สถานการณตลาดแรงงาน
จังหวัดกาญจนบุรี เดือน ก.พ. 2561
1. ประชากรในจังหวัดกาญจนบุรี ไตรมาส 4/2560
ประชากรรวม
800,179 คน
อายุต่ํากวา 15 ป
154,308 คน

อายุ 15 ปขึ้นไป
645,871 คน

ทํางานบาน
67,214 คน

กําลังแรงงานปจจุบัน
439,432 คน

ผูมีงานทํา
438,338 คน

ผูวางงาน
1,094 คน

เรียนหนังสือ
40,026 คน
อื่นๆ
95,275 คน

-อัตราการวางงาน 0.53

จํานวน 5 แหง

เพิ่มขึ้น 25.00%
จากชวงเดียวกันปกอน

การจางงาน 81 คน
กิจการกลึง เชื่อม ไส เจาะโลหะทุกชนิด กิจการผลิต
สวนประกอบสําหรับใชงานกอสรางอาคาร กิจการผลิตวงกบ
ประตู หนาตาง พาเลท เฟอรนิเจอร และเครื่องเรือนจากไม

3. การใหบริการของสํานักงานจัดหางาน

ไมอยูในกําลังแรงงาน
202,515 คน

กําลังแรงงานรวม
443,356 คน
กําลังแรงงานที่
รอฤดูกาล 3,923 คน

ลดลง 0.12%
จากชวงเดียวกันปกอน

เงินทุน 48.80 ลานบาท

ผูมีงานทํา 4.38 แสนคน ลดลง 5.40% จากป 2559
-ในภาคเกษตร2.02 แสนคน(46.11%)
-นอกภาคเกษตร 2.36แสนคน(53.89%)

ตําแหนงงาน 326 อัตรา

ลดลง 1.81% จากชวงเดียวกันปกอน
195 อัตรา (59.82%)

การผลิต
การขายสงและการขายปลีกฯ
ที่พักแรมและบริการดานอาหร

60 อัตรา (18.40%)
40 อัตรา (12.27%)

กิจกรรมทางการเงินฯ

8 อัตรา (2.45%)

การจัดหาน้ํา การจัดการน้ําเสียฯ

7 อัตรา (2.15%)

อื่นๆ

16 อัตรา (4.91%)

ผูมีงานทํา จําแนกตามอุตสาหกรรม
5.83 หมื่นคน
4.53 หมื่นคน
3.53 หมื่นคน
3.06 หมื่นคน
1.67 หมื่นคน
5 หมื่นคน

การขายสงฯ
การผลิต
กิจกรรมโรงแรมฯ
การกอสราง
การบริหารราชการฯ
อื่น ๆ

ผูสมัครงาน 90 คน

ลดลง 62.50% จากชวงเดียวกันปกอน
อาชีพงานพื้นฐาน
เสมียน เจาหนาที่
พนักงานบริการฯ

ผูมีงานทํา จําแนกตามระดับการศึกษา
ประถมฯ
ม.ตน
ม.ปลาย
อุดมศึกษา
ไมระบุ

2.51 แสนคน
0.66 แสนคน
0.66 แสนคน
0.51 แสนคน

ชางเทคนิคและผูปฏิบัติงานฯ

35 คน (38.89%)
24 คน (26.67%)
14 คน (15.56%)
9 คน (10.00%)

ผูปฏิบัติงานในโรงงานฯ

4 คน (4.44%)

อื่นๆ

4 คน (4.44%)

0.03 แสนคน

2. โรงงานอุตสาหกรรมที่ไดรับอนุญาตใหประกอบ
กิจการใหมเดือน ก.พ. 61

(1)

การบรรจุงาน 221 คน

แนวโนมความตองการแรงงาน
ใน 10 อุตสาหกรรมเปาหมาย

ลดลง 32.21% จากชวงเดียวกันปกอน
121 คน (54.75%)

การผลิต

1,890 คน
46 คน (20.81%)

การขายสงและการขายปลีกฯ

1,722 คน

1,568 คน

20 คน (9.05%)

ที่พักแรกและบริการดานอาหาร
กิจกรรมดานสุขภาพฯ

9 คน (4.07%)

กิจกรรมทางการเงินฯ

8 คน (3.62%)

อื่นๆ

1,423 คน

1,286 คน

17 คน (7.69%)

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565

4. ความตองการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรม
เปาหมายเดือน ก.พ. 61 มีจํานวน 171 อัตรา
- การแปรรูปอาหาร 67.84%
- การทองเที่ยวฯ 24.56%
- ดิจิทัล 3.51%
- การแพทยครบวงจร 2.92%
- ยานยนตสมัยใหม 1.17%

6. สถาบันการศึกษา
ทั้งหมด 515 แหง
เอกชน 27 แหง 5.24%
- ประถม/มัธยม 24 แหง
- อาชีวศึกษา 2 แหง
- อุดมศึกษา 1 แหง

รัฐบาล 488 แหง 94.76%
- ประถม/มัธยม 479 แหง
- อาชีวศึกษา 6 แหง
- อุดมศึกษา 3 แหง

ความตองการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรม
เปาหมาย จําแนกตามระดับการศึกษา
ป.ตรี ขึ้นไป 13.45%

ประถมศึกษา
และต่ํากวา 14.62%

อนุปริญญา
14.04%

ผูสําเร็จการศึกษาระดับปวช./ปวส.
ตามสาขาวิชา ป 2559 จํานวน 1,994 คน

171 อัตรา
ปวส. 16.96%
มัธยมศึกษา 27.49%
ปวช. 13.45%

5. แนวโนมความตองการแรงงานใน10
อุตสาหกรรมเปาหมาย

คหกรรม
ศาสตร
3.61%

อุตสาหกรรม
การโรงแรม
และการ
ทองเที่ยว
2.36%

เกษตรกรรม
และประมง
3.66%

ศิลปกรรม
1.71%
ชาง
อุตสาหกรรม
41.52%

พาณิชย
กรรม/
บริหารธุรกิจ
47.14%

ป 2561 มี ค วามต อ งการแรงงาน 1,890 คน และมี
แนวโน ม ลดลงอย า งต อ เนื่ อ ง โดยป 2565 ลดลงจากป
2561 รอยละ 31.96
(2)

ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ป 2559
จํานวน 2,220 คน
มุนษยศาสตร
8.78%

วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
8.56%
บริหารธุรกิจ
37.07%

ครุศาสตร
12.57%

8. การเดินทางไปทํางานในตางประเทศ

จากขอมูลสํานักบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ
เดือน ก.พ. 61 มีจํานวน 23 คน ลดลง 23.33%
จากชวงเดียวกันปกอน
การเดินทางไปทํางานตางประเทศ
จําแนกตามประเภทการเดินทาง
15 คน
(65.22%)

Re-Entry

วิทยาการ
จัดการ
15.32%

เดินทางดวยตนเอง

พยาบาล
ศาสตร
17.70%

นายจางพาลูกจางไป
ทํางาน
นายจางสงลูกจางไป
ฝกงาน

ผูสําเร็จการศึกษา จบสาขาที่สอดคลองกับ 10
อุตสาหกรรมเปาหมาย จํานวน 1,603 คน
- ระดับ ปวช./ปวส. 1,020 คน (63.63%)
- ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 583 คน (36.37%)

7. แรงงานนอกระบบมีจํานวน 3.21แสนคน
- ชาย 1.82แสนคน (56.89%)
- หญิง 1.38 แสนคน (43.11%)
แรงงานนอกระบบตามประเภทอาชีพ
5 อันดับแรก ป 2560
1.68 แสนคน

การเกษตรและประมง
อาชีพพื้นฐานฯ

0.58 แสนคน

พนักงานบริการ

0.55 แสนคน

ดานความสามารถฯ
ผูปฏิบัติงานโรงงานฯ

0.27 แสนคน

บริษัทจัดหางานจัดสง

3 คน
(13.04%)
3 คน
(13.04%)
1 คน
(4.35%)
1 คน
(4.35%)

9. การทํางานของคนตางดาว
แรงงานตางดาว ประมาณ 3.73 หมื่นคน
เพิ่มขึ้น 24.46% จากชวงเดียวกันปกอน
แรงงานตางดาวทั้งหมด
จําแนกตามประเภทการอนุญาต
ถูกกฎหมาย 16,220 คน 43.54%
- ชั่วคราว(ทั่วไป) 469 คน
- พิสูจนสัญชาติ 9,698 คน
- นําเขา 6,052 คน
- เดินทางไป-กลับ 1 คน

ที่ไดรับการผอนผันใหทํางาน
21,031 คน 56.46%
- ชนกลุมนอย 10,317 คน
- 3 สัญชาติ ตามประกาศ คสช.
10,714 คน

0.08 แสนคน

แรงงานนอกระบบตามระดับการศึกษา ป 2560
อุดมศึกษา
0.20 แสนคน

อื่นๆ 2 พันคน

มัธยมปลาย
0.38 แสนคน

มัธยมตน
0.50 แสนคน

10. สถานประกอบการในระบบประกันสังคม
ประถมและ
ต่ํากวา 2.11
แสนคน

(3)

สถาน
ประกอบการ
2,971 แหง
2.24% จาก
ชวงเดียวกันปกอน

ผูประกันตน
1.08 แสนคน
13.58% จาก
ชวงเดียวกันปกอน

ผูประกันตน ทั้งหมด 1.08 แสนคน
มาตรา 33

มาตรา 39

มาตรา 40

6.60 หมื่นคน

0.92 หมื่นคน

3.25 หมื่นคน

(4)

