สถานการณตลาดแรงงาน
จังหวัดสมุทรสงคราม เดือน ก.พ. 2561

1. ประชากรในจังหวัดสมุทรสงคราม ไตรมาส 4/2560
ประชากรรวม
190,516 คน
อายุต่ํากวา 15 ป
28,779 คน
กําลังแรงงานรวม
111,654 คน
กําลังแรงงาน
ที่รอฤดูกาล - คน

เพิ่มขึ้น 0.29%
จากชวงเดียวกันปกอน

อายุ 15 ปขึ้นไป
161,737 คน

ผูมีงานทํา
111,224 คน

ทํางานบาน
19,784 คน
เรียนหนังสือ
8,375 คน

ผูวางงาน
430 คน

อื่นๆ
21,924 คน

- อัตราการวางงาน 0.39

ผูมีงานทํา 1.11 แสนคน ลดลง 0.53% จากป 2559
-ในภาคเกษตร 1.89หมื่นคน(17.03%)
-นอกภาคเกษตร 9.21หมื่นคน(82.97%)
ผูมีงานทํา จําแนกตามอุตสาหกรรม
การผลิต
การขายสง การขายปลีกฯ
โรงแรมและอาหาร
การบริหารราชการฯ
บริการดานอื่น ๆ
อื่น ๆ

3.40 หมื่นคน
1.93 หมื่นคน
0.96 หมื่นคน
0.56 หมื่นคน
0.50 หมื่นคน
1.88 หมื่นคน

ผูมีงานทํา จําแนกตามระดับการศึกษา
5.13 หมื่นคน

ประถมศึกษาและต่ํากวา
อุดมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลาย

ลดลง 50.00%
จากชวงเดียวกันปกอน

เพิ่มขึ้นประมาณ 2 เทา จากชวงเดียวกันปกอน

การขายสงและการขายปลีกฯ
ที่พักแรมและบริการดานอาหาร

2.01 หมื่นคน
1.81 หมื่นคน

เงินทุน 10 ลานบาท
การจางงาน 20 คน

266 อัตรา (50.19%)
113 อัตรา (21.32%)
79 อัตรา (14.91%)

ขอมูลขาวสารและการสื่อสาร

18 อัตรา (3.40%)

กิจกรรมดานสุขภาพฯ

17 อัตรา (3.21%)

อื่นๆ

37 อัตรา (6.98%)

ผูสมัครงาน 205 คน

เพิ่มขึ้นประมาณ 5 เทา จากชวงเดียวกันปกอน
103 คน (50.24%)

อาชีพงานพื้นฐาน
เสมียน เจาหนาที่

35 คน (17.07%)

พนักงานบริการฯ

33 คน (16.10%)

ชางเทคนิคและผูปฏิบัติงานฯ

13 คน (6.34%)

ผูปฏิบัติงานโดยใชฝมือฯ

12 คน (5.85%)

อื่นๆ

9 คน (4.39%)

การบรรจุงาน 245 คน

เพิ่มขึ้นประมาณ 123 เทา จากชวงเดียวกันปกอน

2.18 หมื่นคน

2. โรงงานอุ ต สาหกรรมที่ ไ ด รั บ อนุ ญ าตให
ประกอบกิจการใหมเดือน ก.พ. 2561
จํานวน 1 แหง

ตําแหนงงาน 530 อัตรา
การผลิต

ไมอยูในกําลังแรงงาน
50,083 คน

กําลังแรงงานปจจุบัน
111,654 คน

3. การใหบริการของสํานักงานจัดหางาน

การผลิต
การขายสงและการขายปลีกฯ
ที่พักแรมและบริการดานอาหาร
กิจกรรมบริหารและบริการฯ
การบริหารราชการฯ
อื่นๆ

103 คน (42.04%)
54 คน (22.04%)
44 คน (17.96%)
10 คน (4.08%)
9 คน (3.67%)
25 คน (10.20%)

กิจการผลิตน้ํามันมะพราวสกัดเย็น

(1)

4. ความต องการแรงงานใน 10 อุ ตสาหกรรม
เปาหมายเดือน ก.พ. 2561 มีจํานวน 335 อัตรา
- ดิจิทัล 54.63%
- การทองเที่ยวกลุมรายไดฯ 23.58%
- ยานยนตสมัยใหม 6.57%
- การแพทยครบวงจร 5.67%
- เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 5.37%
- หุนยนตเพื่อการอุตสาหกรรม 2.99%
- อิเล็กทรอนิกส 0.90%
- การแปรรูปอาหาร 0.30%

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

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

ความตองการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรม
เปาหมาย จําแนกตามระดับการศึกษา
ป.ตรี ขึ้นไป 9.25%

อนุปริญญา
8.36%

ประถมศึกษา
และต่ํากวา 21.79%

เทคโนโลยี
สารสนเทศฯ
3.99%

335 อัตรา
ปวช. 11.94%

คหกรรมาสตร
2.53%

พาณิชยกรรม/
บริหารธุรกิจ
44.30%

ปวส. 12.84%

ป 2561 มี ค วามต อ งการแรงงาน 397 คน และมี
แนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง โดยป 2565 ลดลงจากป 2561
รอยละ 31.23
แนวโนมความตองการแรงงาน
ใน 10 อุตสาหกรรมเปาหมาย
364 คน

ชางตสาหกรรม
49.17%

มัธยมศึกษา
35.82%

5. แ น วโนม ค ว าม ตอ งก า รแ รงงาน ใน 1 0
อุตสาหกรรมเปาหมาย

397 คน

ผูสําเร็จการศึกษาระดับปวช./ปวส.
ตามสาขาวิชา ป 2559 จํานวน 1,027 คน

332 คน

301 คน

ผูสําเร็จการศึกษา จบสาขาที่สอดคลองกับ 10 อุตสาหกรรม
เปาหมาย จํานวน 572 คน
-ระดับ ปวช./ปวส.572 คน (55.70%)

7. แรงงานนอกระบบมีจํานวน 5.98 หมื่นคน
- ชาย 3.19 หมื่นคน (53.43%)
- หญิง 2.78 หมื่นคน (46.57%)
แรงงานนอกระบบตามประเภทอาชีพ
5 อันดับแรก ป 2560

273 คน

1.65 หมื่นคน

ดานการเกษตรและประมง

1.51 หมื่นคน

พนักงานบริการ

1.25 หมื่นคน

ดานความสามารถทางฝมือ
อาชีพงานพื้นฐานตางๆ

ป 2561

ป 2562

ป 2563

ป 2564

ป 2565

ผูปฏิบัติงานโรงงานเครื่องจักร

1.15 หมื่นคน
0.25 หมื่นคน

(2)

แรงงานนอกระบบตามระดับการศึกษา ป 2560

9. การทํางานของคนตางดาว

แรงงานตางดาว ประมาณ 1.37 หมื่นคน
ลดลง 13.12% จากชวงเดียวกันปกอน
แรงงานตางดาวทั้งหมด
จําแนกตามประเภทการอนุญาต

อุดมศึกษา
0.64 หมื่นคน
ประถม
และต่ํากวา
3.44 หมื่นคน

มัธยมปลาย
0.82 หมื่นคน

แรงงานตางดาวที่ไดรับ
การผอนผันใหทํางาน
2,505 คน (18.26%)
- ชนกลุมนอย 269 คน
- 3 สัญชาติ ตามประกาศ คสช.
2,236 คน

แรงงานตางดาวถูกกฎหมาย
11,210 คน (81.74%)
- ชั่วคราว (ทั่วไป) 92 คน
- พิสูจนสัญชาติ 10,082 คน
- นําเขา 1,036 คน

มัธยมตน
1.07 หมื่นคน

8. การเดินทางไปทํางานในตางประเทศ

จากขอมูลสํานักบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ
เดือน ก.พ. 2561 มีจํานวน 5 คน ลดลง 16.67%
จากชวงเดียวกันปกอน
การเดินทางไปทํางานตางประเทศ
จําแนกตามประเภทการเดินทาง

10. สถานประกอบการในระบบประกั น สั ง คม
สถาน
ประกอบการ
1,241 แหง
7.08% จาก
ชวงเดียวกันปกอน

4 คน
(80.00%)

Re-Entry

ผูประกันตน
3.66 หมื่นคน
11.56% จาก
ชวงเดียวกันปกอน

ผูประกันตน ทั้งหมด 3.66 หมื่นคน
1.83 หมื่นคน
มาตรา 33

นายจางพาลูกจางไปทํางาน

1 คน
(20.00%)

มาตรา 39
มาตรา 40

0.43 หมื่นคน
1.40 หมื่นคน

(3)

