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1. ประชากรในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
    ไตรมาส 1/2561 

 
ผู้มีงานท า 2.63 แสนคน ลดลง 3.57% จากปี 2560 

 - ในภาคเกษตร 8.10 หมื่นคน (30.81%) 
 - นอกภาคเกษตร 1.81 แสนคน (69.19%) 

 

 

2. โรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการใหม่เดือน เม.ย. 2561 

 

 

 

3.  การให้บริการของส านักงานจัดหางาน 
  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ประชากรรวม  

463,537 คน 

อายุต่ ากว่า 15 ปี 
87,865 คน 

อายุ 15 ปีขึ้นไป  

375,672 คน 

ก าลังแรงงานรวม 
265,633 คน 

ก าลังแรงงานที่ 
รอฤดูกาล 0 คน 

ก าลังแรงงานปัจจุบัน  
265,633 คน 

ผู้มีงานท า 
262,997 คน 

ผู้ว่างงาน  
2,635 คน 

ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน  
 110,039 คน 

ท างานบ้าน 
40,794 คน 

เรียนหนังสือ 
23,048 คน 

อ่ืนๆ      
46,197 คน 

ลดลง 0.20% 
จากช่วงเดียวกัน

ปีก่อน 

- อัตราการว่างงาน 0.99 

5.03 หมื่นคน  

3.43 หมื่นคน  
3.09 หมื่นคน  

1.83 หมื่นคน  
0.82 หม่ืนคน  

3.99 หมื่นคน 

การขายส่งฯ 
กิจกรรมโรงแรมฯ 

การผลิต 
การก่อสร้าง 

การบริหารราชการฯ 
อื่น ๆ 

ผู้มีงานท า จ าแนกตามอุตสาหกรรม 

1.24 แสนคน  

0.48 แสนคน  

0.44 แสนคน  

0.43 แสนคน  

0.04 แสนคน  

ประถมศึกษาและต่่ากว่า 

อุดมศึกษา 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

มัธยมศึกษาตอนต้น 

ไม่ระบุ 

ผู้มีงานท า จ าแนกตามระดับการศึกษา 

เงินทุน 19 ล้านบาท 

การจ้างงาน 18 คน 

  กิจการผลิตน้ าดื่ม 

อื่นๆ 

ผู้บัญญัติกฏหมาย ฯ 

อาชีพงานพื้นฐาน 

ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานฯ 

พนักงานบริการ พนักงานขายฯ 

เสมียน เจ้าหน้าท่ี 

ต าแหน่งงาน 137 อัตรา 
ลดลง 26.34 % จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

41 คน (29.93%) 

35 คน (25.55%) 

32 คน (23.36%) 

12 คน (8.76%) 

9 คน (6.57%) 

8 คน (5.84%) 

เสมียน เจ้าหน้าท่ี 

ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานฯ 

พนักงานบริการ พนักงานขายฯ 

ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจ 

อาชีพงานพื้นฐาน 

อื่น ๆ 

ผู้สมัครงาน 63 อัตรา 
ลดลง 36.36% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

13 คน (20.63%) 

16 คน (25.40%) 

5 คน (7.94%) 

4 คน (6.35%) 

22 คน (34.92%) 

3 คน (4.76%) 

การขายส่งและการขายปลีก 

ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 

การผลิต 

กิจกรรมการเงินและการประกันภัย 

กิจกรรมการบริการด้านฯ 

อื่น ๆ 

การบรรจุงาน 157 อัตรา 
ลดลง 24.88 % จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

55 คน (35.03%) 

19 คน (12.10%) 

5 คน (3.18%) 

21 คน (13.38%) 

51 คน (32.48%) 

6 คน (3.82%) 

จ่านวน 1 แห่ง  
เพิ่มข้ึน 100%      

จากช่วงเดียวกันปกี่อน 
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4.  ความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรม 
 เป้าหมาย เดือน เม.ย. 2561 มีจ่านวน 58 อัตรา 
 - การท่องเที่ยวฯ 74.14 %   
 - การแปรรูปอาหาร 15.52%  
 - การแพทย์ครบวงจร 5.17% 
     - อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอ์ัจฉริยะ 3.45% 
 - อุตสาหกรรมการบินและโลจสิตกิส์ 1.72% 
   
  

 
 

 

5. แนวโน้มความต้องการแรงงานใน10 
 อุตสาหกรรมเป้าหมาย 

 ปี 2561 มีความต้องการแรงงาน 8,013 คน และมี
แนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2565 ลดลงจากปี 
2561 ร้อยละ 29.24 
 

 

 

6. สถาบันการศึกษา 

 

 

 

ผู้ส าเร็จการศึกษา จบสาขาที่สอดคล้องกับ 10 
อุตสาหกรรมเป้าหมาย จ านวน 1,160 คน 
 -ระดับ ปวช./ปวส. 801 คน (69.05%) 
 -ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 359 คน (30.95%) 

 

ความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรม 
เป้าหมาย จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ประถมศึกษา 
และต่ ากว่า 27.59% 

มัธยมศึกษา 37.93% 

ปวส. 5.17% 

ปวช. 17.24% 

58 อัตรา 

ปริญญาตรีข้ึนไป
10.34% 

อนุปริญญา 1.72% 

1,888 คน 
1,736 คน  

1,594 คน  
1,459 คน 

1,336 คน  

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

แนวโน้มความต้องการแรงงาน 
ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย 

ทั้งหมด 303 แห่ง 
เอกชน 38 แห่ง 12.54% 
  - ประถม/มัธยม 37 แห่ง 
  - อาชีวศึกษา 1 แห่ง 

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

ช่าง
อุตสาหกรรม 

46.34% พาณิชย 
กรรม/

บริหารธุรกิจ 
51.98% 

อุตสาหกรรม
การโรงแรม
และการ
ท่องเท่ียว  
1.68% 

ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปวช./ปวส.  
ตามสาขาวิชา ปี 2560 จ านวน 1,668 คน 

บริหารธุรกิจ 
54.50% 

อุตสาหกรรม
และ

เทคโนโลยี 
25.60% 

อุตสาหกรรม
การโรงแรม
และการ
ท่องเท่ียว 
12.93% 

วิศวกรรม 
ศาสตร์ 
5.07% 

ช่าง
อุตสาหกรรม 

1.90% 

ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 2560  
จ านวน 789 คน 
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7.  แรงงานนอกระบบมีจ านวน 1.44 แสนคน 
 - ชาย 7.86 หมื่นคน (54.71%) 
 - หญิง 6.51 หมื่นคน (45.29%) 
 

 

 

8. การเดินทางไปท างานในต่างประเทศ 
    จากข้อมูลส่านักบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
เดือน เม.ย. 2561 มีจ่านวน 20 คน เพิ่มขึ้น 42.86 %    
จากช่วงเดียวกันปีกอ่น 
 

 

 

9. การท างานของคนต่างด้าว 
  

 

10. สถานประกอบการในระบบประกันสังคม 
 

 

 
จ าแนกแรงงานต่างด้าวในระบบประกันสังคม 
- สถานประกอบการ จ่านวน 300 แห่ง 
- ผู้ประกันตน จ่านวน 9,437 แห่ง 

5.71 หมื่นคน 

4.30 หมื่นคน 

1.95 หมื่นคน 

1.34 หมื่นคน 

0.40 หมื่นคน 

ด้านการเกษตรและประมง 

พนักงานบริการ 

อาชีพพื้นฐานฯ 

ด้านความสามารถทางฝีมือฯ 

ผู้บัญญัติกฎหมายฯ 

แรงงานนอกระบบตามประเภทอาชีพ      
5 อันดับแรก ปี 2560 

ประถม     
และต ่ากว่า 
8.35 หมื่นคน 

มธัยมต้น  
2.29 หมื่นคน 

มธัยมปลาย 
2.14 หมื่นคน 

อดุมศกึษา 
1.40 หมื่นคน 

อื่นๆ            
1.8  พนัคน 

แรงงานนอกระบบตามระดับการศึกษา ปี 2560 

4 คน 
(20.00%) 

1 คน (5.00%) 

1 คน (5.00%) 

14 คน 
(70.00%) 

กรมการจัดหางานจัดส่ง 

แจ้งการเดินทางด้วยตนเอง 

นายจ้างส่งลูกจ้างไปท างาน 

Re-Entry

การเดินทางไปท างานต่างประเทศ  
จ าแนกตามประเภทการเดินทาง 

- ชั่วคราว (ทั่วไป) 1,907 คน 
 - พิสูจน์สัญชาติ 30,179 คน 
 - น่าเข้า 7,799 คน 
 - BOI 176 คน 

- ชนกลุ่มน้อย 451 คน 
- 3 สัญชาติ ตามมติครม.   
   1,035 คน 

แรงงานต่างด้าว ประมาณ 4.15 หมื่นคน  
เพ่ิมขึ้น 7.20% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

แรงงานต่างด้าว         
ถูกกฎหมาย 40,061 คน 

(96.42%)   

แรงงานต่างด้าวที่ไดร้ับ   
การผ่อนผันให้ท างาน 
1,486 คน (3.58%) 

       2.03% จาก
ช่วงเดียวกันปีก่อน 

สถาน
ประกอบการ 
3,224 แห่ง 

     8.20% จาก
ช่วงเดียวกันปีก่อน 

ผู้ประกันตน 
9.24 หม่ืนคน 

6.41 หมื่นคน  

0.85 หมื่นคน 

1.99 หมื่นคน  

มาตรา 33 

มาตรา 39 

มาตรา 40 

ผู้ประกันตน ทั้งหมด 9.24 หมื่นคน 




