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ประชากรรวม
462,188 คน

อายุตากว่า 15 ปี
86,203 คน

อายุ 15 ปีขึ้นไป
375,985 คน

ผู้อยู่ในกาลังแรงงาน
(ผู้ทีพร้อมทางาน)
266,777 คน

ผู้ว่างงาน
827 คน

ผู้มีงานทา
265,950 คน

ประถมศึกษาฯ
125,721 คน
อุดมศึกษา
47,209 คน
ม.ปลาย
47,147 คน
ม.ต้น
45,062 คน
ไม่ระบุ 812 คน

ผู้อยู่นอกกาลังแรงงาน
(ผู้ทีไม่พร้อมทางาน)
109,208 คน

ผู้รอฤดูกาล
0 คน
ในภาคเกษตรกรรม
72,803 คน
นอกภาคเกษตรกรรม
193,148 คน
การขายส่ง การขายปลีก
59,187 คน
กิจกรรมโรงแรมและอาหาร
33,857 คน
การผลิต 30,564 คน
การก่อสร้าง 19,425 คน
การบริหารราชการและ
ป้องกันประเทศ 8,851 คน
อืน ๆ 41,264 คน

ที่มา : สานักงานสถิติแห่งชาติ

(1)

2. การให้บริการจัดหางานของรัฐ
- ตาแหน่งงาน 181 อัตรา ลดลง 15.42%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

- การบรรจุงาน 155 คน มีจานวนเท่ากับ
ช่วงเดียวกันปีก่อน
จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
61 คน (39.35%)

จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
33 อัตรา (5.54%)

โรงแรม รีสอร์ทฯ

28 อัตรา (4.70%)

กิจกรรมการรักษาฯ

19 อัตรา (3.19%)

การผลิตผลไม้และผักฯ

16 อัตรา (2.68%)

การขายปลีกสินค้าฯ

การผลิตผลไม้และผักฯ

การบริการด้านอาหารฯ
ร้านสะดวกซื้อ มินิมาร์ท
การผลิตผลไม้และผักฯ

13 อัตรา (2.18%)

การขายยานยนต์ใหม่ฯ

15 คน (9.68%)

โรงแรม รีสอร์ทฯ

9 คน (5.81%)
6 คน (3.87%)
5 คน (3.23%)

จาแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก
56 คน (36.13%)
แรงงานในด้านการผลิตฯ

จาแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก
พนักงานบริการลูกค้า
พนักงานบัญชี

32 อัตรา (17.68%)

พนักงานบริการลูกค้า

26 อัตรา (14.36%)

พนักงานขายสินค้าฯ

22 อัตรา (12.15%)

พนักงานขายสินค้าฯ
แม่บ้านสานักงาน

19 อัตรา (10.50%)

22 คน (14.19%)
17 คน (10.97%)

พนักงานขายฯ

6 คน (3.87%)

พนักงานบัญชี

6 คน (3.87%)

14 อัตรา (7.73%)

แม่บ้านโรงแรม

3. ความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
- ผู้สมัครงาน (รวมทุกการให้บริการ) 310 คน
เพิ่มขึ้น 64.02% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จาแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก
170 คน (54.84%)
พนักงานบริการลูกค้า
พนักงานขายสินค้าฯ

35 คน (11.29%)

แม่บ้านสานักงาน

15 คน (4.84%)

แม่บ้านโรงแรม

13 คน (4.19%)

แรงงานในด้านการผลิตฯ

12 คน (3.87%)

มีจานวน 80 อัตรา
- การท่องเที่ยวฯ 60.00%
- การแปรรูปอาหาร 30.00%
- การแพทย์ครบวงจร 5.00%
- การบินและโลจิสติกส์ 2.50%
- ดิจิทัล 1.25%
- อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 1.25%
จาแนกตามระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
และตากว่า 13.75%

ป.ตรี ขึ้นไป
23.75%

ม.ต้น 21.25%

จาแนกตามระดับการศึกษา
ป.ตรี ขึ้นไป
12.90%

ปวส. 19.03%

ประถมศึกษา
และตากว่า 6.13%

อนุปริญญา
2.50%
ม.ต้น 9.03%

310 คน

ม.ปลาย
12.58%

80 อัตรา
ปวส. 5.00%

ม.ปลาย
16.25%
ปวช. 17.50%

ปวช. 40.32%
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การจ้างงาน 68,404 คน
จาแนกตามขนาด

4. การเดินทางไปทางานในต่างประเทศ
จานวน 17 คน มีจานวนเท่ากับช่วงเดียวกันปีก่อน

ขนาด 1-9 คน

จาแนกตามประเภทการเดินทาง

ขนาด 10-49 คน
6 คน
(35.29%)

Re-Entry
เดินทางด้วยตนเอง

5 คน (29.41%)

บริษัทจัดหางานจัดส่ง

3 คน (17.65%)

กรมการจัดหางานจัดส่ง

2 คน (11.76%)

นายจ้างพาลูกจ้างไปทางาน

1 คน (5.88%)

ขนาด 50-99 คน

6,156 คน

ขนาด 100-499 คน

13,996 คน

ขนาด 500-999 คน

6,255 คน

ขนาด 1,000 คนขึ้นไป

10,459 คน

2.50 หมืนคน

การผลิต

ชัวคราวทัวไป
1,078 คน
(3.34%)

โรงแรมและภัตตาคาร
พิสูจน์สัญชาติ
7,621 คน
(23.64%)

นาเข้า
6,631 คน
(20.57%)

1.21 หมืนคน

การขายส่ง การขายปลีก

1.08 หมืนคน

การประมง
บริการการเงิน ประกันภัยฯ

ต่างด้าว
คงเหลือ
32,233 คน

ตามมติครม.
วันที 16 ม.ค. 61
15,206 คน
(47.18%)

18,328 คน

การจ้างงาน
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

5. การทางานของคนต่างด้าว
กลุ่มประมง
ทะเล
1,206 คน
(3.74%)

13,210 คน

0.51 หมืนคน
0.39 หมืนคน

ที่มา : สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด

7. สถานประกอบการในระบบประกันสังคม

เดินทางไป กลับ 0 คน
(0.00%)

BOI 131 คน
(0.41%)

ชนกลุ่มน้อย
360 คน
(1.12%)

6. จานวนสถานประกอบการและลูกจ้าง

3,221 แห่ง

ขนาด 10-49 คน

822 แห่ง

ขนาด 50-99 คน

84 แห่ง

ขนาด 100-499 คน

68 แห่ง

ขนาด 500-999 คน

8 แห่ง

ขนาด 1,000 คนขึ้นไป

4 แห่ง

เพิมขึ้น 1.25%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

ผู้ประกันตน
9.88 หมืนคน

สถานประกอบการ 4,207 แห่ง
จาแนกตามขนาด
ขนาด 1-9 คน

สถานประกอบการ
3,318 แห่ง

ลดลง 0.52%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

- ม.33 จานวน 6.64 หมืนคน
- ม.39 จานวน 9.73 พันคน
- ม.40 จานวน 2.27 หมืนคน

จานวนแรงงานต่างด้าวในระบบประกันสังคม
- สถานประกอบการ จานวน 486 แห่ง
- ผู้ประกันตน จานวน 10,615 คน
ที่มา : สานักงานประกันสังคมจังหวัด

สถานประกอบการ
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
1,297 แห่ง

การขายส่ง การขายปลีก
โรงแรมและภัตตาคาร
การประมง
การผลิต
บริการการเงิน ประกันภัยฯ

734 แห่ง
524 แห่ง

8. โรงงานอุตสาหกรรมทีได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการใหม่
จานวน 2 แห่ง
มีจานวนเท่ากับ
ช่วงเดียวกันปีก่อน

เงินทุน 16 ล้านบาท
การจ้างงาน 32 คน

392 แห่ง
กิจการร่อน คัด แยกใยมะพร้าว
กิจการซ่อม- พ่นสีรถยนต์

353 แห่ง

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม
(3)

