1. ประชากรในจังหวัดสมุทรสงคราม ไตรมาส 1/2561
ประชากรรวม
190,644 คน
อายุต่ากว่า 15 ปี
28,680 คน

เพิ่มขึ้น 0.29%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

อายุ 15 ปีขึ้นไป
161,964 คน

3. การให้บริการของสานักงานจัดหางาน
ตาแหน่งงาน 185 อัตรา
ลดลง 78.64% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
73 อัตรา (39.46%)
การผลิต
61 อัตรา (32.97%)

กาลังแรงงานรวม
110,385 คน

ไม่อยู่ในกาลังแรงงาน
51,579 คน

ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
การขายส่งและการขายปลีกฯ

กาลังแรงงาน
ที่รอฤดูกาล - คน

ทางานบ้าน
19,562 คน

กาลังแรงงานปัจจุบัน
110,385 คน

ผู้มีงานทา
109,760 คน

ผู้ว่างงาน
625 คน

- อัตราการว่างงาน 0.57

กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน

2 อัตรา (1.08%)

อื่นๆ
22,551 คน

อื่นๆ

1 อัตรา (0.54%)

กิจกรรมโรงแรมและอาหาร

อาชีพงานพื้นฐาน
2.48 หมืน่ คน

1.93 หมืน่ คน
1.08 หมืน่ คน

การก่อสร้าง

0.71 หมืน่ คน

กิจกรรมบริการด้านอื่น ๆ

0.66 หมืน่ คน

อื่น ๆ

ผู้สมัครงาน 422 คน
เพิ่มขึ้นประมาณ 4 เท่า จากช่วงเดียวกันปีก่อน
314 คน (74.41%)

ผู้มีงานทา จาแนกตามอุตสาหกรรม
การขายส่ง การขายปลีกฯ

20 อัตรา (10.81%)

เรียนหนังสือ
9,466 คน

ผู้มีงานทา 1.10 แสนคน ลดลง 1.28% จากปี 2560
-ในภาคเกษตร 2.14 หมื่นคน (19.48%)
-นอกภาคเกษตร 8.84 หมื่นคน (80.52%)

การผลิต

กิจกรรมการบริการด้านอื่น ๆ

28 อัตรา (15.14%)

พนักงานบริการ พนักงานขายฯ

40 คน (9.48%)

เสมียน เจ้าหน้าที่

27 คน (6.40%)

ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

1.99 หมื่นคน

16 คน (3.79%)

ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการฯ

9 คน (2.13%)

อื่นๆ

16 คน (3.79%)

ผู้มีงานทา จาแนกตามระดับการศึกษา
5.55 หมืน่ คน

ประถมศึกษาและต่่ากว่า
อุดมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย

2.01 หมืน่ คน
1.85 หมืน่ คน
1.56 หมืน่ คน

2. โรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการใหม่เดือน เม.ย. 2561
จานวน 1 แห่ง
ลดลง 50.00%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

การบรรจุงาน 158 คน
ลดลง 19.39% จากช่วงเดียวกันปีก่อน

เงินทุน 11 ล้านบาท
การจ้างงาน 23 คน

81 คน (51.27%)

การผลิต
ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
การขายส่งและการขายปลีกฯ

41 คน (25.95%)
30 คน (18.99%)

กิจกรรมการบริหารและบริการฯ

2 คน (1.27%)

การก่อสร้าง

1 คน (0.63%)

อื่นๆ

3 คน (1.90%)

กิจการผลิตและจาหน่าย น้ามะนาว น้าผึ้งผสม
มะนาว อัญชัญผสม

(1)

4. ความต้ องการแรงงานใน 10 อุ ตสาหกรรม
เป้าหมายเดือน เม.ย. 2561 มีจานวน 123 อัตรา
- การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ฯ 65.85%
- การแปรรูปอาหาร 30.08%
- อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 4.07%

6. สถาบันการศึกษา
ทั้งหมด 103 แห่ง
เอกชน 11 แห่ง 10.68%
- ประถม/มัธยม 11 แห่ง

รัฐบาล 92 แห่ง 89.32%
- ประถม/มัธยม 89 แห่ง
- อาชีวศึกษา 3 แห่ง

ความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรม
เป้าหมาย จาแนกตามระดับการศึกษา
อนุปริญญา
10.57%

ป.ตรี ขึ้นไป
4.88%

ประถมศึกษาและต่่ากว่า
9.76%

ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปวช./ปวส.
ตามสาขาวิชา ปี 2560 จานวน 1,381 คน

123 อัตรา
ปวส. 13.82%
มัธยมศึกษา
43.90%

ปวช. 17.07%

5. แนวโน้มความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรม
เป้าหมาย
ปี 2561 มี ค วามต้ อ งการแรงงาน 397 คน และมี
แนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2565 ลดลงจากปี 2561
ร้อยละ 31.23
แนวโน้มความต้องการแรงงาน
ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
397 คน
364 คน
332 คน
301 คน

273 คน

คหกรรม
ศาสตร์ 5.87%

พาณิชยกรรม/
บริหารธุรกิจ
48.01%

ช่าง
อุตสาหกรรม
46.10%

ผู้สาเร็จการศึกษา จบสาขาที่สอดคล้องกับ 10 อุตสาหกรรม
เป้าหมาย จานวน 684 คน
-ระดับ ปวช./ปวส. 684 คน (49.53%)

7. แรงงานนอกระบบมีจานวน 5.98 หมื่นคน
- ชาย 3.19 หมื่นคน (53.43%)
- หญิง 2.78 หมื่นคน (46.57%)
แรงงานนอกระบบตามประเภทอาชีพ
5 อันดับแรก ปี 2560
1.65 หมื่นคน

ด้านการเกษตรและประมง
1.51 หมื่นคน

พนักงานบริการ

1.25 หมื่นคน

ด้านความสามารถทางฝีมือ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

อาชีพงานพื้นฐานต่างๆ
ผู้ปฏิบัติงานโรงงานเครื่องจักร

1.15 หมื่นคน
0.25 หมื่นคน

(2)

แรงงานนอกระบบตามระดับการศึกษา ปี 2560

อุดมศึกษา
0.64 หมื่นคน
ประถม
และต่่ากว่า
3.44 หมื่นคน

มัธยมปลาย
0.82 หมื่นคน

10. สถานประกอบการในระบบประกั น สั ง คม
สถาน
ประกอบการ
1,460 แห่ง

ผู้ประกันตน
3.70 หมื่นคน

25.00% จาก
ช่วงเดียวกันปีก่อน

11.19% จาก
ช่วงเดียวกันปีก่อน

ผู้ประกันตน ทั้งหมด 3.70 หมื่นคน

มัธยมต้น
1.07 หมื่นคน
มาตรา 33

8. การเดินทางไปทางานในต่างประเทศ
จากข้อมูลส่านักบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
เดือน เม.ย. 2561 มีจ่านวน 5 คน ลดลง 44.44%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน
การเดินทางไปทางานต่างประเทศ
จาแนกตามประเภทการเดินทาง

มาตรา 40

0.43 หมืน่ คน
1.41 หมืน่ คน

จานวนแรงงานต่างด้าวในระบบประกันสังคม
- สถานประกอบการ จ่านวน 359 แห่ง
- ผู้ประกันตน จ่านวน 3,682 คน

4 คน
(80.00%)

Re-Entry

นายจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกงาน

มาตรา 39

1.86 หมืน่ คน

1 คน
(20.00%)

9. การทางานของคนต่างด้าว
แรงงานต่างด้าว ประมาณ 1.39 หมื่นคน

แรงงานต่างด้าว
ถูกกฎหมาย 13,183 คน
(95.90%)
- ชั่วคราว (ทั่วไป) 88 คน
- พิสูจน์สัญชาติ 11,919 คน
- น่าเข้า 1,176 คน

แรงงานต่างด้าวที่ได้รับ
การผ่อนผันให้ทางาน
563 คน (4.10%)
- ชนกลุ่มน้อย 253 คน
- 3 สัญชาติ ตามมติ คสช.
310 คน

(3)

