สถานการณ์ตลาดแรงงาน
จังหวัดนครปฐม เดือน มี.ค. 2561

3. การให้บริการของสานักงานจัดหางาน

1. ประชากรในจังหวัดนครปฐม ไตรมาส 1/2561
ประชากรรวม
1,091,080 คน
อายุต่ากว่า 15 ปี
164,302 คน

เพิ่มขึ้น 1.83%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

ตาแหน่งงาน 669 อัตรา
เพิ่มขึ้น 18.83% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
440 อัตรา (65.77%)

อายุ 15 ปีขึ้นไป
926,778 คน

การผลิต
การขายส่งและการขายปลีกฯ

กาลังแรงงานรวม
686,415 คน
กาลังแรงงานที่
รอฤดูกาล 810 คน

ไม่อยู่ในกาลังแรงงาน
240,363 คน
ทางานบ้าน
72,057 คน

กาลังแรงงานปัจจุบัน
685,605 คน

ผู้มีงานทา
682,085 คน

กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

122 อัตรา (18.24%)
52 อัตรา (7.77%)
40 อัตรา (5.98%)

ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร

10 อัตรา (1.49%)

อื่น ๆ

5 อัตรา (0.75%)

เรียนหนังสือ
56,232 คน

ผู้ว่างงาน
3,520 คน

อื่นๆ
112,074 คน

- อัตราการว่างงาน 0.51

ผู้มีงานทา 6.82 แสนคน เพิ่มขึ้น 4.77% จากปี 2560
-ในภาคเกษตร 1.07 แสนคน (15.71%)
-นอกภาคเกษตร 5.75 แสนคน (84.29%)

ผู้มีงานทา จาแนกตามอุตสาหกรรม
การผลิต
การขายส่ง การขายปลีก
กิจกรรมโรงแรมและอาหาร
การก่อสร้าง
การศึกษา
อื่น ๆ

ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร

2.28 แสนคน
1.43 แสนคน
0.52 แสนคน
0.30 แสนคน
0.26 แสนคน
0.96 แสนคน

ผู้สมัครงาน 210 คน
ลดลง 19.23% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
130 คน (61.90%)

เสมียน เจ้าหน้าที่
อาชีพงานพื้นฐาน
ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือฯ
พนักงานบริการ พนักงานขายฯ
ผู้ปฏิบัติงานในโรงงานฯ
อื่น ๆ

26 คน (12.38%)
15 คน (7.14%)
11 คน (5.24%)
9 คน (4.29%)
19 คน (9.05%)

ผู้มีงานทา จาแนกตามระดับการศึกษา
ประถมศึกษาและต่่ากว่า

3.02 แสนคน

อุดมศึกษา

1.33 แสนคน

มัธยมศึกษาตอนปลาย

1.28 แสนคน

มัธยมศึกษาตอนต้น

1.19 แสนคน

การบรรจุงาน 584 คน
ลดลง 15.97% จากช่วงเดียวกันปีก่อน

การขายส่งและการขายปลีกฯ

2. โรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการใหม่เดือน มี.ค. 2561
จานวน 17 แห่ง
เพิ่มขึ้นประมาณ 2 เท่า
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

เงินทุน 474.51 ล้านบาท

387 คน (66.27%)

การผลิต

147 คน (25.17%)

การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า

10 คน (1.71%)

ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร

9 คน (1.54%)

การศึกษา

9 คน (1.54%)

อื่น ๆ

22 คน (3.77%)

การจ้างงาน 280 คน
กิจการผลิตเม็ดพลาสติกฯ กิจการผลิตชิ้นส่วนโลหะที่
ใช้ในการก่อสร้าง กิจการผลิตน้าจิ้ม ซอส น้าซุปฯ

(1)

4. ความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
เดือน มี.ค. 2561 มีจานวน 238 อัตรา
- การแปรรูปอาหาร 64.71%
- การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ฯ 21.85%
- อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 8.40%
- ดิจิทัล 4.20%
- การบินและโลจิสติกส์ 0.84%

6. สถาบันการศึกษา
ทั้งหมด 368 แห่ง
รัฐบาล 319 แห่ง 86.68%
- ประถม/มัธยม 305 แห่ง
- อาชีวศึกษา 8 แห่ง
- อุดมศึกษา 6 แห่ง

เอกชน 49 แห่ง 13.32%
- ประถม/มัธยม 44 แห่ง
- อาชีวศึกษา 4 แห่ง
- อุดมศึกษา 1 แห่ง

ความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรม
เป้าหมาย จาแนกตามระดับการศึกษา
ปริญญาตรี

อนุปริญญา 4.20%
5.46%

ปวส.
9.24%

ประถมศึกษา
และต่่ากว่า 18.91%

การโรงแรม
และการ
ท่องเที่ยว
3.47%

238 อัตรา

ปวช.
14.71%

มัธยมศึกษา
47.48%

5. แนวโน้มความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรม
เป้าหมาย
ปี 2561 มีค วามต้องการแรงงาน 1,836 คน และมี
แนวโน้ ม ลดลงอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยปี 2565 ลดลงจากปี
2561 ร้อยละ 25.71
แนวโน้มความต้องการแรงงาน
ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
1,836 คน

ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปวช./ปวส.
ตามสาขาวิชา ปี 2559 จานวน 2,623 คน

1,708 คน

1,587 คน

1,474 คน

1,364 คน

ศิลปกรรม
3.39%

เทคโนโลยี
สารสนเทศฯ
0.72%
ช่าง
อุตสาหกรรม
42.17%

คหกรรม
ศาสตร์ 7.89%
พาณิชยกรรม/
บริหารธุรกิจ
42.36%

ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 2559
จานวน 12,010 คน
ศิลปศาสตร์
10.27%

อื่น ๆ
57.70%

วิทยาการ
จัดการ 9.72%

วิศวกรรม
ศาสตร์ 8.63%
วิทยาศาสตร์ฯ
7.84%
มนุษยศาสตร์ฯ
5.84%

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

ผู้สาเร็จการศึกษา จบสาขาที่สอดคล้องกับ 10 อุตสาหกรรม
เป้าหมาย จานวน 3,401 คน
-ระดับ ปวช./ปวส. 1,423 คน (41.84%)
-ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 1,978 คน (58.16%)

(2)

7. แรงงานนอกระบบมีจานวน 2.50 แสนคน
- ชาย 1.31แสนคน (52.19%)
- หญิง 1.20 แสนคน (47.81%)

9. การทางานของคนต่างด้าว
แรงงานต่างด้าว ประมาณ 1.28 แสนคน
ลดลง 7.99% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
แรงงานต่างด้าวทั้งหมด
จาแนกตามประเภทการอนุญาต

แรงงานนอกระบบตามประเภทอาชีพ
5 อันดับแรก ปี 2560
พนักงานบริการ

1.06 แสนคน

ด้านการเกษตรและประมง

0.85 แสนคน

ด้านความสามารถทางฝีมือ

0.18 แสนคน

อาชีพงานพื้นฐานต่าง ๆ

0.14 แสนคน

ผู้ปฏิบัติงานโรงงานเครื่องจักรฯ

0.11 แสนคน

แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย
116,842 คน (91.20%)
- ชั่วคราว (ทั่วไป) 2,457 คน
- พิสูจน์สัญชาติ 83,479 คน
- น่าเข้า 30,795 คน
- BOI 111 คน

แรงงานต่างด้าวที่ได้รับ
การผ่อนผันให้ทางาน
11,273 คน (8.80%)
- ชนกลุ่มน้อย 4,765 คน
- 3 สัญชาติ ตามประกาศ คสช.
6,508 คน

แรงงานนอกระบบตามระดับการศึกษา ปี 2560
อุดมศึกษา
0.43 แสนคน
ประถม
และต่่ากว่า
1.24 แสนคน

มัธยมปลาย
0.37 แสนคน
มัธยมต้น
0.47 แสนคน

10. สถานประกอบการในระบบประกันสังคม
สถาน
ประกอบการ
8,393 แห่ง

ผู้ประกันตน
2.90 แสนคน

5.73% จาก
ช่วงเดียวกันปีก่อน

7.31% จาก
ช่วงเดียวกันปีก่อน

8. การเดินทางไปทางานในต่างประเทศ
จากข้ อมู ลส่ านั กบริ หารแรงงานไทยไปต่ างประเทศ
เดือน มี.ค.2561 มีจ่านวน 22 คน มีจ่านวนลดลง 4.35%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน
การเดินทางไปทางานต่างประเทศ
จาแนกตามประเภทการเดินทาง
16 คน
(72.73%)

Re-Entry

5 คน
(22.73%)

เดินทางด้วยตนเอง

นายจ้างพาลูกจ้างไปท่างาน

ผู้ประกันตน ทั้งหมด 2.90 แสนคน

1 คน
(4.55%)

2.30 แสนคน

มาตรา 33

มาตรา 39

มาตรา 40

0.27 แสนคน

0.33 แสนคน

(3)

