ข้อมูลสถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดือนกันยายน 2564
1. ข้อมูลการทางานของประชากร ไตรมาส 2/2564

ประชากรรวม
459,513 คน

อายุตากว่า 15 ปี
83,479 คน

อายุ 15 ปีขึ้นไป
376,034 คน

ผู้อยู่ในกาลังแรงงาน
(ผู้ทีพร้อมทางาน)
262,103 คน

ผู้ว่างงาน
5,633 คน

ผู้มีงานทา
256,470 คน

ผู้อยู่นอกกาลังแรงงาน
(ผู้ทีไม่พร้อมทางาน)
113,931 คน

ผู้รอฤดูกาล
0 คน

ประถมศึกษาฯ
109,099 คน

เกษตรกรรม การป่าไม้ และ
การประมง 81,380 คน

อุดมศึกษา

การขายส่ง การขายปลีก
56,603 คน

52,210 คน
ม.ต้น
49,248 คน
ม.ปลาย

กิจกรรมโรงแรมและอาหาร
29,733 คน
การก่อสร้าง 21,057 คน

44,577 คน
ไม่ระบุ 1,336 คน

การผลิต 20,112 คน

อืน ๆ 47,586 คน

ที่มา : สานักงานสถิติแห่งชาติ
(1)

2. การให้บริการจัดหางานของรัฐ
ตาแหน่งงาน 168 อัตรา
- ลดลง 11.58% จากเดือนที่ผ่านมา
- ลดลง 85.93% จากช่วงเดียวกันปีก่อน

การบรรจุงาน 126 คน
- เพิ่มขึ้น 41.57% จากเดือนที่ผ่านมา
- เพิ่มขึ้น 51.81% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จาแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก

จาแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก

28 คน (22.22%)
แรงงานด้านการประกอบ

แรงงานด้านการผลิต/ทั่วไป

35 อัตรา (20.83%)

แรงงานด้านการประกอบ

31 อัตรา (18.45%)

ช่างไฟฟ้าฝ่ายบารุงรักษา

22 อัตรา (13.10%)

22 คน (17.46%)

แรงงานด้านการผลิต/ทั่วไป

22 คน (17.46%)

ช่างไฟฟ้าฝ่ายบารุงรักษา

16 คน (12.70%)

ช่างเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้า

ช่างเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้า

16 อัตรา (9.52%)

ช่างซ่อมและปรับแต่ง
เครื่องจักรกล

ผู้ควบคุมเครื่องกลึงโลหะฯ

15 อัตรา (8.93%)

อื่น ๆ

10 คน (7.94%)
28 คน (22.22%)

49 อัตรา (29.17%)

อื่น ๆ

จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
100 อัตรา (59.52%)
การผลิตเครื่องมือใช้ในการวัดฯ
การขนส่งสินค้าทางถนน
โรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด

15 อัตรา (8.93%)
10 อัตรา (5.95%)

การผลิตน้ามันปาล์ม

6 อัตรา (3.57%)

กิจกรรมด้านการบริการฯ

5 อัตรา (2.98%)

อื่นๆ

81 คน (64.29%)

การผลิตเครื่องมือใช้ในการวัดฯ
การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร

17 คน (13.49%)

โรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด

6 คน (4.76%)

การบริการทาความสะอาดฯ

4 คน (3.17%)

กิจกรรมด้านการบริการฯ

3 คน (2.38%)

อื่น ๆ

15 คน (11.90%)

32 อัตรา (19.05%)

จาแนกตามระดับการศึกษา
ประถมศึกษาและ
ตากว่า 16.67%

จาแนกตามระดับการศึกษา
ป.ตรี ขึ้นไป 3.57%

อนุปริญญา
1.19%

168 อัตรา

ประถมศึกษาและ
ตากว่า 7.14%

มัธยมศึกษา
19.05%

ปวส. 34.52%

ป.ตรี ขึ้นไป
40.48%

126 คน

มัธยมศึกษา
10.32%
ปวช. 3.17%

ปวส. 29.37%
ปวช. 34.52%

(2)

ผู้สมัครงาน (รวมทุกการให้บริการ) 144 คน
- ลดลง 32.08% จากเดือนที่ผ่านมา
- เพิ่มขึ้น 23.08% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จาแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก
แรงงานด้านการผลิต/ทั่วไป
ช่างเทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ป.ตรีขึ้นไป 0.72%
อนุปริญญา
0.72%

ปวส. 39.13%

ประถมศึกษา
และตากว่า
4.35%
มัธยมศึกษา
14.49%

138 อัตรา

17 คน (11.81%)
ปวช.
40.58%

10 คน (6.94%)

ช่างเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้า

8 คน (5.56%)

ช่างเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า

7 คน (4.86%)

เสมียนพนักงานทั่วไปฯ

จาแนกตามระดับการศึกษา

ที่มา : ระบบให้บริการประชาชน (e-service.doe.go.th) ผ่านระบบ
Single Sign On ของกรมการจัดหางาน

6 คน (4.17%)
96 คน (66.67%)

อื่น ๆ

จาแนกตามระดับการศึกษา
ประถมศึกษาและ
ตากว่า 14.58%

ป.ตรี ขึ้นไป
40.28%

144 คน

มัธยมศึกษา
15.28%
ปวช. 2.78%

ปวส. 27.08%

ความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
มีจานวน 138 อัตรา
- เพิ่มขึ้น 15.00% จากเดือนที่ผ่านมา
- ลดลง 86.17% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ทีมีความต้องการแรงงาน
5 อันดับแรก
- อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 72.46%
- การบินและโลจิสติกส์ 13.04%
- การแปรรูปอาหาร และการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้
และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ มีจานวนเท่ากัน 7.25%

3. การเดินทางไปทางานในต่างประเทศ จานวน 5 คน
- เพิ่มขึ้น 66.67% จากเดือนที่ผ่านมา
- เพิ่มขึ้น 66.67% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จาแนกตามประเภทการเดินทาง
- เดินทางด้วยตนเอง
- กรมการจัดหางานจัดส่ง
- นายจ้างพาลูกจ้างไปทางาน
- นายจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกงาน
- บริษัทจัดหางานจัดส่ง
- RE-ENTRY
รวม
ที่มา : กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ

จานวน
3
0
0
0
0
2
5

ร้อยละ
60.00
0.00
0.00
0.00
0.00
40.00
100.00

4. การทางานของคนต่างด้าวคงเหลือ
จานวน 31,721 คน
- ลดลง 0.22% จากเดือนที่ผ่านมา
- เพิ่มขึ้น 17.71% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จาแนกตามการอนุญาต ดังนี้
- ชั่วคราวทั่วไป 778 คน
- พิสูจน์สัญชาติ – คน
- นาเข้า 2,228 คน
- BOI 34 คน
- ชนกลุ่มน้อย 459 คน
- มติครม.วันที่ 20 ส.ค.62 22,678 คน
- มติครม.วันที่ 4 ส.ค. 63
806 คน
- มติครม.วันที่ 29 ธ.ค.63 4,738 คน
- มติครม.วันที่ 13 ก.ย. 64
- คน
ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัด
(3)

5. จานวนสถานประกอบการและลูกจ้างคงเหลือ
สถานประกอบการ 4,586 แห่ง
- ลดลง 0.07% จากเดือนที่ผ่านมา
- เพิ่มขึ้น 3.50% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
ขนาด 1-9 คน

79 แห่ง

ขนาด 100-499 คน

60 แห่ง

ขนาด 500-999 คน

10 แห่ง
2 แห่ง

การขายส่ง การขายปลีก

1,413 แห่ง

โรงแรมและภัตตาคาร

บริการการเงิน ประกันภัยฯ

10,695 คน

การประมง

4,887 คน
4,491 คน

ที่มา : สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด

สถานประกอบการ
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

การผลิต

11,380 คน

บริการการเงิน ประกันภัยฯ

908 แห่ง

ขนาด 50-99 คน

20,759 คน

การขายส่ง การขายปลีก

3,527 แห่ง

ขนาด 10-49 คน

การประมง

การผลิต

โรงแรมและภัตตาคาร

จาแนกตามขนาด

ขนาด 1,000 คนขึ้นไป

การจ้างงาน
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

6. สถานประกอบการในระบบประกันสังคมคงเหลือ
สถานประกอบการ 3,506 แห่ง
- เพิ่มขึ้น 0.11% จากเดือนที่ผ่านมา
- ลดลง 1.43% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
ผู้ประกันตน 225,782 คน
- เพิ่มขึ้น 10.46% จากเดือนที่ผ่านมา
- เพิ่มขึ้น ประมาณ 1 เท่า จากช่วงเดียวกันปีก่อน

766 แห่ง

ส.ค.

ก.ย.

ก.ย.

64

63

64

ม.33 (คน)

55,709

56,541

56,353

1.16

-0.33

ม.39 (คน)

12,522

10,632

12,594

0.57

18.45

ม.40 (คน)

136,167

25,208

156,835

15.18

522.16

มาตรา

509 แห่ง
417 แห่ง
408 แห่ง

จาก

จากช่วงเดียว

เดือนก่อน กันปีก่อน

ที่มา : กองวิจัยและพัฒนา สานักงานประกันสังคม (www.sso.go.th)

การจ้างงาน 64,075 คน
- ลดลง 0.02% จากเดือนที่ผ่านมา
- ลดลง 6.20% จากช่วงเดียวกันปีก่อน

จานวนแรงงานต่างด้าวในระบบประกันสังคมคงเหลือ
- สถานประกอบการ จานวน 742 แห่ง
- ผู้ประกันตน จานวน 8,703 คน

จาแนกตามขนาด

ที่มา : สานักงานประกันสังคมจังหวัด

ขนาด 1-9 คน

14,325 คน

ขนาด 10-49 คน

7. โรงงานอุตสาหกรรมทีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการใหม่
19,639 คน
เงินทุน - ล้านบาท

ขนาด 50-99 คน

5,686 คน

ขนาด 100-499 คน
ขนาด 500-999 คน

11,806 คน

ไม่มีจานวนโรงงาน
ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการ

การจ้างงาน - คน

7,118 คน
-

ขนาด 1,000 คนขึ้นไป

5,501 คน

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม
(4)

