รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดราชบุรี ไตรมาส 3 ปี 2559

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร

บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
สภำพเศรษฐกิจของจังหวัดรำชบุรี
รำยงำนประมำณกำรเศรษฐกิจจังหวัดรำชบุรีปี 2559
1.เศรษฐกิจจังหวัดรำชบุรีในปี 2559
1.1 กำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจจังหวัดราชบุรี ในปี 2559 คาดว่าจะขยายตัวอย่างต่อเนื่องร้อยละ 2.9 (โดยมี
ช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 2.6 ถึง 3.3) เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 ที่ขยายตัวร้อยละ 1.2 โดยเป็นการ
ขยายตัวจาก
ด้ำนอุปสงค์ ภายในจังหวัดคาดว่าจะขยายตัวจาก การบริโภคภาคเอกชน ที่ขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่องร้อยละ 8.0 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 7.5 ถึง 8.5) เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 5.0
ตามการเพิ่มขึ้นของจานวนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่และจานวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่
จากการส่งเสริมการขายที่มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง มีการออกบู๊ทนอกสถานที่ไปตามแหล่งชุมชนต่างๆ
สาหรับการใช้จ่ายภาครัฐ คาดว่าจะขยายตัวอย่างต่อเนื่องร้อยละ 7.3 (โดยช่วงคาดการณ์ ที่ร้อยละ 7.1
ถึง 7.8) เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 1.6 จากการเพิ่มการเร่งรัดเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนให้เป็นไป
ตามนโยบายที่กาหนด ในขณะที่การลงทุนภาคเอกชน คาดว่าจะชะลอตัวร้อยละ 3.9 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่
ร้อยละ 3.2 ถึง 4.2) เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีการขยายตัวร้อยละ 6.1 จากการลดลงของพื้นที่อนุญาตก่อสร้าง
ด้ำนอุปทำน ภายในจังหวัดคาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นจาก ภาคบริการ ที่ปรับตัวดีขึ้นร้อยละ 3.2 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ -3.3 ถึง -2.9) เมื่อเทียบกับปีก่อน ที่หดตัวร้อยละ -3.4 สะท้อนจาก
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของธุรกิจการโรงแรมที่เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวของภาครัฐ
และราคาพลังงานที่ทรงตัวอยู่ในระดับต่ายังเป็นแรงกระตุน้ ให้เกิดการท่องเทีย่ วเพิ่มขึน้ ส่วนภาคเกษตรกรรม
คาดว่าจะฟื้นตัวร้อยละ 1.4 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 1.1 ถึง 1.7) เมื่อเทียบกับปีก่อน ที่หดตัวร้อยละ 10.5 ตามการเพิ่มขึ้นของปริมาณผลผลิตสุกร เนื่องจากตลาดต่างประเทศมีความต้องการเนื้อสุกรแปรรูป
เพิ่มขึ้นผู้ประกอบการจึงขยายโรงงานแปรรูปให้เพียงพอต่อความต้องการ ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรม หดตัว
ร้อยละ -2.9 (โดยมีชาวงคาดการณ์ที่ร้อ ยละ -3.1 ถึง -2.7) เมื่อเทียบกับปีก่อน ที่ขยายตัวร้อยละ 1.1 จาก
การลดลงอย่างต่อเนื่องของปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึน้ และภาวะ
เศรษฐกิจโลกที่ยังชะลอตัวส่งผลกระทบทาให้การส่งออกชะลอตัวผู้ประกอบการจึงลดกาลังการผลิตลง
1.2 เสถียรภำพทำงเศรษฐกิจ
ด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ภายในจังหวัด ในปี 2559 อัต ราเงินเฟ้อทั่ว ไปคาดว่าจะ
ติดลบอยู่ที่ร้อยละ -0.3 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ -0.3 ถึง -0.3) ลดลงจากปีก่อน จากราคาพลังงาน
เชื้ อ เพลิ ง ที่ ยั ง อยู่ ใ นระดั บ ต่ า ส่ ว นการจ้ า งงานคาดว่ า จะมี ก ารจ้ า งงานเพิ่ ม ขึ้ น ประมาณ 3,894 คน
(โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ 3,871 ถึง 4,802 คน) (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559)
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สถำนกำรณ์ด้ำนแรงงำนจังหวัดรำชบุรี
ประชำกรและกำลังแรงงำน
จังหวัดราชบุรี มีประชากรผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป จานวน 662,264 คน เป็นผู้อยู่ในกาลังแรงงาน
477,343 คน และจาแนกออกเป็นผู้มีงานทา 468,043 คน (ร้อยละ 70.7 ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป)
ผู้ว่างงาน 7,273 คน (ร้อยละ 1.1) และผู้ที่รอฤดูกาล 2,027 คน (ร้อยละ 0.3)
กำรมีงำนทำ
เมื่อพิจารณาถึงประเภทอุตสาหกรรมหรือประเภทกิจการของสถานที่ ที่ผู้มีงานทาทาอยู่นั้ น
พบว่าผู้มีงานทาภาคเกษตรกรรมร้อยละ 25.9 โดยสัดส่วนของชายสูงกว่าหญิง ร้อยละ 27.3 และ 26.7
ตามลาดับ และนอกภาคเกษตรกรรมร้อยละ 73.0 โดยสัดส่วนของหญิง สูง กว่า ชายร้อ ยละ 73.3 และ
72.7 ตามลาดับ ซึ่งผู้มีงานทานอกภาคเกษตรกรรมส่วนใหญ่ทางานในสาขาการผลิตร้อยละ 21.9 รองลงมาคือ
สาขาการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ รถจักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ใน
ครัวเรือนร้อยละ 19.4 สาขาก่อสร้าง ร้อยละ 7.5 สาขาโรงแรมและภัตตาคาร ร้อยละ 7.4 สาขาการบริหาร
ราชการและการป้องกันประเทศ ร้อยละ 4.2 และที่เหลือกระจายอยู่ในสาขาอื่นๆ
กำรว่ำงงำน ไตรมาสนี้พบว่า ประชากรจังหวัดราชบุรีที่ว่างงานทั้งสิ้น 7,273 คน เป็นชาย
2,969 คน และหญิง 4,304 คน เมื่อพิจารณาถึงอัตราการว่างงานจังหวัดราชบุรี มีอัตราการว่างงานร้อยละ
1.1 โดยสัดส่วนของชายสูงกว่าหญิง คือร้อยละ 0.9 และ 1.2 ตามลาดับ
แรงงำนนอกระบบ จังหวัดราชบุรี จากข้อมูลแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2558 จานวน 225,181
คน โดยแยกเป็นเพศชาย จานวน 115,741 คน(ร้อยละ 51.39) และเพศหญิง จานวน 109,440 คน(ร้อยละ
48.60)เป็นผู้มีช่วงอายุ 15-24 ปี จานวน 15,828 คน (ร้อยละ 7.02) ช่วงอายุ 25-34 ปี จานวน 31,787 คน
(ร้อยละ 14.1) และอายุ 60 ปีขึ้น ไป จานวน 41,633 คน (ร้อยละ 18.48) ส่ว นใหญ่จะทางานนอกภาค
เกษตรกรรมมากที่สุด จานวน 128,252 คน (ร้อยละ 56.95) รองลงมา คือภาคเกษตร จานวน 96,930 คน
(ร้อยละ 43.04)ทั้งนี้แรงงานนอกระบบ ส่วนใหญ่ยังเป็นผู้ที่อยู่ในระดับต่ากว่าประถมศึกษา มีจานวน 75,008
คน (ร้อยละ 33.3)รองลงมาสาเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา จานวน 49,961 คน (ร้อยละ 22.1) ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 30,637 คน (ร้อยละ 13.60)ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 35,888 คน
(ร้อยละ 15.93) และอุดมศึกษา จานวน 27,191 คน (ร้อยละ 12.07) ตามลาดับ
กำรจัดหำงำนและส่งเสริมกำรมีงำนทำ
1) กำรจัดหำงำนในจังหวัด
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
ในต่ างประเทศ จากข้ อมู ล สถิ ติ ของส านั ก งานจัด หางานจัง หวัด ราชบุ รี พบว่ า ในช่ วงไตรมาส 3/2559
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มีตาแหน่งงานว่าง 769 อัตรา ในขณะที่มีผู้ลงทะเบียนสมัครงานจานวน 152 คน และได้รับการบรรจุงาน
จานวน 388 คน
2) กำรจัดหำงำนต่ำงประเทศ
สาหรับการจัดหางานในต่า งประเทศช่วงไตรมาส 3 ปี 2559 (กรกฎาคม-กันยายน 2559)
มีแรงงานไทยที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เดินทางไปทางานต่างประเทศผ่านสานักงานจัดหางานจังหวัด
จานวน 3 คน เป็นชาย 2 คน และหญิง 1 คน และระดับการศึกษาที่จบคือ มัธยมศึกษาและประถมศึกษา
ในส่วนของการได้รับอนุญาตเดินทางไปทางานต่างประเทศ จาแนกตามวิธีการเดินทาง
ไตรมาส 3 ปี 2559 มี จ านวนทั้ ง สิ้ น 49 คน คื อ Re-Entry จ านวน 44 คน (คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 89.8)
เดินทางด้วยตนเอง จานวน 3 คน (ร้อยละ 6.12) และนายจ้างพาไปทางาน 2 คน (ร้อยละ 4.08)
3) แรงงำนต่ำงด้ำว
จานวนแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองที่ถูกกฎหมายและได้รับอนุญาตให้ทางานในจังหวัดราชบุรี
ข้อมูลในไตรมาส 3 ปี 59 (กรกฎาคม-กันยายน 2559) มีจานวน 11,660 คน แยกเป็นประเภทชั่วคราว
(มาตรา 9) จานวน 799 คน ส่งเสริมการลงทุนและกฎหมายอื่น (มาตรา12) จานวน 98 คน ชนกลุ่มน้อย
จานวน 2,181 คน นาเขา MOU จานวน 1,435 คน และพิสูจน์สัญชาติ จานวน 7,147 คน เมื่อเทียบกับ
ไตรมาสที่ผ่านมา มีจานวน น้อยกว่า คือจานวน 20,348 คน
*จานวนแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตตามมติ จังหวัดราชบุรี จาแนกตามสัญชาติ ไตรมาส
3 ปี 59 (กรกฎาคม-กันยายน 2559) จาแนก 3 สัญชาติ คือ สัญชาติพม่า จานวน 20,244 คน สัญชาติลาว
จานวน 540 คน และสัญชาติกัมพูชา จานวน 1,236 คน รวม 22,020 คน (ซึ่งเป็นกลุ่มขึ้นทะเบี ยนศูนย์
one stop service ) **กลุ่มบัตรสีชมพู**
กำรพัฒนำศักยภำพแรงงำน
1) กำรพัฒนำฝีมือแรงงำน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบุรี ได้ดาเนินการฝึกอบรมพัฒนาผู้ใช้แรงงาน
ในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ การฝึกเตรียมเข้าทางาน การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน การทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน และการฝึกพัฒนาฝีมือเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพในจังหวัดราชบุรี ขณะเดียวกันเป็นการ
พัฒนาทักษะให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันด้วย
2) กำรทดสอบฝีมือแรงงำน
การฝึกเตรียมเข้าทางาน สาหรับไตรมาสที่ 3 ปี 59 (กรกฎาคม-กันยายน 2559) นั้น ไม่มี
ผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก เตรี ย มเข้ า ท างาน ไม่ มี ป ระกาศฝึ ก อบรม เนื่ อ งจากด าเนิ น การครบเป้ า หมายแล้ ว
(ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2559)
การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน จาแนกตามกลุ่มนั้น มีผู้เข้ารับการฝึก จานวน 620 คน และ
ผ่านการฝึก จานวน 619 คน โดยแบ่งกลุ่มอาชีพที่ผ่านการฝึกดังนี้ ช่างอุตสาหการ จานวน 85 คน ช่างไฟฟ้า
จานวน 219 คน ธุรกิจและบริการ จานวน 315 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2559)
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การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มีผู้เข้ารับการทดสอบ จานวน 390 คน และมีผู้ที่ผ่าน
การทดสอบ จานวน 290 คน โดยผู้ที่ ผ่านการทดสอบนั้น แบ่งเป็นกลุ่มช่างอุตสาหการ จานวน 11 คน
และช่างไฟฟ้า จานวน 252 คน ธุรกิจและบริการ จานวน 27 คน ตามลาดับ
และการฝึ กพัฒ นาฝีมื อเพื่อเพิ่ มโอกาสในการประกอบอาชี พ มีผู้เข้ ารับการฝึ ก จานวน
764 คน และมีผู้ผ่านการฝึก จานวน 762 คน ตามลาดับ
กำรคุ้มครองแรงงำนและสวัสดิกำร
1) สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี มีภารกิจด้านการคุ้มครองลูกจ้าง
และนายจ้าง ให้ได้รับความเป็นธรรมในการจ้างงาน โดยมีจุดมุ่งหมาย คือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้ การที่
ผู้ใช้แรงงานจะได้รับรายได้และสวัสดิการที่เป็นธรรม และเพียงพอกับการดารงชีพนั้นจาเป็นที่ต้องมีการตรวจ
สถานประกอบการ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้แรงงานได้รับการปฏิบัติและดูแลตามกฎหมาย และเป็นการกระตุ้นให้
สถานประกอบการเอาใจใส่ดูแลลูกจ้างของตนให้มากขึ้น
สาหรับการตรวจแรงงานในจังหวัดราชบุรี ไตรมาสที่ 3/2559 (กรกฎาคม-กันยายน 2559)
จังหวัดราชบุรี มีลูกจ้างที่ผ่านการตรวจ จาแนกตามขนาดสถานประกอบการเป็นชาย 2,051 คน หญิง 1,854 คน
และเด็ ก จานวน 11 คน รวมจานวน 3,916 คน โดยมีสถานประกอบการที่ผ่ านการตรวจสอบ จานวน
144 แห่ง โดยแยกเป็นขนาดสถานประกอบการ 1-4 คน จานวน 46 แห่ง ขนาด 5-9 คน จานวน 30 แห่ง
ขนาด 10-19 คน จานวน 31 แห่ง ขนาด 20-49 คน จานวน 16 แห่ง ขนาด 50-99 คน จานวน 10 แห่ง
ขนาด 100-299 คน จานวน 10 แห่ง ขนาด 300-499 จานวน 1 แห่ง ตามลาดับ
2) แรงงำนสัมพันธ์
นอกเหนือจากภารกิจด้านการคุ้มครองแรงงาน และดูแลด้านความปลอดภัยทั้งแก่ลูกจ้าง
และนายจ้างแล้ว กระทรวงแรงงานโดยสานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ยังมีภารกิจในการ
ส่งเสริมและพัฒนาระบบแรงงานสัมพันธ์ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับเศรษฐกิจ สังคม เพื่อป้องกันความ
ขัดแย้ง และเสริมสร้างความร่วมมือที่ดีต่อกันระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมีเป้าหมาย
หลัก เพื่อสร้างสันติสุขในวงการแรงงาน ให้นายจ้างและลูกจ้างมีทัศนคติที่ดีต่อกันในการทางาน โดยนายจ้าง
และลูกจ้างจะมีการตั้งองค์กรขึ้นมาเพื่อทาหน้าที่เป็นตัวแทนของตน
3) ควำมปลอดภัยในกำรทำงำน
สาหรับการตรวจความปลอดภัยในการทางานจะเป็นอีกมาตรการหนึ่งที่ดาเนินการตรวจ
ลูกจ้างเพื่อกระตุ้นส่งเสริมให้เจ้าของสถานประกอบการเห็นความสาคัญและตระหนักถึงเรื่องความปลอดภั ย
ในการทางาน เพราะหากการท างานมี ความปลอดภัย ย่อ มส่ง ผลถึงคุ ณภาพชี วิต ที่ดีใ นการท างานอย่า ง
มีค วามสุข และจะส่ ง ผลต่ อ ผลผลิต ที่ เ พิ่ มสู ง ขึ้ น ของสถานประกอบการอั น นาไปสู่ ผ ลก าไรที่ จะตามมา
ในภายหลังนั้นเอง
สาหรับจังหวัดราชบุรีในไตรมาสที่ 3/2559 สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ได้ดาเนินการตรวจความปลอดภัยในการทางาน จานวน 19 แห่ง ลูกจ้างที่ผ่านการตรวจมีจานวน 947 คน
เป็นชายจานวน 399 คน และหญิง จานวน 548 คน ตามลาดับ
บ-4

รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดราชบุรี ไตรมาส 3 ปี 2559

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร

กำรประกันสังคม
สถำนประกอบกำรในระบบประกันสังคม
ในไตรมาส 3/2559 จังหวัดราชบุรี มีสถานประกอบการและผู้ประกันตนจังหวัดราชบุรี
ที่อยู่ในข่ายกองทุน เงิน ทดแทน จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก ได้แก่ 1) ประเภทการค้า
จานวน 1,030 แห่ง ลูกจ้าง 12,831 คน 2) ประเภทกิจการอื่นๆ จานวน 914 แห่ง ลูกจ้าง 9,108 คน
3) การผลิตอาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ 293 แห่ง ลูกจ้าง 17,144 คน 4) การผลิตผลิตภัณฑ์จากโลหะ การ
ผลิตเครื่องจักร และอุปกรณ์ จานวน 207 แห่ง ลูกจ้าง 4,970 คน และ5) การก่อสร้าง การติดตั้งเครื่องจักร
การขุด หรือเจาะบ่อจานวน 203 แห่ง และลูกจ้าง 3,554 คน
กองทุ น ประกั น สั ง คมจั ง หวั ด ราชบุ รี ประเภทประโยชน์ ท ดแทน ไตรมาส 3 ปี 59
(กรกฎาคม-กันยายน 2559) มีจานวนผู้ประกันตนมาขอใช้บริการกองทุนประกันสังคม จานวน 36,626 ราย
เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 56,828,479.51 ล้านบาท โดยประเภทประโยชน์ทดแทนที่ผู้ประกั นตนมาใช้บริการ
สูงสุดได้แก่ 1) กรณีสงเคราะห์บุตร จานวน 27,080 ราย (คิดเป็นร้อยละ 73.93) 2)เจ็บป่วย จานวน
3,280 ราย (ร้อยละ 8.95) 3) ว่างงาน จานวน 2,707 ราย (ร้อยละ 7.39) 4) ชราภาพ จานวน 2,166
ราย (ร้อยละ 5.91) 5) คลอดบุตร จานวน 824 ราย (ร้อยละ 2.24) 6) ทุพพลภาพ จานวน 386 ราย
(ร้อยละ 1.05) และ7) ตาย จานวน 183 ราย (ร้อยละ 0.49)
ตำรำง กำรใช้บริกำรของกองทุนประกันสังคม จำแนกตำมประเภทประโยชน์ทดแทน
(ไม่เนื่องจำกกำรทำงำน) ไตรมำสที่ 3/2559 (กรกฎำคม-กันยำยน 2559)
ประเภทประโยชน์ทดแทน
1. เจ็บป่วย
2. คลอดบุตร
3. ทุพพลภาพ
4. ตาย
5. สงเคราะห์บุตร
6. ชราภาพ
7. ว่างงาน
รวม

รำย
3,280
824
386
183
27,080
2,166
2,707
36,626

**************************************************
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ล้ำนบำท
4,081,606.20
8,766,030.00
1,184,645.30
4,338,098.60
11,359,600.00
18,836,480.51
8,262,018.90
56,828,479.51

