้ขออนุญาตเดินทางไป

ท างานในต่างประเทศ 6,738  1,682  8,420  3,297  851  4,148 

- กรมจัดส่ง 1,942  216  2,158  511  40  551 
- บริษัทจัดส่ง 3,568  1,076  4,644  2,161  676  2,837 
- เดินทางด้วยตนเอง 504  301  805  334  91  425 
- นายจ้างพาไป 724  89  813  291  44  335 

 ฝึกงาน 34  16  50  8  4  12 
 ท้างาน 690  73  763  283  40  323 

 RE-ENTRY 5,168  1,201  6,369  1,320  300  1,620 

อุดรธานี 
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1.3.   เศรษฐกิจ  

 
 
 

                             
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(GPP AT CURRENT  MAKET  PRICES)   

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

1.5.   การลงทุน   
                             โรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ 

  ปี 2558  ปี 2559 
จ านวนโรงงาน (แห่ง)  58  55 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    1,785.17  3,109.86 
การจ้างงาน (คน)  2,224  787 
  

 
 
 
 
 

2.  ข้อมูลด้านแรงงาน  
 

2.1. ประชากร  ณ  วันท่ี  1  ธันวาคม  2559      

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  99,728  98,757 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  78,559  78,095 

หน่วย : คน 
  ปี 2558  ปี 2559 

ชาย  615,669  612,918 
หญิง   646,469  644,498 
รวม  1,262,318  1,257,416 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  
 

อุดรธานี 

 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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2.12  ต าแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงานที่มาใช้บริการจัดหางาน  และการบรรจุงานในประเทศ  ปี  2563 
    

เพศ 

 ปี  2563  

 

ต าแหน่งงานว่าง 
(อัตรา)  

ผู้สมัครงาน
ที่มาใช้บริการ

จัดหางาน 
(คน) 

 บรรจุงาน 
(คน)  

ชาย 1,472  1,308  1,148  

หญิง 292  1,751  1,369  

ไม่ระบ ุ 5,184  -  -  

รวม  6,948  3,059  2,517  
                ที่มา : ระบบ Smart Job Center  กรมการจดัหางาน 

 
 

2.13  อุตสาหกรรมที่นายจ้างต้องการแรงงาน  5  อันดับแรก  ปี 2563 
  1. การผลติน้้าตาลบรสิุทธ์ิ     จ้านวน    1,219 อัตรา 
  2. การผลติน้้าตาลดิบจากอ้อย    จ้านวน      794 อัตรา 

3. การขายส่งโทรศัพท์และอุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคม  จ้านวน      555 อัตรา 
  4. กิจกรรมการบริการ     จ้านวน      550 อัตรา      
  5. การขายส่งยางพาราและพลาสติกขั้นต้น   จ้านวน      443 อัตรา 
                       

 
2.14  อาชีพที่นายจ้างต้องการแรงงาน  5  อันดับแรก ปี 2563 

  1. แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ ์     จ้านวน   1,588  อัตรา 
  2. แรงงานด้านการประกอบ     จ้านวน   1,407 อัตรา 

  3. ตัวแทนจัดหาบริการทางธุรกิจและนายหนา้การค้า  จ้านวน   1,203 อัตรา 
  4. พนักงานเร่งรัดหนี้สิน     จ้านวน     547 อัตรา  

  5. ตัวแทนฝ่ายขายดา้นเทคนิคและการค้า   จ้านวน     331 อัตรา 
 
 
 
 

2.15  อาชีพที่มีผู้บรรจุงาน  5  อันดับแรก ปี 2563 
  1. ตัวแทนจัดหาบริการทางธุรกิจและนายหนา้การค้า  จ้านวน      455    คน 
  2. แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ ์     จ้านวน      270 คน 

  3. ตัวแทนฝ่ายขายดา้นเทคนิคและการค้า   จ้านวน      167 คน 
  4. เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บเอกสาร     จ้านวน      114 คน 

  5. แรงงานด้านการประกอบ     จ้านวน        89 คน 
 
 
 
 
 
 
 

อุดรธานี 

ที่มา : ระบบ Smart Job Center  กรมการจัดหางาน 
 

ที่มา : ระบบ Smart Job Center  กรมการจัดหางาน 

ที่มา :  ระบบ Smart Job Center  กรมการจัดหางาน 
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1. ข้อมูลทั่วไป 
 

1.1  พื้นที่  
 อุบลราชธานีเป็นเมืองใหญ่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า  200 ปี 
ในอดีตบริเวณพ้ืนที่แถบนี้อยู่ภายใต้การปกครอง ของอาณาจักรเขมรหรือ
ขอมโบราณ ต่อมาอาณาจักรขอมเสื่อมอํานาจไป จนถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา 
สมเด็จพระรามาธิบดีก็ได้ทรงรวบรวมดินแดนแถบนี้เข้าอยู่ภายใต้การ
ปกครอง แต่ต่อมาชุมชนดังกล่าวก็เกิดการแตกแยก แบ่งเป็นฝักฝ่ายอยู่เป็น
เวลานับสิบปี จนกระทั่งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ทรงรวบรวม
ดินแดนแถบนี้เป็น อาณาจักรได้สําเร็จอีกครั้ง และได้สถาปนาอาณาจักรกรุง
ธนบุรีขึ้น ตรงกับที่ท้าวคําผง (พระประทุมวรราชสุริยวงศ์ ) แห่งเมือง
เวียงจันทน์ ได้อพยพจากหนองบัวลําภูมาตั้งเมืองขึ้นใหม่ที่บริเวณดงอู่ผึ้ง  
ริมฝั่งแม่น้ํามูล บริเวณอําเภอ ดอนมดแดงในปัจจุบัน และต่อมาได้เกิดอุทกภัยขึ้น จึงได้ย้ายชุมชนมาตั้งอยู่ที่บริเวณ 
ตัวจังหวัดในปัจจุบัน สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามเมืองใหม่นี้ว่า “อุบลราชธานี” ขึ้นตรงต่อ 
กรุงเทพมหานคร และให้ท้าวคําผงเป็นเจ้าเมืองคนแรก โดยพระราชทานบรรดาศักดิ์ให้เป็น “พระปทุมวงศา” 
 ต่อมาในปี พ.ศ. 2335 ได้เปลี่ยนชื่อเมืองเป็น “มณฑลอุบลราชธานี” เป็นศูนย์กลางการบริหารของมณฑล
อีสาน และในปี พ.ศ. 2468 มณฑลอุบลราชธานีก็ได้ถูกยุบโอนมาขึ้นกับมณฑลนครราชสีมา จนถึงปี พ.ศ. 2476 ได้มี
การยกเลิกระบบมณฑล เมืองอุบลราชธานีแยกตัวออกมาตั้งเป็น “จังหวัดอุบลราชธานี” เป็นจังหวัดที่ใหญ่ที่สุด    
ของประเทศไทย ถึงปี พ.ศ. 2515 อําเภอยโสธรและอําเภอใกล้เคียงที่อยู่ในเขตปกครองของจังหวัดอุบลราชธานี          
ได้ถูกแบ่งออกไปตั้งเป็นจังหวัดยโสธร และต่อมาในปี พ.ศ. 2536 อุบลราชธานีได้ถูกแบ่งพ้ืนที่อีกครั้ง โดยแยกอําเภอ
อํานาจเจริญและอําเภอใกล้เคียงออกไปตั้งเป็นจังหวัดอํานาจเจริญ  จังหวัดอุบลราชธานีมีเนื้อที่ประมาณ 16,113 
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 10 ล้านไร่ เป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 5 ของประเทศ 

 อาณาเขตติดต่อ 
    ทิศเหนือ  ติดต่อกับจังหวัดอํานาจเจริญ จังหวัดยโสธร  และสาธารณรัฐประชาธิปไตย 

       ประชาชนลาว  
   ทิศใต้  ติดต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชา และจังหวัดศรีสะเกษ  
   ทิศตะวันออก  ติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
   ทิศตะวันตก  ติดต่อกับจังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดยโสธร  

 

1.2  การปกครอง ในปี พ.ศ.2563 จังหวัดอุบลราชธานี แบ่งการปกครอง ดังนี้ 
1.2.1  การบริหารส่วนภูมิภาค  

    ประกอบด้วย        25  อําเภอ     
     219  ตําบล 
   2,704  หมู่บ้าน 

   
 
 

ที่มา : ส านักบริหารการทะเบยีน กรมการปกครอง 
        กระทรวงมหาดไทย 
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    1.3. เศรษฐกิจ  

 
 
 

                             
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(GPP AT CURRENT  MARKET  PRICES) 
      

1.4.  พืชเศรษฐกิจและอาชีพหลัก 

   1.  พืชเศรษฐกิจ     ข้าว  มันส้าปะหลัง  อ้อย  ข้าวโพด  ถั่วลิสง 
   2. อาชีพหลัก     ท้านา  ท้าไร่ 

 

1.5.   การลงทุน   
   โรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ 

  ปี 2558  ปี 2559 
จ้านวนโรงงาน (แห่ง)  80  56 
จ้านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    9,529.46  1,150.01 
การจ้างงาน (คน)  1,796  453 
 

 
 

 2. ข้อมูลด้านแรงงาน 
2.1. ประชากร  ณ  วันท่ี  1  ธันวาคม  2559  

                                                                                                                                   
หน่วย : คน 

เพศ  ปี 2558  ปี 2559 
ชาย  843,182  839,826 
หญิง   874,595  872,025 
รวม  1,717,777  1,711,851 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  
  
 

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  106,050  112,621 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  61,478  65,489 

อุบลราชธาน ี

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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1.2.2  การบริหารส่วนท้องถิ่น   
   ประกอบด้วย       1  องค์การบริหารส่วนจังหวัด        1  เทศบาลนคร 
      4  เทศบาลเมือง      54  เทศบาลตําบล     

 179  องค์การบริหารส่วนตําบล      
 

     

1.3  เศรษฐกิจ  

 
 
 

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

1.4  พืชเศรษฐกิจและอาชีพหลัก 

   1.  พืชเศรษฐกิจ     ข้าว  มันสําปะหลัง  อ้อย  ข้าวโพด  ถั่วลิสง 
   2. อาชีพหลัก     ทํานา  ทําไร่ 

 

1.5  การลงทุน   
                                โรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ 

  ปี 2562  ปี 2563 
จํานวนโรงงาน (แห่ง)  46  10 
จํานวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    947.45  260 
การจ้างงาน (คน)  545  96 
 

 

 2. ข้อมูลด้านแรงงาน 
2.1  ประชากร  ณ  วันที่  1  ธันวาคม  2563  

                                                                                                                             
หน่วย : คน 

เพศ  ปี 2562  ปี 2563 
ชาย  829,362  825,699 
หญิง   863,662  860,565 
รวม  1,693,024  1,686,264 

ที่มา : ส านักงานสถิตแิห่งชาติ   

  ปี 2561  ปี 2562 
ผลิตภณัฑ์มวลรวมจังหวดั (GPP) (ล้านบาท)  123,617  126,088 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  71,123  72,607 

อุบลราชธาน ี

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ข้อมูล ณ วันที่  9  กันยายน  2563 
ที่มา : กลุ่มงานกฎหมายและระเบยีบทอ้งถิ่น 2   กองกฎหมายและระเบียบทอ้งถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
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    1.3. เศรษฐกิจ  

 
 
 

                             
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(GPP AT CURRENT  MARKET  PRICES) 
      

1.4.  พืชเศรษฐกิจและอาชีพหลัก 

   1.  พืชเศรษฐกิจ     ข้าว  มันส้าปะหลัง  อ้อย  ข้าวโพด  ถั่วลิสง 
   2. อาชีพหลัก     ท้านา  ท้าไร่ 

 

1.5.   การลงทุน   
   โรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ 

  ปี 2558  ปี 2559 
จ้านวนโรงงาน (แห่ง)  80  56 
จ้านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    9,529.46  1,150.01 
การจ้างงาน (คน)  1,796  453 
 

 
 

 2. ข้อมูลด้านแรงงาน 
2.1. ประชากร  ณ  วันท่ี  1  ธันวาคม  2559  

                                                                                                                                   
หน่วย : คน 

เพศ  ปี 2558  ปี 2559 
ชาย  843,182  839,826 
หญิง   874,595  872,025 
รวม  1,717,777  1,711,851 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  
  
 

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  106,050  112,621 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  61,478  65,489 

อุบลราชธาน ี

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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2.2  ก าลังแรงงาน  
หน่วย : คน 

สถานภาพก าลังแรงงาน  ปี 2562  ปี 2563 
ประชากรอายุ  15 ปีขึ้นไป  1,361,864  1,362,409 
1. ก าลังแรงงานรวม  900,812  889,084 
    1.1. กําลังแรงงานปัจจุบัน  900,338  887,598 
           1.1.1. ผู้มีงานทํา  897,645  885,600 
           1.1.2. ผู้ว่างงาน  2,694  1,997 
    1.2. กําลังแรงงานท่ีรอฤดูกาล  474  1,487 
2. ผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน  461,052  473,324 
     2.1. ทํางานบ้าน  108,515  103,074 
     2.2. เรียนหนังสือ  130,598  129,559 
     2.3. อื่น ๆ  221,939  240,692 
3. อัตราการว่างงาน  0.3  0.2 
หมายเหต ุ:  1. ในตารางสถิต ิผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เท่ากบัยอดรวม 
                   ทั้งน้ีเนื่องจากการปัดเศษทศนิยมของข้อมูลแต่ละจ านวน ซึ่งได้จากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเรจ็รูป 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

อุบลราชธาน ี

 จังหวัดอุบลราชธานี 
เมืองดอกบัวงาม แม่น ้าสองสี 

มีปลาแซบหลาย หาดทรายแก่งหิน 
ถิ่นไทยนักปราชญ์ ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม 

งามล ้าเทียนพรรษา ผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์ 
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    1.3. เศรษฐกิจ  

 
 
 

                             
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(GPP AT CURRENT  MARKET  PRICES) 
      

1.4.  พืชเศรษฐกิจและอาชีพหลัก 

   1.  พืชเศรษฐกิจ     ข้าว  มันส้าปะหลัง  อ้อย  ข้าวโพด  ถั่วลิสง 
   2. อาชีพหลัก     ท้านา  ท้าไร่ 

 

1.5.   การลงทุน   
   โรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ 

  ปี 2558  ปี 2559 
จ้านวนโรงงาน (แห่ง)  80  56 
จ้านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    9,529.46  1,150.01 
การจ้างงาน (คน)  1,796  453 
 

 
 

 2. ข้อมูลด้านแรงงาน 
2.1. ประชากร  ณ  วันท่ี  1  ธันวาคม  2559  

                                                                                                                                   
หน่วย : คน 

เพศ  ปี 2558  ปี 2559 
ชาย  843,182  839,826 
หญิง   874,595  872,025 
รวม  1,717,777  1,711,851 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  
  
 

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  106,050  112,621 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  61,478  65,489 

อุบลราชธาน ี

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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2.3  ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จ าแนกตามระดับการศึกษาที่ส าเร็จ ปี 2562 และ ปี 2563 
 

หน่วย : คน 
ระดับการศึกษา 

 
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา   
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา  
 ปี 2562  ปี 2563 

 ไม่มีการศึกษา 16,060  10,234 
 ต่ ากว่าประถมศึกษา 454,022  426,288 
 ระดับประถมศึกษา 333,388  323,059 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 289,269  303,499 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 159,751  186,551 

    -  สายสามัญ  138,472  157,281 
    -  สายอาชีวศึกษา  21,111  29,271 
    -  สายวิชาการศึกษา  167  - 

 ระดับอุดมศึกษา 109,373  112,797 
    -  สายวิชาการ  54,724  58,920 
    -  สายวิชาชีพ  32,514  30,873 
    -  สายวิชาการศึกษา  22,134  23,004 

 อื่น ๆ -  - 
 ไม่ทราบ  -  44 

รวม  1,361,864  1,362,473 
หมายเหต ุ: ในตารางสถติิ ผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เทา่กับยอดรวม  

ทั้งน้ีเนื่องจากการปัดเศษทศนิยมของข้อมูล แต่ละจ านวนซ่ึงได้จากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
ที่มา : กลุ่มสถิตแิรงงาน ส านักสถิตเิศรษฐกิจและสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดอกไม้ประจ้าจังหวัด 
ดอกบัวหลวง 

อุบลราชธาน ี
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    1.3. เศรษฐกิจ  

 
 
 

                             
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(GPP AT CURRENT  MARKET  PRICES) 
      

1.4.  พืชเศรษฐกิจและอาชีพหลัก 

   1.  พืชเศรษฐกิจ     ข้าว  มันส้าปะหลัง  อ้อย  ข้าวโพด  ถั่วลิสง 
   2. อาชีพหลัก     ท้านา  ท้าไร่ 

 

1.5.   การลงทุน   
   โรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ 

  ปี 2558  ปี 2559 
จ้านวนโรงงาน (แห่ง)  80  56 
จ้านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    9,529.46  1,150.01 
การจ้างงาน (คน)  1,796  453 
 

 
 

 2. ข้อมูลด้านแรงงาน 
2.1. ประชากร  ณ  วันท่ี  1  ธันวาคม  2559  

                                                                                                                                   
หน่วย : คน 

เพศ  ปี 2558  ปี 2559 
ชาย  843,182  839,826 
หญิง   874,595  872,025 
รวม  1,717,777  1,711,851 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  
  
 

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  106,050  112,621 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  61,478  65,489 

อุบลราชธาน ี

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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2.4  ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงานท า จ าแนกตามระดับการศึกษาที่ส าเร็จ ปี 2563 
 

หน่วย : คน 
ระดับการศึกษา  ชาย  หญิง  รวม 

 ไม่มีการศึกษา 1,650  1,773  3,423 
 ต่ ากว่าประถมศึกษา 116,084  99,744  215,828 
 ระดับประถมศึกษา 149,827  111,746  261,573 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 121,572  70,966  192,538 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 66,770  56,573  123,343 

    -  สายสามัญ  55,380  48,662  104,042 
    -  สายอาชีวศึกษา  11,390  7,910  19,300 
    -  สายวิชาการศึกษา  -  -  - 

 ระดับอุดมศึกษา 40,093  50,086  90,179 
    -  สายวิชาการ  23,916  24,250  48,166 
    -  สายวิชาชีพ  12,826  13,212  26,039 
    -  สายวิชาการศึกษา  3,351  12,624  15,974 

 อื่น ๆ -  -  - 
 ไม่ทราบ  -  44  44 

รวม  495,996  390,931  886,927 
หมายเหต ุ: ในตารางสถติิ ผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เทา่กับยอดรวม  

ทั้งน้ีเนื่องจากการปัดเศษทศนิยมของข้อมูล แต่ละจ านวนซ่ึงได้จากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
ที่มา : กลุ่มสถิตแิรงงาน ส านักสถิตเิศรษฐกิจและสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 
2.5  อัตราค่าจ้างขั้นต่ า  

 
 

วันละ  325  บาท  
 

 

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการค่าจ้าง กระทรวงแรงงาน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อุบลราชธาน ี
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    1.3. เศรษฐกิจ  

 
 
 

                             
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(GPP AT CURRENT  MARKET  PRICES) 
      

1.4.  พืชเศรษฐกิจและอาชีพหลัก 

   1.  พืชเศรษฐกิจ     ข้าว  มันส้าปะหลัง  อ้อย  ข้าวโพด  ถั่วลิสง 
   2. อาชีพหลัก     ท้านา  ท้าไร่ 

 

1.5.   การลงทุน   
   โรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ 

  ปี 2558  ปี 2559 
จ้านวนโรงงาน (แห่ง)  80  56 
จ้านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    9,529.46  1,150.01 
การจ้างงาน (คน)  1,796  453 
 

 
 

 2. ข้อมูลด้านแรงงาน 
2.1. ประชากร  ณ  วันท่ี  1  ธันวาคม  2559  

                                                                                                                                   
หน่วย : คน 

เพศ  ปี 2558  ปี 2559 
ชาย  843,182  839,826 
หญิง   874,595  872,025 
รวม  1,717,777  1,711,851 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  
  
 

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  106,050  112,621 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  61,478  65,489 

อุบลราชธาน ี

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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2.6  สถานประกอบกิจการ ปี 2563 
        

ขนาดสถานประกอบการ  ปี  2563 
แห่ง ลูกจ้าง (คน)  

1 – 4  คน 2,427 4,931  
5 – 9  คน 1,229 8,472  
10 – 19  คน 527 7,066  
20 – 29  คน 400 12,475  
50 – 99  คน 107 7,371  
100 – 299  คน 50 8,013  
300 – 499  คน 10 3,796  
500 – 999  คน 
>= 1,000  คน 

3 
2 

2,155 
3,956 

 

รวม 4,755 58,232  
    

              ที่มา : ส้านักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน                                                                          
              หมายเหต ุ: แสดงข้อมูลเฉพาะจ้านวนสถานประกอบกิจการเอกชนที่ยังมีสถานะการด้าเนินการเป็นเปดิกิจการเท่านั น 

         
 

2.7  ผู้ประกันตน  จ าแนกตามขนาดสถานประกอบการ ปี 2563    
 
   

ขนาดสถานประกอบการ   ปี 2563 
   แห่ง    คน  

ตั้งแต ่ ≤ 10 คน   2,961  10,755 

ตั้งแต่   11 - 20  คน   465  6,769 

ตั้งแต่   21 - 50  คน   426  13,231 

ตั้งแต่   51 - 100  คน   131  8,857 

ตั้งแต่   101 - 200  คน   62  8,606 

ตั้งแต่   201 - 500  คน   36  11,088 

ตั้งแต่   501 - 1,000  คน   8  5,367 

ตั้งแต ่  ≥ 1,001  คน   7  9,862 

รวม   4,096  74,535 
ที่มา : กองวิจัยและพัฒนา ส้านักงานประกันสังคม   
หมายเหต ุ: 1. ข้อมูล ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2563 
              2. ขนาดสถานประกอบการ จ้าแนกตามจ้านวนลูกจ้างในสถานประกอบการ   
 

อุบลราชธาน ี
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    1.3. เศรษฐกิจ  

 
 
 

                             
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(GPP AT CURRENT  MARKET  PRICES) 
      

1.4.  พืชเศรษฐกิจและอาชีพหลัก 

   1.  พืชเศรษฐกิจ     ข้าว  มันส้าปะหลัง  อ้อย  ข้าวโพด  ถั่วลิสง 
   2. อาชีพหลัก     ท้านา  ท้าไร่ 

 

1.5.   การลงทุน   
   โรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ 

  ปี 2558  ปี 2559 
จ้านวนโรงงาน (แห่ง)  80  56 
จ้านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    9,529.46  1,150.01 
การจ้างงาน (คน)  1,796  453 
 

 
 

 2. ข้อมูลด้านแรงงาน 
2.1. ประชากร  ณ  วันท่ี  1  ธันวาคม  2559  

                                                                                                                                   
หน่วย : คน 

เพศ  ปี 2558  ปี 2559 
ชาย  843,182  839,826 
หญิง   874,595  872,025 
รวม  1,717,777  1,711,851 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  
  
 

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  106,050  112,621 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  61,478  65,489 

อุบลราชธาน ี

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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2.8  ผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนกรณีว่างงาน กรมการจัดหางาน ปี 2563 
 

     
               จ านวนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน   
 

หน่วย : คน 

ปี 2562 6,111 

ปี 2563 7,454 
 

    
     ทีม่า  :  กองพัฒนาระบบบริการจดัหางาน 
 
 

2.9  ข้อมูลการฝึกอาชีพ  ปี  2563 
หน่วย : คน 

ประเภทหลักสูตร   ชาย     หญิง    รวม  
1. เสริมทักษะ       22  20  42 
2. การประกอบอาชีพอิสระ  21  20  41 
3. เตรียมเข้าทํางาน  195  13  208 
4. ยกระดับฝีมือแรงงาน  1,054  392  1,446 
5. ทดสอบมาตรฐานฝมีือแรงงาน  667  404  1,071 
6. การให้บริการพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับการแข่งขัน  84  18  102 
7. การพัฒนาฝีมือแรงงานพัฒนาบุคลากรฝึก วิทยากรภายนอก  30  20  50 
8. ส่งเสรมิ/พัฒนาฝมีือในสถานประกอบการ  2,485  1,488  3,973 
9. แรงงานฝีมือและศักยภาพแข่งขันโลจสิติกส์  148  13  161 
10. แรงงานฝีมือและศักยภาพแขง่ขันท่องเที่ยว  24  101  125 
11. แรงงานผู้สูงอายเุพื่อเพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพ  21  139  160 
12. อาชีพเสรมิ  98  220  318 
13. การพฒันาศักยภาพเพื่อรองรบัการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐาน 
     ฝีมือแรงงาน  

84  18  102 

รวม  4,933  2,866  7,799 
   ทีม่า : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี  

 
 
 
 
 
 

อุบลราชธาน ี
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    1.3. เศรษฐกิจ  

 
 
 

                             
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(GPP AT CURRENT  MARKET  PRICES) 
      

1.4.  พืชเศรษฐกิจและอาชีพหลัก 

   1.  พืชเศรษฐกิจ     ข้าว  มันส้าปะหลัง  อ้อย  ข้าวโพด  ถั่วลิสง 
   2. อาชีพหลัก     ท้านา  ท้าไร่ 

 

1.5.   การลงทุน   
   โรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ 

  ปี 2558  ปี 2559 
จ้านวนโรงงาน (แห่ง)  80  56 
จ้านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    9,529.46  1,150.01 
การจ้างงาน (คน)  1,796  453 
 

 
 

 2. ข้อมูลด้านแรงงาน 
2.1. ประชากร  ณ  วันท่ี  1  ธันวาคม  2559  

                                                                                                                                   
หน่วย : คน 

เพศ  ปี 2558  ปี 2559 
ชาย  843,182  839,826 
หญิง   874,595  872,025 
รวม  1,717,777  1,711,851 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  
  
 

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  106,050  112,621 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  61,478  65,489 

อุบลราชธาน ี

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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2.10  แรงงานไทยไปต่างประเทศ  

หน่วย : คน 

 
ปี  2562  ปี  2563 

ชาย  หญิง  รวม  ชาย  หญิง  รวม 
 ผู้ขออนุญาตเดินทางไปท างานในต่างประเทศ 1,150  302  1,452  686  158  844 

- กรมจัดส่ง 268  27  295  70  6  76 
- บริษัทจัดส่ง 498  148  646  319  84  403 
- เดินทางด้วยตนเอง 236  90  326  197  49  246 
- นายจ้างพาไป 148  37  185  100  19  119 

  ฝึกงาน 48  30  78  9  14  23 
 ทํางาน 100  7  107  91  5  96 

 RE-ENTRY 1,061  314  1,375  272  83  355 
หมายเหต ุ: RE-ENTRY  คือ ผู้ที่ไปท างานต่างประเทศแล้วกลับมาพักผ่อนชั่วคราว  
ที่มา : ระบบบริหารแรงงานไทยไปตา่งประเทศ  กองบริหารแรงงานไทยไปตา่งประเทศ  
 
 
2.11  แรงงานต่างด้าว  ณ  เดือนธันวาคม  ปี  2563 
 
  

                   จ านวนคนตา่งด้าวที่ได้รับอนุญาตท างานคงเหลือ 
 

ประเภทคนต่างด้าว    จ านวน  
 (คน) 

  มาตรา 59   2,760 
          ตลอดชีพ   - 

 ทั่วไป    318 
          พิสูจน์สญัชาติเดิม   - 
          นําเข้าตาม MOU   1,613 
          นําเข้าตาม มติ ครม.20 ส.ค.2562   829 
 มาตรา 62  สงเสริมการลงทุน   1 
 มาตรา 63/1 ชนกลุ่มน้อย   - 
 มาตรา 63/2     
          มติ ครม. 4 ส.ค.63 ตามแบบ บต.23  74 

 มติ ครม. 4 ส.ค.63 ตามแบบ บต.24  - 
 มาตรา 64  คนต่างด้าวท างานไป-กลับ หรือตามฤดูกาล  - 

รวม  2,835 
ที่มา : ฝ่ายสารสนเทศ กลุ่มงานพัฒนาระบบควบคุมการท างานของคนต่างด้าว 

 ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว 
 
 

อุบลราชธาน ี
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    1.3. เศรษฐกิจ  

 
 
 

                             
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(GPP AT CURRENT  MARKET  PRICES) 
      

1.4.  พืชเศรษฐกิจและอาชีพหลัก 

   1.  พืชเศรษฐกิจ     ข้าว  มันส้าปะหลัง  อ้อย  ข้าวโพด  ถั่วลิสง 
   2. อาชีพหลัก     ท้านา  ท้าไร่ 

 

1.5.   การลงทุน   
   โรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ 

  ปี 2558  ปี 2559 
จ้านวนโรงงาน (แห่ง)  80  56 
จ้านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    9,529.46  1,150.01 
การจ้างงาน (คน)  1,796  453 
 

 
 

 2. ข้อมูลด้านแรงงาน 
2.1. ประชากร  ณ  วันท่ี  1  ธันวาคม  2559  

                                                                                                                                   
หน่วย : คน 

เพศ  ปี 2558  ปี 2559 
ชาย  843,182  839,826 
หญิง   874,595  872,025 
รวม  1,717,777  1,711,851 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  
  
 

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  106,050  112,621 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  61,478  65,489 

อุบลราชธาน ี

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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ที่มา : ระบบ Smart Job Center  กรมการจัดหางาน 

ที่มา : ระบบ Smart Job Center  กรมการจัดหางาน 
 

ที่มา : ระบบ Smart Job Center  กรมการจัดหางาน 
 

 
 

2.12  ต าแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงานที่มาใช้บริการจัดหางาน และการบรรจุงานในประเทศ ปี 2563 
      

เพศ 

 ปี  2563  

 

ต าแหน่งงานว่าง 
(อัตรา)  

ผู้สมัครงาน
ที่มาใช้บริการ

จัดหางาน 
(คน) 

 บรรจุงาน 
(คน)  

ชาย 800  1,648  1,041  

หญิง 117  2,335  1,170  

ไม่ระบ ุ 5,788  -  -  

รวม  6,705  3,983  2,211  
                      ที่มา : ระบบ Smart Job Center  กรมการจดัหางาน 

 
 

2.13  อุตสาหกรรมที่นายจ้างต้องการแรงงาน  5  อันดับแรก ปี 2563 
  1. การขายปลีกสินค้าอ่ืน ๆ ในร้านค้าท่ัวไป   จํานวน   1,271 อัตรา 
  2. ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้าง     จํานวน     792 อัตรา 

  3. การเลี้ยงไก่ไข ่      จํานวน     788  อัตรา   
  4. การผลติสายไฟฟ้าและเคเบิลสาํหรับงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์ จํานวน     401 อัตรา 

  5. การผลติเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายท่ีใช้ในงานอุตสาหกรรมวิชาชีพ จํานวน     400 อัตรา     
     นักเรียนและนักศึกษา        

  
 

 

2.14  อาชีพที่นายจ้างต้องการแรงงาน  5  อันดับแรก ปี 2563 
  1. แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ ์     จํานวน     918 อัตรา 
  2. แรงงานด้านการประกอบ     จํานวน     850 อัตรา 

  3. พนักงานขายของหน้าร้าน     จํานวน     594 อัตรา 
  4. เจ้าหน้าท่ีคลังสินค้า     จํานวน     453 อัตรา  

  5. เจ้าหน้าท่ีเก็บเงินและเจ้าหน้าท่ีขายตั๋ว   จํานวน     376 อัตรา 
 

 

2.15  อาชีพที่มีผู้บรรจุงาน  5  อันดับแรก ปี 2563 
  1. แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ ์     จํานวน     695 คน 
  2. แรงงานด้านการประกอบ     จํานวน      58 คน 

  3. ผู้ขับรถยนต์  รถรบัจ้าง  และรถตู้    จํานวน      55 คน 
  4. พนักงานขายของหน้าร้าน     จํานวน      54 คน  

  5. เจ้าหน้าท่ีสํานักงาน     จํานวน      52 คน 
  

 

อุบลราชธาน ี
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1. ข้อมลูทั่วไป 

 

 
1.1   พื้นที่    

อ านาจเจริญเป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน  
จากการค้นพบแหล่งชุมชนโบราณ โบราณสถาน และโบราณวัตถุตามที่กรมศิลปากรค้นพบ
และสันนิษฐานไว้ตามหลักฐานทางโบราณคดี (ใบเสมาอายุราว 1,000 ปี) และได้ตั้งเป็นเมือง
มานานหลายร้อยปี ได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นจังหวัดเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2536 พร้อมกับ
จังหวัดหนองบัวล าภูและจังหวัดสระแก้ว เดิมเป็นอ าเภอในจังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วย
อ าเภออ านาจเจริญ (ปัจจุบันคืออ าเภอเมืองอ านาจเจริญ) อ าเภอชานุมาน อ าเภอปทุมราชวงศา     
อ าเภอพนา อ าเภอหัวตะพาน  อ าเภอเสนางคนิคม และกิ่งอ าเภอลืออ านาจ  (ปัจจุบันคืออ าเภอลืออ านาจ )               
ค าว่าอ านาจเจริญเป็นค ายืมจากภาษาเขมร มีความหมายตามตัว คือ อ านาจเจริญ เมืองที่มีสมญานามว่า เมืองข้าวหอม
โอชา ถิ่นเสมาพันปี จังหวัดอ านาจเจริญจัดตั้งเป็นจังหวัดที่ 75 ของประเทศไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร 568 กิโลเมตร            
มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 1,975,780 ไร่ หรือ 3,161.248 ตารางกิโลเมตร 

 อาณาเขตติดต่อ  
 ทิศเหนือ  ติดต่อกับ จังหวัดยโสธร ที่อ าเภอเลิงนกทา และจังหวัดมุกดาหาร ที่อ าเภอดอนตาล 
 ทิศใต้  ติดต่อกับจังหวัดอุบลราชธานี ที่อ าเภอม่วงสามสิบ 

  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
และจังหวัดอุบลราชธานี  

 ทิศตะวันตก  ติดต่อกับจังหวัดยโสธร ที่อ าเภอป่าติ้ว และอ าเภอเลิงนกทา 
 

1.2  การปกครอง ในปี พ.ศ.2563  จังหวัดอ านาจเจริญ  แบ่งการปกครอง ดังนี ้
1.2.1  การบริหารส่วนภูมิภาค  

 ประกอบด้วย     7   อ าเภอ  
  56  ต าบล  
623  หมู่บ้าน 

   
 
 

 
1.2.2  การบริหารส่วนท้องถิ่น   

  ประกอบด้วย       1  องค์การบริหารส่วนจังหวัด       1  เทศบาลเมือง 
   23  เทศบาลต าบล          39  องค์การบริหารส่วนต าบล   
 
 
 
 

ที่มา : ส านักบริหารการทะเบยีน กรมการปกครอง 
        กระทรวงมหาดไทย 

ข้อมูล ณ วันที่  9  กันยายน  2563 
ที่มา : กลุ่มงานกฎหมายและระเบยีบทอ้งถิ่น 2  
        กองกฎหมายและระเบียบท้องถิน่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
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1.3. เศรษฐกิจ 
 

 
 
 

                                  
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
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    

    โรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ 

     ปี 2558  ปี 2559 
จ านวนโรงงาน (แห่ง)  14  14 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    133.5  102.57 
การจ้างงาน (คน)  103  112 

 
 

 

  
2. ข้อมูลด้านแรงงาน 

 
2.1. ประชากร  ณ  วันท่ี  1  ธันวาคม  2559    

                                                                                                    
หน่วย : คน 

เพศ  ปี 2558  ปี 2559 
ชาย  136,393  135,724 
หญิง   141,951  141,423 
รวม  278,344  277,147 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  
 

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  14,521  14,284 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  51,848  51,221 

อ านาจเจริญ 

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   ข้าว  มันส าปะหลัง  อ้อย 
   2.  อาชีพหลัก    ท านา  ท าไร่ 
 
 

1.5   การลงทุน    

โรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ 

     ปี 2562  ปี 2563 
จ านวนโรงงาน (แห่ง)  5  17 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    1,724.52  388 
การจ้างงาน (คน)  244  275 

 
 

 

  
2. ข้อมลูด้านแรงงาน 

 
2.1  ประชากร  ณ  วันที่  1  ธันวาคม  2563    

                                                                                                    
หน่วย : คน 

เพศ  ปี 2562  ปี 2563 
ชาย  133,696  132,990 
หญิง   139,851  139,332 
รวม  273,547  272,322 

ที่มา : ส านักงานสถิตแิห่งชาติ   
 
 
 
 
 

  ปี 2561  ปี 2562 
ผลิตภณัฑ์มวลรวมจังหวดั (GPP) (ล้านบาท)  18,896  20,267 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  66,902  71,815 

อ านาจเจริญ 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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1.3. เศรษฐกิจ 
 

 
 
 

                                  
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
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    

    โรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ 

     ปี 2558  ปี 2559 
จ านวนโรงงาน (แห่ง)  14  14 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    133.5  102.57 
การจ้างงาน (คน)  103  112 

 
 

 

  
2. ข้อมูลด้านแรงงาน 

 
2.1. ประชากร  ณ  วันท่ี  1  ธันวาคม  2559    

                                                                                                    
หน่วย : คน 

เพศ  ปี 2558  ปี 2559 
ชาย  136,393  135,724 
หญิง   141,951  141,423 
รวม  278,344  277,147 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  
 

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  14,521  14,284 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  51,848  51,221 

อ านาจเจริญ 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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2.2  ก าลังแรงงาน 

                                                                                                                                                                   
หน่วย : คน 

สถานภาพก าลังแรงงาน  ปี 2562  ปี 2563 
ประชากรอาย ุ 15  ปีขึ้นไป  219,786  219,760 
1. ก าลังแรงงานรวม  136,150  126,964 
    1.1. ก าลังแรงงานปัจจุบัน  133,672  125,425 
           1.1.1. ผู้มีงานท า  133,159  124,146 
           1.1.2. ผู้ว่างงาน  513  1,279 
    1.2. ก าลังแรงงานท่ีรอฤดูกาล  2,478  1,538 
2. ผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน  83,636  92,796 
     2.1. ท างานบ้าน  22,157  26,105 
     2.2. เรียนหนังสือ  18,008  18,049 
     2.3. อื่น ๆ  43,472  48,643 
3.อัตราการว่างงาน  0.4  1.0 
หมายเหต ุ: 1.ในตารางสถติิ ผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เทา่กับยอดรวม  

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

ที่มา : กลุ่มสถิตแิรงงาน ส านักสถิตเิศรษฐกิจและสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

               
            ค าขวัญค าขวัญค าขวัญ   

                                       ประจ าจังหวัดประจ าจังหวัดประจ าจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ านาจเจริญ 

 จังหวัดอ านาจเจรญิ 
พระมงคลมิ่งเมือง แหล่งรุ่งเรืองเจ็ดลุ่มน้ า 
งามล้ าถ้ าศักดิ์สิทธิ ์ เทพนิมิตพระเหลา 
เกาะแก่งเขาแสนสวย เลอค่าด้วยผ้าไหม 

ราษฎร์เลื่อมใสใฝ่ธรรม 
 



ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงาน 20 จังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 197 175 

 
1.3. เศรษฐกิจ 
 

 
 
 

                                  
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
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    

    โรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ 

     ปี 2558  ปี 2559 
จ านวนโรงงาน (แห่ง)  14  14 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    133.5  102.57 
การจ้างงาน (คน)  103  112 

 
 

 

  
2. ข้อมูลด้านแรงงาน 

 
2.1. ประชากร  ณ  วันท่ี  1  ธันวาคม  2559    

                                                                                                    
หน่วย : คน 

เพศ  ปี 2558  ปี 2559 
ชาย  136,393  135,724 
หญิง   141,951  141,423 
รวม  278,344  277,147 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  
 

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  14,521  14,284 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  51,848  51,221 

อ านาจเจริญ 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 177 

 
 

2.3  ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จ าแนกตามระดับการศึกษาที่ส าเร็จ ปี 2562 และ ปี 2563 
 

หน่วย : คน 

 ระดับการศึกษา  
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา   
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา  
 ปี  2562  ปี  2563 

 ไม่มีการศึกษา 2,295  2,638 
 ต่ ากว่าประถมศึกษา 73,258  72,187 
 ระดับประถมศึกษา 55,358  55,400 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 37,869  36,014 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 29,327  30,795 

    -  สายสามัญ 25,443  27,404 
    -  สายอาชีวศึกษา 3,841  3,391 
    -  สายวิชาการศึกษา 43  - 

 ระดับอุดมศึกษา 21,589  22,647 
    -  สายวิชาการ 11,106  10,321 
    -  สายวิชาชีพ 6,588  7,439 
    -  สายวิชาการศึกษา 3,894  4,887 

 อื่น ๆ -  - 
 ไม่ทราบ 90  80 

รวม  219,786  219,761 
 หมายเหต ุ: ในตารางสถิติ ผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เท่ากับยอดรวม  

ทั้งน้ีเนื่องจากการปัดเศษทศนิยมของข้อมูลแตล่ะจ านวน ซึ่งได้จากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
ที่มา : กลุ่มสถิตแิรงงาน ส านักสถิตเิศรษฐกิจและสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดอกไม้ประจ าจังหวัดอ านาจเจริญ 
ดอกทองกวาวเหลือง 

อ านาจเจริญ 
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1.3. เศรษฐกิจ 
 

 
 
 

                                  
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
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    

    โรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ 

     ปี 2558  ปี 2559 
จ านวนโรงงาน (แห่ง)  14  14 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    133.5  102.57 
การจ้างงาน (คน)  103  112 

 
 

 

  
2. ข้อมูลด้านแรงงาน 

 
2.1. ประชากร  ณ  วันท่ี  1  ธันวาคม  2559    

                                                                                                    
หน่วย : คน 

เพศ  ปี 2558  ปี 2559 
ชาย  136,393  135,724 
หญิง   141,951  141,423 
รวม  278,344  277,147 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  
 

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  14,521  14,284 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  51,848  51,221 

อ านาจเจริญ 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 178 

 
 
2.4  ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงานท า จ าแนกตามระดับการศึกษาที่ส าเร็จ ปี 2563 
 

หน่วย : คน 
ระดับการศึกษา  ชาย  หญิง  รวม 

 ไม่มีการศึกษา 402  348  750 
 ต่ ากว่าประถมศึกษา 19,275  17,227  36,502 
 ระดับประถมศึกษา 21,289  16,744  38,033 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 11,704  6,673  18,377 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 11,053  8,567  19,621 

    -  สายสามัญ  9,960  7,693  17,653  
    -  สายอาชีวศึกษา  1,093  875  1,968  
    -  สายวิชาการศึกษา  -  -  - 

 ระดับอุดมศึกษา 8,320  9,459  17,780 
    -  สายวิชาการ  3,673  4,889  8,562 
    -  สายวิชาชีพ  3,330  2,221  5,551 
    -  สายวิชาการศึกษา  1,318  2,349  3,667 

 อื่น ๆ -  -  -  
 ไม่ทราบ  56  -  56 

รวม  72,100  59,019  131,119 
หมายเหต ุ: ในตารางสถติิ ผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เทา่กับยอดรวม  

ทั้งน้ีเนื่องจากการปัดเศษทศนิยมของข้อมูลแตล่ะจ านวน ซึ่งได้จากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
ที่มา : กลุ่มสถิตแิรงงาน ส านักสถิตเิศรษฐกิจและสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 
 

2.5  อัตราค่าจ้างขั้นต่ า  
 

    
  วันละ  315  บาท  

   
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการค่าจ้าง กระทรวงแรงงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

อ านาจเจริญ 



ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงาน 20 จังหวัด
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1.3. เศรษฐกิจ 
 

 
 
 

                                  
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
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    

    โรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ 

     ปี 2558  ปี 2559 
จ านวนโรงงาน (แห่ง)  14  14 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    133.5  102.57 
การจ้างงาน (คน)  103  112 

 
 

 

  
2. ข้อมูลด้านแรงงาน 

 
2.1. ประชากร  ณ  วันท่ี  1  ธันวาคม  2559    

                                                                                                    
หน่วย : คน 

เพศ  ปี 2558  ปี 2559 
ชาย  136,393  135,724 
หญิง   141,951  141,423 
รวม  278,344  277,147 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  
 

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  14,521  14,284 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  51,848  51,221 

อ านาจเจริญ 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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2.6  สถานประกอบกิจการ ปี  2563 
        

ขนาดสถานประกอบการ  ปี  2563 
แห่ง ลูกจ้าง (คน)  

1 – 4  คน 602 1,441  
5 – 9  คน 270 1,778  
10 – 19  คน 76 1,025  
20 – 29  คน 54 1,575  
50 – 99  คน 9 539  
100 – 299  คน 6 901  
300 – 499  คน - -  
500 – 999  คน 
>= 1,000  คน 

- -  

รวม 1,017 7,259  
              ที่มา : ส านักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน                                                                          
              หมายเหต ุ: แสดงข้อมูลเฉพาะจ านวนสถานประกอบกิจการเอกชนที่ยังมีสถานะการด าเนินการเป็นเปดิกิจการเท่าน้ัน 

   
2.7  ผู้ประกันตน  จ าแนกตามขนาดสถานประกอบการ  ปี 2563    

 
 

ขนาดสถานประกอบการ   ปี 2563 
   แห่ง    คน  

ตั้งแต ่ ≤ 10 คน   598  1,875 

ตั้งแต่   11 - 20  คน   87  1,348 

ตั้งแต่   21 - 50  คน   73  2,204 

ตั้งแต่   51 - 100  คน   14  1,059 

ตั้งแต่   101 - 200  คน   8  1,037 

ตั้งแต่   201 – 500  คน   3  924 

ตั้งแต่   501 – 1,000 คน   2  1,086 

ตั้งแต ่  ≥ 1,001 คน   -  - 
รวม   785  9,533 

 ที่มา : กองวิจัยและพัฒนา ส านักงานประกันสังคม 
หมายเหต ุ: 1. ข้อมูล ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2563 
              2. ขนาดสถานประกอบการ จ าแนกตามจ านวนลูกจ้างในสถานประกอบการ   
   

 
 
 
 
 

อ านาจเจริญ 
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1.3. เศรษฐกิจ 
 

 
 
 

                                  
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
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    

    โรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ 

     ปี 2558  ปี 2559 
จ านวนโรงงาน (แห่ง)  14  14 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    133.5  102.57 
การจ้างงาน (คน)  103  112 

 
 

 

  
2. ข้อมูลด้านแรงงาน 

 
2.1. ประชากร  ณ  วันท่ี  1  ธันวาคม  2559    

                                                                                                    
หน่วย : คน 

เพศ  ปี 2558  ปี 2559 
ชาย  136,393  135,724 
หญิง   141,951  141,423 
รวม  278,344  277,147 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  
 

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  14,521  14,284 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  51,848  51,221 

อ านาจเจริญ 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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2.8  ผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนกรณีว่างงาน กรมการจัดหางาน ปี 2563 
 

     
               จ านวนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน   
 

หน่วย : คน 

ปี 2562 2,196 

ปี 2563 3,431 
 

    
     ทีม่า  :  กองพัฒนาระบบบริการจดัหางาน 

 

2.9  ข้อมูลการฝึกอาชีพ  ปี  2563  
                  หน่วย : คน 

ประเภทหลักสูตร   ชาย     หญิง    รวม  
1. เสริมทักษะ  -  -  - 
2. การประกอบอาชีพอิสระ  -  20  20 
3. เตรียมเข้าท างาน  27  -  27 
4. ยกระดับฝีมือแรงงาน  112  250  362 
5. ทดสอบมาตรฐานฝมีือแรงงาน  321  5  326 
6. การให้บริการพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับการแข่งขัน  -  -  - 
7. การพัฒนาฝีมือแรงงานพัฒนาบุคลากรฝึก/วิทยากรภายนอก  29  33  62 
8. ส่งเสรมิ/พัฒนาฝมีือแรงงานในสถานประกอบการ  733  140  873 
9. แรงงานฝีมือและศักยภาพแข่งขันโลจสิติกส์  -  -  - 
10. แรงงานฝีมือและศักยภาพแขง่ขันท่องเที่ยว  1  82  83 
11. แรงงานผู้สูงอายเุพื่อเพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพ  6  14  20 
12. อาชีพเสรมิ  64  111  175 
13. การพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรบัการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐาน  40  -  40 
     ฝีมือแรงงาน       

รวม  1,333  655  1,988 
         ที่มา : ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ านาจเจริญ 

 
 
 
 
 

อ านาจเจริญ 



ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงาน 20 จังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 201 175 

 
1.3. เศรษฐกิจ 
 

 
 
 

                                  
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
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    

    โรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ 

     ปี 2558  ปี 2559 
จ านวนโรงงาน (แห่ง)  14  14 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    133.5  102.57 
การจ้างงาน (คน)  103  112 

 
 

 

  
2. ข้อมูลด้านแรงงาน 

 
2.1. ประชากร  ณ  วันท่ี  1  ธันวาคม  2559    

                                                                                                    
หน่วย : คน 

เพศ  ปี 2558  ปี 2559 
ชาย  136,393  135,724 
หญิง   141,951  141,423 
รวม  278,344  277,147 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  
 

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  14,521  14,284 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  51,848  51,221 

อ านาจเจริญ 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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2.10  แรงงานไทยไปต่างประเทศ 
หน่วย : คน 

  ปี  2562  ปี  2563 
  ชาย  หญิง  รวม  ชาย  หญิง  รวม 

 ผู้ขออนุญาตเดินทางไปท างานใน
ต่างประเทศ 111  42  153  57  17  74 

-  กรมจัดส่ง 16  3  19  5  1  6 
- บริษัทจัดส่ง 62  24  86  43  10  53 
- เดินทางด้วยตนเอง 8  12  20  4  4  8 
- นายจ้างพาไป 25  3  28  5  2  7 

  ฝึกงาน 10  3  13  1  1  2 
  ท างาน 15  -  15  4  1  5 

 RE-ENTRY 110  54  164  28  19  47 
 
หมายเหต ุ: RE-ENTRY  คือ ผู้ที่ไปท างานต่างประเทศแล้วกลับมาพักผ่อนชั่วคราว  
ที่มา : ระบบบริหารแรงงานไทยไปตา่งประเทศ  กองบริหารแรงงานไทยไปตา่งประเทศ  
  
 
 

2.11  แรงงานต่างด้าว  ณ  เดือนธันวาคม  ปี  2563 
  

จ านวนคนต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตท างานคงเหลือ 
 

ประเภทคนต่างด้าว    จ านวน  
 (คน) 

  มาตรา 59   405 
          ตลอดชีพ   - 

 ทั่วไป    41 
          พิสูจน์สญัชาติเดิม   - 
          น าเข้าตาม MOU   219 
          น าเข้าตาม มติ ครม.20 ส.ค.2562   145 
 มาตรา 62  สงเสริมการลงทุน   - 
 มาตรา 63/1 ชนกลุ่มน้อย   3 
 มาตรา 63/2     
          มติ ครม. 4 ส.ค.63 ตามแบบ บต.23  12 

 มติ ครม. 4 ส.ค.63 ตามแบบ บต.24  - 
 มาตรา 64  คนต่างด้าวท างานไป-กลับ หรือตามฤดูกาล  - 

รวม  420 
ที่มา : ฝ่ายสารสนเทศ กลุ่มงานพัฒนาระบบควบคุมการท างานของคนต่างด้าว 

 ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว 
  
 
 
 

อ านาจเจริญ 
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1.3. เศรษฐกิจ 
 

 
 
 

                                  
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
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    

    โรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ 

     ปี 2558  ปี 2559 
จ านวนโรงงาน (แห่ง)  14  14 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    133.5  102.57 
การจ้างงาน (คน)  103  112 

 
 

 

  
2. ข้อมูลด้านแรงงาน 

 
2.1. ประชากร  ณ  วันท่ี  1  ธันวาคม  2559    

                                                                                                    
หน่วย : คน 

เพศ  ปี 2558  ปี 2559 
ชาย  136,393  135,724 
หญิง   141,951  141,423 
รวม  278,344  277,147 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  
 

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  14,521  14,284 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  51,848  51,221 

อ านาจเจริญ 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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2.12  ต าแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงานที่มาใช้บริการจัดหางาน และการบรรจุงานในประเทศ ปี 2563 

เพศ 

 ปี  2563  

 

ต าแหน่งงานว่าง 
(อัตรา)  

ผู้สมัครงาน
ที่มาใช้บริการ

จัดหางาน 
(คน 

 บรรจุงาน 
(คน)  

ชาย 125  464  220  

หญิง 47  582  204  

ไม่ระบ ุ 1,702  -  -  

รวม  1,874  1,046  424  
                      ที่มา : ระบบ Smart Job Center  กรมการจดัหางาน 

 
2.13  อุตสาหกรรมที่นายจ้างต้องการแรงงาน  5  อันดับแรก ปี 2563 

   

1. การผลติสตาร์ชมันส าปะหลัง    จ านวน     501 อัตรา 
2. การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย    จ านวน     228 อัตรา   
3. การขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถกระบะ  จ านวน     127 อัตรา 
   รถตู้ และรถขนาดเล็กท่ีคล้ายกนั    
4. การขายส่งสินคา้ทั่วไป โดยได้รบัค่าตอบแทนหรือตามสญัญาจ้าง จ านวน     102 อัตรา   

  5. การขายส่งข้าวและผลิตภณัฑ์ทีไ่ด้จากการโรงสีข้าว  จ านวน     102 อัตรา 
 

 

2.14  อาชีพที่นายจ้างต้องการแรงงาน  5  อันดับแรก ปี 2563 
1.  แรงงานบรรจุผลิตภณัฑ ์     จ านวน    1,091  อัตรา 
2.  พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม   จ านวน      160 อัตรา 
3.  พนักงานขายของหน้าร้าน     จ านวน      108 อัตรา 
4.  ตัวแทนฝ่ายขายด้านเทคนิคและการค้า   จ านวน       68 อัตรา  
5.  ตัวแทนจัดหาบริการทางธรุกิจและนายหนา้การค้า  จ านวน       66 อัตรา 

 
 

2.15  อาชีพที่มีผู้บรรจุงาน  5  อันดับแรก ปี 2563 
1.  แรงงานบรรจุผลิตภณัฑ ์     จ านวน    147 คน 
2.  พนักงานขายของหน้าร้าน     จ านวน      33 คน 
3.  เจ้าหน้าท่ีเก็บเงินและเจ้าหน้าที่ขายตั๋ว   จ านวน      27 คน 
4.  เจ้าหน้าท่ีส านักงาน     จ านวน      26 คน  
5.  แรงงานด้านการประกอบ     จ านวน      25 คน 
  
 
 
 

 

อ านาจเจริญ 

ที่มา : ระบบ Smart Job Center  กรมการจัดหางาน 
 

ที่มา : ระบบ Smart Job Center  กรมการจัดหางาน 
 

ที่มา : ระบบ Smart Job Center  กรมการจัดหางาน 





ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงาน 20 จังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ204

183 
 
 

1. ข้อมลูทั่วไป 
 

 
  
1.1  พื้นที ่   

ในอดีตอ าเภอเมืองบึงกาฬ มีชื่อเดิมว่าบ้านบึงกาญจน์ มีฐานะเป็นต าบลขึ้นกับอ าเภอไชยบุรี จังหวัด
นครพนม ต่อมาได้มีการย้ายที่ว่าการอ าเภอไชยบุรีมาตั้งที่บ้านบึงกาฬ คงชื่ออ าเภอไชยบุรีตาม ขึ้นกับจังหวัดนครพนม 
จนกระท่ังปี พ.ศ. 2460 ได้ถูกโอนย้ายให้ขึ้นต่อจังหวัดหนองคาย และถูกเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น บึงกาฬ ในปี พ.ศ. 2482 

ต่อมา ในปี พ.ศ. 2537 ได้มีการร้องขอให้จัดตั้งเป็นจังหวัดบึงกาฬ ตามข้อเสนอของนายสุเมธ พรมพันห่าว 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเสรีธรรม จังหวัดหนองคาย โดยแยกพ้ืนที่อ าเภอบึงกาฬ อ าเภอปากคาด อ าเภอโซ่พิสัย   
อ าเภอพรเจริญ อ าเภอเซกา อ าเภอบึงโขงหลง อ าเภอศรีวิไล และอ าเภอบุ่งคล้า ออกจากจังหวัดหนองคาย           
แต่กระทรวงมหาดไทย ยังไม่มีแผนที่จะยกฐานะอ าเภอบึงกาฬขึ้นเป็นจังหวัด เพราะการจัดตั้งจังหวัดใหม่เป็นการ  
เพ่ิมภาระด้านงบประมาณ อีกทั้งยังเป็นการเพ่ิมก าลังคนภาครัฐซึ่งขัดมติคณะรัฐมนตรี  จนกระทั่งเมื่อวันที่              
7 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร นายเทวฤทธิ์ นิกรเทศ ส.ส.สัดส่วน พรรคกิจสังคมได้ตั้ง
กระทู้ถามสดต่อนายกรัฐมนตรี เรื่องการจัดตั้งจังหวัดบึงกาฬ และทางกระทรวงมหาดไทยเห็นด้วย ก าลังอยู่ใน
กระบวนการน าเข้าเสนอต่อที่ประชุม ครม. เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนส่งเรื่องเข้ามาสู่สภาผู้แทนราษฎร เพ่ือ
เสนอเป็นกฎหมายพ.ร.บ.จัดตั้งจังหวัดบึงกาฬ และในวันที่ 3 สิงหาคม ปีเดียวกัน คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการ
จัดตั้งจังหวัดบึงกาฬ 

เมื่อมีการจัดตั้งจังหวัดบึงกาฬขึ้นตามพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดบึงกาฬ  พ.ศ. 2554 อ าเภอบึงกาฬจึงได้
เปลี่ยนชื่อเป็น “อ าเภอเมืองบึงกาฬ” โดยเป็นอ าเภอหนึ่งของจังหวัดบึงกาฬ ตามความในมาตรา 3 และ 4 แห่ง
พระราชบัญญัติดังกล่าว อันมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป  อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร 
751 กิโลเมตร มีพ้ืนที่รวมทั้งจังหวัด 4,305 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,690,625 ไร่ 

     อาณาเขตติดต่อ  
   ทิศเหนือ  ติดต่อกับ จังหวัดแขวงบอลิค าไซ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
   ทิศใต้  ติดต่อกับ อ าเภอค าตากล้า อ าเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 

  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ อ าเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 
  ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ อ าเภอรัตนวาปี อ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 

 

1.2  การปกครอง ในปี  พ.ศ. 2563  จังหวัดบึงกาฬ  แบ่งการปกครอง ดังนี้ 
   1.2.1  การบริหารส่วนภูมิภาค  

    ประกอบด้วย     8   อ าเภอ  
  53   ต าบล   
617  หมู่บ้าน 

   
 

 
  
 
 

ที่มา : ส านักบริหารการทะเบยีน กรมการปกครอง 
        กระทรวงมหาดไทย 
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1.3. เศรษฐกิจ       

 
 
 

  
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(GPP AT CURRENT  MARKET  PRICES) 

  
1.4.  พืชเศรษฐกิจและอาชีพหลัก 
   1.  พืชเศรษฐกิจ   ผัก  มะเขือเทศ  ข้าว  ยางพารา 
   2.  อาชีพหลัก    ท านา  ท าสวน  ท าไร่ 
 

1.5. การลงทุน    

                     โรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ 

     ปี 2558  ปี 2559 
จ านวนโรงงาน (แห่ง)  20  22 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    755.7  311 
การจ้างงาน (คน)  332  421 

 
 

  
2. ข้อมูลด้านแรงงาน 

 
 
 2.1. ประชากร   

2.1. ประชากร  ณ วันที่  1  ธันวาคม  2559   
หน่วย : คน 

เพศ  ปี 2558  ปี 2559 
ชาย  172,891  171,887 
หญิง   178,312  177,391 
รวม  351,203  349,278 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  
 
 

 

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  21,751  21,286 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  61,427  60,457 

บึงกาฬ 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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 1.2.2  การบริหารส่วนท้องถิ่น   
  ประกอบด้วย    1   องค์การบริหารส่วนจังหวัด    1  เทศบาลเมือง       
  17  เทศบาลต าบล            39  องค์การบริหารส่วนต าบล   
 
   
  

 

1.3  เศรษฐกิจ       

 
 
 

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

  

1.4  พืชเศรษฐกิจและอาชีพหลัก 
   1.  พืชเศรษฐกิจ   ผัก  มะเขือเทศ  ข้าว  ยางพารา 
   2.  อาชีพหลัก    ท านา  ท าสวน  ท าไร่ 

 

1.5  การลงทุน    

              โรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ 
  
   

ปี 2562  ปี 2563 

จ านวนโรงงาน (แห่ง)  11  7 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    200.5  156 
การจ้างงาน (คน)  162  416 

 
 
   

2. ข้อมลูด้านแรงงาน 
 
 2.1  ประชากร  ณ วันที่  1  ธันวาคม  2563   

หน่วย : คน 
เพศ  ปี 2562  ปี 2563 
ชาย  169,304  168,561 
หญิง   175,057  174,400 
รวม  344,361  342,961 

ที่มา : ส านักงานสถิตแิห่งชาติ   
 

  ปี 2561  ปี 2562 
ผลิตภณัฑ์มวลรวมจังหวดั (GPP) (ล้านบาท)  24,227  24,711 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  67,216  68,727 

บึงกาฬ 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ข้อมูล ณ วันที่  9  กันยายน  2563 
ที่มา : กลุ่มงานกฎหมายและระเบยีบทอ้งถิ่น 2  
        กองกฎหมายและระเบียบท้องถิน่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
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1.3. เศรษฐกิจ       

 
 
 

  
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(GPP AT CURRENT  MARKET  PRICES) 

  
1.4.  พืชเศรษฐกิจและอาชีพหลัก 
   1.  พืชเศรษฐกิจ   ผัก  มะเขือเทศ  ข้าว  ยางพารา 
   2.  อาชีพหลัก    ท านา  ท าสวน  ท าไร่ 
 

1.5. การลงทุน    

                     โรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ 

     ปี 2558  ปี 2559 
จ านวนโรงงาน (แห่ง)  20  22 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    755.7  311 
การจ้างงาน (คน)  332  421 

 
 

  
2. ข้อมูลด้านแรงงาน 

 
 
 2.1. ประชากร   

2.1. ประชากร  ณ วันที่  1  ธันวาคม  2559   
หน่วย : คน 

เพศ  ปี 2558  ปี 2559 
ชาย  172,891  171,887 
หญิง   178,312  177,391 
รวม  351,203  349,278 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  
 
 

 

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  21,751  21,286 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  61,427  60,457 

บึงกาฬ 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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2.2  ก าลังแรงงาน  

หน่วย : คน 
สถานภาพก าลังแรงงาน  ปี  2562  ปี  2563 

ประชากรอาย ุ 15  ปีขึ้นไป  269,159  269,333 

1. ก าลังแรงงานรวม  183,344  179,193 

    1.1. ก าลังแรงงานปัจจุบัน  181,909  177,715 

           1.1.1. ผู้มีงานท า  180,402  175,369 

           1.1.2. ผู้ว่างงาน  1,507  2,347 

    1.2. ก าลังแรงงานท่ีรอฤดูกาล  1,435  1,478 

2. ผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน  85,815  90,139 

     2.1. ท างานบ้าน  23,911  23,423 
     2.2. เรียนหนังสือ  20,762  20,183 
     2.3. อื่น ๆ                                                                                      41,142  46,533 
3.อัตราการว่างงาน     0.8  1.3 
หมายเหต ุ: 1. ในตารางสถิติ ผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เทา่กับยอดรวม  
                  ทัง้นี้เนื่องจากการปดัเศษทศนิยมของข้อมูลแต่ละจ านวน ซึ่งได้จากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเรจ็รูป 
               2.  อัตราการว่างงาน  = ผู้ว่างงาน x 100 / ก าลังแรงงานรวม 
ที่มา : กลุ่มสถิตแิรงงาน ส านักสถิตเิศรษฐกิจและสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บึงกาฬ 

ค าขวัญประจ าจงัหวัด 
 

  ภูทอกแหล่งพระธรรม  ค่าล้ ายางพารา         
 งามตาแก่งอาฮง  บึงโขงหลงเพลินใจ          

 น้ าตกใสเจ็ดสี  ประเพณีแข่งเรือ               
   เหนือสุดแดนอีสาน  นมัสการหลวงพ่อใหญ่     

 ศูนย์รวมใจศาลสองนาง 
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1.3. เศรษฐกิจ       

 
 
 

  
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(GPP AT CURRENT  MARKET  PRICES) 

  
1.4.  พืชเศรษฐกิจและอาชีพหลัก 
   1.  พืชเศรษฐกิจ   ผัก  มะเขือเทศ  ข้าว  ยางพารา 
   2.  อาชีพหลัก    ท านา  ท าสวน  ท าไร่ 
 

1.5. การลงทุน    

                     โรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ 

     ปี 2558  ปี 2559 
จ านวนโรงงาน (แห่ง)  20  22 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    755.7  311 
การจ้างงาน (คน)  332  421 

 
 

  
2. ข้อมูลด้านแรงงาน 

 
 
 2.1. ประชากร   

2.1. ประชากร  ณ วันที่  1  ธันวาคม  2559   
หน่วย : คน 

เพศ  ปี 2558  ปี 2559 
ชาย  172,891  171,887 
หญิง   178,312  177,391 
รวม  351,203  349,278 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  
 
 

 

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  21,751  21,286 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  61,427  60,457 

บึงกาฬ 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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2.3  ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จ าแนกตามระดับการศึกษาที่ส าเร็จ ปี 2562 และ ปี 2563 

 
หน่วย : คน 

ระดับการศึกษา  
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา   
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา  
 ปี 2562  ปี 2563 

 ไม่มีการศึกษา 5,047  4,950 
 ต่ ากว่าประถมศึกษา 90,616  89,658 
 ระดับประถมศึกษา 69,111  68,456 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 50,579  51,230 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 33,496  33,699 

    -  สายสามัญ  28,932  30,418 
    -  สายอาชีวศึกษา  4,564  3,282 
    -  สายวิชาการศึกษา  -  - 

 ระดับอุดมศึกษา 19,649  20,853 
    -  สายวิชาการ  7,639  10,217 
    -  สายวิชาชีพ  7,709  6,131 
    -  สายวิชาการศึกษา  4,302  4,505 

 อื่น ๆ -  - 
 ไม่ทราบ  660  506 

รวม  269,159  269,352 
หมายเหต ุ: ในตารางสถติิ ผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เทา่กับยอดรวม ทั้งน้ีเนื่องจากการปัดเศษทศนิยมของข้อมูล 

                            แต่ละจ านวนซ่ึงได้จากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 

ที่มา : กลุ่มสถิตแิรงงาน ส านักสถิตเิศรษฐกิจและสังคมส านักงานสถิตแิห่งชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บึงกาฬ 

ดอกไม้ประจ าจังหวัดบึงกาฬ 
ดอกสิรินธรวัลลี 
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1.3. เศรษฐกิจ       

 
 
 

  
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(GPP AT CURRENT  MARKET  PRICES) 

  
1.4.  พืชเศรษฐกิจและอาชีพหลัก 
   1.  พืชเศรษฐกิจ   ผัก  มะเขือเทศ  ข้าว  ยางพารา 
   2.  อาชีพหลัก    ท านา  ท าสวน  ท าไร่ 
 

1.5. การลงทุน    

                     โรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ 

     ปี 2558  ปี 2559 
จ านวนโรงงาน (แห่ง)  20  22 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    755.7  311 
การจ้างงาน (คน)  332  421 

 
 

  
2. ข้อมูลด้านแรงงาน 

 
 
 2.1. ประชากร   

2.1. ประชากร  ณ วันที่  1  ธันวาคม  2559   
หน่วย : คน 

เพศ  ปี 2558  ปี 2559 
ชาย  172,891  171,887 
หญิง   178,312  177,391 
รวม  351,203  349,278 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  
 
 

 

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  21,751  21,286 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  61,427  60,457 

บึงกาฬ 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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2.4  ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงานท า จ าแนกตามระดับการศึกษาที่ส าเร็จ ปี 2563 
 

หน่วย : คน 
ระดับการศึกษา  ชาย  หญิง  รวม 

 ไม่มีการศึกษา 658  969  1,627 
 ต่ ากว่าประถมศึกษา 22,989  19,026  42,015 
 ระดับประถมศึกษา 29,921  23,682  53,603 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 18,668  11,853  30,521 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 13,805  11,905  25,711 

    -  สายสามัญ  12,444  10,674  23,118 
    -  สายอาชีวศึกษา  1,362  1,232  2,593  
    -  สายวิชาการศึกษา  -  -  - 

 ระดับอุดมศึกษา 7,643  9,273  16,916 
    -  สายวิชาการ  3,617  4,725  8,342 
    -  สายวิชาชีพ  3,168  1,795  4,963 
    -  สายวิชาการศึกษา  858  2,753  3,611 

 อื่น ๆ -  -  -  
 ไม่ทราบ  108  373  480 

รวม  93,793  77,081  170,874 
หมายเหต ุ: ในตารางสถติิ ผลรวมของแต่ละจ านวนไม่เทา่กับยอดรวม  

ทั้งน้ีเนื่องจากการปัดเศษทศนิยมของข้อมูลแตล่ะจ านวน ซึ่งได้จากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
ที่มา : กลุ่มสถิตแิรงงาน ส านักสถิตเิศรษฐกิจและสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 
 

2.5  อัตราค่าจ้างขั้นต่ า  
    

   
วันละ  320  บาท  

 
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการค่าจ้าง กระทรวงแรงงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บึงกาฬ 
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1.3. เศรษฐกิจ       

 
 
 

  
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(GPP AT CURRENT  MARKET  PRICES) 

  
1.4.  พืชเศรษฐกิจและอาชีพหลัก 
   1.  พืชเศรษฐกิจ   ผัก  มะเขือเทศ  ข้าว  ยางพารา 
   2.  อาชีพหลัก    ท านา  ท าสวน  ท าไร่ 
 

1.5. การลงทุน    

                     โรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ 

     ปี 2558  ปี 2559 
จ านวนโรงงาน (แห่ง)  20  22 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    755.7  311 
การจ้างงาน (คน)  332  421 

 
 

  
2. ข้อมูลด้านแรงงาน 

 
 
 2.1. ประชากร   

2.1. ประชากร  ณ วันที่  1  ธันวาคม  2559   
หน่วย : คน 

เพศ  ปี 2558  ปี 2559 
ชาย  172,891  171,887 
หญิง   178,312  177,391 
รวม  351,203  349,278 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  
 
 

 

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  21,751  21,286 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  61,427  60,457 

บึงกาฬ 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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2.6  สถานประกอบกิจการ ปี  2563 
        

ขนาดสถานประกอบการ  ปี  2563 
แห่ง ลูกจ้าง (คน)  

1 – 4  คน 1,195 2,166  
5 – 9  คน 398 2,655  
10 – 19  คน 112 1,508  
20 – 29  คน 52 1,672  
50 – 99  คน 6 435  
100 – 299  คน 6 886  
300 – 499  คน 1 337  
500 – 999  คน 
>= 1,000  คน 

1 
- 

653 
- 

 

รวม 1,771 10,312  
              ที่มา : ส านักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน                                                                          
              หมายเหต ุ: แสดงข้อมูลเฉพาะจ านวนสถานประกอบกิจการเอกชนที่ยังมีสถานการณ์ด าเนินการเป็นเปดิกิจการเท่าน้ัน 
  

2.7  ผู้ประกันตน  จ าแนกตามขนาดสถานประกอบการ  ปี 2563 
 

 

ขนาดสถานประกอบการ    ปี 2563 
   แห่ง    คน  

ตั้งแต ่ ≤10 คน   510  1,748 

ตั้งแต่   11 - 20  คน   70  1,041 

ตั้งแต่   21 - 50  คน   61  1,983 

ตั้งแต่   51 - 100  คน   22  1,485 

ตั้งแต่   101 - 200  คน   9  1,259 

ตั้งแต่   201 - 500  คน   4  1,173 

ตั้งแต่   501 - 1,000  คน   1  667 

ตั้งแต ่  ≥ 1,001  คน   -  - 
รวม   677  9,356 

 ที่มา : กองวิจัยและพัฒนา ส านักงานประกันสังคม   
หมายเหต ุ: 1. ข้อมูล ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2563 
              2. ขนาดสถานประกอบการ จ าแนกตามจ านวนลูกจ้างในสถานประกอบการ   
 

 

บึงกาฬ 
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1.3. เศรษฐกิจ       

 
 
 

  
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(GPP AT CURRENT  MARKET  PRICES) 

  
1.4.  พืชเศรษฐกิจและอาชีพหลัก 
   1.  พืชเศรษฐกิจ   ผัก  มะเขือเทศ  ข้าว  ยางพารา 
   2.  อาชีพหลัก    ท านา  ท าสวน  ท าไร่ 
 

1.5. การลงทุน    

                     โรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ 

     ปี 2558  ปี 2559 
จ านวนโรงงาน (แห่ง)  20  22 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    755.7  311 
การจ้างงาน (คน)  332  421 

 
 

  
2. ข้อมูลด้านแรงงาน 

 
 
 2.1. ประชากร   

2.1. ประชากร  ณ วันที่  1  ธันวาคม  2559   
หน่วย : คน 

เพศ  ปี 2558  ปี 2559 
ชาย  172,891  171,887 
หญิง   178,312  177,391 
รวม  351,203  349,278 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  
 
 

 

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  21,751  21,286 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  61,427  60,457 
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2.8  ผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนกรณีว่างงาน กรมการจัดหางาน ปี 2563 

 

     
               จ านวนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน   
 

หน่วย : คน 

ปี 2562 1,982 

ปี 2563 2,383 
 

    
     ทีม่า  :  กองพัฒนาระบบบริการจดัหางาน 

 

2.9  ข้อมูลการฝึกอาชีพ  ปี  2563 
                  หน่วย : คน 

ประเภทหลักสูตร   ชาย     หญิง    รวม  
1. เสริมทักษะ  -  -  - 
2. การประกอบอาชีพอิสระ  20  -  20 
3. เตรียมเข้าท างาน  23  -  23 
4. ยกระดับฝีมือแรงงาน  233  141  374 
5. ทดสอบมาตรฐานฝมีือแรงงาน  126  38  164 
6. การให้บริการพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับการแข่งขัน  20  21  41 
7. การพัฒนาฝีมือแรงงานพัฒนาบุคลากรฝึก/วิทยากรภายนอก  -  -  - 
8. ส่งเสรมิ/พัฒนาฝมีือแรงงานในสถานประกอบการ  -  -  - 
9. แรงงานฝีมือและศักยภาพแข่งขันโลจสิติกส์  -  -  - 
10. แรงงานฝีมือและศักยภาพแขง่ขันท่องเที่ยว  13  54  67 
11. รงงานผู้สูงอายเุพื่อเพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพ  30  30  60 
12. อาชีพเสริม  32  158  190 
13. การพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรบัการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐาน 
     ฝีมือแรงงาน  20  21  41 

รวม  517  463  980 
    ที่มา : ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ 

 
 

 
 
 
 

บึงกาฬ 
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1.3. เศรษฐกิจ       

 
 
 

  
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(GPP AT CURRENT  MARKET  PRICES) 

  
1.4.  พืชเศรษฐกิจและอาชีพหลัก 
   1.  พืชเศรษฐกิจ   ผัก  มะเขือเทศ  ข้าว  ยางพารา 
   2.  อาชีพหลัก    ท านา  ท าสวน  ท าไร่ 
 

1.5. การลงทุน    

                     โรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ 

     ปี 2558  ปี 2559 
จ านวนโรงงาน (แห่ง)  20  22 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    755.7  311 
การจ้างงาน (คน)  332  421 

 
 

  
2. ข้อมูลด้านแรงงาน 

 
 
 2.1. ประชากร   

2.1. ประชากร  ณ วันที่  1  ธันวาคม  2559   
หน่วย : คน 

เพศ  ปี 2558  ปี 2559 
ชาย  172,891  171,887 
หญิง   178,312  177,391 
รวม  351,203  349,278 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  
 
 

 

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  21,751  21,286 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  61,427  60,457 

บึงกาฬ 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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2.10  แรงงานไทยไปต่างประเทศ 

หน่วย:คน 
 ปี 2562 ปี 2563 
 ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

 ผู้ขออนุญาตเดินทางไปท างาน
ในต่างประเทศ 720 118 838 364 73 437 

- กรมจัดส่ง 259 20 279 60 5 65 
- บริษัทจัดส่ง 300 59 359 236 47 283 
- เดินทางด้วยตนเอง 39 31 70 21 17 38 
- นายจ้างพาไป 122 8 130 47 4 51 

   ฝึกงาน 12 5 17 2 3 5 
    ท างาน 110 3 113 45 1 46 

 RE-ENTRY 343 104 447 107 23 130 
หมายเหต ุ: RE-ENTRY  คือ ผู้ที่ไปท างานต่างประเทศแล้วกลับมาพักผ่อนชั่วคราว 
ที่มา : ระบบบริหารแรงงานไทยไปตา่งประเทศ  กองบริหารแรงงานไทยไปตา่งประเทศ 

 
  
 

2.11  แรงงานต่างด้าว  ณ  เดือนธันวาคม ปี  2563 
  

   จ านวนคนต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตท างานคงเหลือ 
 

ประเภทคนต่างด้าว    จ านวน  
 (คน) 

  มาตรา 59   1,197 
          ตลอดชีพ   - 

 ทั่วไป    31 
          พิสูจน์สญัชาติเดิม   - 
          น าเข้าตาม MOU   845 
          น าเข้าตาม มติ ครม.20 ส.ค.2562   321 
 มาตรา 62  สงเสริมการลงทุน   - 
 มาตรา 63/1 ชนกลุ่มน้อย   4 
 มาตรา 63/2     
          มติ ครม. 4 ส.ค.63 ตามแบบ บต.23  54 

 มติ ครม. 4 ส.ค.63 ตามแบบ บต.24  - 
 มาตรา 64  คนต่างด้าวท างานไป-กลับ หรือตามฤดูกาล  - 

รวม  1,255 
ที่มา : ฝ่ายสารสนเทศ กลุ่มงานพัฒนาระบบควบคุมการท างานของคนต่างด้าว 

 ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว 
 
 

 

บึงกาฬ 
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1.3. เศรษฐกิจ       

 
 
 

  
หมายเหตุ : ข้อมูล GPP ที่ได้เป็นค่าการประมาณการ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(GPP AT CURRENT  MARKET  PRICES) 

  
1.4.  พืชเศรษฐกิจและอาชีพหลัก 
   1.  พืชเศรษฐกิจ   ผัก  มะเขือเทศ  ข้าว  ยางพารา 
   2.  อาชีพหลัก    ท านา  ท าสวน  ท าไร่ 
 

1.5. การลงทุน    

                     โรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ 

     ปี 2558  ปี 2559 
จ านวนโรงงาน (แห่ง)  20  22 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)    755.7  311 
การจ้างงาน (คน)  332  421 

 
 

  
2. ข้อมูลด้านแรงงาน 

 
 
 2.1. ประชากร   

2.1. ประชากร  ณ วันที่  1  ธันวาคม  2559   
หน่วย : คน 

เพศ  ปี 2558  ปี 2559 
ชาย  172,891  171,887 
หญิง   178,312  177,391 
รวม  351,203  349,278 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  
 
 

 

  ปี 2557  ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)  21,751  21,286 
รายได้เฉลี่ยต่อคน / ปี  (บาท)  61,427  60,457 

บึงกาฬ 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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2.12  ต าแหน่งงานว่าง ผูส้มัครงานที่มาใช้บรกิารจัดหางาน และการบรรจุงานในประเทศ ปี  2563 

เพศ 
 ปี  2563  

 
ต าแหน่งงานว่าง 

(อัตรา)  
ผู้สมัครงานที่มาใช้
บริการจัดหางาน 

(คน) 
 บรรจุงาน 

(คน)  

ชาย 68  858  652  

หญิง 11  908  687  

ไม่ระบ ุ 2,101  -  -  

รวม  2,180  1,766  1,339  
                      ที่มา : ระบบ Smart Job Center  กรมการจดัหางาน 
 

2.13  อุตสาหกรรมที่นายจ้างต้องการแรงงาน 5 อันดับแรก ปี 2563 
   

1.  การผลิตยางแผ่น และยางแท่ง    จ านวน     798 อัตรา 
2.  การผลิตเครื่องจักรเพื่อใช้งานเฉพาะอย่าง   จ านวน     204 อัตรา 
3.  การก าหนดกฎเกณฑ์และการสนับสนุนเพื่อเพิม่ประสิทธิภาพ จ านวน     200 อัตรา 
    ในการด าเนินงานทางการเกษตรกรรม การป่าไม ้   
4.  ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้างหลายชนิด รวมถึงวัสดุอุปกรณ์และ จ านวน     166 อัตรา 
    เครื่องมือชนิดน าไปใช้ท างานได้ด้วยตัวเอง  
5.  การผลิตส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์    จ านวน     130 อัตรา 
 

 

2.14  อาชีพที่นายจ้างต้องการแรงงาน 5 อันดับแรก ปี 2563 
1.  แรงงานด้านการประกอบ     จ านวน     573  อัตรา 
2.  แรงงานบรรจุผลิตภณัฑ ์     จ านวน     410 อัตรา 
3.  ช่างเพชรพลอย   ช่างประดิษฐ์โลหะมีค่าและกึ่งมีค่า  จ านวน     270 อัตรา 
4.  ตัวแทนจัดหาบริการทางธรุกิจและนายหนา้การค้า  จ านวน     202 อัตรา  
5.  พนักงานขายของหน้าร้าน     จ านวน     180 อัตรา 

 
 

2.15  อาชีพที่มีผู้บรรจุงาน 5 อันดับแรก ปี 2563 
1.  ช่างเพชรพลอย   ช่างประดิษฐ์โลหะมีค่าและกึ่งมีค่า  จ านวน     224 คน 
2.  แรงงานบรรจุผลิตภณัฑ ์     จ านวน     211 คน 
3.  แรงงานด้านการประกอบ     จ านวน     160 คน 
4.  ตัวแทนจัดหาบริการทางธรุกิจและนายหนา้การค้า  จ านวน     141 คน  
5.  พนักงานรับส่งเอกสาร พนักงานขนสัมภาระ   จ านวน     115 คน 
 

   

บึงกาฬ 

ที่มา : ระบบ Smart Job Center  กรมการจัดหางาน 
 

ที่มา : ระบบ Smart Job Center  กรมการจัดหางาน 

ที่มา : ระบบ Smart Job Center  กรมการจัดหางาน 
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1. ข้อมลูทั่วไป 
1.1      เว็บไซต์จังหวัด 20 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเว็บไซต์วิกิพีเดีย 
1.2 .1  ส านักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  
1.2.2    กลุ่มงานกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น 2  กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น 

   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
1.3     ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
1.4     ส านักงานสถิติจังหวัด  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
1.5        กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 

2. ข้อมูลด้านแรงงาน 
 2.1       ส านักงานสถิติแห่งชาติ      
 2.2      กลุ่มสถิติแรงงาน ส านักสถิติเศรษฐกิจและสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
2.3   กลุ่มสถิติแรงงาน ส านักสถิติเศรษฐกิจและสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
2.4   กลุ่มสถิติแรงงาน ส านักสถิติเศรษฐกิจและสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
2.5   ส านักงานคณะกรรมการค่าจ้าง ส านักเศรษฐกิจแรงงาน  
   ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
2.6   ส านักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
2.7   กองวิจัยและพัฒนา ส านักงานประกันสังคม 
2.8   กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน กรมการจัดหางาน  กระทรวงแรงงาน 
2.9   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน/ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน  

   20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
2.10      ระบบบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ  กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ 
2.11  ฝ่ายสารสนเทศ กลุ่มงานพัฒนาระบบควบคุมการท างานของคนต่างด้าว 

ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว 
2.12  ระบบ Smart Job Center  กรมการจัดหางาน  กระทรวงแรงงาน 
2.13  ระบบ Smart Job Center  กรมการจัดหางาน  กระทรวงแรงงาน  
2.14  ระบบ Smart Job Center  กรมการจัดหางาน  กระทรวงแรงงาน 
2.15  ระบบ Smart Job Center  กรมการจัดหางาน  กระทรวงแรงงาน 

   
 
 

 



 

    
  

ที่ปรึกษาที่ปรึกษา  
  

นางสาวสุวกุล  ไตรรัตน์ผลาดล 
ผู้อ านวยการกองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน 

 
 

คณะคณะผู้จัดท าผู้จัดท า  
  

นายธวัช  วงค์ริน 
หัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
นายอ ามฤต   แสนเมอืง  นักวิชาการแรงงานช านาญการ 
นางสาวผ่องพรรณ  หนุนนัด  นักวิชาการแรงงานช านาญการ 
นางวรรษมน   เค้าสิม   เจ้าพนักงานแรงงานช านาญงาน 
นางณัฏฐ์ธนินษา  ภูสรัญญ์ริช  นักวิชาการแรงงาน 
นางสาวสุพิชชา     บุญศร ี  นักสถิติ 
นางสาวอนัญญา  อรรคบุตร  นักวิชาการแรงงาน 
นางสาวอรปรียา    คนยืน    นักวิชาการแรงงาน  
นายอภิชาติ   นาหนองตูม  นักวิชาการแรงงาน 
นายสลัด   สุจันทร ์  พนักงานขับรถยนต์ 
 
 



ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
ศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) ชั้น 3 ถนนศูนย์ราชการ ตำาบลในเมือง

อำาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทร. 0-4323-9016, 0-4323-4752

www.doe.go.th/lmi-ne


