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สภาพเศรษฐกิจของจังหวัดราชบุรี
เศรษฐกิจจังหวัดราชบุรีในปี 2560
เศรษฐกิจจังหวัดราชบุรี ในปี 2560 คาดว่าจะขยายตัวอย่างต่อเนื่องร้อยละ 9.5 จากปีก่อน
ที่ขยายตัวร้อยละ 2.4 โดย ด้านอุปทานภายในจังหวัด คาดว่าจะฟื้นตัวจาก ภาคเกษตร ที่ขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่องร้อยละ 13.7 สะท้อนจากการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของปริมาณผลผลิตอ้อย เนื่องจากราคารับซื้อ
อ้อยหน้าโรงงานมีราคาสูง จึงเป็นเหตุจูงใจให้เกษตรกรขยายพื้นที่การเพาะปลูกเพิ่มขึ้น ภาคอุตสาหกรรม
คาดว่าขยายตัวร้อยละ 5.4 จากปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรม และจานวนโรงงานเพิ่มขึ้น เนื่องจาก
จังหวัดราชบุรเี ป็นแหล่งผลผลิตด้านการเกษตร ซึ่งนักลงทุนมองเห็นศักยภาพในพื้นที่ว่ามีวัตถุดิบเพียงพอที่จะ
ป้อนเข้าสู่โรงงาน ภาคบริการ คาดว่าจะฟื้นตัวร้อยละ 4.5 จากยอดจาหน่ายธุรกิจค้าส่ง – ค้าปลีก และ
ปริมาณการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในเกณฑ์สูง ด้านอุปสงค์ภายในจังหวัด คาดว่าจะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
จากการใช้จ่ายภาครัฐ โดยคาดว่าจะขยายตัวต่อเนื่องร้อยละ 16.4 เป็นผลมาจากนโยบายของรัฐบาลได้
มีการสนับสนุนการเร่งรัดการใช้จ่ายภาครัฐ และมาตรการกระตุ้นเพื่อสนับสนุนความเชื่อมั่น และการลงทุน
ของภาคเอกชน การลงทุนภาคเอกชน คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 4.4 จากสินเชื่อเพื่อการลงทุน เนื่องจาก
อัตราดอกเบี้ยที่ยังอยู่ในระดับต่า และการเข้าถึงสินเชื่อของนักลงทุน การบริโภคภาคเอกชน คาดว่าจะ
ขยายตัวร้อยละ 8.1 จากการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับรายได้เกษตรกร และการจับจ่าย
ใช้สอยของประชาชนในจังหวัดที่ปรับตัวดีขึ้น

สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดราชบุรี
ประชากรและกาลังแรงงาน
จังหวัดราชบุรี มีประชากรผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป จานวน 663,943 คน เป็นผู้อยู่ในกาลังแรงงาน
461,469 คน และจาแนกออกเป็นผู้มีงานทา 452,934 คน (ร้อยละ 68.2 ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป)
ผู้ว่างงาน 6,651 คน (ร้อยละ 1.4) และผู้ที่รอฤดูกาล 1,884 คน (ร้อยละ 0.3)
การมีงานทา
เมื่อพิจารณาถึงประเภทอุตสาหกรรมหรือประเภทกิจการของสถานที่ ที่ผู้มีงานทาทาอยู่นั้ น
พบว่าผู้มีงานทาภาคเกษตรกรรมร้อยละ 27.8 โดยสัดส่วนของชายสูงกว่าหญิง ร้อยละ 29.5 และ 26.0
ตามลาดับ และนอกภาคเกษตรกรรมร้อยละ 72.2 โดยสัดส่วนของหญิงสูงกว่าชายร้อยละ 74.0 และ 70.5
ตามลาดับ ซึ่งผู้มีงานทานอกภาคเกษตรกรรมส่วนใหญ่ทางานในสาขาการขายส่ง การขายปลีกฯ ร้อยละ
19.8 รองลงมาคือสาขาการผลิต ร้อยละ 19.3 สาขาโรงแรมและภัตตาคาร ร้อยละ 9.5 สาขาการก่อสร้าง
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ร้อยละ 6.1 สาขาการบริหารราชการและการป้องกันและสาขาการศึกษา ร้อยละ 4.5 และที่เหลือกระจาย
อยู่ในสาขาอื่นๆ
การว่างงาน ไตรมาสนี้ พบว่า ประชากรของจังหวัดราชบุรีที่ ว่างงานมีประมาณ 6,651 คน
เป็นชาย 2,652 คน และหญิง 3,999 คน เมื่อพิจารณาถึงอัตราการว่างงานจังหวัดราชบุรี มีอัตราการว่างงาน
ร้อยละ 1.4 โดยสัดส่วนของชายน้อยกว่าหญิง คือร้อยละ 1.1 และ 1.8 ตามลาดับ
แรงงานนอกระบบจังหวัดราชบุรี ข้อมูลแรงงานนอกระบบ พ.ศ.2559 จานวน 247,854 คน
โดยแยกเป็นเพศชาย จานวน 126,903 คน (ร้อยละ 51.20) และเพศหญิง จานวน 120,951 คน (ร้อยละ
48.80) เป็นผู้มีช่วงอายุ 15-19 ปี จานวน 6,630 คน (ร้อยละ 2.67) ช่วงอายุ 20-24 ปี จานวน 16,521 คน
(ร้อยละ 6.66) และอายุ 60 ปีขึ้น ไป จานวน 45,457 คน (ร้อยละ18.34) ส่ว นใหญ่จะทางานนอกภาค
เกษตรกรรมมากที่สุด จานวน 152,252 คน (ร้อยละ 61.42) รองลงมา คือภาคเกษตร จานวน 95,601 คน
(ร้อยละ 38.57) ทั้งนี้ แ รงงานนอกระบบ ส่วนใหญ่ยังเป็นผู้ที่ อยู่ในระดับ ต่ากว่าประถมศึกษา มีจานวน
77,523 คน (ร้อยละ 31.27) รองลงมาสาเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา จานวน 60,944 คน (ร้อยละ
24.58) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 45,761 คน (ร้อยละ 18.46) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน
31,203 คน (ร้อยละ 12.58) และอุดมศึกษา จานวน 26,191 คน (ร้อยละ 10.56) ตามลาดับ
การจัดหางานและส่งเสริมการมีงานทา
1) การจัดหางานในจังหวัด
ส านั ก งานจั ด หางานจั ง หวั ด ราชบุ รี มี ห น้ า ที่ ห ลั ก ในการส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชากรมี ง านท า
ซึ่งการส่งเสริมการมีงานทาในรูปแบบการจัดหางาน มีทั้งการจัดหางานภายในประเทศ และการจัดหางาน
ต่า งประเทศ จากข้ อ มู ลสถิ ติ ข องส านั ก งานจั ด หางานจั งหวั ด ราชบุ รี พบว่ า ในช่ว งไตรมาส 2 ปี 2560
มีตาแหน่งงานว่าง 749 อัตรา ในขณะที่มีผู้ลงทะเบียนสมัครงานจานวน 308 คน และได้รับการบรรจุงาน
จานวน 375 คน และเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2560 มีตาแหน่งงาน 870 คน ผู้ลงทะเบียนว่างงาน
344 คน และการบรรจุงาน 346 คน ตามลาดับ
2) การจัดหางานต่างประเทศ
สาหรับการจัดหางานในต่า งประเทศช่วงไตรมาส 2 ปี 2560 (เมษายน-มิถุนายน 2560)
มีแรงงานไทยที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เดินทางไปทางานต่างประเทศผ่านสานักงานจัดหางานจังหวัด
รวมทั้งสิ้น 4 คน เป็น เพศชาย 1 คน และเพศหญิง 3 คน ระดับการศึกษาที่จบคือ มัธยมศึกษา 2 คน
ระดับปวช.ปวส.ปวท.อนุปริญญา จานวน 1 คน และ ระดับปริญญาตรี 1 คน
ในส่วนของการได้รับอนุญาตเดินทางไปทางานต่างประเทศ จาแนกตามวิธีการเดินทาง
ไตรมาส 2 ปี 2560 มี จานวนทั้ ง สิ้น 61 คน คื อ Re-Entry จานวน 41 คน (คิด เป็ น ร้อ ยละ 67.21)
เดินทางด้วยตนเอง จานวน 6 คน (ร้อยละ 9.84) นายจ้างพาไปฝึกงาน จานวน 10 คน (ร้อยละ 16.39)
และนายจ้างพาไปทางาน 4 คน (ร้อยละ 6.56)
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3) แรงงานต่างด้าว
จานวนแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองที่ถูกกฎหมายและได้รับอนุญาตให้ทางานในจังหวัดราชบุรี
ข้อมูลในไตรมาส 2 ปี 2560 (เมษายน-มิถุนายน 2560) มีจานวน 20,868 คน แยกเป็นประเภทชั่วคราว
(มาตรา 9) จานวน 573 คน ส่งเสริมการลงทุนและกฎหมายอื่น (มาตรา12) จานวน 100 คน ชนกลุ่มน้อย
(มาตรา 13) จานวน 2,840 คน นาเขา MOU จานวน 2,618 คน และพิสูจน์สัญชาติ จานวน 14,737 คน
เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมามีจานวนเพิ่มขึ้น
จานวนแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตตามมติ ครม. จังหวัดราชบุรี จาแนกตามสัญชาติ
ไตรมาส 2 ปี 2560 (เมษายน-มิถุนายน 2560) จาแนก 3 สัญชาติ คือ สัญชาติพม่า จานวน 14,016 คน
สัญชาติลาว จานวน 506 คน และสัญชาติกัมพูชา จานวน 1,098 คน รวม 15,620 คน (ซึ่งเป็นกลุ่มขึ้น
ทะเบียนศูนย์ one stop service ) **กลุ่มบัตรสีชมพู**
การพัฒนาศักยภาพแรงงาน
1) การพัฒนาฝีมือแรงงาน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี ได้ดาเนินการฝึกอบรมพัฒนาผู้ใช้แรงงาน ในรูปแบบ
ต่าง ๆ ได้แก่ การฝึกเตรียมเข้าทางาน การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และ
การฝึกพัฒนาฝีมือเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพในจังหวัดราชบุรี ขณะเดียวกันเป็นการพัฒนาทักษะ
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันด้วย
2) การทดสอบฝีมือแรงงาน
การฝึกเตรียมเข้าทางาน สาหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2560 (เมษายน-มิถุนายน 2560) นั้น
มีผู้เข้ารับการฝึกเตรียมเข้าทางาน จานวน 14 แต่ไม่มีผู้ผ่านการฝึก เนื่องจากขณะนี้อยู่ระหว่างการฝึกอบรม
เปิดฝึกเมื่อวันที่ 3 และวันที่ 24 เมษายน 2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2560)
การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน จาแนกตามกลุ่มนั้น มีผู้เข้ารับการฝึก จานวน 564 คน และ
ผ่า นการฝึ ก จ านวน 473 คน โดยแบ่ ง กลุ่ ม อาชี พ ที่ผ่ า นการฝึ ก ดั ง นี้ ช่ า งอุ ต สาหการ จ านวน 103 คน
ช่างไฟฟ้า จานวน 60 คน ธุรกิจและบริการ จานวน 310 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2560)
การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มีผู้เข้ารับการทดสอบ จานวน 579 คน และมีผู้ที่ผ่าน
การทดสอบ จานวน 175 คน โดยผู้ที่ ผ่านการทดสอบนั้น แบ่งเป็นกลุ่มช่างอุตสาหการ จานวน 10 คน
และช่างไฟฟ้า จานวน 145 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2560)
และการฝึกพัฒนาฝีมือเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ มีผู้เข้ารับการฝึก จานวน
826 คน และมีผู้ผ่านการฝึก จานวน 820 คน ตามลาดับ
การคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการ
1) สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี มีภ ารกิจด้านการคุ้มครองลูกจ้าง
และนายจ้าง ให้ได้รับความเป็นธรรมในการจ้างงาน โดยมีจุดมุ่งหมาย คือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้การ
ที่ผู้ใช้แรงงานจะได้รับรายได้และสวัสดิการที่เป็นธรรม และเพียงพอกับการดารงชีพนั้นจาเป็นที่ต้องมีการ
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ตรวจสถานประกอบการ เพื่อให้ แน่ใจว่าผู้ใช้แรงงานได้รับการปฏิบัติและดูแลตามกฎหมาย และเป็นการ
กระตุ้นให้สถานประกอบการเอาใจใส่ดูแลลูกจ้างของตนให้มากขึ้น
สาหรับการตรวจแรงงานในจังหวัดราชบุรี ไตรมาสที่ 2 ปี 2560 (เมษายน-มิถุนายน 2560)
จังหวัดราชบุรี มีลูกจ้างที่ผ่านการตรวจ 10,368 คน จาแนกตามขนาดสถานประกอบการเป็นชาย 5,077 คน
หญิง 5,271 คน และเด็ก จานวน 20 คน โดยมีสถานประกอบการที่ผ่านการตรวจสอบ จานวน 221 แห่ง
โดยแยกเป็ น ขนาดสถานประกอบการ 1-4 คน จ านวน 53 แห่ ง ขนาด 5-9 คน จ านวน 51 แห่ ง
ขนาด 10-19 คน จานวน 38 แห่ง ขนาด 20-49 คน จานวน 32 แห่ง ขนาด 50-99 คน จานวน 21 แห่ง
ขนาด 100-299 คน จานวน 18 แห่ง ขนาด 300-499 จานวน 6 แห่ง ขนาด 500-999 จานวน 2 แห่ง
ตามลาดับ
2) แรงงานสัมพันธ์
นอกเหนือจากภารกิจด้านการคุ้มครองแรงงาน และดูแลด้ านความปลอดภัยทั้งแก่ลูกจ้าง
และนายจ้างแล้ว กระทรวงแรงงานโดยสานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ยังมีภารกิจในการ
ส่งเสริมและพัฒนาระบบแรงงานสัมพันธ์ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับเศรษฐกิจ สังคม เพื่อป้องกัน
ความขัดแย้ง และเสริมสร้างความร่วมมือที่ดีต่อกั นระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมี
เป้าหมายหลัก เพื่อสร้างสันติสุขในวงการแรงงาน ให้นายจ้างและลูกจ้างมีทัศนคติที่ดีต่อกันในการทางาน
โดยนายจ้างและลูกจ้างจะมีการตั้งองค์กรขึ้นมาเพื่อทาหน้าที่เป็นตัวแทนของตน
3) ความปลอดภัยในการทางาน
สาหรับการตรวจความปลอดภัยในการทางานจะเป็นอีกมาตรการหนึ่งที่ดาเนินการตรวจ
ลูกจ้างเพื่อกระตุ้นส่งเสริมให้เจ้าของสถานประกอบการเห็นความสาคัญและตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัย
ในการท างาน เพราะหากการท างานมี ค วามปลอดภั ย ย่ อ มส่ ง ผลถึ ง คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ใ นการท างาน
อย่างมีความสุข และจะส่งผลต่อผลผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นของสถานประกอบการอันนาไปสู่ผลกาไรที่จะตามมา
ในภายหลังนั้นเอง
ส าหรั บ จั ง หวั ด ราชบุ รี ใ นไตรมาสที่ 2 ปี 2560 (เมษายน -มิ ถุ น ายน 2560)
สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ดาเนินการตรวจความปลอดภัยในการทางาน จานวน 132 แห่ง
ลูกจ้างที่ผ่านการตรวจมีจานวน 7,831 คน เป็นชายจานวน 3,893 คน และหญิง จานวน 3,938 คน
ตามลาดับ

การประกันสังคม
สถานประกอบการในระบบประกันสังคม
จ านวนสถานประกอบการและลู ก จ้ า ง จ าแนกตามขนาดสถานประกอบการ
(กองทุนประกันสังคม) ณ ไตรมาส 2 ปี 2560 (เมษายน-มิถุนายน 2560) มีจานวนสถานประกอบการ
ทั้งหมด 5,540 แห่ง ลูก จ้าง จานวน 114,341 คน และจานวนสถานประกอบการ/ผู้ประกันตน ม.33
และ ม.39 ในจังหวัดราชบุรี ณ ไตรมาส 2 ปี 2560 จานวน 4,316 แห่ง/ 114,904 คน
บ-4

สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดราชบุรี ไตรมาส 2 ปี 2560 (เมษายน-มิถุนายน 2560)

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร

การใช้ บ ริ ก ารของกองทุ น ประกั น สั ง คมจั ง หวั ด ราชบุ รี จ าแนกตามประเภท
ประโยชน์ทดแทน ณ ไตรมาส 2 ปี 2560 (เมษายน-มิถุนายน 2560) มีจานวนผู้ประกันตนมาขอใช้บริการ
กองทุน ประกัน สังคม จานวน 66,869 ราย เป็นจานวนเงิ นทั้งสิ้น 101,802,223 บาท โดยมีป ระเภท
ประโยชน์ทดแทน ดังนี้
ตาราง การใช้บริการของกองทุนประกันสังคม จาแนกตามประเภทประโยชน์ทดแทน
(ไม่เนื่องจากการทางาน) ไตรมาสที่ 2 ปี 2560 (เมษายน-มิถุนายน 2560)
ประเภทประโยชน์ทดแทน
1. เจ็บป่วย
2. คลอดบุตร
3. ทุพพลภาพ
4. ตาย
5. สงเคราะห์บุตร
6. ชราภาพ
7. ว่างงาน
รวม

ราย
5,965
1,341
1,070
269
47,391
6,040
4,793
66,869

บ-5

ล้านบาท
5,923,157
20,324,293
3,156,672
6,147,612
19,932,400
31,190,727
15,127,362
101,802,223

