สถานการณ์ตลาดแรงงาน
จังหวัดสมุทรสงคราม เดือน พ.ย. 2560
1. ประชากรในจังหวัดสมุทรสงคราม ไตรมาส 3/2560
ประชากรรวม
190,400 คน
อายุต ่ากว่า 15 ปี
28,888 คน

ก าลัง แรงงานรวม
112,063 คน
ก าลังแรงงาน ท ี่
รอฤด ูก าล 0 คน

เพิ่มขึ้น 0.31%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

อายุ 15 ปีขึ้น ไป
161,512 คน

ไม่อยู่ใน ก าลังแรงงาน
49,449 คน

ท างานบ้าน
19,957 คน

ก าลังแรงงาน ป ัจจุบ ัน
112,063 ค น

ผู้ม ีง านทา
111,656 คน

เรียน ห นงั สือ
8,888 คน

ผู้ว่างงาน
407 คน

อื่น ๆ
20,604 คน

- อัตราการว่างงาน 0.57

3. การให้บริการของสานักงานจัดหางาน
- ตาแหน่งงาน 633 อัตรา เพิ่มขึ้นประมาณ 8 เท่า
จากช่วงเดียวกันปีก่อน
- ผู้สมัครงาน 252 คน เพิ่มขึ้นประมาณ 3 เท่า
จากช่วงเดียวกันปีก่อน
- การบรรจุงาน 404 คน เพิ่มขึ้นประมาณ 7 เท่า
จากช่วงเดียวกันปีก่อน
ตาแหน่งงาน จาแนกตามอุตสาหกรรม
การผลิต
การขายส่ง และการขายปลีกฯ

38 คน (6.00%)

ข้อมูล ข่าวสารและการสือ่ สาร

35 คน (5.53%)

ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร

เสมียน เจ้าหน้าที่

การบริห ารราชการ
บริการด้านอื่น ๆ
โรงแรมและอาหาร
การขายส่งฯ
การผลิต

0.55 หมื่นคน
0.60 หมื่นคน
0.94 หมื่นคน
1.86 หมื่นคน

3.43 หมื่นคน

ผู้มีงานทา จาแนกตามระดับการศึกษา
ม.ปลาย
ม.ต้น

อุดมศึกษา
ต่ากว่าประถม

23 คน (3.63)
56 คน (8.85%)

ผู้สมัครงาน จาแนกตามประเภทอาชีพ
อาชีพงานพื้นฐาน

ผู้มีงานทา จาแนกตามอุตสาหกรรม

215 คน (33.97%)

การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า

อื่น ๆ

ผู้มีงานทา 1.11 แสนคน เพิ่มขึ้น 0.33% จากปี 2559
- ในภาคเกษตร 1.96 หมื่นคน (17.60%)
- นอกภาคเกษตร 9.20 หมื่นคน (82.40%)

266 คน (42.02%)

214 อัต รา (84.92%)
15 อัต รา (5.95%)

พนักงานบริการ พนักงานขายฯ

7 อัต รา (2.78%)

ช่างเทคนิคฯ

4 อัต รา (1.59%)

ผ้ปฏิบัติง านในโรงงานฯ

4 อัต รา (1.59%)

อื่น ๆ

8 อัต รา (3.17%)

การบรรจุงาน จาแนกตามอุตสาหกรรม

1.85 หมื่นคน

1.97 หมื่นคน
2.14 หมื่นคน
5.21 หมื่นคน

x 10000

2. จานวนโรงงานที่ขอเปิดกิจการใหม่เดือน พ.ย. 2560

การผลิต
การขายส่งและการขายปลีกฯ
ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
กิจกรรมการบริห ารและบริการฯ
การขนส่งและสถานที่เก็บ สินค้า
อื่น ๆ

232 คน (57.43%)

89 คน (22.03%)
17 คน (4.21%)
14 คน (3.74%)
14 คน (3.47%)

38 คน (9.41%)

มีจานวน 1 แห่ง ลดลง 66.67% จากช่ ว งเดี ย วกั น ปี ก่ อ น
เงินทุน 0.40 ล้ า นบาท การจ้ า งงาน 2 คน กิ จ การผลิ ต
ภาชนะบรรจุ เครื่องมือ เครื่องใช้จากไม้

(1)

4. ความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรม
เป้าหมาย เดือน พ.ย. 2560 มีจานวน 315 อัตรา
- การแปรรูปอาหาร 71.11%
- การบินและโลจิสติกส์ 12.06%
- การท่องเที่ยวฯ 7.30%
- ดิจิทัล 6.35%
- อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 1.59%
- การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 1.27%
- เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 0.32%

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
ป.ตรี ขึ้นไป
7.30%

อนุป ริญญา
7.62%
ประถมศึก ษา
และต่ากว่า 25.71%
315 อัต รา

ปวส. 13.65%

ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปวช./ปวส.
ตามสาขาวิชา ปี 2559 จานวน 1,027 คน

ปวช. 14.60%

มัธยมศึก ษา 31.11%

5. แนวโน้มความต้องการแรงงานใน 10
อุตสาหกรรมเป้าหมาย
ปี 2561 มีความต้องการแรงงาน 397 คน และมีแนวโน้มลดลง
อย่างต่อเนื่อง โดยปี 2565 ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 31.23

เทคโนโลยี
สารสนเทศฯ
3.99%

พาณิชยกรรม/
บริห ารธุรกิจ
44.30%

คหกรรม
ศาสตร์
2.53%

ช่าง
อุต สาหกรรม
49.17%

แนวโน้มความต้องการแรงงาน
ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
397 คน

364 คน

332 คน

301 คน

273 คน

ผู้สาเร็จการศึกษา จบสาขาที่สอดคล้องกับ 10
อุตสาหกรรมเป้าหมาย จานวน 572 คน
- ระดับ ปวช./ปวส. 572 คน (100.00%)
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

(2)

7. แรงงานนอกระบบมีจานวน 5.46 หมื่นคน
- ชาย 3.12 หมื่นคน (57.07%)
- หญิง 2.34 หมื่นคน (42.93%)

9. การทางานของคนต่างด้าว
แรงงานต่างด้าว ประมาณ 1.80 แสนคน
เพิ่มขึ้น 11.71% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
- แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย
จานวน 1.37 หมื่นคน (76.52%)
- แรงงานต่างด้าวที่ได้รับการผ่อนผันให้ทางาน
จานวน 4.22 พันคน (23.48%)

แรงงานนอกระบบตามประเภทอาชีพ
5 อันดับแรก ปี 2559
ผู้ปฏิบัต ิงานโรงงานเครื่องจัก ร

0.17 หมื่นคน

ด้านความสามารถทางฝีมือ

แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย
จาแนกตามประเภทการอนุญาต

0.89 หมื่นคน

อาชีพ งานพื้นฐานต่าง ๆ

1.09 หมื่นคน

พนัก งานบริก าร

1.39 หมื่นคน

ด้านการเกษตรและประมง

ม.9 ชั่ว คราว
80 คน
0.62%

ม.11 น าเข้า
895 คน
6.50%

1.75 หมื่นคน

ม.9 พิสูจน์
สัญชาติ
12,788 คน
99.38%

แรงงานนอกระบบตามระดับการศึกษา ปี 2559
อุด มศึกษา
0.53 หมื่น คน
มัธ ยมปลาย
0.73 หมื่น คน

ประถม
และต่ากว่า
3.34 หมื่น คน

10. สถานประกอบการในระบบประกัน สังคม
- สถานประกอบการ จานวน 1,199 แห่ง
เพิ่มขึ้น 2.83% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
- ผู้ประกันตนประมาณ 3.54 หมื่นคน
เพิ่มขึ้น 9.39% จากช่วงเดียวกันปีก่อน

มัธ ยมต้น
0.86 หมื่น คน

ผู้ประกันตน ทั้งหมด 3.54 หมื่นคน

8. การเดินทางไปทางานในต่างประเทศ
จากข้อมูลสานักบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
เดือน พ.ย. 2560 มีจานวน 6 คน ลดลง 14.29%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

1.38 หมื่น คน

มาตรา 40
มาตรา 39

0.43 หมื่น คน
1.74 หมื่น คน

มาตรา 33

การเดินทางไปทางานต่างประเทศ
จาแนกตามประเภทการเดินทาง

-

0.50

1.00

1.50

2.00
หมื่น คน

4 คน
(11.11%)

Re-Entry

2 คน
(5.56%)

เดิน ทางด้วยตนเอง

1

2

3

4

5

(3)

