ข้อมูลสถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสุพรรณบุรี เดือนมิถุนายน 2563
1. ข้อมูลการทำงานของประชากร ไตรมาส 1/2563

ประชากรรวม
863,980 คน

อายุต่ากว่า 15 ปี
140,774 คน

อายุ 15 ปีขึ้นไป
723,206 คน

ผู้อยู่ในก่าลังแรงงาน
(ผู้ทีพร้อมท่างาน)
479,756 คน

ผู้ว่างงาน
4,354 คน

ผู้มีงานท่า
472,201 คน

ผู้อยู่นอกก่าลังแรงงาน
(ผู้ทีไม่พร้อมท่างาน)
243,450 คน

ผู้รอฤดูกาล
3,201 คน

ประถมศึกษาฯ
252,401 คน

เกษตรกรรม การป่าไม้ และ
การประมง 186,772 คน

ม.ต้น
82,716 คน

การขายส่ง การขายปลีก
75,369 คน

อุดมศึกษา
69,740 คน

การผลิต 57,263 คน

ม.ปลาย
64,189 คน

กิจกรรมโรงแรมและอาหาร
38,462 คน

ไม่ระบุ 3,154 คน

การก่อสร้าง 28,990 คน

อืน ๆ 85,346 คน

ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
(1)

2. การให้บริการจัดหางานของรัฐ
ตำแหน่งงาน 266 อัตรา
- เพิ่มขึ้น 33.67% จากเดือนที่ผ่านมา
- ลดลง 9.52% จากช่วงเดียวกันปีก่อน

การบรรจุงาน 107 คน
- ลดลง 19.55% จากเดือนที่ผ่านมา
- ลดลง 45.41% จากช่วงเดียวกันปีก่อน

จ่าแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก

จ่าแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก

78 อัตรา (29.32%)
เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิตฯ

47 คน (43.93%)
เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

78 อัตรา (29.32%)
เจ้าหน้าที่เทคนิควิศวกรรมฯ

39 คน (36.45%)
พนักงานบริการ

45 อัตรา (16.92%)

พนักงานบริการ
ผู้ทาความสะอาดอาคารฯ

10 อัตรา (3.76%)

พนักงานบันทึกข้อมูลฯ

10 อัตรา (3.76%)

ผู้จัดการฝ่ายผลิตฯ
แม่บ้านสานักงาน
แม่บ้านโรงแรม

จ่าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

8 คน (7.48%)
6 คน (5.61%)
3 คน (2.80%)

จ่าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

209 อัตรา (78.57%)
การผลิตผลิตภัณฑ์ฯ
การกาหนดกฎเกณฑ์ฯ

94 คน (87.85%)
การผลิตผลิตภัณฑ์ฯ

17 อัตรา (6.39%)
โรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด

กิจกรรมทางวิชาชีพทั่วไป

10 อัตรา (3.76%)

การบารุงรักษายานยนต์ฯ

10 อัตรา (3.76%)

โรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด

9 อัตรา (3.38%)

การบริหารราชการส่วนภูมิภาค

3 คน (2.80%)

การจัดหาไอน้าฯ

1 คน (0.93%)

จ่าแนกตามระดับการศึกษา

266 อัตรา

ปวส. 21.80%

จ่าแนกตามระดับการศึกษา

ประถมศึกษาและ
ต่ากว่า 7.89%

ป.ตรี ขึ้นไป 16.92%

อนุปริญญา 16.92%

9 คน (8.41%)

มัธยมศึกษา
24.44%

ปวช. 12.03%

ประถมศึกษาและ
ต่ากว่า 11.21%

ป.ตรี ขึ้นไป 31.78%

ปวส. 12.15%
ปวช. 2.80%

107 คน

มัธยมศึกษา
42.06%

(2)

ผู้สมัครงาน (รวมทุกการให้บริการ) 188 คน
- เพิ่มขึ้น 7.43% จากเดือนที่ผ่านมา
- เพิ่มขึ้น 0.53% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จ่าแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก

40 คน (21.28%)

แรงงานในด้านการผลิตฯ

21 คน (11.17%)

พนักงานบริการ

เจ้าหน้าที่เทคนิควิศวกรรมฯ

ประถมศึกษาและ
ต่ากว่า 7.69%

ป.ตรีขึ้นไป
18.10%

อนุปริญญา
18.55%

221 อัตรา

มัธยมศึกษา
22.62%

39 คน (20.74%)

เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิตฯ

เสมียน เจ้าหน้าที่จัดเก็บเอกสาร

จ่าแนกตามระดับการศึกษา

ปวช. 10.41%
ปวส. 22.62%

3. การเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ จำนวน 3 คน
- เพิ่มขึ้นประมาณ 3 เท่า จากเดือนที่ผ่านมา
- ลดลง 92.11% จากช่วงเดียวกันปีก่อน

14 คน (7.45%)
12 คน (6.38%)

จ่าแนกตามประเภทการเดินทาง

จ่าแนกตามระดับการศึกษา

2 คน
(66.67%)

Re- Entry
ประถมศึกษาและ
ต่ากว่า 8.51%

เดินทางด้วยตนเอง

1 คน
(3.33%)

ป.ตรี ขึ้นไป 36.70%

188 คน
มัธยมศึกษา
38.83%
ปวส. 11.70%

ปวช. 4.26%

ความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
มีจำนวน 221 อัตรา
- เพิ่มขึ้นประมาณ 2 เท่า จากเดือนที่ผ่านมา
- เพิ่มขึ้น 88.89% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ทีมีความต้องการ
- การแปรรูปอาหาร 95.48%
- การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ฯ 4.07%
- อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 0.45%

4. การทำงานของคนต่างด้าวคงเหลือ
จำนวน 14,440 คน
- เพิ่มขึ้น 0.33% จากเดือนที่ผ่านมา
- ลดลง 11.65% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จำแนกตามการอนุญาต ดังนี้
- ชั่วคราวทั่วไป 343 คน
- ชนกลุ่มน้อย 291 คน
- นำเข้า 5,823 คน
- เดินทางไป-กลับ – คน
- มติครม.วันที่ 16 ม.ค.61
- มติครม.วันที่ 20 ส.ค.62
- กลุ่มประมงทะเล - คน

- BOI 2 คน
- พิสูจน์สัญชาติ – คน
- จำเป็นเร่งด่วน – คน
– คน
7,981 คน

5. จำนวนสถานประกอบการและลูกจ้าง คงเหลือ
สถานประกอบการ 2,927 แห่ง
- เพิ่มขึ้น 0.69% จากเดือนที่ผ่านมา
- เพิ่มขึ้น 5.82% จากช่วงเดียวกันปีก่อน

(3)

การจ้างงาน
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

จ่าแนกตามขนาด

ขนาด 1-9 คน

2,103 แห่ง

ขนาด 10-49 คน

720 แห่ง

ขนาด 50-99 คน

57 แห่ง

ขนาด 100-499 คน

42 แห่ง

ขนาด 500-999 คน

3 แห่ง

ขนาด 1,000 คนขึ้นไป

2 แห่ง

การผลิต

1.82 หมืนคน
1.03 หมืนคน

การขายส่ง การขายปลีกฯ
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ฯ

0.24 หมืนคน

การก่อสร้าง

0.18 หมืนคน

โรงแรมและภัตตาคาร

0.15 หมืนคน

ที่มา : สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด

สถานประกอบการ
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
การขายส่ง การขายปลีก

1,076 แห่ง

การผลิต
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ฯ

619 แห่ง

ผู้ประกันตน 1.06 แสนคน
- เพิ่มขึ้น 0.49% จากเดือนที่ผ่านมา
- เพิ่มขึ้น 5.32% จากช่วงเดียวกันปีก่อน

281 แห่ง

การก่อสร้าง

206 แห่ง

การเป็นตัวกลางทางการเงิน

201 แห่ง

มาตรา
ม.33 จำนวน 5.22 หมื่นคน
ม.39 จำนวน 1.35 หมื่นคน
ม.40 จำนวน 3.99 หมื่นคน

การจ้างงาน 41,301 คน
- เพิ่มขึ้น 1.33% จากเดือนที่ผ่านมา
- เพิ่มขึ้น 4.87% จากช่วงเดียวกันปีก่อน

ขนาด 50-99 คน

15,288 คน
4,159 คน

ขนาด 500-999 คน
ขนาด 1,000 คนขึ้นไป

จำนวน 2 แห่ง
ลดลง 33.33%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

7,601 คน

ขนาด 100-499 คน

เงินทุน 105 ล้านบาท
การจ้างงาน 65 คน
กิจการป่ น หรือ บด เมล็ ด พืช หรื อ หัวพืช และท่ า
ความสะอาดเมล็ ด พืช และกิ จการขุด ตัก ดิน เพื อ
จ่าหน่าย

1,763 คน
3,363 คน

จากช่วง
เดียวกัน
1.16%
6.34%
10.94%

7. โรงงานอุตสาหกรรมทีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการใหม่

9,127 คน

ขนาด 10-49 คน

จากเดือน
ก่อน
0.27%
1.77%
0.34%

จำนวนแรงงานต่างด้าวในระบบประกันสังคมคงเหลือ
- สถานประกอบการ จำนวน 1,129 แห่ง
- ผู้ประกันตน จำนวน 9,076 คน

จ่าแนกตามขนาด
ขนาด 1-9 คน

6. สถานประกอบการในระบบประกันสังคมคงเหลือ
สถานประกอบการ 4,140 แห่ง
- ลดลง 0.46% จากเดือนที่ผ่านมา
- เพิ่มขึ้น 3.60% จากช่วงเดียวกันปีก่อน

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม
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