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1. ข้อมูลการทำงานของประชากร ไตรมาส 4/2562

ประชากรรวม
477,407 คน

อายุต่ากว่า 15 ปี
75,474 คน

อายุ 15 ปีขึ้นไป
401,933 คน

ผู้อยู่ในก่าลังแรงงาน
(ผู้ทีพร้อมท่างาน)
281,961 คน

ผู้ว่างงาน
2,168 คน

ผู้มีงานท่า
279,793 คน

ผู้อยู่นอกก่าลังแรงงาน
(ผู้ทีไม่พร้อมท่างาน)
119,972 คน

ผู้รอฤดูกาล
0 คน

ประถมศึกษาฯ
119,800 คน

เกษตรกรรม การป่าไม้
และการประมง 60,313 คน

อุดมศึกษา
54,478 คน

การขายส่ง การขายปลีก
55,437 คน

ม.ปลาย
51,546 คน

การผลิต 44,585 คน

ม.ต้น
48,946 คน

กิจกรรมโรงแรมและอาหาร
34,521 คน

ไม่ระบุ 5,023 คน

การก่อสร้าง 17,664 คน

อืน ๆ 67,274 คน

ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
(1)

2. การให้บริการจัดหางานของรัฐ
- ตำแหน่งงาน 193 อัตรา ลดลง 8.10%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

- การบรรจุงาน 172 คน ลดลง 8.99%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จ่าแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก

จ่าแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก

34 คน (19.77%)
แรงงานในด้านการผลิตฯ

35 อัตรา (18.13%)
แรงงานในด้านการผลิตฯ

29 คน (16.86%)
ผู้ประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

30 อัตรา (15.54%)
ผู้ประกอบอุปกรณ์ฯ

18 คน (10.47%)

ช่างปักผ้าลูกไม้ด้วยเครื่องจักร
20 อัตรา (10.36%)

ช่างปักผ้าลูกไม้ด้วยเครื่องจักร

18 อัตรา (9.33%)

พนักงานขายสินค้าฯ

เสมียนพนักงานทั่วไปฯ

16 อัตรา (8.29%)

จ่าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

17 คน (9.88%)

พนักงานขายสินค้าฯ

14 คน (8.14%)

เสมียนพนักงานทั่วไปฯ

จ่าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
40 คน (23.26%)
การผลิตคอมพิวเตอร์ฯ

42 อัตรา (21.76%)
การผลิตคอมพิวเตอร์ฯ
25 อัตรา (12.95%)

การขายส่งด้ายและผ้า
การผลิตผลไม้และผักฯ

19 อัตรา (9.84%)

ร้านสะดวกซื้อ/มินิมาร์ท

18 อัตรา (9.33%)

การบริหารราชการส่วนภูมิภาค

23 คน (13.37%)

การขายส่งด้ายและผ้า
ร้านสะดวกซื้อ มินิมาร์ท

18 คน (10.47%)

การผลิตผลไม้และผักฯ

17 คน (9.88%)

การบริหารราชการส่วนภูมิภาค

9 คน (5.23%)

9 อัตรา (4.66%)

จ่าแนกตามระดับการศึกษา
จ่าแนกตามระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
และต่ากว่า 11.40%

ป.ตรี ขึ้นไป 12.44%

ป.ตรี ขึ้นไป
15.70%

ประถมศึกษา
และต่ากว่า
12.79%

อนุปริญญา 0.58%

อนุปริญญา 8.29%

172 คน
ปวส. 14.51%

ม.ต้น 19.19%

ปวส. 11.05%

193 อัตรา
ม.ต้น 21.24%

ปวช. 6.40%
ม.ปลาย 34.30%

ปวช. 13.99%

ม.ปลาย 18.13%

(2)

- ผู้สมัครงาน (รวมทุกการให้บริการ) 182 คน
ลดลง 16.89% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จ่าแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก

จ่าแนกตามระดับการศึกษา

ประถมศึกษาและ
ต่ากว่า 11.76%

ป.ตรีขึ้นไป 16.47%

46 คน (25.27%)
อนุปริญญา 10.59%

แรงงานในด้านการผลิตฯ

25 คน (13.74%)

ผู้ประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

85 อัตรา
ปวส. 15.29%

พนักงานขายสินค้าฯ

18 คน (9.89%)

เสมียนพนักงานทั่วไปฯ

18 คน (9.89%)

ม.ต้น 20.00%

ม.ปลาย
15.29%

ปวช. 10.59%
16 คน (8.79%)

ช่างปักผ้าลูกไม้ด้วยเครื่องจักร

4. การเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ
จำนวน 15 คน
เพิ่มขึ้น 15.38%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

จ่าแนกตามระดับการศึกษา

ป.ตรี ขึ้นไป
16.48%

ประถมศึกษา
และต่ากว่า
13.19%

อนุปริญญา 0.55%

จ่าแนกตามประเภทการเดินทาง
12 คน
(80.00%)

Re- Entry

182 คน
ปวส. 10.44%

ม.ต้น 18.68%
บริษัทจัดหางานจัดส่ง

2 คน
(13.33%)

ปวช. 7.14%
ม.ปลาย 33.52%

3. ความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
มีจำนวน 85 อัตรา
- อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 50.59%
- การแปรรูปอาหาร 34.12%
- การแพทย์ครบวงจร 8.24%
- การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ฯ 5.88%
- ดิจิทัล 1.18%

นายจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกงาน

1 คน
(6.67%)

5. การทำงานของคนต่างด้าว
จำนวน 21,369 คน
- ชั่วคราวทั่วไป 471 คน
- ชนกลุ่มน้อย 177 คน
- นำเข้า 13,656 คน
- เดินทางไป-กลับ – คน
- มติครม.วันที่ 16 ม.ค.61
- มติครม.วันที่ 20 ส.ค.62
- กลุ่มประมงทะเล - คน

- BOI 18 คน
- พิสูจน์สัญชาติ 1,018 คน
- จำเป็นเร่งด่วน – คน
2,358 คน
3,671 คน

(3)

6. จำนวนสถานประกอบการและลูกจ้าง

การจ้างงาน
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

สถานประกอบการ 3,785 แห่ง
จ่าแนกตามขนาด

การผลิต
ขนาด 1-9 คน
ขนาด 10-49 คน

2.72 หมืนคน

3,053 แห่ง
การขายส่ง การขายปลีกฯ

567 แห่ง

ขนาด 50-99 คน

82 แห่ง

โรงแรมและภัตตาคาร

ขนาด 100-499 คน

79 แห่ง

การประมง

ขนาด 500-999 คน

2 แห่ง

ขนาด 1,000 คนขึ้นไป

2 แห่ง

การก่อสร้าง

1.09 หมืนคน
0.64 หมืนคน
0.40 หมืนคน
0.29 หมืนคน

ที่มา : สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด

สถานประกอบการ
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
การขายส่ง การขายปลีก

1,620 แห่ง

การประมง

347 แห่ง

โรงแรมและภัตตาคาร

340 แห่ง

ลดลง 1.14%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

239 แห่ง

ขนาด 1-9 คน

จำนวนแรงงานต่างด้าวในระบบประกันสังคมคงเหลือ
- สถานประกอบการ จำนวน 608 แห่ง
- ผู้ประกันตน จำนวน 14,542 คน
12,161 คน

ขนาด 10-49 คน

8. โรงงานอุตสาหกรรมทีได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการใหม่

11,664 คน

ขนาด 50-99 คน

เงินทุน 3.20 ล้านบาท
จำนวน 1 แห่ง
ลดลง 66.67%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

5,926 คน

การจ้างงาน 3 คน

15,969 คน

ขนาด 100-499 คน

ขนาด 1,000 คนขึ้นไป

ลดลง 1.93%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

- ม.33 จำนวน 5.80 หมืนคน
- ม.39 จำนวน 8.01 พันคน
- ม.40 จำนวน 1.95 หมืนคน

การจ้างงาน 59,135 คน
จ่าแนกตามขนาด

ขนาด 500-999 คน

สถานประกอบการ
2,793 แห่ง
ผู้ประกันตน
8.55 หมืนคน

568 แห่ง

การผลิต

การก่อสร้าง

7. สถานประกอบการในระบบประกันสังคมคงเหลือ

1,605 คน

กิจการขุดตักดินเพือการก่อสร้าง
11,810 คน

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

(4)

