ข้อมูลสถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี เดือนกุมภาพันธ์ 2563
1. ข้อมูลการทำงานของประชากร ไตรมาส 4/2562

ประชากรรวม
797,549 คน

อายุต่ากว่า 15 ปี
149,681 คน

อายุ 15 ปีขึ้นไป
647,868 คน

ผู้อยู่ในก่าลังแรงงาน
(ผู้ทีพร้อมท่างาน)
467,507 คน

ผู้ว่างงาน
1,885 คน

ผู้มีงานท่า
463,673 คน

ผู้อยู่นอกก่าลังแรงงาน
(ผู้ทีไม่พร้อมท่างาน)
180,361 คน

ผู้รอฤดูกาล
1,949 คน

ประถมศึกษาฯ
262,362 คน

เกษตรกรรม การป่าไม้ และ
การประมง 213,213 คน

ม.ต้น
75,851 คน

การขายส่ง การขายปลีก
65,706 คน

ม.ปลาย
63,081 คน

การผลิต 55,361 คน

อุดมศึกษา
57,763 คน

การก่อสร้าง 27,403 คน

ไม่ระบุ 4,616 คน

กิจกรรมโรงแรมและอาหาร
26,874 คน
อืน ๆ 75,115 คน

ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
(1)

2. การให้บริการจัดหางานของรัฐ
- ตำแหน่งงาน 100 อัตรา ลดลง 71.91%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

- การบรรจุงาน 146 คน ลดลง 34.23%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จ่าแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก

จ่าแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก
69 อัตรา (69.00%)
แรงงานในด้านการผลิตฯ
พนักงานขายฯ

แรงงานในด้านการผลิตฯ
10 คน (6.85%)

พนักงานขายฯ
8 อัตรา (8.00%)

พนักงานขับรถยกฯ

6 อัตรา (6.00%)

เสมียนพนักงานทั่วไปฯ

6 อัตรา (6.00%)

ผู้ตรวจสอบด้านความปลอดภัยฯ

108 คน (73.97%)

ผู้ควบคุมเครื่องจักรฯ

6 คน (4.11%)

เสมียนพนักงานทั่วไปฯ

5 คน (3.42%)

ผู้เพาะปลูกพืชสวนฯ

2 คน (1.37%)

4 อัตรา (4.00%)

จ่าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
จ่าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
23 อัตรา (23.00%)

28 คน (19.18%)
โรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด

โรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด
20 อัตรา (20.00%)
การผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก

12 คน (8.22%)

การขายปลีกสินค้าฯ
การผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก

การขายปลีกสินค้าฯ

8 อัตรา (8.00%)

การขายส่งเนื้อสัตว์ฯ

5 อัตรา (5.00%)

การผลิตแผ่นไม้บางฯ

5 อัตรา (5.00%)

11 คน (7.53%)

การขายส่งวัสดุก่อสร้างฯ

9 คน (6.16%)

การขายส่งเนื้อสัตว์ฯ

7 คน (4.79%)

จ่าแนกตามระดับการศึกษา
จ่าแนกตามระดับการศึกษา
ป.ตรี ขึ้นไป
21.92%

ป.ตรี ขึ้นไป 8.00%
ประถมศึกษา
และต่ากว่า 30.00%

อนุปริญญา 4.00%

ประถมศึกษา
และต่ากว่า 19.86%

อนุปริญญา
0.68%

146 คน
ปวส. 9.00%

100 อัตรา

ม.ต้น 19.86%

ปวส. 12.33%
ปวช. 8.22%

ปวช. 12.00%
ม.ต้น 20.00%

ม.ปลาย
17.12%

ม.ปลาย 17.00%

(2)

- ผู้สมัครงาน (รวมทุกการให้บริการ) 167 คน
ลดลง 48.93% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จ่าแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก
58 คน (34.73%)

แรงงานในด้านการผลิตฯ

จ่าแนกตามระดับการศึกษา

ปวส. 6.06%
ปวช. 12.12%

33 คน (19.76%)

เสมียนพนักงานทั่วไปฯ
พนักงานขับรถยนต์

7 คน (4.19%)

พนักงานบัญชี

7 คน (4.19%)

ป.ตรีขึ้นไป 3.03%

33 อัตรา

ประถมศึกษาและ
ต่ากว่า 39.39%

ม.ปลาย 15.15%

ม.ต้น 24.24%
พนักงานขายฯ

6 คน (3.59%)

จ่าแนกตามระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
และต่ากว่า 21.56%

ป.ตรี ขึ้นไป
22.75%

4. การเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ
จำนวน 26 คน
ลดลง 16.13%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จ่าแนกตามประเภทการเดินทาง

167 คน

ม.ต้น 16.77%

เดินทางด้วยตนเอง

ปวส. 10.18%
ปวช. 10.78%
ม.ปลาย 17.96%

3 คน (11.54%)

บริษัทจัดหางานจัดส่ง

2 คน (7.69%)

กรมการจัดหางานจัดส่ง

2 คน (7.69%)

นายจ้างพาลูกจ้างไปทางาน

3. ความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
มีจำนวน 33 อัตรา
- การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ฯ 81.82%
- การแปรรูปอาหาร 15.15%
- ดิจิทัล 3.03%

18 คน
(69.23%)

Re- Entry

1 คน (3.85%)

5. การทำงานของคนต่างด้าว
จำนวน 37,274 คน
- ชั่วคราวทั่วไป 196 คน - BOI - คน
- ชนกลุ่มน้อย 5,848 คน - พิสูจน์สัญชาติ 2,162 คน
- นำเข้า 8,360 คน
- จำเป็นเร่งด่วน – คน
- เดินทางไป-กลับ 66 คน
- มติครม.วันที่ 16 ม.ค. 61 15,353 คน
- มติครม.วันที่ 20 ส.ค.62 5,289 คน
- กลุ่มประมงทะเล - คน

(3)

6. จำนวนสถานประกอบการและลูกจ้าง

การจ้างงาน
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

สถานประกอบการ 3,525 แห่ง
จ่าแนกตามขนาด
ขนาด 1-9 คน

การผลิต
2,494 แห่ง

ขนาด 10-49 คน

บริการการเงิน ประกันภัยฯ

809 แห่ง

ขนาด 50-99 คน

111 แห่ง

ขนาด 100-499 คน

97 แห่ง

ขนาด 500-999 คน

11 แห่ง

ขนาด 1,000 คนขึ้นไป

การขายส่ง การขายปลีกฯ

3.26 หมืนคน
1.09 หมืนคน
0.60 หมืนคน

โรงแรมและภัตตาคาร

0.50 หมืนคน

การก่อสร้าง

0.39 หมืนคน

ที่มา : สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด

3 แห่ง

7. สถานประกอบการในระบบประกันสังคมคงเหลือ
สถานประกอบการ
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
การขายส่ง การขายปลีก
การผลิต

สถานประกอบการ
3,146 แห่ง
1,226 แห่ง

482 แห่ง

บริการการเงิน ประกันภัยฯ

334 แห่ง

โรงแรมและภัตตาคาร

310 แห่ง

การก่อสร้าง

300 แห่ง

จำนวนแรงงานต่างด้าวในระบบประกันสังคมคงเหลือ
- สถานประกอบการ จำนวน 890 แห่ง
- ผู้ประกันตน จำนวน 15,932 คน

17,292 คน
7,868 คน

ขนาด 100-499 คน
ขนาด 500-999 คน
ขนาด 1,000 คนขึ้นไป

8. โรงงานอุตสาหกรรมทีได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการใหม่

9,925 คน

ขนาด 10-49 คน
ขนาด 50-99 คน

เพิมขึ้น 4.93%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

- ม.33 จำนวน 6.93 หมืนคน
- ม.39 จำนวน 1.09 หมืนคน
- ม.40 จำนวน 4.57 หมืนคน

การจ้างงาน 71,763 คน
จ่าแนกตามขนาด
ขนาด 1-9 คน

ผู้ประกันตน
1.26 แสนคน

เพิมขึ้น 1.09%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

จำนวน 1 แห่ง
ลดลง 80.00%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

เงินทุน 43.17 ล้านบาท
การจ้างงาน 161 คน

18,329 คน
7,634 คน

กิจการตัดเย็บเสื้อผ้าส่าเร็จรูป

10,715 คน

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

(4)

