บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
สถานการณ์แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไตรมาส 1( มกราคม – มีนาคม 2561)
สถานการณ์ ด้ า นเศรษฐกิ จ และแรงงาน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไตรมาส 1 ปี 2561 มีรายละเอียด
สรุปได้ดังนี้

สภาพเศรษฐกิจ
เดือน มีนาคม 2561 เศรษฐกิจจังหวัดสุราษฎร์ธานี
มี สั ญญาณขยายตั ว สะท้ อนจาก เครื่ องชี้ ด้ านอุ ปทาน
ขยายตัว ตามภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม ขณะที่
ภาคบริการหดตัว เครื่องชี้ด้านอุปสงค์ขยายตัวสะท้อน
จากการบริโภคภาคเอกชน การลงทุนภาคเอกชน และ
การใช้จ่ายภาครัฐ ด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ อัตรา
เงินเฟ้ออยู่ที่ร้อยละ 0.5 การจ้างงานขยายตัวร้อยละ
2.9 ตามการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม และภาค
เกษตรกรรม เป็นสาคัญ

สถานการณ์ด้านแรงงาน
ประชากรและกาลังแรงงาน
ในไตรมาส 1 ปี 2561 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
มีประชากรรวมเฉลี่ยทั้งสิ้น1,056,031 คน เป็นผู้อยู่ใน
กาลังแรงงาน 616,029 คน ผู้มีงานทา 610,990 คน
ผู้ว่างงาน 4,730 คน และแรงงานรอฤดูการ 310 คน
พบว่ า ท างานในภาคเกษตรกรรมจ านวน
293,301 คน คิดเป็นร้อยละ 48.18 ของผู้มีงานทา
ทั้งหมด ซึ่งมีจานวนเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 4 ปี 2560
ส่ วนผู้ ท างานนอกภาคเกษตรกรรมมี จ านวน
315,472 คน (ร้อยละ 51.82 ของผู้มีงานทาทั้งหมด)
ลดลงจาก ไตรมาสที่แล้วที่มีร้อย 54.47 โดยกลุ่มผู้ทางาน
นอกภาคเกษตรกรรมจะมีผู้ ทางานใน สาขาการขายส่ ง
การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯ
มากที่สุด มีจานวน 103,485 คน คิดเป็นร้อยละ 32.80
รองลงมา คื อ สาขาโรงแรมและภั ตตาคาร จ านวน
52,512 คน ร้ อยละ 16.65 สาขาการผลิ ต จ านวน
45,293 คน ร้อยละ 14.36 การบริหารราชการ และการ
ป้ องกั นประเทศ รวมทั้ งการประกั นสั งคมภาคบั งคั บ
จานวน 22,965 คน ร้อยละ 7.28 และสาขาการก่อสร้าง
จานวน 20,987 คน ร้อยละ 6.65 ตามลาดับ
การว่างงาน
ในจังหวัดมีประมาณ 4,730 คน ร้อยละ
0.77 จากผู้อยู่ในกาลังแรงงาน

แรงงานนอกระบบ จากข้อมูลเบื้องต้น ปี 2560
มี ผู้ ท า ง าน อยู่ ใ นแ รง ง าน นอ ก ระ บบ จ า น ว น
331,835 คน คิดเป็นร้อยละ 56.24 ของผู้มีงานทา
ทั้งหมด แยกเป็นกลุ่มภาคการเกษตรกรรม จานวน
214,066 คน นอกภาคการเกษตรกรรม จ านวน
117,768 คน ทั้ งนี้ แรงงานนอกระบบกลุ่ มนอกภาค
เกษตร เมื่อพิจารณาจาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม
พบว่ า อุ ต สาหกรรมที่ มี จ านวนแรงงานนอกระบบ
สูงสุด 3 อันดับแรก คือ 1) การขายส่ง การขายปลีก
การซ่อมแซมยานยนต์ฯ จานวน 56,887 คน (ร้อยละ
48.30) 2) โรงแรมและภัตตาคาร จานวน 23,794 คน
(ร้อยละ 20.20) 3) การก่อสร้าง จานวน 14,077 คน
(ร้อยละ 11.95)
การบริการจัดหางานในประเทศ
ในช่วงไตรมาสที่ 1 (มกราคม – มีนาคม2561)
นายจ้ าง/สถานประกอบการได้แจ้งตาแหน่งงานว่ าง
จานวน 861 อัตรา โดยมีผู้ลงทะเบียนสมัครงาน
421 คนและได้รับการบรรจุงาน 831 คน ส่วนตาแหน่ง
งานว่างตามระดับการศึกษาที่ต้องการมากที่สุดได้แก่
ระดับมัธยมศึกษา มี ความต้องการ ร้อยละ 30.08
(259 อัตรา)
การบรรจุ งาน 3 อั นดั บแรก ได้ แก่ อาชี พ
พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด จานวน
289 คน (ร้ อยละ 34.78) รองลงมา คื อช่ างเทคนิ ค
และผู้ ปฏิ บั ติ งานที่ เกี่ ยวข้ อง คื อ จ านวน 246 คน
(ร้อยละ 29.60) และเสมียน เจ้าหน้าที่ฯ จานวน 93 อัตรา
แรงงานต่างด้าว
แรงงานต่างด้าวที่มีใบอนุญาตทางาน ณ วันที่
25 เดือนมีนาคม 2561 มีจานวนทั้งสิ้น 104,247
คน สั ญชาติเมียนมา จานวน 92,061 คน ลาว
จานวน 7,568 คน และกัมพูชา จานวน 4,618 คน
โดยส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าว ตามมติ 16 ม.ค.61
จานวน 48,454 คน แยกเป็น (1) กลุ่มพิสู จน์สัญญาติ
แล้ว จานวน 46,992 คน กลุ่ มประมง/แปรรูปสัตว์น้า
จานวน 331 คน กลุ่มบัตรสีชมพู จานวน 27,448 คน
กลุ่มที่ผ่านการคัดกรองความสัมพันธ์ฯ จานวน 19,213 คน
(2) กลุ่ มยั งไม่ พิ สู จน์ สั ญชาติ จ านวน 1,462 คน กลุ่ ม
ประมง/แปรรูปสั ตว์น้า จานวน 75 คน กลุ่ มบัตรสี ชมพู
จ านวน 926 คน กลุ่ มที่ ผ่ านการคั ดกรองความพั นธ์ ฯ
จานวน 461 คน รองลงมา แรงงานต่างด้าว (มติ 25 ต.ค.59)
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จานวน 46,714 คน และแรงงานต่างด้าวนาเข้า MOU
จากประเทศต้นทาง จานวน 9,079 คน
หากพิ จารณาแรงงานต่ างด้ าวถู กกฎหมาย
จาแนกตามประเภทการได้รับอนุญาต พบว่า แรงงานต่าง
ด้าว ถูกกฎหมาย ไตรมาส 1 ปี 2561 มีทั้งหมด 717 คน
จาแนกเป็นประเภทชั่วคราวมี 655 คน (ร้อยละ 91.35)
ประเภทส่งเสริมการลงทุน จานวน 51 คน (ร้อยละ 7.11)
และประเภทมาตรา 12 ยกเว้นมติครม. จานวน 11 คน
(ร้อยละ 1.53)
ถ้าพิจารณาแยกตามสัญชาติจะพบว่าแรงงาน
ต่างด้าวถูกกฎหมาย (ยกเว้นประเภท ตลอดชีพ) มี 5
อันดับแรก คือ อังกฤษ จานวน 112 คน (ร้อยละ
15.62) รองลงมา ได้แก่ จีน จานวน 62 คน (ร้อยละ
8.65) ฟิลิปปินส์ จานวน 50 คน (ร้อยละ 6.97) อเมริกัน
จานวน 33 คน (ร้อยละ 4.60) และออสเตรเลีย จานวน
16 คน (ร้อยละ 2.23
แรงงานไทยที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์
เดินทางไปทางานต่างประเทศ ในช่วงไตรมาส 1 ปี
2561 มีจานวน 10 คน ระดับมัธยมศึกษา จานวน 6 คน
ระดับปริญญาตรี จานวน 3 คน ระดับ ปวช. ปวส.ปวท.
อนุปริญญา จานวน 1 คน
ในไตรมาส 1 ปี 2561 มีแรงงานไทยเดินทางไป
ทางานต่างประเทศ จานวน 12 คน ประเภท Re-Entry คือ
กลั บ ไปท างานอี กครั้ งหนึ่ งโดยการต่ ออายุ สั ญญา
จานวน 11 คน และเดินทางไปด้วยตนเอง 1 คน
สถานการณ์ด้านอุปทาน(Demand)
ของตลาดแรงงานในเชิงปริมาณและคุณภาพ

การส ารวจข้ อ มู ล อุ ป สงค์ แ ละอุ ป ทาน ปี 2560
ซึ่งดาเนิ นการส ารวจสถานประกอบการใน 29 สาขา
อุตสาหกรรม จานวน 713 แห่ง ในปี 2560 มีผู้ทางาน
จานวนรวมทั้งสิ้น 73,424 ราย เป็นชาย 41,368 ราย
(ร้อยละ 56.34) หญิง 32,056 ราย (ร้อยละ 43.66) ทั้งนี้
ผู้ ท างานส่ วนใหญ่เป็ นกลุ่ มแรงงานกึ่ งฝี มื อมากที่ สุ ด
จานวน 24,488 ราย (ร้อยละ 33.35) รองลงมาได้แก่
กลุ่ มแรงงานไร้ ฝี มื อ 23,469ราย (ร้ อ ยละ 31.96)
และกลุ่มแรงงานฝีมือ 22,335ราย (ร้อยละ 30.42)

สถานการณ์ด้านอุปทาน(Supply)
ของตลาดแรงงานในเชิงปริมาณและคุณภาพ

ในปี 2560 ได้ดาเนินการสารวจจานวนนักเรียน/
นักศึกษาที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2559 จากโรงเรียน
และสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 ขึ้นไป จานวน 25 แห่ง แบ่งเป็นสถาบันการศึกษาของ
รัฐ จานวน 17 แห่ง และสถาบันการศึกษาเอกชน 8 แห่ง
พบว่ามีผู้สาเร็จการศึกษา
ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา จ านวน 12,622 คน
ระดับมัธยมศึกษา จานวน 7,525 คนชาย 3,433 คน
อั ต ราการว่ า งาน ร้ อ ยละ 0.61 หญิ ง 4,092 คน
อั ตราการว่ างงาน ร้ อยละ 0.96 มั ธ ยมตอนปลาย
จานวน 5,097 คน ชาย 1,826 คน อัตราการมีงานทา
ร้ อยละ 3.67 หญิ ง 2,271 คน อั ตราการมี งานท า
ร้อยละ 1.60
ระดั บ อาชี ว ศึ ก ษา จ านวน 2,804 คน
แบ่งเป็นระดับ ปวช. จานวน 1,594 คน ชาย 922 คน
อั ต ราการว่ า งงาน ร้ อ ยละ 22.19 หญิ ง 672 คน
อัตราการว่าง ร้อยละ 22.91ระดับ ปวส./อนุปริญญา
จานวน 1,210 คน ชาย649 คน อัตราการว่างาน
ร้ อ ยละ 36.66 หญิ ง 561 คน อั ต ราการว่ า งงาน
ร้อยละ 29.04
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา จ านวน 5,841 คนแบ่ ง
ระดับปริญญาตรี จานวน 5,468 คน ชาย 1,393 คน
อัตราการว่างงาน ร้อยละ 60.52 หญิง 4,075 คน
อัตราการว่างงาน ร้อยละ 69.84 ระดับปริญญาโท
จานวน 367 คน ชาย 120 คน อัตราการว่างงาน
ร้อยละ 100% หญิง 247 คน อัตราการว่างงาน
ร้อยละ 100% ระดับปริญญาเอก จานวน 6 คน
อัตราการว่างงาน ร้อยละ 100%
การพัฒนาศักยภาพแรงงาน
การฝึ ก เตรี ย มเข้ า ท างานในไตรมาส 1 ปี
2561 ผู้ เข้ารับการฝึก เตรียม จานวน 20 คน เป็น
กลุ่มอาชีพ ช่างก่อสร้าง จานวน 20 คน และผู้ผ่าน
การฝึกเตรียมทั้งหมด 20 คน
การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน ไตรมาส 1 ปี
2561 ผู้ เข้ ารั บการฝึ ก ยกระดั บ จ านวน 930 คน
แยกตามกลุ่ ม อาชี พ ดั ง นี้ กลุ่ ม อาชี พ ภาคบริ ก าร
จานวน 306 คน กลุ่มอาชีพช่างเครื่องกล จานวน
232 คน กลุ่มอาชีพช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และ
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คอมพิ ว เตอร์ จ านวน 155 คน กลุ่ ม อาชี พ ช่ า ง
ก่อสร้าง จานวน 154 คน และกลุ่มอาชีพช่างอุตสา
หการ จ านวน 83 คน ส่ ว นผู้ ผ่ านการฝึ กยกระดั บ
จ านวน 930 คน ดั ง นี้ ก ลุ่ ม กลุ่ ม อาชี พ ภาคบริ ก าร
จานวน 306 คน กลุ่มอาชีพช่างเครื่องกล จานวน
232 คน กลุ่มอาชีพช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิ ว เตอร์ จ านวน 155 คน กลุ่ ม อาชี พ ช่ า ง
ก่อสร้าง จานวน 154 คน และกลุ่มอาชีพช่างอุตสา
หการ จานวน 83 คน
การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานมีผู้เข้าการ
ทดสอบ จ านวน 198 คน แยกตามกลุ่ มอาชีพ ดังนี้
กลุ่มอาชีพช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
จานวน 116 คน กลุ่ มอาชีพช่างก่อสร้ าง จานวน
36 คน กลุ่ มอาชี พช่างเครื่ องกล จ านวน 30 คน
และกลุ่มอาชีพช่างอุตสาหการ จานวน 16 คน ส่วนผู้
ผ่านการทดสอบจานวน 130คน ดังนี้ กลุ่มอาชีพช่าง
ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ จานวน 78 คน
กลุ่มอาชีพช่างก่อสร้าง จานวน 24 คน กลุ่มอาชีพช่าง
เครื่องกล จานวน 15 คน และกลุ่มอาชีพช่างอุตสาหการ
จานวน 13 คน
การคุ้มครองแรงงาน จากการตรวจสถาน
ประกอบการ 50 แห่ง มีลูกจ้างที่ผ่านการตรวจหรือได้รับ
การคุ้มครองรวม 89 แห่ง มีลูกจ้างที่ผ่านการตรวจรวม
4,188 คน จาแนกเป็นชาย 2,326 คน (ร้อยละ 55.54
ของลูกจ้างที่ตรวจทั้งหมด) ผู้หญิง 1,862 คน (ร้อยละ
44.46 ของลูกจ้างที่ตรวจทั้งหมด) ซึ่งสถานประกอบการ
ที่ตรวจ 3 อันดับแรก ได้แก่ สถานประกอบการขนาด
ลูกจ้าง 20-49 คน จานวน 26 แห่ง (ร้อยละ 29.21 )
รองลงมา ได้ แ ก่ สถานประกอบการขนาดลู กจ้ า ง
10-19 คน จ านวน 19 แห่ ง ร้ อ ยละ 21.35 )
และสถานประกอบการขนาดลูกจ้าง 100-299 คน
จานวน 14 แห่ง (ร้อยละ 15.73 )
การตรวจความปลอดภั ย ในการท างาน
มีการตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบการทั้งสิ้น
10 แห่ง ลูกจ้างที่ผ่านการตรวจทั้งสิ้น 738 คน
พบว่าสถานประกอบการปฏิบั ติถูกต้องตามกฎหมาย
ความปลอดภัย จานวน 5 แห่ง และปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ตามกฎหมาย จานวน 5 แห่ง
การประสบอันตราย/เจ็บป่วยเนื่องจากการทางาน
พบว่าการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องมาจากการ
ทางาน มีทั้งสิ้น 332 ราย โดยส่วนใหญ่เป็นการประสบ

อั นตรายหรื อเจ็ บป่ วยในสถานประกอบการขนาด
101-200 คนและ 201-500 คน จานวน 65 ราย (ร้อยละ
15.587) รองลงมา คือ ขนาด 1,000 คนขึ้นไป จานวน 51 ราย
(ร้อยละ 15.36) ขนาด 51-100 คน จานวน 37 ราย (ร้อย
ละ 11.14) ตามลาดับส่วนสถานประกอบการขนาด 11-20
คน มีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการ
ทางานน้อยที่สุด คือ จานวน 19 ราย (ร้อยละ 5.72)
การแรงงานสัมพันธ์ การส่งเสริมและพัฒนา
ระบบแรงงานสัมพันธ์ องค์การลูกจ้าง มีจานวน 1 แห่ง
คือ สหภาพแรงงานในกิจการเอกชน
การประกั น สั ง คมจั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี
มีสถานประกอบการ ที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคมทั้งสิ้น
6,019 แห่ง มีผู้ประกันตนทั้งสิ้น 96,625 คน และมี
สถานพยาบาลในสังกัดประกันสังคมที่เป็นสถานพยาบาล
ของรัฐบาล จานวน 2 แห่ง
ส าหรั บประเภทประโ ยชน์ ทดแทนที่
ผู้ประกันตนใช้บริการในไตรมาสนี้ แบ่งเป็นจานวนราย
ทั้งสิ้น 17,187 ราย สูงสุดได้แก่กรณีเจ็บป่วย จานวน
15,038 ราย (ร้อยละ 87.49) รองลงมาได้แก่ กรณีคลอด
บุตร จานวน 1,164 ราย (ร้อยละ 6.77) กรณีชราภาพ
แบบบาเหน็จชราภาพ จานวน 851 ราย (ร้อยละ 4.95)
กรณีทุพพลภาพ จานวน 76 ราย (ร้อยละ 0.44) และ
กรณีตาย จานวน 58 ราย (ร้อยละ 0.34) ส่วนประเภท
ประโยชน์ทดแทนที่ผู้ประกันตนใช้บริการนับจานวนครัง้
ทั้งสิ้น 61,532 ครั้ง ได้แก่ กรณีสงเคราะห์บุตร จานวน
53,003 ครั้ ง (ร้ อยละ 86.14 ) กรณี ชราภาพ แบบ
บานาญชราภาพ จานวน 2,877 ราย(ร้อยละ 4.67) และ
กรณีว่างงาน จานวน 5,652 ครั้ง (ร้อยละ 9.18)
การจ่ายเงินประโยชน์ทดแทนจะพบว่ามีการ
จ่ายเงินทั้งสิ้น 169,381,345.02 บาท (1) กรณีเจ็บป่วย
มีการจ่ายเงิน 64,054,292.74 บาท (ร้อยละ 37.82)
ของเงินประโยชน์ทดแทนที่จ่าย (2) กรณีคลอดบุตร
27,730,137.00 บาท (ร้อยละ 16.37) (3) กรณี
สงเคราะห์บุตร 23,466,800.00 บาท (ร้อยละ 13.85)
( 4 ) ก ร ณี ช ร า ภ า พ แ บ บ บ า เ ห น็ จ ช ร า ภ า พ
22,183,093.48 บาท (ร้อยละ 13.10) และแบบบานาญ
ชราภาพ 6,268,575.30 (ร้อยละ 3.70) (5) กรณีตาย
3,801,860.80บาท (ร้อยละ 2.24) (6) กรณีทุพพลภาพ
241,702.80(ร้ อยละ
0.14) (7) กรณี ว่ างงาน
21,634,882.90 บาท (ร้อยละ 12.77)
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