2. ไม่มีจานวนโรงงานที่ขอเปิดกิจการใหม่

1. ประชากรในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ไตรมาส 1/2561

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

3. การให้บริการจัดหางานของรัฐ
ลดลง 0.20%
จากช่วงเดียวกัน
ปีก่อน

ประชากรรวม
463,537 คน

กาลังแรงงานรวม
265,633 คน
กาลังแรงงานที่
รอฤดูกาล 0 คน

ผู้ว่างงาน
2,635 คน

การผลิตผลไม้และผักบรรจุฯ

21 คน (9.05%)

ทางานบ้าน
40,794 คน

โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด

20 คน (8.62%)

เรียนหนังสือ
23,048 คน

การขายปลีกสินค้า

8 คน (3.45%)

อื่นๆ
46,197 คน

การบริหารราชการส่วนภูมิภาค

8 คน (3.45%)

- อัตราการว่างงาน 0.99

ผู้มีงานทา 2.63 แสนคน ลดลง 3.57% จากปี 2560
- ในภาคเกษตร 8.10 หมื่นคน (30.81%)
- นอกภาคเกษตร 1.81 แสนคน (69.19%)

5.03 หมื่นคน

การขายส่งฯ
3.43 หมื่นคน
3.09 หมื่นคน

การผลิต
การก่อสร้าง
การบริหารราชการฯ

- การบรรจุงาน 198 อัตรา ลดลง 11.21 %
จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

80 คน (40.40%)

การบริการด้านอาหาร

18 คน (9.09%)

การผลิตผลไม้และผักบรรจุ
กาบบริหารราชการส่วนภูมิภาค

8 คน (4.04%)

การผลิตเครื่องปรุงอหาร

7 คน (3.54%)

1.83 หมื่นคน
0.82 หมืน่ คน

อื่น ๆ

3.99 หมื่นคน

- ผู้สมัครงาน (รวมทุกการให้บริการ) 232 คน
เพิ่มขึ้น 8.41% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จาแนกตามระดับการศึกษา

ผู้มีงานทา จาแนกตามระดับการศึกษา
ประถมศึกษาและต่ากว่า

1.24 แสนคน

อุดมศึกษา

ประถมศึกษา
ป.ตรี ขึ้นไป 37.50%

0.48 แสนคน

มัธยมศึกษาตอนปลาย

0.44 แสนคน

มัธยมศึกษาตอนต้น

0.43 แสนคน

ไม่ระบุ

22 คน (11.11%)

โรงแรม รีสอรท์ และห้องชุด

ผู้มีงานทา จาแนกตามอุตสาหกรรม

กิจกรรมโรงแรมฯ

94 คน (40.52%)

การบริการด้านอาหาร

ไม่อยู่ในกาลังแรงงาน
110,039 คน

กาลังแรงงานปัจจุบัน
265,633 คน

ผู้มีงานทา
262,997 คน

จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

อายุ 15 ปีขึ้นไป
375,672 คน

อายุต่ากว่า 15 ปี
87,865 คน

- ตาแหน่งงาน 232 อัตรา เพิ่มขึ้น 2.20 %
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

232 คน
มัธยมศึกษา 30.17%

0.04 แสนคน

ปวส. 14.66%

ปวช. 10.78%

ที่มา : สานักงานสถิติแห่งชาติ
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4. ความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรม
เป้าหมาย เดือน พ.ค. 2561 มีจานวน 174 อัตรา
- การท่องเที่ยวฯ 71.84 % - การแปรรูปอาหาร 22.41%
- การแพทย์ครบวงจร 2.87% - อุตสาหกรรมดิจิทัล 1.72%
- อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยี 0.57%

7. จานวนสถานประกอบการและลูกจ้าง
สถานประกอบการ 4,042 แห่ง
จาแนกตามขนาด
ขนาด 1-9 คน

3,167 แห่ง

ขนาด 10-49 คน

จาแนกตามระดับการศึกษา
ปริญญาตรีขึ้นไป

ประถมศึกษา

อนุปริญญา

720 แห่ง

ขนาด 50-99 คน

81 แห่ง

ขนาด 100-499 คน

62 แห่ง

ขนาด 500-999 คน

6 แห่ง

ขนาด 1,000 คนขึ้นไป

6 แห่ง

สถานประกอบการ
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

174 อัตรา
ปวส. 13.79%

การขายส่ง การขายปลีกฯ

มัธยมศึกษา 36.21%
ปวช. 10.92%

5. การเดินทางไปทางานในต่างประเทศ
จานวน 17 คน เท่ากันจากช่วงเดียวกันปีก่อน
จาแนกตามประเภทการเดินทาง

10 คน (58.82%)

Re-Entry

1,300 แห่ง

โรงแรมและภัตตาคาร

723 แห่ง

การประมง

402 แห่ง

การผลิต

383 แห่ง

บริการการเงิน ประกันภัยฯ

365 แห่ง

การจ้างงาน
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
การผลิต

2.53 หมื่นคน

โรงแรมและภัตตาคาร

1.20 หมื่นคน

4 คน (23.53%)

แจ้งการเดินทางด้วยตนเอง

การขายส่ง การขายปลีกฯ

1.03 หมื่นคน

กรมการจัดหางานจัดส่ง

1 คน (5.88%)

บริการการเงิน ประกันภัยฯ

0.38 หมื่นคน

นายจ้างพาลูกจ้างไปทางาน

1 คน (5.88%)

การประมง

0.32 หมื่นคน

บริษัทจัดหางานจัดส่ง

1 คน (5.88%)

6. การทางานของคนต่างด้าว
แรงงานต่างด้าว ประมาณ 4.88 หมื่นคน
เพิ่มขึ้น 26.48% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
แรงงานต่างด้าว
ถูกกฎหมาย 48,338 คน
(99.03%)
- ชั่วคราว (ทั่วไป) 1,909 คน
- พิสูจน์สัญชาติ 37,971 คน
- นาเข้า 8,282 คน
- BOI 176 คน

แรงงานต่างด้าว
ที่ได้รับการผ่อนผันให้ทางาน
472 คน (0.97%)
- ชนกลุ่มน้อย 472 คน

ที่มา : สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

8. สถานประกอบการในระบบประกันสังคม
สถานประกอบการ
3,276 แห่ง
ผู้ประกันตน
9.82 หมื่นคน

เพิ่มขึ้น 3.84%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน
เพิ่มขึ้น 14.67%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

- ม.33 จานวน 6.94 หมื่นคน
- ม.39 จานวน 0.87 หมื่นคน
- ม.40 จานวน 2.00 หมื่นคน

จาแนกแรงงานต่างด้าวในระบบประกันสังคม
- สถานประกอบการ จานวน 484 แห่ง
- ผู้ประกันตน จานวน 14,032 แห่ง
ที่มา : สานักงานประกันสังคมจังหวัด
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