สถานการณตลาดแรงงาน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ เดือน ก.พ. 2561
1. ประชากรในจังหวัดประจวบคีรีขันธ
ไตรมาส 4/2560

ลดลง 0.18%
จากชวงเดียวกัน
ปกอน

ประชากรรวม
463,804 คน
อายุ 15 ปขึ้นไป
375,618 คน

อายุต่ํากวา 15 ป
88,186 คน

ผูมีงานทํา
268,497 คน

กิจกรรมการเงินฯ
การทําเหมืองแรและเหมืองหิน

41 คน (20.71%)
36 คน (18.18%)
10 คน (5.05%)
7 คน (3.54%)

อื่นๆ

เรียนหนังสือ
21,460 คน

ผูวางงาน
1,145 คน

67 คน (33.84%)

การผลิต

การขายสงและการขายปลีกฯ

ทํางานบาน
40,530 คน

กําลังแรงงานปจจุบัน
269,641 คน

ตําแหนงงาน 198 อัตรา
เพิ่มขึ้น 2 เทา จากชวงเดียวกันปกอน
ที่พักแรมและบริการดานอาหาร

ไมอยูในกําลังแรงงาน
105,977 คน

กําลังแรงงานรวม
269,641 คน
กําลังแรงงานที่
รอฤดูกาล 0 คน

3. การใหบริการของสํานักงานจัดหางาน

37 คน (18.69%)

อื่นๆ
43,987 คน

- อัตราการวางงาน 0.42

ผูมีงานทํา 2.68 แสนคน ลดลง 2.05% จากป 2559
- ในภาคเกษตร 8.77 หมื่นคน (32.67%)
- นอกภาคเกษตร 1.81 แสนคน (67.33%)
ผูมีงานทํา จําแนกตามอุตสาหกรรม
5.67 หมื่นคน

การขายสงฯ
การผลิต

3.14 หมื่นคน

กิจกรรมโรงแรมฯ

3.00 หมื่นคน

การกอสราง
การบริหารราชการฯ

ผูสมัครงาน 153 อัตรา
เพิ่มขึ้น 5 เทา จากชวงเดียวกันปกอน
พนักงานบริการ พนักงานขายฯ
ชางเทคนิคและผูปฏิบัติงานฯ

28 คน (18.30%)

อาชีพงานพื้นฐาน

26 คน (16.99%)

เสมียน เจาหนาที่
ผูบัญญัติกฏหมายฯ
อื่น ๆ

1.45 หมื่นคน

66 คน (43.14%)

19 คน (12.42%)
5 คน (3.27%)
9 คน (5.88%)

1.20 หมื่นคน

อื่น ๆ

3.64 หมื่นคน

ผูมีงานทํา จําแนกตามระดับการศึกษา
ประถมศึกษาและต่ํากวา

1.22 แสนคน

มัธยมศึกษาตอนตน

0.52 แสนคน

การบรรจุงาน 234 อัตรา
เพิ่มขึ้น 2 เทา จากชวงเดียวกันปกอน
76 คน
(32.48%)
71 คน
(30.34%)

การขายสงและการขายปลีก
การผลิต
ที่พักแรมและบริการดานอาหาร

37 คน (15.81%)

มัธยมศึกษาตอนปลาย

0.42 แสนคน

การทําเหมืองแรและเหมืองหิน

8 คน (3.42%)

อุดมศึกษา

0.45 แสนคน

กิจกรรมทางการเงินฯ

8 คน (3.42%)

ไมระบุ

0.07 แสนคน

อื่น ๆ

34 คน (14.53%)

2. ไมมจี ํานวนโรงงานที่ขอเปดกิจการใหม
(1)

4. ความตองการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรม
เปาหมาย เดือน ก.พ. 2561 มีจํานวน 115 อัตรา
- การแปรรูปอาหาร 47.83%
- การทองเที่ยวฯ 42.61%
- ดิจิทัล 4.35%
- อิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ 1.74%
- การบินและโลจิสติกส 1.74%
- การแพทยครบวงจร 1.74%

6. สถาบันการศึกษา
ทั้งหมด 303 แหง
เอกชน 38 แหง 12.54%
- ประถม/มัธยม 37 แหง
- อาชีวศึกษา 1 แหง

รัฐบาล 265 แหง 87.46%
- ประถม/มัธยม 260 แหง
- อาชีวศึกษา 4 แหง
- อุดมศึกษา 1 แหง

ความตองการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรม
เปาหมาย จําแนกตามระดับการศึกษา
ปริญญาตรีขึ้นไป
5.22%
ปวส. 4.35%

ประถมศึกษา
และต่ํากวา 27.83%

ผูสําเร็จการศึกษาระดับปวช./ปวส.
ตามสาขาวิชา ป 2559 จํานวน 1,532 คน
อุตสาหกรรมการ
โรงแรม0.91%

115 อัตรา

ปวช. 15.65%

พาณิชยกรรม/
บริหารธุรกิจ
52.28%

ชาง
อุตสาหกรรม
46.80%

มัธยมศึกษา 46.96%

5. แนวโนมความตองการแรงงานใน10

อุตสาหกรรมเปาหมาย

ป 2561 มี ค วามต อ งการแรงงาน 8,013 คน และมี
แนวโน ม ลดลงอย า งต อ เนื่ อ ง โดยป 2565 ลดลงจากป
2561 รอยละ 29.24

ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ป 2559
จํานวน 823 คน
วิศวกรรมศาสตร
4.25%
อุตสาหกรรมการโรงแรม
และการทองเที่ยว 9.84%

แนวโนมความตองการแรงงาน
ใน 10 อุตสาหกรรมเปาหมาย
1,888 คน

1,736 คน

1,594 คน

บริหารธุรกิจ
52.25%

อุตสาหกรรมและ…

1,459 คน

1,336 คน

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565

ผูสําเร็จการศึกษา จบสาขาที่สอดคลองกับ 10
อุตสาหกรรมเปาหมาย จํานวน 1,124 คน
-ระดับ ปวช./ปวส. 731 คน (65.04%)
-ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 393 คน (34.96%)
(2)

7. แรงงานนอกระบบมีจํานวน 1.44 แสนคน
- ชาย 7.86 หมื่นคน (54.71%)
- หญิง 6.51 หมื่นคน (45.29%)

9. การทํางานของคนตางดาว

แรงงานตางดาว ประมาณ 4.04 หมื่นคน
เพิ่มขึ้น 8.00% จากชวงเดียวกันปกอน
แรงงานตางดาวทั้งหมด
จําแนกตามประเภทการอนุญาต

แรงงานนอกระบบตามประเภทอาชีพ
5 อันดับแรก ป 2560
5.71 หมื่นคน

ดานการเกษตรและประมง

4.30 หมื่นคน

พนักงานบริการ
1.95 หมื่นคน

อาชีพพื้นฐานฯ
ดานความสามารถทางฝมือฯ
ผูบัญญัติกฎหมายฯ

1.34 หมื่นคน
0.40 หมื่นคน

แรงงานตางดาวถูกกฎหมาย
36,280 คน (89.73%)
- ชั่วคราว (ทั่วไป) 1,925 คน
- พิสูจนสัญชาติ 26,887 คน
- นําเขา 7,303 คน
- BOI 165 คน

แรงงานตางดาวที่ไดรับ
การผอนผันใหทํางาน
4,153 คน (10.27%)
- ชนกลุมนอย 407 คน
- 3 สัญชาติ ตามประกาศ คสช.
3,746 คน

แรงงานนอกระบบตามระดับการศึกษา ป 2560
อุดมศึกษา
1.40 หมื่นคน

อื่นๆ
1.8 พันคน

มัธยมปลาย
2.14 หมื่นคน

ประถม
และตํ่ากว่า
8.35 หมื่นคน

มัธยมต้ น
2.29 หมื่นคน

8. การเดินทางไปทํางานในตางประเทศ

จากข อ มู ล สํ านั ก บริ ห ารแรงงานไทยไปต างประเทศ
เดื อ น ก.พ. 2561 มี จํ า นวน 16 คน เพิ่ ม ขึ้ น 77.78%
จากชวงเดียวกันปกอ น
การเดินทางไปทํางานตางประเทศ
จําแนกตามประเภทการเดินทาง

บริษัทจัดหางานจัดสง

1 คน
(6.25%)

นายจางสงลูกจางไปทํางาน

2 คน
(12.50%)

แจงการเดินทางดวยตนเอง

2 คน
(12.50%)

สถาน
ประกอบการ
3,210 แหง

ผูประกันตน

9.12 หมื่นคน
8.13% จาก
ชวงเดียวกันปกอน

1.36% จาก
ชวงเดียวกันปกอน

ผูประกันตน ทั้งหมด 9.12 หมื่นคน
11 คน
(68.75%)

Re-Entry

10. สถานประกอบการในระบบประกันสังคม

6.30 หมื่นคน

มาตรา 33

มาตรา 39

มาตรา 40

0.85 หมื่นคน

1.97 หมื่นคน

(3)

