สถานการณ์ตลาดแรงงาน
จังหวัดเพชรบุรเี ดือน ธ.ค. 2560
1. ประชากรในจังหวัดเพชรบุรี ไตรมาส 3/2560
ประชากรรวม
477,458 คน
อายุต่ากว่า 15 ปี
78,156 คน

อายุ 15 ปีขึ้นไป
399,302 คน

กาลังแรงงานรวม
277,169 คน
กาลังแรงงานที่
รอฤดูกาล
104 คน

เพิ่มขึ้น 0.05%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

ไม่อยู่ในกาลังแรงงาน
122,134 คน
ทางานบ้าน
28,893 คน

กาลังแรงงานปัจจุบัน
277,065 คน

ผู้มีงานทา
274,643 คน

ผู้ว่างงาน
2,422 คน

เรียนหนังสือ
32,657 คน
อื่นๆ
60,584 คน

- อัตราการว่างงาน 0.87

3. การให้บริการของสานักงานจัดหางาน
- ตาแหน่งงาน 218 อัตรา เพิ่มขึ้น 17.20%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน
- ผู้สมัครงาน 131 คน เพิ่มขึ้น 14.91%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน
- การบรรจุงาน 200 คน เพิ่มขึ้น 8.11%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน
ตาแหน่งงาน จาแนกตามอุตสาหกรรม
ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
การขายส่ง และการขายปลีกฯ
การผลิต
เกษตรกรรมการป่าไม้ฯ

ผู้มีงานทา 2.75 แสนคน ลดลง 4.87% จากปี 2559
- ในภาคเกษตร 8.23 หมื่นคน (29.98%)
- นอกภาคเกษตร 1.92 แสนคน (70.02%)
ผู้มีงานทา จาแนกตามอุตสาหกรรม
การขายส่งฯ
กิจกรรมโรงแรมฯ
การบริหารราชการฯ

4.47 หมื่นคน
3.40 หมื่นคน
3.28 หมื่นคน
2.00 หมื่นคน
1.49 หมื่นคน
4.61 หมื่นคน

การบริหารราชการการป้องกันฯ
อื่นๆ

67 คน (30.73%)
59 คน (27.06%)
51 คน (23.39%)
11 คน (5.05%)
8 คน (3.67%)
22 คน (10.09%)

ผู้สมัครงาน จาแนกตามประเภทอาชีพ
พนักงานบริการ พนักงานขาย
อาชีพพื้นฐาน
ผู้ปฏิบัติงานในโรงงานฯ
ช่างเทคนิคฯ
เสมียน เจ้าหน้าที่
อื่น ๆ

48 คน (36.64%)
36 คน (27.48%)
14 คน (10.69%)
10 คน (7.63%)
8 คน (6.11%)
15 คน (11.45%)

ผู้มีงานทา จาแนกตามระดับการศึกษา
ประถมศึกษาและต่ากว่า
อุดมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ไม่ระบุ

1.29 แสนคน
0.49 แสนคน
0.44 แสนคน
0.44 แสนคน
0.09 แสนคน

การบรรจุงาน จาแนกตามอุตสาหกรรม
ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร

2. โรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการใหม่
เดือน ธ.ค. 2560 มีจานวน 5 แห่ง เพิ่มขึ้น 400.00% จากช่วง

การขายส่ง และการปลีกฯ

เดี ยวกั นปี ก่ อน เงิ นทุ น 213.05 ล้ านบาท การจ้ างงาน 62 คน
กิจการคัดกรวดหรือทราย ล้างทราย เพื่อการก่อสร้าง กิจการผลิต
ปูนคอนกรี ตผสมเสร็ จ กิจการทาขนมจี น และมีโรงงานที่เลิ ก
ประกอบกิจการ จานวน 1 แห่ง ได้แก่ กิจการผลิตสีข้าว (กาลังสี
สูงสุด 80 เกวียน/วัน)

เกษตรกรรมการป่าไม้ฯ

การผลิต

ศิลปะ ความบันเทิงฯ
อื่น ๆ

59 คน (29.50%)
55 คน (27.50%)
46 คน (23.00%)
11 คน (5.50%)
8 คน (4.00%)
21 คน (10.50%)

(1)

4. ความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
เดือน ธ.ค. 2560 มีจานวน 116 อัตรา
- การท่องเที่ยวฯ 64.66%
- อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 18.97%
- การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 9.48%
- ยานยนต์สมัยใหม่ 2.59%
- การแปรรูปอาหาร 1.72%
- การบินและโลจิสติกส์ 1.72%
- ดิจิทัล 0.86%

6. สถาบันการศึกษา
ทั้งหมด 297 แห่ง
รัฐบาล 271 แห่ง 91.25%
- ประถม/มัธยม 262 แห่ง
- อาชีวศึกษา 7 แห่ง
- อุดมศึกษา 2 แห่ง

ต่างประเทศ 2 แห่ง 0.67%
- อุดมศึกษา 2 แห่ง
เอกชน 24 แห่ง 8.08%
- ประถม/มัธยม 23 แห่ง
- อาชีวศึกษา 1 แห่ง

ความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรม
เป้าหมาย จาแนกตามระดับการศึกษา
ป.ตรี ขึ้นไป 4.31%
อนุปริญญา 6.90%

ปวส. 9.48%

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษา 45.69%

5. แนวโน้มความต้องการแรงงานใน 10
อุตสาหกรรมเป้าหมาย
ปี 2561 มี ค วามต้ อ งการแรงงาน 1,016 คน และ
มี แ นวโน้ ม ลดลงอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยปี 2565 ลดลงจาก
ปี 2561 ร้อยละ 25.89
แนวโน้มความต้องการแรงงาน
ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
1,016 คน

943 คน

876 คน

คหกรรม
ศาสตร์
5.53%

อุตสาหกรรม
การโรงแรม
และการ
ท่องเที่ยว
6.35%

116 อัตรา

ปวช. 14.66%

ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปวช./ปวส.
ตามสาขาวิชา ปี 2559 จานวน 1,574 คน

812 คน

753 คน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

เกษตรกรรม
และประมง
11.75%

ศิลปกรรม
2.16%
พาณิชยก
รรม/
บริหารธุรกิจ
42.44%

ช่าง
อุตสาหกรรม
31.77%

ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 2559
จานวน 4,499 คน
เกษตรกรรม
และประมง
5.56%
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี
9.69%
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร
13.38%

อื่น ๆ
18.56%

มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์
28.07%

วิทยาการ
จัดการ
24.74%

ผู้สาเร็จการศึกษา จบสาขาที่สอดคล้องกับ 10
อุตสาหกรรมเป้าหมาย จานวน 2,160 คน
-ระดับ ปวช./ปวส. 872 คน (40.37%)
-ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 1,288 คน (59.63%)
(2)

7. แรงงานนอกระบบ มีจานวน 1.64 แสนคน
- ชาย 8.69 หมื่นคน (52.87%)
- หญิง 7.75 หมื่นคน (47.13%)

9. การทางานของคนต่างด้าว
แรงงานต่างด้าว ประมาณ 2.13 หมื่นคน
ลดลง 19.18% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
แรงงานต่างด้าวทั้งหมด
จาแนกตามประเภทการอนุญาต

แรงงานนอกระบบตามประเภทอาชีพ
5 อันดับแรก ปี 2559
7.64 หมื่นคน

การเกษตรและประมง
พนักงานบริการ

4.80 หมื่นคน

ด้านความสามารถทางฝีมือฯ

1.51 หมื่นคน

อาชีพงานพื้นฐานฯ

1.25 หมื่นคน

ผู้ปฏิบัติงานโรงงานเครื่องจักร

แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย
16,475 คน (77.19%)
- ชั่วคราว (ทั่วไป) 1,004 คน
- พิสูจน์สัญชาติ 6,804 คน
- นาเข้า 8,600 คน

แรงงานต่างด้าวที่ได้รับ
การผ่อนผันให้ทางาน
4,868 คน (22.81%)
- ชนกลุ่มน้อย 696 คน
- 3 สัญชาติ ตามประกาศ คสช.
4,172 คน

0.57 หมื่นคน

แรงงานนอกระบบตามระดับการศึกษา ปี 2559
อุดมศึกษา
0.18 แสนคน

อื่นๆ
0.02 แสนคน

มัธยมปลาย
0.23 แสนคน
ประถม
และต่ากว่า
0.95 แสนคน

มัธยมต้น
0.26 แสนคน

8. การเดินทางไปทางานในต่างประเทศ

10. สถานประกอบการในระบบประกันสังคม
- สถานประกอบการ จานวน 2,230 แห่ง
เพิ่มขึ้น 0.41% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
- ผู้ประกันตนประมาณ 7.60 หมื่นคน
เพิ่มขึ้น 10.79% จากช่วงเดียวกันปีก่อน

จากข้อมูลสานักบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
เดือน ธ.ค. 2560 มีจานวน 10 คน เพิ่มขึ้น 25.00%
จากช่วงเดียวกันปี

7 คน
(70.00%)

บริษัทจัดหางานจัดส่ง

1 คน
(10.00%)

นายจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกงาน

1 คน
(10.00%)

เดินทางด้วยตนเอง

1 คน
(10.00%)

5.55 หมื่นคน
มาตรา 33

การเดินทางไปทางานต่างประเทศ
จาแนกตามประเภทการเดินทาง
Re-Entry

ผู้ประกันตน ทั้งหมด 7.60 หมื่นคน

มาตรา 39

มาตรา 40

0.68 หมื่นคน

1.37 หมื่นคน

(3)

