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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร

บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
สถานการณ์ด้านแรงงานและเศรษฐกิจจังหวัดราชบุรี ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 (มกราคม-มีนาคม 2563)
ของจังหวัดราชบุรี มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดราชบุรี
ประชากรและกาลังแรงงาน จังหวัดราชบุรีมีประชากรทั้งสิ้น 803,582 คน (ข้อมูลของสานักงานสถิติ
แห่ ง ชาติ ) ผลการส ารวจไตรมาสที่ 1 ปี 2563 (มกราคม-มี น าคม 2563) พบว่ า เป็ น ผู้ มี อ ายุ ต่ ากว่ า 15 ปี
จ านวน 133,945 คน (ร้ อ ยละ16.6) และประชากรอายุ 15 ปี ขึ้ น ไป จ านวน 669,637 คน (ร้อ ยละ 83.3)
ของประชากรทั ้ง หมด เป็น ผู ้อ ยู ่ใ นกาลัง แรงงานหรือ ผู ้ที ่พ ร้อ มท างานจ านวน 468,846 คน (ร้อ ยละ 70.0)
แยกเป็นผู้มีงานทา 463,980 คน (ร้อยละ 69.3) ผู้ว่างงาน จานวน 3,786 คน (ร้อยละ 0.8) และผู้รอฤดูกาล
จานวน 1,080 คน (ร้อ ยละ 0.2) ส่ว นผู ้ไม่อยู่ในกาลังแรงงานหรือผู้ที่ไ ม่พร้อ มทางาน จานวน 200,791 คน
(ร้อยละ 29.9)
การมี ง านท า กลุ่ ม ผู้ มี ง านทั้ ง หมด 463,980 คน เป็ น ผู้ ท างานภาคเกษตรจ านวน 107,041 คน
(ร้ อ ยละ 23.1) ในขณะที่ น อกภาคเกษตรมี จ านวน 356,939 คน (ร้ อ ยละ 76.9) โดยสาขานอกภาคเกษตร
ที่มีผู้ทางานมากที่สุด ได้แก่ การขายส่ ง และการขายปลีกฯ จานวน 107,236 คน (ร้อยละ 23.1) รองลงมาคือ
สาขาการผลิตจานวน 95,628 คน (ร้อยละ 20.6)
การว่างงาน ไตรมาสนี้พบว่า ประชากรจังหวัดราชบุรีที่ว่างงานทั้งสิ้น 3,786 คน เป็นชาย 2,652 คน และหญิง
1,134 คน โดยสัดส่วนของชายจะสูงกว่าหญิงร้อยละ 1.1 และ 0.5 ตามลาดับ
แรงงานนอกระบบปี 2562 จากข้อมูลสถิติแรงงานนอกระบบจังหวัดราชบุรี มีจานวนทั้งสิ้น 220,102 คน
โดยแยกเป็นเพศชาย จานวน 113,832 คน (ร้อยละ 51.7 ) และเพศหญิง จานวน 106,270 คน (ร้อยละ 48.2 )
เป็นผู้มีช่วงอายุ 15-19 ปี จานวน 4,214 คน (ร้อยละ 1.9) ช่วงอายุ 20-24 ปี จานวน 8,742 คน (ร้อยละ 3.9) และ
อายุ 60 ปีขึ ้น ไป จ านวน 53,883 คน (ร้อ ยละ 24.5) ส่ว นใหญ่จ ะท างานนอกภาค เกษตรกรรมมากที่สุ ด
จานวน 142,321 คน (ร้อยละ 64.6) รองลงมาคือการขายส่ง การขายปลีกฯ จานวน 52,746 คน (ร้อยละ 23.9)
ทั้งนี้ แรงงานนอกระบบส่วนใหญ่ยังเป็นผู้ที่อยู่ในระดับต่ากว่าประถมศึกษามีจานวน 66,396 คน (ร้อยละ 30.1)
รองลงมาคือระดับประถมศึกษา จานวน 51,057 คน (ร้อยละ 23.1) ตามลาดับ
การบริหารจัดหางานในประเทศ ในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2563 (มกราคม-มีนาคม 2563) นายจ้าง/สถาน
ประกอบกิ จ การได้ แ จ้ ง ตาแหน่ งงานว่า งจานวน 1,058 อั ต รา โดยมีผู้ ล งทะเบีย นสมัค รงานจ านวน 339 คน
มีการบรรจุงานจานวน 657 คน ซึ่งการบรรจุงานต่อตาแหน่งงานว่าง คิดเป็นร้อยละ 62.0 ส่วนตาแหน่งงานว่าง
จาแนกตามระดับการศึกษาที่ต้องการสูงสุดคือมัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 34.2 (362 อัตรา) รองลงมาเป็นระดั บ
ประถมศึกษาและต่ากว่า คิดเป็ นร้อยละ 17.0 (180 อัตรา) และระดับปวช. คิดเป็นร้อยละ 14.9 (158 อัตรา)
ตามลาดับ
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ส าหรั บ อาชีพที่มีการบรรจุ งานมากที่สุ ดคือ อาชีพงานพื้นฐาน คิดเป็นร้อยละ 31.0 (204 คน)
รองลงมาคือเสมีย น เจ้ าหน้ าที่ คิดเป็ น ร้ อยละ 24.3 (160 คน) ช่างเทคนิคและผู้ ป ฏิบัติ งานที่เกี่ ยวข้ อง 18.4
(121 คน) ตามล าดั บ ส่ ว นประเภทอุ ต สาหกรรมที่ มี ต าแหน่ ง งานว่ า งที่ สุ ด คื อ การผลิ ต คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 49.4
(523 อัตรา) รองลงมาเป็นการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ฯ คิดเป็นร้อยละ 23.1 (245 อั ตรา) และ
โรงแรมและภัตตาคาร คิดเป็นร้อยละ 14.9 (158 อัตรา)
แรงงานไทยในต่างประเทศ สาหรับการจัดหางานในต่างประเทศช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2563 (มกราคมมีนาคม 2563) มีแรงงานไทยที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เดินทางไปทางานต่างประเทศผ่านสานักงานจัดหางาน
จังหวัดจานวน 2 คน เป็นหญิงทั้งหมด โดยเป็นผู้มีการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาส่วนใหญ่ และในส่วนของการ
ได้รับอนุญาตเดินทางไปทางานต่างประเทศ จาแนกตามวิธีการเดินทางไตรมาสที่ 1 ปี 2563 (มกราคม-มีนาคม
2563) มีจานวนทั้งสิ้น 29 คน คือ Re-Entry จานวน 28 คน (คิดเป็นร้อยละ 96.55) และเดินทางด้วยตนเอง
จานวน 1 คน (คิดเป็นร้อยละ 3.45) ตามลาดับ
แรงงานต่ า งด้ า ว จากข้ อ มู ล ส านั ก งานจั ด หางานจั ง หวั ด ราชบุ รี ประจ าไตรมาสที่ 1 ปี 2563
(มกราคม-มีนาคม 256) มีจานวนแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองที่ถูกกฎหมายและได้รับอนุญาตทางานในจังหวัดราชบุรี
จานวน 28,681 คน แยกเป็นประเภทชั่วคราว (มาตรา 9) จานวน 28 คน ประเภทส่งเสริมการลงทุน (มาตรา12)
จานวน 2 คน ประเภทชนกลุ่มน้อย (มาตรา 13) จานวน 171 คน ประเภทนาเข้า MOU จานวน 2,863 คน และ
พิสูจน์สัญชาติ (พม่า ลาว กัมพูชา) จานวน 25,617 คน
แรงงานต่างด้าวถูกกฏหมาย (3 สัญชาติ) ที่ได้รับอนุญาตทางาน ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 (มกราคมมีนาคม 2563) จาแนก 3 สัญชาติ คือสัญชาติพม่า จานวน 16,968 คน สัญชาติลาว จานวน 266 คน และสัญชาติ
กัมพูชา จานวน 321 คน รวม 17,555 คน
การพัฒนาศักยภาพแรงงานในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2563 (มกราคม-มีนาคม 2563) จากข้อมูลของ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี มีผู้ ได้รับการฝึกเตรียมเข้าทางานมากที่สุด คือกลุ่มช่างไฟฟ้าจานวน 11 คน
คิดเป็นร้อยละ 78.5 หมายเหตุ: จบฝึก 11 มีนาคม 2563 จานวน 10 คน และ จบฝึกวันที่ 18 มีนาคม 2563
จานวน 1 คน
การฝึกยกระดั บฝีมือแรงงาน มีการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน จานวน 373 คน โดยกลุ่ มอาชีที่ฝึ ก
ยกระดับฝีมือสูงสุด คือ (1) ช่างอุตสาหการ จานวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5 (2) กลุ่มช่างไฟฟ้าจานวน 91 คน
คิดป็นร้อยละ 24.3 และกลุ่มธุรกิจและบริการ จานวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 17.4 ตามลาดับ
การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในจังหวัดราชบุรี โดยกลุ่มอาชีพที่เข้ารับการฝึกมากที่สุ ดคือ
(1) กลุ่มช่างไฟฟ้า จานวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 41.6 (2) กลุ่มช่างอุตสาหการ จานวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ
39.4 และกลุ่มช่างเครื่องกล จานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 13.3 ตามลาดับ
ส าหรั บ การฝึ ก พั ฒ นาฝี มื อ แรงานเพื่ อ เพิ่ ม โอกาสในการประกอบอาชี พ ของจั ง หวั ด ราชบุ รี
จาแนกตามกลุ่มอาชีพ โดยกลุ่มอาชีพที่มีผู้เข้ารับการฝึกมากที่สุดคือ กลุ่มช่างก่อสร้าง จานวน 130 คน คิดเป็น
ร้อยละ 76.4 และกลุ่มธุรกิจและบริการ จานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 23.5 และมีผู้ผ่านการฝึกทั้งหมด
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การคุ้มครองแรงงาน ในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2563 (มกราคม-มีนาคม 2563) จากข้อมูลของสานักงาน
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี มีการตรวจสถานประกอบกิจการทั้งสิ้น 135 แห่ง มีลูกจ้างที่ผ่านการตรวจ
จานวน 6,032 คน สถานประกอบกิจการที่ผ่านการตรวจส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบกิจการขนาด 10-19 คน จานวน
35 แห่ง คิดเป็ นร้ อยละ 25.9 ของจ านวนสถานประกอบกิจการที่ผ่ านการตรวจทั้งหมด มีลู กจ้างจานวน 477 คน
รองลงมาคือสถานประกอบกิจการขนาด 20-49 คน จานวน 29 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 21.4 มีลูกจ้างจานวน 868 คน และ
สถานประกอบกิจการขนาด 5-9 คน จานวน 25 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 18.5 ของจานวนสถานประกอบการที่ผ่านการตรวจ
ทั้งหมด มีลูกจ้างจานวน 179 คน โดยมีสถานประกอบการที่ผ่านการตรวจปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย จานวน 135 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 100 ส่วนการปฏิบัติไม่ถูกต้องในไตรมาสนี้ไม่มี
การตรวจความปลอดภัยในการทางาน มีการตรวจความปลอดภัยในการทางาน จานวนทั้งสิ้น 61 แห่ง
ลูกจ้างที่ผ่านการตรวจ จานวน 4,923 พบว่าสถานประกอบกิจการที่ปฏิบัติถูกต้องตามกฏหมายความปลอดภัย
มีจานวน 60 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 98.3 และสถานประกอบกิจการที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายความปลอดภัย
มีจานวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 1.7
การประกันสังคม มีสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคมจานวน 4,957 แห่ง ผู้ประกันตน
ทั้งสิ้น 182,872 คน แยกเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 จานวน 141,124 คน แรงงานอิสระที่ได้รับการ
คุ้มครองตามกฎหมาย มาตรา 40 จานวน 41,748 คน การจ่ายเงินประโยชน์ทดแทนจานวน 147,839,227.05 บาท
การใช้บริการกองทุนเงินทดแทน จาแนกตามประเภทความร้ายแรง จานวน 234 คน จานวนเงิน
ที่จ่าย 5,237,012.25 บาท

สภำพเศรษฐกิจ
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดราชบุรี (ข้อมูลสานักงานคลังจังหวัดราชบุรี)
เศรษฐกิ จ จั ง หวั ด ราชบุ รี ใ นเดื อ นมกราคม 2563 มี สั ญ ญาณหดตั ว จากเดื อ นเดี ย วกั น ของปี ก่ อ น
จากเครื่ องชี้ ด้านอุป ทานหดตั ว จากภาคบริ การหดตั ว ตามสาขากิจ กรรมการบริ ห ารและการบริ การสนับ สนุ น
สาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหาร และสาขาการก่อสร้าง ภาคอุตสาหกรรมหดตัว ด้านอุปสงค์หดตัวจากการใช้
จ่ายภาครัฐการบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนภาคเอกชน เป็นผลจากการลดลงของภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บได้
สาหรับด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ พบว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปของจังหวัดในเดือนมกราคม 2563 อยู่ที่ร้อยละ 1.1
ขยายตัวจากเดือนก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 0.2 และอัตราการจ้างงานหดตัว
เศรษฐกิจด้านอุปทาน (การผลิต) พบว่าการผลิตโดยรวมของจังหวัดหดตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อน
ร้อยละ -5.1 จากการหดตัวของภาคบริการ ภาคอุตสาหกรรม และภาคเกษตรกรรม
เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ (การใช้จ่าย) พบว่าการใช้จ่ายโดยรวมของจังหวัดหดตัว เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปีก่อนร้อยละ -15.7 จากการหดตัวของการใช้จ่ายภาครัฐ การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุน
ภาคเอกชนโดยที่การใช้จ่ายภาครัฐหดตัวร้อยละ -37.6
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สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดราชบุรี ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 (มกราคม-มีนาคม 2563)

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร

เสถียรภาพเศรษฐกิจ พบว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปของจังหวัดราชบุรีในเดือนมกราคม 2563 อยู่ที่ร้อยละ 1.1
ขยายตัวจากเดือนก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 0.2 จากดัชนีในหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สูงขึ้น
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด จังหวัดราชบุรี มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) ปี 2560 เท่ากับ 172,591
ล้ า นบาท แยกเป็ น ภาคเกษตร 25,477 ล้ า นบาท (ร้ อ ยละ 14.8) และนอกภาคเกษตร 147,114 ล้ า นบาท
(ร้อยละ 85.2)
รายได้ ป ระชากร ในปี 2560 รายได้ ต่ อ หั ว ประชากรของจั ง หวั ด ในปี 2560 เท่ า กั บ 214,742 บาท
ลดลง หากเปรียบเทียบกับปี 2559 ทีม่ ีรายได้ต่อหัวเท่ากับ 216,064 บาท

อัตรำค่ำจ้ำงขั้นตำจังหวัดรำชบุรี
จังหวัดราชบุรี มีอัตราค่าจ้ างขั้นต่า 310 บาทต่อวัน ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที 1 มกราคม 2563ปัจจุบัน สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.ratchaburi.mol.go.th หัวข้อ อัตราค่าจ้างขั้นต่า

****************************
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