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คานา
กระทรวงแรงงานมี ภ ารกิ จ ส าคั ญ ในการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศ
โดยส่ ง เสริ ม ให้ ประชากรวั ย ท างาน มี ง านท า มี ร ายได้ ได้ รั บ การพั ฒ นาทั ก ษะฝี มื อ
การคุ้มครองแรงงาน การจัดระบบแรงงานสัมพันธ์ การประกันสังคม และได้รับค่าตอบแทน
ในการทางานทีเ่ ป็นธรรม
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี ประจาปี 2563 จัด ทาขึ้น โดยมีวัต ถุป ระสงค์
เพื่อ เผยแพร่ ข ้อ มูล ด้า นเศรษฐกิจ และแรงงานที่ส าคัญ แก่ห น่วยงานที่เกี่ ยวข้ องทั้ ง ภาครัฐ
และ ภาคเอกชน ตลอดจนผู้ส นใจทั่วไปให้ นาไปใช้ ประโยชน์จากข้อ มูลด้ านแรงงานในพื้น ที่
และในการประกอบการตัดสินใจลงทุนหรือตัดสินใจทาโครงการในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีต่อไป
สานักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี ขอขอบคุณ หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัด
จันทบุรี ส่วนราชการอื่นๆ และผู้เกี่ยวข้อง ที่ได้ให้การสนับสนุนข้อมูล เบื้องต้น และหวังเป็น
อย่ า งยิ่ ง ว่ า รายงานสถานการณ์ แ รงงานฉบั บ นี้ จะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
และผู้สนใจโดยทั่วไป หากมีข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะประการใดโปรดแจ้ง สานักงานแรงงาน
จังหวัดจันทบุรี เพื่อพิจารณาแก้ไขปรับปรุงรายงานฉบับนีใ้ ห้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป
สานักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี
กุมภาพันธ์ 2563
หมายเหตุ : หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนข้อมูล
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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
สถำนกำรณ์แรงงำนจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2563 สรุปได้ดังนี้
1. ภำวะเศรษฐกิจจังหวัดจันทบุรี
เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจจังหวัดจันทบุรีในเดือนพฤศจิกายน 2563 บ่งชี้เศรษฐกิจจังหวัด
จันทบุรีมีสัญญาณหดตัว เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน โดยพิจารณาจากเครื่องชี้ด้านอุปทาน ที่หดตัวจาก
ภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม ขณะที่เครื่องชี้ ด้านอุปสงค์ หดตัวจากการบริโภคภาคเอกชน การ
ลงทุนภาคเอกชน การใช้จ่ายภาครัฐ และการค้าชายแดน สาหรับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อลดลง
ส่วนการจ้างงานสูงขึ้น
เศรษฐกิ จ ด้ ำ นอุป ทำน (ด้ำ นกำรผลิ ต ) ของจั งหวัดจั นทบุ รี หดตัว เมื่อ เที ยบกั บเดื อ น
เดียวกันปีก่อนปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อน สะท้อนได้จาก ดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรมหดตัว ร้อยละ -20.4
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน หดตัวตัวเนื่องจากเดือนก่อนที่หดตัว ร้อ ยละ -4.3 จากปริมาณผลผลิต
ยางพารา ลาไย กล้วยไข่ และกุ้งขาวที่ลดลง และดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัว ร้อยละ -5.1 เมื่อ
เทีย บกับเดือนเดียวกัน ปีก่อนปรับ ลดลงจากเดือนก่อนที่ขยายตัว ร้อยละ 4.3 จากปริมาณการใช้ไฟฟ้า
ภาคอุตสาหกรรมที่ล ดลง ในขณะที่ดัช นีผ ลผลิ ตภาคบริการขยายตัว ร้อยละ 16.7 เมื่ อเทียบกันเดือ น
เดียวกันปีก่อน พลิกกลับมาเป็นบวกจากเดือนก่อนที่หดตัว ร้อยละ -2.8 จากรายได้ผู้ประกอบการค้าส่งค้า
ปลีก ภาษีโรงแรม และจานวนนักท่องเที่ยวตามอุทยานแห่งชาติที่เพิ่มขึ้น จากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจช่วง
ปลายปี ประกอบด้วยโครงการ “เราเทีย่ วด้วยกัน” โครงการ “คนละครึ่ง” และโครงการ “ช้อปดีมีคืน”
เศรษฐกิจด้ำนอุปสงค์ (ด้ำนกำรใช้จ่ำย) หดตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อนปรับ
ลดลงจากเดือนก่อน สะท้อนได้จ าก ดัช นีการลงทุนภาคเอกชนหดตัว ร้อยละ -2.8 เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันปีก่อน ปรับตัวลดลงจากเดือ นก่อนที่ขยายตัว ร้อยละ 8.5 จากจานวนรถยนต์นั่งส่ วนบุคคลจด
ทะเบียนใหม่ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของครัวเรือนที่อยู่อาศัย และจานวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ที่
ลดลง ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนหดตัว ร้อยละ -2.9 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน ปรับตัวดีขึ้นจาก
เดือนก่อนที่หดตัว ร้อยละ -3.7 จากรถยนต์ที่จดทะเบียนใหม่ที่ลดลง ดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐหดตัว ร้อยละ
-1.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อนปรับลดลงจากเดือนก่อนที่ขยายตัว ร้อยละ 11.7 จากรายจ่ายลงทุนที่
ลดลง เนื่องจากส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณส่วนใหญ่ อยู่ระหว่างดาเนินการจั ดซื้อจัดจ้าง และ
ดัชนีการค้าชายแดนหดตัว ร้อยละ -13.4 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน หดตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อนที่
หดตัว ร้อยละ -11.0 จากมูลค่าสินค้าส่งออกที่ลดลง
2. สถำนกำรณ์ด้ำนแรงงำน
2.1 กำลังแรงงำนและกำรมีงำนทำ
โครงสร้ำงกำลังแรงงำน จังหวัดจันทบุรีมีจานวนประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป จานวน
470,145 คน เป็นชาย 228,126 คน คิดเป็นร้อยละ 48.52 ของประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป เป็นหญิง
242,019 คน คิดเป็นร้อยละ 51.47 ของประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป เป็นผู้อยู่ในกาลังแรงงาน 365,614
คน เป็นผู้มีงานทา 363,217 คน (ร้อยละ 99.34 ของผู้อยู่ในกาลังแรงงาน) ผู้ว่างงาน 2,398 คน (อัตราการ
ว่างงานร้อยละ 0.65 ของผู้อยู่ในกาลังแรงงาน) ผู้ที่รอฤดูกาล 0 คน (ร้อยละ 0.00 ของผู้อยู่ในกาลังแรงงาน)
กำรมีงำนทำ จากการส ารวจภาวการณ์ มีง านทาของประชากรผู้ มีงานทาจังหวั ดจันทบุรี
ทั้งหมด 363,217 คน ปรากฏว่ามีจานวน 181,604 หรือร้อยละ 49.99 ของผู้มีงานทาทั้งหมด ทางานใน
ภาคเกษตร ผู้มีงานทาจานวน 181,613 คน หรือร้อยละ 50.00 ของผู้มีงานทาทั้งหมด ทางานนอกภาคเกษตร
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- มีงานทาจาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม นอกภาคเกษตรจะทางานในสาขาการขายส่ง
การขายปลีก จานวน 60,269 คน คิดเป็นร้อยละ 16.59 ของผู้มีงานทาทั้งหมด สาขากิจกรรมโรงแรม และ
อาหาร จานวน 25,812 คน คิดเป็นร้อยละ 7.10 สาขาการผลิต จานวน 21,370 คน คิดเป็นร้อยละ 5.88
ของผู้มีงานทาทั้งหมด และสาขาอื่นๆ ลดลงไปตามลาดับ
สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี

- ผู้มีงานทาจาแนกตามอาชีพ ส่วนใหญ่เป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตรและ
การประมง จานวน 152,938 คน (ร้อยละ 42.10) ของผู้มีงานทาทั้งหมด รองลงมา คือ พนักงานบริการและ
พนักงานในร้านค้าและตลาด จานวน 70,962 คน (ร้อยละ 19.53) ของผู้มีงานทาทั้งหมด และอาชีพขั้น
พื้นฐานต่างๆ จานวน 48,906 คน (ร้อยละ 13.46) ของผู้มีงานทาทั้งหมด
ผู้มีงานทาจาแนกตามสถานภาพการทางาน ผู้มีงานทาส่วนใหญ่ ทางานลูกจ้างเอกชน
จานวน 118,844 คน (ร้อยละ 32.71) ของผู้มีงานทาทั้งหมด รองลง คือมาทางานส่วนตัว จานวน 116,499 คน
(ร้ อยละ 32.07) ของผู้ มีงานทาทั้ งหมด และช่ว ยธุรกิจครัว เรือน จานวน 81,598 คน (ร้อยละ 22.46)
ของผู้มีงานทาทั้งหมด
กำรว่ ำ งงำน จั ง หวั ด จั น ทบุ รี มี ผู้ ว่ า งงานทั้ ง สิ้ น 2,398 คน หรื อ มี อั ต ราการว่ า งงาน
ร้ อยละ 0.65 ของผู้ อยู่ ในกาลั งแรงงานทั้งหมด เมื่อพิจารณากลุ่ มผู้ ว่างงานจาแนกตามเพศแล้ ว พบว่า
ผู้ว่างงานทั้งหมดเป็นเพศชาย จานวน 998 คน (ร้อยละ 41.61) ของผู้ว่างงานทั้งหมด เป็นเพศหญิง จานวน
1,400 คน (ร้อยละ 58.38) ของผู้ว่างงานทั้งหมด
อัตราค่าจ้างขั้นต่า คณะกรรมการค่าจ้างได้กาหนดให้พื้นที่จังหวัดจันทบุรีมีอัตราค่าจ้างขั้น
ต่า = 323 บาทต่อวัน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563
2.2 กำรส่งเสริมกำรมีงำนทำ
กำรบริกำรจัดหำงำน ในช่วงปี 2563 นายจ้าง/สถานประกอบการได้แจ้งตาแหน่งงานว่าง
จานวน 6,398 อัตรา เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 57.06 โดยมีผู้ลงทะเบียนสมัครงาน 1,050 คน ลดลงจากปี
ที่แล้ว ร้อยละ 6.19 และการบรรจุงาน 1,445 คน ลดลงจากปีที่แล้ว ร้อยละ 29.68
กำรจัดหำงำนต่ำงประเทศ
ในปี 2563 มีแรงงานในจังหวัดจันทบุรีแจ้งการเดินทางไปทางานต่างประเทศตามกฎหมาย
จานวน 8 คน ลดลงจากปีทแี่ ล้ว ร้อยละ 11.42 เป็นชาย 7 คน (ร้อยละ 87.50) เป็นหญิง 1 คน (ร้อยละ
12.50)
แรงงำนต่ำงด้ำว มีแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทางานถูกต้องตามกฎหมาย จานวน 6,821 คน
เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ร้ อยละ 105.50 แบ่งเป็นประเภทตลอดชีพ จานวน 4 คน (ร้อยละ 0.05) ประเภท
ชั่วคราว (มาตรา 9) จานวน 5,501 คน (ร้อยละ 80.64) และประเภทมาตรา 13 ยกเว้นมติ ครม. (4) และ
(5) จานวน 1,316 คน (ร้อยละ 19.29)
ส่วนแรงงานต่างด้าวที่อนุญาตให้ทางานตามมติ ครม. เป็นแรงงานที่ได้รับอนุญาตให้
ทางานเป็นการชั่วคราว 3 สัญชาติ คือ พม่า ลาว กัมพูชา เพื่อทดแทนการขาดแคลนแรงงานในจังหวัด
มีจานวน 24,481 คน ลดลงจากปีที่แล้ว ร้อยละ 119.15 โดยแบ่งเป็นสัญชาติพม่า 5,374 คน (ร้อยละ
21.95) สัญชาติลาว 5,339 คน (ร้อยละ 21.80) และสัญชาติกัมพูชา 11,022 คน (ร้อยละ 45.02)
หมำยเหตุ :ข้อมูลสะสมคงเหลือ ณ วันที่ 30 ธันวำคม 2563
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2.3 กำรพัฒนำศักยภำพแรงงำน
กำรพัฒนำฝีมือแรงงำน สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี ได้ดาเนิน การฝึกอบรม
พั ฒ นาผู้ ใ ช้ แ รงงานในรู ป แบบต่ า งๆ ได้ แ ก่ การฝึ ก เตรี ย มเข้ า ท างาน การฝึ ก ยกระดั บ ฝี มื อ แรงงาน
การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในปี 2563 มีผู้เข้ารับการฝึกดังนี้
กำรฝึกเตรียมเข้ำทำงำน จำนวน 22 คน ผ่ำนกำรฝึก จำนวน 1 คน
- ช่างก่อสร้าง จานวน 12 คน ผ่านการฝึก จานวน 0 คน
- ช่างเครื่องกล จานวน 5 คน ผ่านการฝึก จานวน 1 คน
- ช่างไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์,คอมพิวเตอร์ จานวน 5 คน ผ่านการฝึก 0 คน
กำรฝึกยกระดับฝีมือแรงงำน จำนวน 700 คน ผ่ำนกำรฝึก จำนวน 692 คน
- ช่างเครื่องกล จานวน 100 คน ผ่านการฝึก จานวน 100 คน
- ช่างไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์,คอมพิวเตอร์ จานวน 276 คน ผ่านการฝึก จานวน 168 คน
- ธุรกิจและบริการ จานวน 324 คน ผ่านการฝึก จานวน 324 คน
กำรฝึกอำชีพเสริมในจังหวัดจันทบุรี จำนวน 858 คน ผ่ำนกำรฝึก จำนวน 858 คน
- ช่างก่อสร้าง จานวน 322 คน ผ่านการฝึก 322 คน
- ช่างอุตสาหกรรม จานวน 149 คน ผ่านการฝึก จานวน 149 คน
- ช่างเครื่องกล จานวน 20 คน ผ่านการฝึก จานวน 20 คน
- ช่างไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์,คอมพิวเตอร์ จานวน 221 คน ผ่านการฝึก จานวน 221 คน
- ช่างอุตสาหกรรมศิลป์ จานวน 68 คน ผ่านการฝึก จานวน 68 คน
- เกษตรอุตสาหกรรม จานวน 60 คน ผ่านการฝึก จานวน 60 คน
- ธุรกิจและบริการ จานวน 18 คน ผ่านการฝึก จานวน 18 คน
กำรทดสอบมำตรฐำนฝีมื อแรงงำนแห่งชำติ จำนวน 535 คน ผ่ำ นกำรฝึก จำนวน
317 คน
- ช่างก่อสร้าง จานวน 28 คน ผ่านการฝึก 17 คน
- ช่างอุตสาหกรรม จานวน 43 คน ผ่านการฝึก จานวน 11 คน
- ช่างเครื่องกล จานวน 67 คน ผ่านการฝึก จานวน 63 คน
- ช่างไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์,คอมพิวเตอร์ จานวน 396 คน ผ่านการฝึก จานวน 225 คน
- ช่างอุตสาหกรรมศิลป์ จานวน 1 คน ผ่านการฝึกจานวน 1 คน
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2.4 กำรคุ้มครองแรงงงำนและกำรดูแลให้ลูกจ้ำงได้รับสวัสดิกำร
กำรตรวจแรงงำน
การตรวจคุ้มครองแรงงาน ในปี 2563 สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
จันทบุ รี ได้ดาเนิ นการตรวจสถานประกอบการทั้งสิ้ น จานวน 357 แห่ง เพิ่มขึ้นจากปี ที่แล้ ว ร้อยละ 33.89
มีลู ก จ้ างผ่ า นการตรวจหรื อได้ รั บ ความคุ้ม ครอง จานวน 7,083 คน เพิ่ มขึ้ น จากปี ที่แล้ ว ร้ อยละ 49.66
ซึ่งสถานประกอบการที่ตรวจส่วนใหญ่ เป็นสถานประกอบการขนาด 10-19 คน จานวน 107 แห่ง (ร้อยละ
29.97 ของสถานประกอบการที่ได้รับการตรวจทั้งหมด) ทั้งนี้จากผลการตรวจพบว่าสถานประกอบการ
ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย 357 แห่ง (ร้อยละ 100) ปฏิบัติไม่ถูก 0 แห่ง (ร้อยละ 0.00)
การตรวจความปลอดภัย ในสถานประกอบการ ในปี 2563 ได้ดาเนิ นการตรวจความ
ปลอดภัยในสถานประกอบการทั้งสิ้น 246 แห่ง เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 20.32 โดยมีจานวนลูกจ้างที่ผ่าน
การตรวจทั้งสิ้น 6,650 คน พบว่าสถานประกอบการทั้งหมด (246 แห่ง) ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายความ
ปลอดภัย 241 แห่ง (ร้อยละ 97.96) ของสถานประกอบการทั้งหมด ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายความ
ปลอดภัย 5 แห่ง (ร้อยละ 2.03) ของสถานประกอบการทั้งหมด ได้ออกคาสั่งให้ปรับปรุงสถานประกอบการ
แล้ว 5 แห่ง
2.5 กำรดูแลให้ลูกจ้ำงและผู้ประกันตนได้รับประโยชน์ทดแทนตำมสิทธิ
กำรประกันสังคม มีสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคม จานวน 3,878 แห่ง
เพิ่มขึ้น จากปี ที่แล้ ว คิดเป็ น ร้ อยละ 19.33 ส่ ว นผู้ ประกันตนมีจานวน 74,483 คน เพิ่มขึ้น จากปี ที่แล้ ว
29,666 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 39.82 มี ส ถานพยาบาลในสั ง กั ด ประกั นสั งคมที่ เ ป็ น สถานพยาบาลของรั ฐ
จานวน 1 แห่ง
กองทุนประกันสังคม ในปี 2563 จานวนผู้ประกันตนของจังหวัดจันทบุรี ที่มาใช้บริการ
กองทุนประกันสังคมมีจานวน 122,443 ครั้ง หรือร้อยละ 164.39 ของผู้ประกันตนทั้งหมด โดยประเภท
ประโยชน์ทดแทนที่ผู้ประกันตนใช้บริการสูงสุดได้แก่ กรณีสงเคราะห์บุตร มีผู้ประกันตนใช้บริการ 76,227
ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 62.25 ของผู้ใช้บริการทั้งหมด รองลงมากรณีว่างงาน 24,192 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 19.75
กรณีเจ็บป่วย 9,856 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 8.04 กรณีชราภาพ 9,212 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 7.52 กรณีทุพพลภาพ
1,413 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 1.15 กรณีคลอดบุตร 1,252 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 1.02 และกรณีตาย 291 ครั้ง
คิดเป็นร้อยละ 0.23 ทั้งนี้ปริมาณการจ่ายเงินประโยชน์ทดแทน จานวน 257,724,099.51 มีการจ่ายเงินกรณี
ว่างงานสูงสุดถึง 114,166,730.20 บาท ร้อยละ 44.29 ของเงินประโยชน์ทดแทนที่จ่าย รองลงมา ได้แก่ กรณี
ชราภาพ 50,780,353.07 บาท หรื อร้ อยละ 19.70 และกรณี สงเคราะห์ บุตร 42,657,256.11 บาท ร้อยละ
16.55
กองทุ น เงิ น ทดแทน ในรายปี 2563 มี ผู้ ม าใช้ บ ริ การ 433 คน จ านวนเงิ น ที่ จ่ ายรวม
5,115,984.35 บาท แยกเป็ น ค่ าทดแทน 363 คน จ านวน 4,037,572.60 บาท ค่ารักษาพยาบาล 66 คน
จานวน 931,811.75 บาท และค่าทาศพ 4 คน จานวน 146,600.00 บาท
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สรุปกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์แรงงำนจังหวัดจันทบุรีปี 2563
สถำนกำรณ์ด้ำนเศรษฐกิจ
จากข้ อ มู ล ของส านั ก งานจั ด หางานจั ง หวั ด จั น ทบุ รี อั ต ราต าแหน่ ง งานว่ า งและการบรรจุ ง าน
ในจั ง หวั ด จั น ทบุ รี ใ นแต่ ล ะไตรมาสเป็ น ตั ว ชี้ วั ด แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง สภาพเศรษฐกิ จ ของจั ง หวั ด จั น ทบุ รี
ได้จากข้อมูลตาแหน่งงานว่างและการบรรจุงานของสานักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี ปี 2563 มีตาแหน่ง
งานว่างที่แจ้งผ่ านสานักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี จานวน 6,398 อัตรา เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จานวน
3,651 อัตรา เพิ่มขึ้นร้อยละ 57.06 ชี้ให้เห็นว่าการลงทุนของภาคเอกชนในจังหวัดจันทบุรีมีการขยายตัว
มากกว่าปีที่แล้ว
สถำนกำรณ์ด้ำนสังคม
จากข้อมูลของสานักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี ชี้ให้เห็ นว่าโอกาสการมีงานทาและการสร้าง
รายได้ของคนหางานและผู้ว่างงานในจังหวัดจันทบุรีอยู่ในระดับ ขยายตัว อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นจากปีที่
แล้ว โดยอัตราการว่างงานของจังหวัดจันทบุรีในปีนี้อยู่ที่ 0.65 ของจานวนผู้ที่มีงานทาและจากข้อมูลอัตรา
ค่าจ้างขั้นต่าจังหวัดจันทบุรี ค่าจ้างแรงงานเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจึงช่วยบรรเทาผลกระทบจากภาวะค่าครองชีพที่
สูงขึ้น จากภาพรวมของข้อมูลทางด้านแรงงานชี้ให้เห็นว่า เศรษฐกิจจังหวัดจันทบุรีกาลังฟื้นตัวดีขึ้นทาให้
สภาพสังคมของจังหวัดเริ่มเข้มแข็ง แต่ตลาดแรงงานโดยรวมของจังหวัด มีโครงสร้างที่ไม่สมดุล ซึ่งพิจารณาได้
จากข้อมูลการบรรจุงานของสานักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรีโดยมีตาแหน่งงานว่าง 6,398 อัตรา และมีผู้
มาลงทะเบียนสมัครงาน 1,050 คน แต่บรรจุงาน 1,445 คน (ร้อยละ 137.61 ของผู้มาลงทะเบียนสมัคร
งาน)
สถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคง
จากข้อมูลของ สานั กงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี มีแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทางานถูกต้องตาม
กฎหมาย จานวน 6,821 คน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว (ปีที่แล้ว 6,465 คน) จานวน 356 คน คิดเป็นร้อยละ 5.21
แบ่งเป็นประเภทตลอดชีพ จานวน 4 คน (ร้อยละ 0.05) ประเภทชั่วคราว(มาตรา 9) จานวน 5,501 คน
(ร้อยละ 80.64) และประเภทมาตรา 13 ยกเว้นมติ ครม.(4) และ (5) จานวน 1,316 คน (ร้อยละ 19.29)
ส่วนแรงงานต่างด้าวที่อนุญาตให้ทางานตามมติ ครม. เป็นแรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ทางานเป็นการชั่วคราว
3 สัญชาติ คือ พม่า ลาว กัมพูชา เพื่อทดแทนการขาดแคลนแรงงาน ในจังหวัด มีจานวน 24,481 คน
ลดลงจากปีที่แล้ว (ปีที่แล้ว 53,651 คน) จานวน 29,170 คน คิดเป็นร้อยละ 119.15 แบ่งเป็น สัญชาติพม่า
5,374 คน (ร้อยละ 21.95) สัญชาติล าว 5,339 คน (ร้อยละ 21.80) และสั ญชาติกัมพูช า 11,022 คน
(ร้อยละ 45.02)
การที่แ รงงานต่ า งด้ า วเข้ ามาทางานในจั ง หวั ด จัน ทบุรี จานวนมากทั้ งถู ก ฎหมายและหลบหนี
เข้าเมืองมาทางาน มีผลกระทบตามมา เช่น การก่ออาชญากรรม การก่อความไม่สงบ และปัญหาทางด้าน
สาธารณสุข การเกิดโรคติดต่อต่างๆ ที่มากับแรงงานต่างด้าว ทาให้ประชาชนในจังหวัดจันทบุรี มีความเสี่ยง
ด้านความปลอดภัยในชีวิ ตและทรัพย์สิน และส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของจังหวัดจันทบุรีในด้านอื่นๆ
ด้วย

สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี

6

สภาพเศรษฐกิจจังหวัดจันทบุรี
สรุปภำวะเศรษฐกิจ ปี 2563
1. ข้อมูลทั่วไป
จั ง หวั ด จั น ทบุ รี ตั้ ง อยู่ ใ นภาคตะวั น ออกของประเทศไทย ห่ า งจากกรุ ง เทพมหานคร
ประมาณ 245 กิ โ ลเมตร มี พื้ น ที่ ป ระมาณ 6,338 ตารางกิ โ ลเมตรหรื อ ประมาณ 3,961,250 ไร่
แบ่งการปกครองออกเป็น 10 อาเภอ 76 ตาบล 728 หมู่บ้าน 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 5 เทศบาลเมือง
42 เทศบาลตาบล 34 องค์การบริหารส่วนตาบล มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสระแก้ว ทิศใต้ ติดต่อกับ อ่าวไทย
ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดตราด และประเทศกัมพูชา ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดระยองและชลบุรี
ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดจันทบุรี ด้านทิศเหนือและทิศตะวันออกเป็นป่าไม้ ภูเขา
และที่เนินสูงเป็นส่วนใหญ่ อยู่สูงกว่าระดับน้าทะเล 30 -150 เมตร ส่วนด้านทิศใต้เป็นชายฝั่งที่มีลักษณะ
ที่เป็นที่ราบลุ่ม บางแห่งเป็นอ่าวแหลม และหาดทราย สูงกว่าระดับน้าทะเล 1-5 เมตร
ภูมิ อ ากาศโดยทั่ ว ไปมี ฝ นตกชุ ก ประมาณปี ล ะ 6 เดือ น มีป ริ ม าณน้ าฝนเฉลี่ ย 2,397
มิลลิลิตรต่อปี ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย 83.4%

ฉะเชิงเทรา

สระแก้ว
กัมพูชา

ชลบุรี

ระยอง
ตราด
อ่าวไทย
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2. ภำวะทำงเศรษฐกิจจังหวัดจันทบุรี
โครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัดจันทบุรี ขึ้นอยู่กับสาขาการเกษตร สาขาการขายส่ง –
การขายปลีกฯ และสาขาการศึกษาเป็นสาคัญ ภาวะทางเศรษฐกิจของจังหวัดจันทบุรี ปี 2563 ในภาพรวม
2.1 ภำวะเศรษฐกิจภำคกำรเกษตร
สาขาการผลิตภาคเกษตรกรรม โดยดัชนีผ ลผลิ ตภาคเกษตรกรรมในเดือนพฤศจิกายน
2563 ลดตัวร้อยละ -20.4 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ปรับลดลงจากเดือนก่อนที่ขยายตัว ร้อยละ
-4.3 จากปริมาณผลผลิตยางพารา ลาไย กล้วยไข่ และกุ้งขาวที่ลดลง
2.2 กำรบริโภคภำคเอกชน
การบริโภคภาคเอกชนหดตัว ร้อยละ -2.8 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ปรับตัวลง
มาจากเดือนก่อนที่ขยายตัว ร้อยละ 8.5 จากจานวนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่ ปริมาณการใช้ไฟฟ้า
ของครัวเรือนที่อยู่อาศัยและจานวนรถจักรยานยนต์ จดทะเบียนใหม่ที่ลดลง
2.3 กำรลงทุนภำคเอกชน
การลงทุน ภาคเอกชนหดตัว ร้อ ยละ -2.9 เมื่อ เที ยบกับ เดื อนเดีย วกั นของปีก่ อน หดตั ว
จากเดือนก่อนที่ห ดตัว ร้ อยละ -3.7 จากจานวนรถยนต์ที่ จดทะเบี ยนใช้ในการพาณิ ช ย์ พื้นที่ ขออนุญาต
ก่อสร้าง (ที่อยู่อาศัยและเพื่อการพาณิชย์) และธุรกิจจดทะเบียนใหม่ที่ลดลง
2.4 กำรค้ำชำยแดน
ส าหรั บ การค้ า ชายแดนหดตั ว ร้ อ ยละ -13.4 เมื่ อ เที ย บกั บ เดื อ นเดี ย วกั น ของปี ก่ อ น
ชะลอตัวลงจากเดือนก่อนที่หดตัว ร้อยละ -11.0 จากมูลค่าสินค้าส่งออกที่ลดลง
2.5 กำรผลิตภำคอุตสำหกรรม
การผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัว ร้อยละ -5.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ปรับตัว
ดีขึ้นจากเดือนก่อนที่ขยายตัว ร้อยละ 4.3 จากปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมที่ลดลง
2.6 กำรผลิตภำคบริกำร
การผลิ ต ภาคบริ ก ารขยายตั ว ร้ อ ยละ 16.7 เมื่ อ เที ย บกั บ เดื อ นเดี ย วกั น ของปี ก่ อ น
พลิกกลับมาเป็นบวกจากเดือนก่อนที่ขยายตัว ร้อยละ 27.2 จากจากรายได้ผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีก ภาษี
โรงแรม และจานวนนักท่องเที่ยวตามอุทยานแห่งชาติที่เพิ่มขึ้น
2.7 กำรใช้จ่ำยภำครัฐ
การใช้จ่ายภาครัฐหดตัว ร้อยละ -1.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ปรับตัวลงมา
จากเดือนก่อนที่ขยายตัว ร้อยละ 11.7 จากรายจ่ายประจาที่ลดลง
2.8 รำยได้เกษตรกร
รายได้ เ กษตรกรในเดื อ นพฤศจิ ก ายน 2563 หดตั ว ร้ อ ยละ -19.8 เมื่ อ เที ย บกั บ เดื อ น
เดียวกันของปีก่อน หดตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อนที่หดตัว ร้อยละ -15.0 เป็นผลมาจากดัชนีผลผลิตภาค
เกษตรกรรมที่หดตัว จากปริมาณผลผลิตยางพารา ลาไย กล้วยไข่ และกุ้งขาวที่ลดลง โดยกุ้งขาวมีผลผลิต
ลดลง เนื่องจากสภาพอากาศที่เย็น ส่งผลให้กุ้งเจริญเติบโตช้า
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2.9 ด้ำนกำรเงิน
สภาพคล่องในระบบสถาบันการเงินเดือนพฤศจิกายน 2563 ปริมาณเงินฝากรวมขยาย
ตัวร้อยละ 12.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ชะลอตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อนที่ขยายตัว ร้อยละ
14.7 และปริ ม าณสิ น เชื่ อรวมขยายตั ว ร้ อยละ 5.4 เมื่อเทียบกับเดือนเดีย วกัน ของปีก่อ น มี อัตราการ
ขยายตัวคงที่จากเดือนก่อน
2.10 เสถียรภำพทำงเศรษฐกิจ
อัตราเงินเฟ้อของจังหวัดจันทบุรีในเดือนพฤศจิกายน 2563 อยู่ที่ร้อยละ -0.5 เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากดัชนีราคาหมวดไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม และดัชนีราคาผู้ผลิตลดลงส่วน
การจ้างงานจังหวัดจันทบุรี มีจานวน 363,005 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
2.11 ด้ำนกำรคลัง
ในเดือนพฤศจิกายน 2563 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ มีจานวน 941.9 ล้านบาท
ลดลงร้อยละ 1.3 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากการเบิกจ่ายงบประมาณ จานวน
828.9 ล้านบาท และการเบิกจ่ายงบลงทุน จานวน 113.0 ล้านบาท สาหรับผลการจัดเก็บรายได้ มีจานวน
ทั้งสิ้น 94.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.8 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการจัดเก็บรายได้ของ
ธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี ส่วนราชการอื่น สรรพากรพื้นที่จันทบุรี และสรรพากรพื้นที่จันทบุรีที่ เพิ่มขึ้น ร้อยละ
49.6 28.5 6.9 และ 3.2 ตามลาดับ เนื่องจากรายได้จากการจัดเก็บค่าเช้าที่ราชพัสดุเพิ่มขึ้น จากพื้นที่
และจานวนผู้เช่าที่ราชพัสดุที่เพิ่มขึ้นสาหรับรายได้นาส่งคลังมีจานวนทั้งสิ้น 58.1 ล้านบาท ขณะที่รายจ่าย
รวมมีจานวนทั้งสิ้น 941.9 ล้านบาท ส่งผลให้เงินงบประมาณขาดดุล จานวน 883.8 ล้านบาท
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3. ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดจันทบุรี ปี 2561 ดัชนีราคาผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP Implicit
2Price Deflator)
ตำรำงผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดจันทบุรี จำแนกตำมสำขำกำรผลิต
( หน่วย : ล้านบาท)
สาขาการผลิต
ภำคเกษตร
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้
การประมง
ภำคนอกเกษตร
การทาเหมืองแร่และเหมืองหิน
อุตสาหกรรม
การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา
การก่อสร้าง
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์
ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน
โรงแรมและภัตตาคาร
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม
ตัวกลางทางการเงิน
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า และบริการทางธุรกิจ
การบริหารราชการแผ่นดินและการป้องกันประเทศ รวมทั้งการ
ประกัน สังคมภาคบังคับ
การศึกษา
การบริการด้านสุขภาพและสังคม
การให้บริการชุมชน สังคม และบริการส่วนบุคคลอื่น ๆ
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ต่อคน (บำท)
ประชำกร (1,000 คน)

2560r
(2017)
77,847
77,847
77,847
57,069
239
9,093
1,274
3,253
21,758

2561p
(2018)
65,117
65,117
65,117
55,041
256
8,032
1,129
3,492
19,010

47,976
2,159
5,387
2,540
363

47,009
2,315
5,387
2,703
423

4,632
2,541
657
511
134,916
248,108
544

4,719
2,716
714
527
120,157
217,393
553

ที่มา : รายงานสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดจันทบุรี สานักงานคลังจังหวัดจันทบุรี
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4.ดัชนีรำคำผู้บริโภค
สานักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับศูนย์ดัชนีและพยากรณ์เศรษฐกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
ขอรายงานความเคลื่อนไหวดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดจันทบุรี เดือน ธันวาคม 2563 โดยสรุป
การประมวลผลดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศ รายการสินค้าและบริการที่ใช้คานวณ จานวน 422
รายการ สาหรับจังหวัดจันทบุรี ใช้ 272 รายการ ครอบคลุมหมวดอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า หมวดเคหะสถาน หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล หมวดพาหนะ
การขนส่งและการสื่อสาร หมวดการบันเทิงการอ่าน การศึกษา และการศาสนา หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมี
แอลกอฮอล์ เมื่อนามาคานวณดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดจันทบุรี สรุปได้ดังนี้
1. ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศเดือน ธันวาคม 2563
ปี 2558 ดัช นี ร าคาผู้ บ ริ โ ภคทั่ ว ไปของประเทศเท่า กับ 100 และเดือนธั นวาคม 2563 เท่ากั บ
102.34 ถ้าเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2563 สูงขึ้นร้อยละ 0.15 และถ้าเทียบกับเดือนธันวาคม 2562 ลดลง
ร้อยละ 0.27 และเทียบเฉลี่ย 12 เดือน (มกราคม – ธันวาคม) ปี 2563 กับระยะเดียวกันของปี 2562 ลดลง
ร้อยละ 0.85
2. ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดจันทบุรี เดือนธันวาคม 2563
ปี2558 ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดจันทบุรี เท่ากับ 100 และเดือนธันวาคม 2563 เท่ากับ102.5
เดือนพฤศจิกายน 2563 เท่ากับ 102.5
3. การเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดจันทบุรี เดือนธันวาคม 2563 เมื่อเทียบกับ
3.1 เดือนพฤศจิกายน 2563 ไม่เปลี่ยนแปลง
3.2 เดือนธันวาคม 2562 ลดลงร้อยละ 0.5
3.3 เทียบเฉลี่ย 11 เดือน (มกราคม – ธันวาคม) ปี 2563 กับระยะเดียวกันของปี 2562 ลดลง
ร้อยละ 0.9
อัต ราเงิ น เฟ้ อทั่ ว ไปเดื อ นธั น วาคม 2563 เที ยบกั บเดื อ นเดี ยวกั นของปี ก่ อ นลดลงร้ อยละ 0.5
หดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 10 โดยหดตัวเท่ากับเดือนก่อนที่หดตัวร้อยละ 0.5 โดยมีความเคลื่อนไหวของ
ราคาสินค้าในแต่ละหมวดเล็กน้อย ได้แก่ หมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหาร และเครื่องดื่มลดลงร้อยละ 2.8 ในขณะที่
หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สูงขึ้นร้อยละ 3.4
สาหรับอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยปี 2563 ลดลงร้อยละ 0.9 ซึ่งหดตัวต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560 – 2563
อัตราเงินเฟ้อทั่วไปร้อยละ 1.4 ,1.0, 0.3 และ -0.9 ตามลาดับ ทั้งนี้ สาเหตุที่อัตราเงินเฟ้อลดลงจากปีก่อน
ร้อยละ 0.9 มีปัจจัยสาคัญมาจากการลดลงของกลุ่มผลไม้สด (ร้อยละ -13.8) และกลุ่มพลังงาน (ร้อยละ 13.6) ตามราคาน้ามันในตลาดโลกที่มีความต้องการลดลง และมาตรการต่างๆ ของรัฐเพื่อช่วยลดค่าครอง
ชีพ อาทิ การลดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ามันเชื้อเพลง และการลดค่า Ft
4. ดั ช นี ร าคาผู้ บ ริ โ ภคจั ง หวั ด จั น ทบุ รี เดื อ นธั น วาคม 2563 เท่ า กั บ 102.5 เที ย บกั บ เดื อ น
พฤศจิกายน 2563 (เท่ากับ 102.5) ไม่เปลี่ยนแปลง แต่ดัชนีราคาสินค้าในแต่ละหมวดมีความเคลื่อนไหว
เล็กน้อย โดยดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ลดลงร้อยละ 0.4 และดัชนี หมวดอื่นๆ ไม่ใ ช่
อาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 0.3
4.1 ดัชนีราคาหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ลดลงร้อยละ 0.4 มีสาเหตุสาคัญมาจาก
ไข่และผลิตภัณฑ์นม ลดลงร้อยละ 2.5 (ไข่ไก่ นมถั่วเหลือง) หมวดผักและผลไม้ ลดลงร้อยละ 2.2 (มะเขือ
เทศ ผักคะน้า ใบกะเพรา กะหล่าดอก ต้นหอม มะเขือ) หมวดข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง ลดลง ร้อย
ละ 0.8 (ข้าวสารเจ้า) หมวดเนื้อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น้า ลดลงร้อยละ 0.5 (แหนม ปลาทู เนื้อสุกร กุ้งนาง
ปลาทับทิม) สาหรับหมวดเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ และหมวดอาหารบริโภคนอกบ้าน ไม่เปลี่ยนแปลง
4.2 ดัชนีราคาหมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 0.3 มีสาเหตุสาคัญมาจาก หมวด
พาหนะ การขนส่งและการสื่อสาร สูงขึ้นร้อยละ 1.3 (น้ามันดีเซล B7 (ดีเซลธรรมดาเดิม) แก๊สโซฮอล์ E91

11
น้ามันเบนซิน95 แก๊สโซฮอล์95 ก๊าซธรรมชาติ NGV ) สาหรับหมวดเคหสถาน หมวดการบันเทิง การอ่าน
การศึกษาและการศาสนา และหมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ ไม่เปลี่ยนแปลง
5. ถ้าพิจารณาเทียบกับเดือนธันวาคม 2562 ดัชนีราคาผู้บริโภค ลดลงร้อยละ 0.5 โดยมีสาเหตุ
สาคัญมาจากดัชนีหมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหาร และเครื่องดื่ม ลดลงร้อยละ 2.8 ได้แก่ หมวดเครื่องนุ่งห่มและ
รองเท้า ลดลงร้อยละ 5.5 หมวดเคหะสถาน ลดลงร้อยละ 4.0 หมวดพาหนะ การขนส่งและสื่อสาร ลดลง
ร้อยละ 2.8 หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล ลดลงร้อยละ 0.6 และหมวดการบันเทิงการอ่าน
การศึกษาและศาสนา ลดลงร้อยละ 0.1
สาหรับหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 3.4 ได้แก่ หมวดผักและผลไม้
สูงขึ้นร้อยละ 7.6 หมวดเครื่องประกอบอาหาร สูงขึ้นร้อยละ 7.0 หมวดอาหารบริโภค – นอกบ้าน สูงขึ้น
ร้อยละ 3.6 หมวดข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง สูงขึ้นร้อยละ 3.4 หมวดอาหารบริโภค – ในบ้าน สูงขึ้น
ร้อยละ 2.9 หมวดเนื้อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น้า สูงขึ้นร้อยละ 2.7 และหมวดเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้น
ร้อยละ 1.6
6. ถ้าพิจารณาดัชนีเทียบเฉลี่ย 12 เดือน (มกราคม – ธันวาคม 2563) ลดลงร้อยละ 0.9 โดยมี
สาเหตุสาคัญมาจากการลดลงของดัชนีหมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหาร และเครื่องดื่ม ลดลงร้อยละ 3.2 ได้แก่หมวด
พาหนะ การขนส่ง ลดลงร้อยละ 4.4 หมวดเคหะสถาน ลดลงร้อยละ 3.6 หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า
ลดลงร้อยละ 0.5 หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล ลดลงร้อยละ 0.3 หมวดการบันเทิงการอ่าน
การศึกษาและศาสนา ลดลงร้อยละ 0.3 ในขณะที่หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ ไม่เปลี่ยนแปลง
สาหรับดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 2.8 ได้แก่ หมวดเครื่องดื่ม
ไม่มีแอลกอฮอล์ สู งขึ้น ร้ อยละ 4.9 หมวดอาหารบริโ ภค – ในบ้าน สู งขึ้นร้อยละ 4.8 หมวดบริโ ภค –
นอกบ้าน สูงขึ้นร้อยละ 4.6 หมวดเครื่องประกอบอาหาร สูงขึ้ นร้อยละ 4.6 หมวดข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์
จากแป้งสูงขึ้นร้อยละ 3.4 และหมวดเนื้อสัตว์ เป็ด ไก่ และสัตว์น้า สูงขึ้นร้อยละ 1.7
สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี

สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี
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ตำรำงดัชนีรำคำผู้บริโภคจังหวัดจันทบุรี จำแนกตำมประเภทของดัชนีและหมวดสินค้ำ
ปี 2563
หมวด
รวมทุกรำยกำร
หมวดอำหำรและเครื่องดื่ม
ข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง
เนื้อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น้า
ไข่และผลิตภัณฑ์นม
ผักและผลไม้
เครื่องประกอบอาหาร
เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
อาหารบริโภค-ในบ้าน
อาหารบริโภค-นอกบ้าน
หมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อำหำร และเครื่องดื่ม
หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า
หมวดเคหสถาน
หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล
หมวดพาหนะ การขนส่ง และการสื่อสาร
หมวดการบันเทิงการอ่านและการศึกษา
หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์
ดัชนีรำคำผู้บริโภคพื้นฐำน
กลุ่มอาหารสดและพลังงาน
- อาหารสด
- พลังงาน

ที่มา : สานักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี

ดัชนี
ธ.ค.63 พ.ย.63 ธ.ค.62 ม.ค.-ธ.ค.63
102.5
108.6
104.7
111.0
95.7
104.4
113.4
110.2
109.0
111.2
99.0
94.9
97.3
103.6
98.1
101.2
118.3
104.0
99.7
106.6
90.1

102.5
109.0
105.5
111.6
98.2
106.7
111.3
110.2
108.9
111.2
98.7
99.7
97.3
103.8
96.8
101.2
118.3
104.2
99.2
107.8
87.3

103.0
105.0
101.3
108.1
97.5
97.0
106.0
108.5
105.9
107.3
101.8
100.4
101.4
104.2
100.9
101.3
118.2
103.2
102.7
103.1
102.0

102.1
107.6
104.2
110.9
96.1
100.6
110.9
110.1
108.5
109.9
98.8
99.9
97.8
103.6
96.9
100.9
118.3
103.9
98.5
105.6
88.6

สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี
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5.กำรจดทะเบียนนิติบุคคลใหม่
ในปี 2563 จังหวัดจันทบุรีมีการจดทะเบียนนิติบุคคลตั้งใหม่ทั้งสิ้น 263 ราย ทุนการจด
ทะเบียนของนิติบุคคลตั้งใหม่ จานวน 397.99 ล้านบาท
ตำรำงกำรจดทะเบียนนิติบุคคลจังหวัดจันทบุรี จำแนกตำมประเภทกำรจดทะเบียน ปี 2563
จัดตั้ง
(รำย)
มกรำคม
28
กุมภำพันธ์
31
มีนำคม
21
เมษำยน
25
พฤษภำคม
14
มิถุนำยน
27
กรกฎำคม
13
สิงหำคม
25
กันยำยน
25
ตุลำคม
30
พฤศจิกำยน 16
ธันวำคม
8
เดือน

ทุน
(ล้ำนบำท)
53.20
44.96
26.10
42.00
18.70
36.50
18.20
41.60
44.20
33.20
24.88
14.45

เลิก
(รำย)
2
5
1
3
1
5
8
5
6
12
8
20

ทุน
(ล้ำนบำท)
2.20
4.70
2.00
7.00
10.00
3.80
34.30
23.20
8.00
17.11
12.50
29.35

เพิ่มทุน
ทุน
(ราย) (ล้ำนบำท)
8
420.35
2
94.50
5
20.85
2
18.00
3
412.00
3
26.00
5
28.50
3
99.10
6
60.46
6
40.34
7
16.35
6
21.70

คงอยู่
(ราย)
2,777
2,800
2,824
2,844
2,857
2,881
2,885
2,839
2,858
2,879
2,890
2,880

ทุน
(ล้ำนบำท)
25,462.11
25,579.57
25,518.50
25,572.50
25,978.20
26,039.85
26,053.35
25,970.87
26,043.52
26,106.45
26,134.93
26,143.98

ที่มา : สานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดจันทบุรี
6.กำรจดทะเบียนโรงงำน
ในปี 2563 จังหวัดจันทบุรีมีการจดทะเบียนโรงงานตั้งใหม่ทั้งสิ้น 2,395 ราย ทุนจดทะเบียนของ
โรงงานตั้งใหม่ จานวน 88,674,104,000 บาท และปิดกิจการ 0 ราย ทุนโรงงานที่เลิกกิจการ
จานวน 0 บาท
ตำรำงกำรจดทะเบียนโรงงำนในจังหวัดจันทบุรี จำแนกตำมประเภทกำรจดทะเบียน ปี 2563
ประเภทกำรจดทะเบียน
จานวนโรงงานที่ได้รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการโรงงาน (ราย)
เงินทุนที่จัดตั้ง (บาท)
จานวนโรงงานที่เลิกกิจการ (ราย)
ทุนโรงงานที่เลิกกิจการ (บาท)
ที่มา : สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

ประจาปี 2563
2,395
88,674,104,000
-

สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี
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ตัวชี้วัดภำวะแรงงำน
ภาวะด้านแรงงานมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สืบเนื่องจากปัจจัยทาง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ดังนั้น การจะทราบความเคลื่อนไหวหรือการเปลี่ยนแปลงของภาวะแรงงาน
จึงต้องมีการพิจารณาศึกษาเพื่อกาหนดตัวชี้วัด พร้อมทั้งติดตามการเปลี่ยนแปลง สถานการณ์แรงงาน
จังหวัดจันทบุรี ปี 2563 ฉบับนี้ขอนาเสนอตัวชี้วัดภาวะแรงงานดังนี้
1.อัตรำกำรมีส่วนร่วมในกำลังแรงงำน
อัตราการมีส่วนร่วมในกาลังแรงงานเป็นตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงสภาพกาลังแรงงานใน
จังหวัดจันทบุรี เมื่อเทียบกับประชากรวัยแรงงานทั้งหมด โดยคานวณจากกาลังแรงงานในจังหวัดจันทบุรี
เทียบกับประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปในจังหวัดจันทบุรีโดยใช้ข้อมูลสรุปผลสารวจโครงการสารวจ
ภาวการณ์ทางานของประชากรจังหวัดจันทบุรี ปี 2563 จะพบว่าในปี 2563 อัตราการมีส่วนร่วมในกาลัง
แรงงานจังหวัดจันทบุรี โดยเฉลี่ยร้อยละ 76.76 ลดลงจากปี 2562 ที่มีอัตรำเฉลี่ยร้อยละ 75.33
แผนภูมิ 1 อัตรำกำรมีส่วนร่วมในกำลังแรงงำนจังหวัดจันทบุรี

ที่มำ : สำนักงำนสถิติจังหวัดจันทบุรี
หมำยเหตุ : อัตรำกำรมีส่วนร่วมในกำลังแรงงำนในจังหวัด =

กำลังแรงงำนในจังหวัด * 100
ประชำกรที่มีอำยุ 15 ปีขึ้นไปในจังหวัด

สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี
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2.อัตรำกำรจ้ำงงำน
อั ต ราการจ้ า งงานต่ อ ก าลั ง แรงงานเป็ น ตั ว ชี้ วั ด ที่ แ สดงให้ เ ห็ น ภาวการณ์ จ้ า งงานใน
ตลาดแรงงานของจังหวัดจันทบุรี ว่ามีสัดส่วนมากน้อยเพียงใด สาหรับอัตราการจ้างงานในภาคเกษตรของ
จังหวัดจันทบุรี ซึ่งคานวณจากผู้มีงานทาในภาคเกษตรจังหวัดจันทบุรีต่อกาลังแรงงานที่มีงานทาในจังหวัด
จันทบุรี ในปี 2563 พบว่ามีอัตราในการจ้างงานในภาคเกษตรจังหวัดจันทบุรี มีอัตราเฉลี่ยร้อยละ 50.00
โดยมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2562 ที่มีอัตราเฉลี่ยร้อยละ 46.58
ส่วนอัตราการจ้างงาน นอกภาคเกษตร ในปี 2563 พบว่ามีอัตราในการจ้างงานนอกภาค
เกษตรจังหวัดจันทบุรี มีอัตราเฉลี่ยร้อยละ 49.99 มีสัดส่วนลดลงเมื่อเทียบกับปี 2562 ที่มีอัตราเฉลี่ยร้อย
ละ 53.42
แผนภูมิ 2 อัตรำกำรจ้ำงงำนใน/นอกภำคกำรเกษตร
160.00

41.30

41.30

99.35

99.35

140.00
120.00

55.46

49.99

100.00
80.00
60.00

49.20

50.00

40.00
20.00
0.00

ที่มำ : สำนักงำนสถิตจิ ังหวัดจันทบุรี
หมำยเหตุ : อัตรำกำรจ้ำงงำนใน/นอกภำคกำรเกษตรในจังหวัด = ผู้มีงำนทำใน/นอกภำคกำรเกษตร * 100
ผู้มีงำนทำในจังหวัด

เมื่อพิจารณาอัตราการจ้างงานเฉพาะ ในส่วนภาคอุตสาหกรรมการผลิต โดยคานวณจาก
จานวนผู้มีงานทาในภาคอุตสาหกรรม เปรียบเทียบกับจานวนผู้มีงานทาทั้งหมดจะพบว่า อัตราการจ้างงาน
ในภาคอุตสาหกรรม ปี 2563 มีอัตราเฉลี่ยร้อยละ 11.44 มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2562 ที่มีอัตรา
เฉลี่ยร้อยละ 7.58
แผนภูมิ 3 อัตรำกำรจ้ำงงำนในอุตสำหกรรมกำรผลิตจังหวัดจันทบุรี

ที่มำ : สำนักงำนสถิตจิ ังหวัดจันทบุรี
หมำยเหตุ : อัตรำกำรจ้ำงงำนในอุตสำหกรรมกำรผลิตจังหวัด = ผู้มีงำนทำในภำคอุตสำหกรรมกำรผลิตจังหวัด *100
ผู้มีงำนทำในจังหวัด

สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี
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3.อัตรำกำรบรรจุงำน
อัตราการบรรจุงานในแต่ละปี เป็นตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวของภาวการณ์
ด้านแรงงาน ซึ่ งสามารถศึ กษาวิ เคราะห์ กับ จานวนต าแหน่ งงานว่า ง และจ านวนผู้ ส มัค รงาน โดยเมื่ อ
วิเคราะห์จานวนการบรรจุงานที่สานักงานจัดหางานจังหวัดดาเนินการ เทียบกับจานวนตาแหน่งงานว่างที่
แจ้งผ่านสานักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี จะพบว่า อัตราการบรรจุงานต่อตาแหน่งงานว่าง ปี 2563 อยู่ที่
ร้อยละ 22.58 โดยมีอัตราการบรรจุงานเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับปี 2562 ที่มีอัตราการบรรจุงานต่อตาแหน่ง
งานว่าง เฉลี่ยร้อยละ 68.22
อัตราการบรรจุงานต่อผู้สมัครงาน ปี 2563 อยู่ที่ร้อยละ 137.61 ลดลงจากปี 2562
ที่มีอัตราการบรรจุงานต่อผู้สมัครงาน เฉลี่ยร้อยละ 168.07
แผนภูมิ 4 อัตรำกำรบรรจุงำนต่อผู้สมัคร/ตำแหน่งงำนว่ำในจังหวัดจันทบุรี

ที่มำ : สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดจันทบุรี
หมำยเหตุ : 1. อัตรำกำรบรรจุงำนต่อผู้สมัครงำนจังหวัด =

ผู้ได้รับกำรบรรจุงำนในจังหวัด * 100
ผู้สมัครงำนในจังหวัด

2. อัตรำกำรบรรจุงำนต่อตำแหน่งงำนว่ำงจังหวัด = ผู้ได้รับกำรบรรจุงำนในจังหวัด * 100
ตำแหน่งงำนว่ำงในจังหวัด

4.อัตรำกำรว่ำงงำน
การศึ กษาอั ต ราการว่ า งงานในปี ที่ผ่ านมา จะพบว่า อัต ราว่ างงานของจั งหวั ด
จันทบุรี แต่ละไตรมาสจะปรับตัวสูงขึ้นและลดลงตามปัจจัยในเรื่องฤดูกาล และการเข้าสู่ตลาดแรงงานของ
ผู้สาเร็จการศึกษา ซึ่งข้อมูลในปี 2563 อัตราการว่างงานในปี 2563 มีอัตราเฉลี่ยร้อยละ 1.74 เพิ่มขึ้นจากปี
2562 ทีม่ ีอัตราเฉลี่ยร้อยละ 0.38

สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี
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แผนภูมิ 5 อัตรำกำรว่ำงงำนจังหวัดจันทบุรี

ที่มำ : สำนักงำนสถิติจังหวัด
หมำยเหตุ : อัตรำกำรว่ำงงำนในจังหวัด =

จำนวนผู้ไม่มีงำนทำจังหวัด * 100
กำลังแรงงำนในจังหวัด

จานวนแรงงานต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งได้แก่แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ คือ พม่า
ลาว กัมพูชา เมื่อรวมจานวนแรงงานต่างด้าวทุกประเภทที่สานักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรีบริหารจัดการ
อยู่ โดยคานวณจากจานวนแรงงานต่างด้าวในจังหวัดต่อกาลังแรงงานในจังหวัดพบว่า ช่วง ปี 2563 มีอัตรา
เฉลี่ยร้อยละ 6.69 ซึ่งเป็นสัดส่วนเฉลี่ยที่ลดลงจากปีที่แล้วที่มีอัตราเฉลี่ยของจานวนแรงงานต่างด้าวตามมติ
คณะรัฐมนตรี (ครม.) ร้อยละ 15.41
แผนภูมิ 6 อัตรำกำรจ้ำงแรงงำนต่ำงด้ำวตำมมติ ครม.จังหวัดจันทบุรี (รวม 3 สัญชำติ)

ที่มำ : สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดจันทบุรีและสำนักงำนสถิติจังหวัดจันทบุรี
หมำยเหตุ : อัตรำกำรจ้ำงแรงงำนต่ำงด้ำวในจังหวัด =
จำนวนแรงงำนต่ำงด้ำวตำมมติ ครม. จังหวัด * 100
กำลังแรงงำนในจังหวัด

สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี
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6.อัตรำกำรไม่ปฏิบัติตำมข้อกฎหมำยของสถำนประกอบกำร
อัตราการไม่ปฏิบัติตามข้อกฎหมายของสถานประกอบการเป็นตัวบ่งบอกตัวหนึ่ง
ที่แสดงให้เห็นถึงภาวการณ์ด้านแรงงาน หากนายจ้างไม่ปฏิบัติตามข้อกฎหมายสูงย่อมส่งผลกระทบต่อความ
เป็นอยู่ของลูกจ้าง ผู้ใช้แรงงาน และส่งผลถึงคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานตามมา สาหรับอัตราการไม่ปฏิบัติ
ตามข้อกฎหมายของสถานประกอบการณ์ อัตราการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานและกฎหมาย
ความปลอดภัยในการทางาน ซึ่งพบว่า อัตราการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานของสถาน
ประกอบการที่ผ่านการตรวจทั้งหมดของจังหวัดพบว่า ปี 2563 มีอัตราเฉลี่ยร้อยละ 0.00 ลดลงจากปีทแี่ ล้ว
ที่มีอัตราการไม่ปฏิบัติตามข้อกฎหมายของสถานประกอบการ ร้อยละ 3.39
อัตราการไม่ปฏิบัติตามข้อกฎหมายความปลอดภัยของสถานประกอบการจังหวัด
พบว่าในปี 2563 มีอัตราร้อยละ 2.03 เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ที่มีอัตราการไม่ปฏิบัติตามข้อกฎหมายความ
ปลอดภัยของสถานประกอบการจังหวัด ร้อยละ 1.02
แผนภูมิ 7 อัตรำกำรไม่ปฏิบัติตำมข้อกฎหมำยของสถำนประกอบกำรจังหวัดจันทบุรี

ที่มำ : สำนักงำนสวัสดิกำรและคุม้ ครองแรงงำนจังหวัดจันทบุรี
หมำยเหตุ : 1.อัตรำกำรไม่ปฏิบัติตำมข้อกฎหมำยคุ้มครองแรงงำนของสถำนประกอบกำรจังหวัด
= จำนวนสถำนประกอบกำรที่ผิดกฎหมำยคุ้มครองแรงงำนจังหวัด * 100
จำนวนสถำนประกอบกำรที่ผ่ำนกำรตรวจกฎหมำยคุ้มครองแรงงำนจังหวัด
2.อัตรำกำรไม่ปฏิบัติตำมข้อกฎหมำยควำมปลอดภัยของสถำนประกอบกำรจังหวัด
= จำนวนสถำนประกอบกำรที่ทำผิดกฎหมำยควำมปลอดภัยในจังหวัด * 100
จำนวนสถำนประกอบกำรที่ผ่ำนกำรตรวจกฎหมำยควำมปลอดภัยจังหวัด

สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี
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7.อัตรำสถำนประกอบกำรที่เข้ำสู่ระบบประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี
ในส่ วนอัตราสถานประกอบการที่เข้าสู่ระบบประกันสั งคม โดยการศึกษาจาก
จ านวนสถานประกอบการในระบบประกั น สั ง คมของจั ง หวั ด จั น ทบุ รี เปรี ย บเที ย บกั บ จ านวนสถาน
ประกอบการทั้งหมดของจังหวัดจันทบุรี พบว่า สัดส่วนของสถานประกอบการที่เข้าสู่ระบบประกันสังคม
มีอั ตราเฉลี่ ย ร้ อยละ 108.56 สั ดส่ ว นเพิ่ มขึ้ น จากปี ที่ผ่ า นมา ที่ มีอั ตราสถานประกอบการที่เ ข้า สู่ ระบบ
ประกันสังคม เฉลี่ยร้อยละ 92.33
แผนภูมิ 8 อัตรำสถำนประกอบกำรที่เข้ำสู่ระบบประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี

ที่มำ : สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดจันทบุรีและสำนักงำนสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวัดจันทบุรี
หมำยเหตุ : อัตรำสถำนประกอบกำรที่เข้ำสู่ระบบประกันสังคมจังหวัด
= จำนวนสถำนประกอบกำรที่อยู่ในระบบประกันสังคมในจังหวัด * 100
จำนวนสถำนประกอบกำรทั้งหมดในจังหวัด

สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี
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สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี
สถานการณ์ แ รงงานจั ง หวั ด จั น ทบุ รี ปี 2563 เดื อ นมกราคม – ธั น วาคม 2563
ขอนาเสนอข้อมูลในประเด็นต่างๆ ตามลาดับ ดังนี้
1. กาลังแรงงาน การมีงานทา การว่างงาน อัตราค่าจ้างขั้นต่า อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
2. การส่งเสริมการมีงานทา
3. การพัฒนาศักยภาพแรงงาน
4. การคุ้มครองแรงงานและการดูแลให้ลูกจ้างได้รับสวัสดิการ
5. การดูแลให้ลูกจ้างและผู้ประกันตนได้รับประโยชน์ทดแทนตามสิทธิ์
1. กำลังแรงงำน กำรมีงำนทำ กำรว่ำงงำน อัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ำ อัตรำค่ำจ้ำงตำมมำตรฐำนฝีมือแรงงำน
1.1 โครงสร้ำงของกำลังแรงงำน
ผลการส ารวจภาวการณ์ ท างานของประชากรจั ง หวั ด จัน ทบุ รี ระหว่ า งเดื อ น
มกราคม – ธันวาคม พ.ศ.2563 จะสะท้อนถึงค่าประมาณของปี 2563 ซึ่งพบว่าจังหวัดจันทบุรีมีจานวน
ประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป โดยเฉลี่ยแล้วทั้งสิ้น 470,145 คน ซึ่งอยู่ในกาลังแรงงาน 365,614 คน หรือ
คิดเป็น ร้อยละ 77.76 ของประชากรที่เป็นผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป และเป็นผู้ที่ไม่อยู่ในกาลังแรงงาน 104,531
คน หรือคิดเป็นร้อยละ 22.23 ของประชากรทีเ่ ป็นผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป
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แผนภูมิที่ 1 โครงสร้ำงประชำกรจังหวัดจันทบุรีจำแนกตำมสถำนภำพแรงงำน ประจำปี 2563
สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี

ผู้อยู่ในวัยทำงำน
(อำยุ 15 ปี ขึ้นไป)
470,145 คน

ผู้อยูใ่ นกำลังแรงงำน
365,614 คน

ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงำน
104,531 คน

ผู้มีงำนทำ
363,217 คน

ทำงำนบ้ำน
28,271 คน

ผู้ว่ำงงำน
2,398 คน

เรียนหนังสือ
23,709 คน

ผู้ที่รอฤดูกำล
0 คน

อื่นๆ
52,550 คน

ที่มา : สรุปผลการสารวจโครงการสารวจภาวการณ์ทางานของประชาชนจังหวัดจันทบุรี
สานักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี

สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี
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1.2 ภำวกำรณ์มีงำนทำของประชำกร
สาหรับกลุ่มผู้ที่อยู่ในวัยทางาน (อายุ 15 ปีขึ้นไป) ทั้งหมด 470,145 คน โดยเป็นผู้อยู่ใน
กาลังแรงงาน 365,614 คน จาแนกเป็นผู้มีงานทาจานวน 363,217 คน คิดเป็นร้อยละ 99.34 ของผู้อยู่ใน
กาลังแรงงาน เป็นผู้ว่างงานซึ่งหมายถึงผู้ไม่มีงานทา และพร้อมที่จะทางานมีจานวน 2,398 คน หรือคิดเป็น
อัตราการว่างงาน ร้อยละ 0.65 ของผู้อยู่ในกาลังแรงงาน และผู้รอฤดูกาลจานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
เมื่อเปรียบเทียบผู้ มีงานทาจาแนกตามเพศในไตรมาสนี้จะพบว่า เพศชายมีอัตราส่ว นของการมีงานทา
สูงกว่าเพศหญิง โดยดูจากผู้มีงานทาจาแนกตามเพศ กล่าวคือ เพศหญิงมีงานทาจานวน 172,248 คน
คิดเป็นอัตราส่วนของการมีงานทา ร้อยละ 47.42 ของผู้มีงานทาทั้งหมด ขณะที่เพศชายมีงานทาจานวน
190,968 คน คิดเป็นร้อยละ 52.57 ของผู้มีงานทาทั้งหมด และเมื่อพิจารณาในภาพรวมจะพบว่าอัตรา
การมีงานทาซึ่งคานวณจากสัดส่วนผู้มีงานทาต่อผู้อยู่ในกาลังแรงงานมีอัตรา ร้อยละ 99.34 ซึ่งหมายความว่า
ผู้อยู่ในกาลังแรงงาน 100 คน จะมีงานทาประมาณ 99 คน
ส่ ว นอั ตราการว่ างงานซึ่ ง คานวณจากผู้ว่า งงานต่อผู้อ ยู่ ใ นกาลังแรงงานมีอัต รา 0.65
โดยเพศชายจะมีอัตราการว่างงานต่ากว่าเพศหญิง สาหรับตัวเลขในกลุ่มของผู้ที่ไม่อยู่ในกาลัง แรงงาน ซึ่งมี
จานวน 104,531 คน พบว่าเป็นผู้ที่ทางานบ้าน 28,271 คน คิดเป็นร้อยละ 27.04 ของผู้ไม่อยู่ในกาลัง
แรงงาน เรี ยนหนังสือ 23,709 คน คิดเป็นร้อยละ 22.68 และอื่นๆ 52,550 คน คิดเป็นร้อยละ 50.27
ของผู้ไม่อยู่ในกาลังแรงงาน รายละเอียดตามตารางที่ 1
ตำรำงที่ 1 จำนวนประชำกรจั ง หวั ด จั น ทบุ รี จำแนกตำมเพศและสถำนภำพแรงงำน
สถำนภำพแรงงำน
ผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป
1. ผู้อยู่ในกาลังแรงงาน
1.1.1 ผู้มีงานทา
1.1.2 ผู้ว่างงาน
1.1.3 ผู้ที่รอฤดูกาล
2. ผู้ไม่อยู่ในกาลังแรงงาน
2.1 ทางานบ้าน
2.2 เรียนหนังสือ
2.3 อื่นๆ
อัตราการจ้างงานต่อกาลังแรงงาน
อัตราการว่างงาน

ชำย
228,126
191,966
190,968
998
0
36,160
483
10,528
25,148
52.23
0.27

หญิง
242,019
173,648
172,248
1,400
0
68,371
27,788
13,181
27,402
47.11
0.38

รวม
470,145
365,614
363,217
2,398
0
104,531
28,271
23,709
52,550
99.34
0.65

ที่มา : สรุปผลการสารวจโครงการสารวจภาวการณ์ทางานของประชาชนจังหวัดจันทบุรี
หมำยเหตุ : 1. อัตราการจ้างงานต่อกาลังแรงงานจังหวัด =
ผู้มีงานทาในจังหวัด x 100
ผู้อยู่ในกาลังแรงงานในจังหวัด
2. อัตราการว่างงานจังหวัด = ผูว้ ่างงานในจังหวัด x 100
ผู้อยู่ในกาลังแรงงานในจังหวัด
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1.2.1 ประเภทอุตสำหกรรม
สาหรับผู้มีงานทา 363,217 คน พบว่าทางานในภาคเกษตรกรรม 181,604 คน คิดเป็น
ร้อยละ 49.99 ของผู้มีงานทาทั้งหมด ส่วนผู้ที่ทางานนอกภาคเกษตรกรรมมีจานวน 181,613 คน คิดเป็น
ร้อยละ 50.00 ของผู้มีงานทาทั้งหมด โดยกลุ่มผู้ที่ทางานนอกภาคเกษตรกรรมจะทางานในสาขาการขายส่ง
การขายปลี กมากที่สุ ด จ านวน 60,269 คน คิดเป็นร้อยละ 33.18 ของผู้ทางานนอกภาคเกษตรกรรม
รองลงมาคือสาขากิจการโรงแรม และ อาหาร จานวน 25,812 คน คิดเป็นร้อยละ 14.21 ของผู้ทางานนอก
ภาคเกษตรกรรม สาขาการผลิ ต จ านวน 21,370 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 11.76 ของผู้ ท างานนอกภาค
เกษตรกรรม สาขาการก่อสร้าง จานวน 19,540 คน คิดเป็นร้อยละ 10.75 ของผู้ทางานนอกภาค
เกษตรกรรม และสาขาการบริหารราชการและป้องกันประเทศ จานวน 12,447 คน คิดเป็นร้อยละ 6.85
ของผู้ทางานนอกภาคเกษตรกรรม
แผนภูมิที่ 1 ผู้มีงำนทำจังหวัดจันทบุรี จำแนกตำมประเภทอุตสำหกรรมนอกภำคเกษตรกรรม
(5 อันดับแรก) ไตรมำสที่ 4 ปี 2563

ที่มา : สรุปผลการสารวจโครงการสารวจภาวการณ์ทางานของประชาชนจังหวัดจันทบุรี
1.2.2 อำชีพ
เมื่อพิจารณาผู้มีงานทาจาแนกตามอาชีพในไตรมาสที่ 4 ปี 2563 จากผลการสารวจปรากฏว่า
152,938 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 42.10 ของผู้มีงานทาทั้งหมด เป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตร
และการประมง รองลงมาคือ พนักงานบริการและพนักงานในร้านค้าและตลาด 70,962 คน คิดเป็นร้อยละ 19.53
ของผู้มีงานทาทั้งหมด อาชีพขั้นพื้นฐานต่างๆ ในด้านการขายฯ 48,906 คน คิดเป็นร้อยละ 13.46 ของผู้มี
งานทาทั้งหมด ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือและธุรกิจการค้าที่เกี่ยวข้อง 37,090 คน คิดเป็นร้อย
ละ 10.21 ของผู้มีงานทาทั้งหมด และผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ 14,487 คน คิดเป็นร้อยละ 3.98 ของผู้มี
งานทาทั้งหมด
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แผนภูมิที่ 2 ผู้มีงำนทำจังหวัดจันทบุรีจำแนกตำมอำชีพ ปี 2563 (5 อันดับแรก)

ที่มา : สรุปผลการสารวจโครงการสารวจภาวการณ์ทางานของประชาชนจังหวัดจันทบุรี
1.2.3 สถำนภำพกำรทำงำน
ในจานวนผู้มีงานทาทั้งสิ้น 363,217 คน เมื่อพิจารณาถึงสภาพการทางาน ผลการสารวจ
พบว่าส่วนใหญ่ทางานลูกจ้างเอกชน จานวน 118,844 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 32.71 ของผู้มีงานทาทั้งหมด
ทางานส่วนตัว จานวน 116,499 คน คิดเป็นร้อยละ 32.07 ของผู้มีงานทาทั้งหมด ช่วยธุรกิจครัวเรือน
จานวน 81,598 คน คิดเป็นร้อยละ 22.46 ของผู้มีงานทาทั้งหมด ลูกจ้างรัฐบาล จานวน 31,918 คน คิดเป็น
ร้อยละ 8.78 ของผู้มีงานทาทั้งหมด นายจ้าง จานวน 14,358 คน คิดเป็นร้อยละ 3.95 ของผู้มีงานทา
ทั้งหมด และการรวมกลุ่ม จานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของผู้มีงานทาทั้งหมด
แผนภูมิที่ 3 เปรียบเทียบผู้มีงำนทำจังหวัดจันทบุรี จำแนกตำมสถำนภำพกำรทำงำน
ปี 2562 กับ ปี 2563

ที่มา : สรุปผลการสารวจโครงการสารวจภาวการณ์ทางานของประชาชนจังหวัดจันทบุรี
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1.2.4 ผู้มีงานทาที่อยู่ในแรงงานในระบบจาแนกตามระดับการศึกษา
สาหรั บด้านการศึกษา พบว่าแรงงานในระบบส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา
มีจานวน 95,099 คน คิดเป็นร้อยละ 26.18 ของผู้มีงานทาทั้งหมด รองลงมาคือระดับต่ากว่าประถมศึกษา
จานวน 78,586 คน คิดเป็นร้อยละ 21.63 ของผู้มีงานทาทั้งหมด และระดับมหาวิทยาลัย จานวน 63,782
คน คิดเป็นร้อยละ 17.56 ของผู้มีงานทาทั้งหมด
แผนภูมิที่ 4 ผู้มีงำนทำที่อยู่ในแรงงำนในระบบจำแนกตำมระดับกำรศึกษำ

ที่มา : สรุปผลการสารวจโครงการสารวจภาวการณ์ทางานของประชาชนจังหวัดจันทบุรี
1.2.5 ชั่วโมงกำรทำงำนต่อสัปดำห์
ในจ านวนผู้ มี ง านท า 363,217 คน นั้ น ผู้ มี งานท าในสั ป ดาห์ ก ารส ารวจตั้ ง แต่ 1 ชั่ วโมงขึ้ น ไป
มีจ านวน 358,913 คน คิ ดเป็ น ร้ อ ยละ 98.81 ของผู้ มีง านท า และผู้ ไ ม่ไ ด้ ทางานในสั ป ดาห์ การส ารวจ
แต่มีงานประจา (ชั่วโมงทางาน เป็น “0”) จานวน 4,304 คน คิดเป็นร้อยละ 1.18 ผู้ที่มีชั่วโมงการทางาน
สู งสุ ดนั้ น พบว่าเป็ น ผู้ ที่ทางานตั้ง แต่ 40-49 ชั่ ว โมง จานวน 143,573 คน หรือคิด เป็นร้อ ยละ 39.52
รองลงมาคือผู้ที่ทางานตั้งแต่ 50 ชั่วโมงขึ้นไป จานวน 63,611 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 17.51 ผู้ทางานตั้งแต่
35-39 ชั่วโมง จานวน 59,212 คน คิดเป็นร้อยละ 16.30
แผนภูมิที่ 5 เปรียบเทียบผู้มีงำนทำจังหวัดจันทบุรี จำแนกตำมชั่วโมงกำรทำงำนต่อสัปดำห์
ปี 2562 กับ ปี 2562

ที่มา : สรุปผลการสารวจโครงการสารวจภาวการณ์ทางานของประชาชนจังหวัดจันทบุรี
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1.3 ภำวกำรณ์ว่ำงงำนของประชำกร
ประชากรของจังหวัดจันทบุรีที่ว่างงานทั้งสิ้ น 2,398 คน เป็นชาย 998 คน คิดเป็นร้อยละ
41.61 ของผู้ว่างงาน และเป็นหญิง 1,400 คน คิดเป็นร้อยละ 58.38 ของผู้ว่างงาน
ส าหรั บ อัต ราการว่ างงานของประชากร ซึ่ง หมายถึง สั ดส่ ว นของผู้ ว่า งงานต่อ จานวน
ประชากรที่อยู่ในกาลังแรงงานรวม พบว่า จังหวัดจันทบุรี มีอัตราการว่างงานร้อยละ 0.65
ตำรำงที่ 2 จำนวนและอัตรำกำรว่ำงงำน จำแนกตำมเพศ
เพศ

ผู้อยู่ในกำลังแรงงำน

ชาย

ผู้ว่ำงงำน
จำนวน

อัตรำ

191,966

998

0.51

หญิง

173,648

1,400

0.80

รวม

365,614

2,398

0.65

หมายเหตุ : อัตราการว่างงาน =

ผูว้ า่ งงาน X 100
ผูอ้ ยูใ่ นกาลังแรงงาน

1.4 แรงงำนนอกระบบ
สานักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี ได้มีการสารวจเกี่ยวกับแรงงานนอกระบบ ซึ่งจากการ
สารวจพบว่า มีแรงงานนอกระบบทั้งสิ้นจานวน 227,559 คน โดยผู้ชายมีสัดส่วนมากกว่าผู้หญิง คิดเป็นร้อย
ละ 53.29 และ 46.71 ของแรงงานนอกระบบทั้งหมด
ตำรำงที่ 3 ผู้มีงำนทำที่อยู่ในแรงงำนนอกระบบจำแนกตำมเพศ
ผู้อยู่ในแรงงำนนอกระบบ
ชาย
หญิง
รวม

จำนวน
121,269
106,289
227,559

ร้อยละ
53.29
46.71
100

ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี
เมื่อพิจารณาจาแนกแรงงานนอกระบบ ตามประเภทอุตสาหกรรม พบว่า อุตสาหกรรมที่
มีจานวนแรงงานนอกระบบสูงสุด 5 อันดับแรก คือ เกษตรกรรม จานวน 141,108 คน คิดเป็นร้อยละ
62.01 ของผู้ที่มีงานทาที่อยู่ในแรงงานนอกระบบ การขายส่ง ขายปลีก จานวน 39,090 คน คิดเป็นร้อยละ
17.18 ของผู้ที่มีงานทาที่อยู่ในแรงงานนอกระบบ ที่พักแรม และบริการด้านอาหาร จานวน 17,009 คน
คิดเป็นร้อยละ 7.47 ของผู้ที่มีงานทาที่อยู่ในแรงงานนอกระบบ การผลิต 10,890 คน คิดเป็นร้อยละ 4.78
ของผู้ที่มีงานทาที่อยู่ในแรงงานนอกระบบ การก่อสร้าง จานวน 8,157 คน คิดเป็นร้อยละ 3.58 ของผู้ที่มี
งานทา ที่อยู่ในแรงงานนอกระบบ
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แผนภูมิที่ 6 ผู้มีงำนทำที่อยู่ในแรงงำนนอกระบบจำแนกตำมประเภทอุตสำหกรรม

หมำยเหตุ : ข้อมูล ณ ปี 2563
ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี
เมื่อพิจารณาแรงงานนอกระบบจาแนก ตามอาชีพ พบว่า มีงานทาในอาชีพต่างๆ สูงสุด 5 อันดับแรก
คือ ผู้ปฏิบัติงานด้านเกษตรและประมง จานวน 124,063 คน คิดเป็นร้อยละ 54.51 ของผู้ที่มีงานทาที่อยู่ใน
แรงงานนอกระบบ พนักงานบริการ 48,254 คน คิดเป็นร้อยละ 21.20 ของผู้ที่มีงานทาที่อยู่ในแรงงานนอก
ระบบ ผู้ปฏิบัติงานอาชีพพื้นฐานต่างๆ 26,215 คน คิดเป็นร้อยละ 0.11 ของผู้ที่มีงานทาที่อยู่ในแรงงาน
นอกระบบ ด้านความสามารถทางฝีมื อ 17,147 คน คิดเป็นร้อยละ 7.53 ของผู้ที่มีงานทาที่อยู่ในแรงงาน
นอกระบบ ผู้ปฏิบัติงานโรงงานเครื่องจักร 4,305 คน คิดเป็นร้อยละ 1.89 ของผู้ที่มีงานทาที่อยู่ในแรงงาน
นอกระบบองผู้มีงานทา

หมำยเหตุ : ข้อมูล ณ ปี 2563
ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี
เมื่อพิ จ ารณาแรงงานนอกระบบ จาแนกตามอายุ พบว่า ส่ ว นใหญ่มีอ ายุอยู่ใ นช่ว ง 60 ปีขึ้นไป
มีจานวน 41,475 คน คิดเป็นร้อยละ 18.22 ของผู้ที่มีงานทาที่อยู่ในแรงงานนอกระบบ รองลงมาคือผู้มีอายุ
45-49 ปี มีจานวน 30,580 คน คิดเป็นร้อยละ 13.43 ของผู้ที่มีงานทาที่อยู่ในแรงงานนอกระบบ และอายุ
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50-54 ปี จานวน 28,638 คน คิดเป็นร้อยละ 12.58 ของผู้ที่มีงานทาที่อยู่ในแรงงานนอกระบบ ส่วนช่วง
อายุที่มีจานวนน้อยที่สุด คือ ช่วงอายุ 15-19 ปี จานวน 6,591 คน คิดเป็นร้อยละ 2.89 ของผู้ที่มีงานทา
ที่อยู่ในแรงงานนอกระบบ
สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี

แผนภูมิที่ 8 ผู้มีงำนทำที่อยู่ในแรงงำนนอกระบบจำแนกตำมอำยุ

ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี
ส าหรั บ ด้ า นการศึ ก ษา พบว่ า แรงงานนอกระบบส่ ว นใหญ่ มี ก ารศึ ก ษา ระดั บ ประถมศึ ก ษา
คือมีจานวน 63,555 คน คิดเป็นร้อยละ 27.92 ของผู้ที่มีงานทาที่อยู่ในแรงงานนอกระบบ รองลงมาคือ
ระดับต่ากว่าประถมศึกษา จานวน 58,522 คน คิดเป็นร้อยละ 25.71 ของผู้ที่มีงานทาที่อยู่ในแรงงานนอก
ระบบ และ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 39,665 คน คิดเป็นร้อยละ 17.43 ของผู้ที่มีงานทาที่อยู่ในแรงงาน
นอกระบบ
แผนภูมิที่ 9 ผู้มีงำนทำที่อยู่ในแรงงำนนอกระบบจำแนกตำมระดับกำรศึกษำ

หมำยเหตุ : ข้อมูล ณ ปี 2562
ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี

สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี
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1.5 อัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ำ
จังหวัดจันทบุรีมีการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่าให้ลูกจ้างมีค่าครองชีพที่สามารถดารงชีวิตอยู่
ได้ ต ามอั ต ภาพ เท่ า ที่ น ายจ้ า งจะมี ค วามสามารถในการจ่ า ยได้ ใ นภาวะเศรษฐกิ จ สั ง คม ของจั ง หวั ด
ตามลาดับ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ดังนี้
ตำรำงที่ 4 อัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ำในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2551 – 2563
ลำดับ

พ.ศ.

ค่ำจ้ำง (บำท)

1

2551

158

2

2552

163

3

2553

167

4

2554

179

5

2555

250

6

2556

300

7

2557

300

8

2558

300

9

2559

300

10

2560

305

11

2561

318

12

1263

323

1.5 อัตรำค่ำจ้ำงตำมมำตรฐำนฝีมือ
คณะกรรมการค่าจ้างได้ศึกษา และพิจารณาถึงอัตราค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับในแต่ละสาขาอาชีพ
ประกอบด้วยทักษะฝีมือ ความรู้ ความสามารถ แล้วจึงออกประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้าง
ขั้นต่าฉบับที่ 10 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2562 เพื่อกาหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่า (ฉบับที่ 10) เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 โดยมีผลใช้
บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ตามรายละเอียดดังนี้

สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี
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สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี
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สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี
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ตำรำงอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ำใหม่
ตำมประกำศคณะกรรมกำรค่ำจ้ำง เรื่อง อัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ำ (ฉบับที่ 10)
ซึ่งได้ประกำศให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2563
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10

จำนวน
(จังหวัด)
336
335

อัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ำ
เขตท้องที่บังคับใช้
(บำท/วัน)
2
จังหวัดชลบุรีและภูเก็ต
1
จังหวัดระยอง
กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี
331
6
สมุทรปราการ และสมุทรสาคร
330
1
จังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัดกระบี่ ขอนแก่น เชียงใหม่ ตราด นครราชสีมา
325
14
พระนครศรีอยุธยา พังงา ลพบุรี สงขลา สระบุรี สุพรรณบุรี
สุราษฎร์ธานี หนองคาย และอุบลราชธานี
324
1
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดกาฬสินธุ์ จันทบุรี นครนายก มุกดาหาร สกลนคร และ
323
6
สมุทรสงคราม
จังหวัดกาญจนบุรี ชัยนาท นครพนม นครสวรรค์ น่าน บึงกาฬ
บุรีรัมย์ ประจวบคีรีขันธ์ พัทลุง พิษณุโลก เพชรบุรี เพชรบูรณ์
320
21
พะเยา ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย สระแก้ว สุรินทร์ อ่างทอง
อุดรธานี และอุตรดิตถ์
จังหวัดกาแพงเพชร ชัยภูมิ ชุมพร เชียงราย ตรัง ตาก
นครศรีธรรมราช พิจิตร แพร่ มหาสารคาม แม่ฮ่องสอน ระนอง
315
22
ราชบุรี ลาปาง ลาพูน ศรีสะเกษ สตูล สิงห์บุรี สุโขทัย
หนองบัวลาภู อุทัยธานี และอานาจเจริญ
313
3
จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา
ตำรำงแสดงอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ำ ซึ่งบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2563

หมำยเหตุ 1. คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่า (ฉบับที่ 10)
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

2. ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 136 ตอนพิเศษ 316 ง
ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562
3. สามารถดาวน์โหลดประกาศฯ และคาชี้แจง ได้ที่นี่

สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี
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2. กำรส่งเสริมกำรมีงำนทำ
2.1 กำรบริกำรจัดหำงำนภำครัฐ
ภารกิจการส่งเสริมให้ประชากร มีงานทา ดาเนินการโดย สานัก งานจัดหางานจังหวัด
จั น ทบุ รี การส่ ง เสริ ม การมี ง านท าในรู ป แบบการจั ด หางาน มี ทั้ ง การหางานในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยการจัดหางานในจังหวัดจันทบุรี ในช่วงปี 2563 มีตาแหน่งงานว่างที่แจ้งผ่านสานักงาน
จัดหางานจังหวัดจันทบุรี 6,398 อัตรา ลดลงจากปีที่แล้วคิดเป็นร้อยละ 57.06 มีผู้ลงทะเบียนสมัครงานใน
ปีนี้ทั้งหมด 1,050 คน ลดลงจากปีที่แล้วคิดเป็นร้อยละ 6.19 ผู้ได้รับการบรรจุงานมีจานวน 1,445 คน
ลดลงจากปีที่แล้วคิดเป็นร้อยละ 29.68
สาหรับตาแหน่งงานว่างในปี 2563 นี้ พบว่าเป็นชาย 435 อัตรา คิดเป็นสัดส่วน(ร้อยละ
6.79) ของตาแหน่งงานว่างทั้งหมด ขณะที่เพศหญิงมี 315 อัตรา (ร้อยละ 4.92) และไม่ระบุเพศ 5,648 อัตรา
(ร้ อยละ 88.27) การที่ตาแหน่ งงานว่างส่ ว นใหญ่ไม่ได้ระบุเพศ แสดงให้ เห็ นว่าสถานประกอบการหรือ
นายจ้างพิจารณาเห็นว่างานโดยทั่วไปไม่ว่าชายหรือหญิงก็สามารถทาได้เช่นกัน หรือไม่มีความแตกต่าง ใน
เรื่องเพศ ในอีกประการหนึ่งนายจ้างพิจารณาเห็นว่าการไม่ระบุจะมีผลดีในด้านโอกาสการคัดเลือกมากกว่า
ระบุเพศ
แผนภูมิที่ 10 ตำแหน่งงำนว่ำงในจังหวัดจันทบุรีจำแนกตำมเพศ ปี 2562 และ ปี 2563

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี

สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี
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เมื่อพิจารณาถึงจานวนผู้มาลงทะเบียนสมัครงานในปีนี้ พบว่า มีจานวนทั้งสิ้น 1,050 คน
เป็นชาย 408 คน (ร้อยละ 38.85) และเป็นหญิง 642 คน (ร้อยละ 61.14)
ขณะที่มกี ารบรรจุงานทั้งสิ้น 1,445 คน เป็นเพศชาย จานวน 586 คน (ร้อยละ 40.55) และ
เป็นเพศหญิง จานวน 859 คน (ร้อยละ 59.44) โดยเพศหญิงจะได้รับการบรรจุงานมากกว่าเพศชาย
แผนภูมิที่ 11 จำนวนตำแหน่งงำนว่ำง/ผู้สมัครงำน/และกำรบรรจุงำนใน จังหวัดจันทบุรี จำแนกตำม
เพศ ปี 2562 และ ปี 2563

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี
สาหรับตาแหน่งงานว่างตามระดับการศึกษา พบว่า ระดับมัธยมศึกษามีตาแหน่งงานว่าง
สูงสุด 2,553 อัตรา (ร้อยละ 39.90) ของตาแหน่งงานว่าง รองลงมาคือระดับประถมศึกษาและต่ากว่า จานวน
2,069 อั ต รา (ร้ อ ยละ 32.33) ของต าแหน่ ง งานว่ า ง ระดับ ปวช. จ านวน 537 อั ต รา (ร้ อ ยละ 8.39)
ของตาแหน่งงานว่าง ระดับปวส. จานวน 521 อัตรา (ร้อยละ 8.14) ของตาแหน่งงานว่าง ระดับปริญญาตรี
จานวน 417 อัตรา (ร้อยละ 6.51) ของตาแหน่งงานว่าง ระดับอนุ ปริญญา จานวน 296 อัตรา (ร้อยละ
4.62) ของตาแหน่งงานว่าง และระดับปริญญาโท จานวน 5 อัตรา (ร้อยละ 0.07) ของตาแหน่งงานว่าง
และระดับปริญญาเอก จานวน 0 อัตรา (ร้อยละ 0.00) ของตาแหน่งงานว่าง แสดงให้เห็นว่าตลาดแรงงานใน
จังหวัดจันทบุรีมีความต้องการแรงงานระดับมัธยมศึกษาในอัตราส่วนที่สูงกว่าระดับอื่นๆ
สาหรับผู้ลงทะเบียนสมัครงาน พบว่าผู้ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาลงทะเบียนสูงสุด
จานวน 302 คน คิดเป็นร้อยละ 38.17 ของผู้ลงทะเบียนสมัครงาน รองลงมาคือระดับปริญญาตรี จานวน
295 คน (ร้อยละ 37.29) ของผู้ลงทะเบียนสมัครงาน ระดับปวช. จานวน 87 คน (ร้อยละ 10.99) ของผู้
ลงทะเบี ย นสมั ค รงาน ระดั บ ปวส. จ านวน 51 คน (ร้ อ ยละ 6.44) ของผู้ ล งทะเบี ย นสมั ค รงาน ระดั บ
ประถมศึกษาและต่ากว่า จานวน 50 คน (ร้อยละ 6.32) ของผู้ลงทะเบียนสมัครงาน ระดับอนุปริญญา และ
ระดับปริญญาโท จานวน 6 คน (ร้อยละ 0.75) ของผู้ลงทะเบียนสมัครงาน และระดับปริญญาเอก จานวน 0
คน (ร้อยละ 0.00) ของผู้ลงทะเบียนสมัครงาน
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ด้านการบรรจุงาน พบว่า การศึกษาที่ได้รับการบรรจุงานสูงสุด คือ ระดับมัธยมศึกษาและ
ต่ากว่า จานวน 398 (ร้อยละ 27.54) ของผู้ได้รับบรรจุงาน รองลงมาเป็นระดับมัธยมศึกษาจานวน 391 คน
(ร้อยละ 27.05) ของผู้ได้รับบรรจุงาน ระดับปริญญาตรี จานวน 387 คน (ร้อยละ 26.78) ของผู้ได้รับบรรจุ
งาน ระดับ ปวส. จ านวน 138 คน (ร้ อ ยละ 9.55) ของผู้ ได้ รับบรรจุงาน ระดับปวช. จานวน 126 คน
(ร้อยละ 8.71) ของผู้ได้รับบรรจุงาน ระดับอนุปริญญา จานวน 4 คน (ร้อยละ 0.27) ของผู้ได้รับบรรจุงาน
และระดับปริญญาโท จานวน 1 คน (ร้อยละ 0.06)
สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี

ในด้ า นอาชี พ พบว่ า ไตรมาสนี้ อ าชี พ ที่ มี ต าแหน่ ง งานว่ า งสู ง สุ ด 3 อั น ดั บ แรก คื อ
(1) อาชีพงานพื้นฐาน 4,115 อัตรา (ร้อยละ 64.31) ของตาแหน่งงานว่าง (2) พนักงานบริการ พนักงาน
ขายในร้านค้าและตลาด 705 อัตรา (ร้อยละ 11.01) ของตาแหน่งงานว่าง (3) ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้อง 621 อัตรา (ร้อยละ 9.70) ของตาแหน่งงานว่าง
แผนภูมิที่ 12 เปรียบเทียบตำแหน่งงำนว่ำง จำแนกตำมอำชีพ ปี 2562 และ ปี 2563

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี
สาหรับอาชีพที่มีผู้สมัครงาน สูงสุด 3 อันดับแรกคือ (1) เสมียน เจ้าหน้าที่ จานวน 242
คน (ร้อยละ 30.59) ของผู้ลงทะเบียนสมัครงาน (2) พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด
จานวน 227 คน (ร้อยละ 28.69) ของผู้ลงทะเบียนสมัครงาน (3) ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
จานวน 171 คน (ร้อยละ 21.61) ของผู้ลงทะเบียนสมัครงาน

สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี
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แผนภูมิที่ 13 เปรียบเทียบผู้ลงทะเบียนสมัครงำน จำแนกตำมอำชีพ ปี 2562 และ ปี 2563

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี
การบรรจุงานสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ (1) ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
จานวน 343 คน (ร้อยละ 23.73) ของผู้ได้รับบรรจุงาน (2) พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด
จานวน 338 คน (ร้อยละ 23.39) ของผู้ได้รับบรรจุงาน (3) ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผู้ควบคุมเครื่องจักรและ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบการ จานวน 319 คน (ร้อยละ 22.07) ของผู้ได้รับบรรจุงาน
แผนภูมิที่ 14 เปรียบเทียบกำรบรรจุงำน จำแนกตำมอำชีพ ปี 2562 และ ปี 2563

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี

37
แผนภูมิที่ 15 ตำแหน่งงำนว่ำง/ผู้สมัครงำน/กำรบรรจุงำนในจังหวัดจันทบุรี จำแนกตำมอำชีพ
ปี 2563
สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี
2.2 แรงงำนต่ำงด้ำว
แรงงานต่างด้ าวที่เข้ามาทางานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ปีนี้ มีจานวนทั้งสิ้น 6,821
อัต รา โดยส่ ว นใหญ่ เ ป็ น แรงงาน ประเภทชั่ ว คราว (มาตรา 9) จ านวน 5,501 อั ต รา (ร้ อ ยละ 80.64)
รองลงมาคือประเภทมาตรา 13 ยกเว้นมติ ครม. (4) และ (5) จานวน 1,316 อัตรา (ร้อยละ 19.29) น้อยที่สุด
คือเป็นประเภทตลอดชีพ จานวน 4 อัตรา (ร้อยละ 0.05)
แผนภูมิที่ 18 เปรี ยบเทียบแรงงำนต่ำงด้ำวถูกกฎหมำยจังหวัดจันทบุรี จำแนกตำมประเภทกำรได้รั บ
อนุญำต

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี
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ส าหรั บ แรงงานต่ างด้า วตามมติ คณะรั ฐ มนตรี (ครม.) เป็น แรงงานที่ เ ข้า มาหรื ออยู่ใ น
ราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองแต่ได้รั บอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
เป็นการชั่วคราวเพื่อรอการส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง เพื่อทดแทน
การขาดแคลนแรงงานในประเทศไทย แรงงานในกลุ่มนี้ มี 3 สัญชาติ ได้แก่ พม่า ลาว กัมพูชา มีจานวน
แรงงานต่างด้าว ที่อยู่ในระบบทะเบียนของสานักงานจั ดหางานจังหวัดจันทบุรี จานวนทั้งสิ้น 24,481 คน
หากพิจารณาตามสัญชาติ พบว่าสัญชาติกัมพูชามีจานวนมากที่สุด 11,022 คน (ร้อยละ 45.02) รองลงมาคือ
สัญชาติพม่า มีจานวน 5,339 คน (ร้อยละ 21.80) และสัญชาติลาว มีจานวน 5,374 คน (ร้อยละ 21.95)
แผนภูมิที่ 19 เปรียบเทียบแรงงำนต่ำงด้ำวตำมมติ ครม. จังหวัดจันทบุรี จำแนกตำมสัญชำติ
สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี
หมำยเหตุ : * คนต่างด้าวเข้ามาทางานในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองเพื่อมาทางาน อันจาเป็นและเร่งด่วน ที่
มีระยะเวลาทางานไม่เกิน 15 วัน และได้รับใบอนุญาตตามเงื่อนไขที่นายทะเบียนกาหนดแล้ว
** คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาทางานในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนหรือกฎหมายอื่นที่ผู้
อนุญาตตามกฎหมายดังกล่าวแจ้งการอนุญาตพร้อมรายละเอียดที่อธิบดีกรมการจัดหางานกาหนดต่อนายทะเบียนแล้ว

สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี
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2.3 แรงงำนไทยในต่ำงประเทศ
2.3.1 คนหำงำนที่ต้องกำรเดินทำงไปทำงำนต่ำงประเทศ
คนหางานที่แจ้งการเดินทางไปทางานต่างประเทศตามกฎหมายกับสานักงานจัดหางาน
จังหวัดจันทบุรี ในปีนี้มีจานวน 8 คน เป็นชาย 7 คน เป็นหญิง 1 คน (รายละเอียดตามตาราง)
ตำรำงที่ 5 จำนวนคนหำงำนแจ้งกำรเดินทำงไปทำงำนต่ำงประเทศตำมกฎหมำย จำแนกตำมเพศ
ประเทศ และตำแหน่งงำน
ที่

ประเทศ

1

อินเดีย

2
3
4
5

สหรัฐอาหรับเอมิเรทส์
เบอร์มิวด้า
อเมริกา
อินโดนีเซีย

รวม

ชำย
4

เพศ
หญิง
0

1
0
1
1

0
1
0
0

7

1

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี

รวม
4 ผู้ช่วยผู้จัดการ
ช่างเชื่อม
โฟร์แมน
1 ช่างไฟฟ้า
1 นวดแผนโบราณ
1 ช่างเชื่อม
1 ลูกเรือทั่วไป

8

ตำแหน่ง

40
หากพิจารณาตามวิธีการเดินทางพบว่า เดินทางด้วยตนเอง จานวน 0 คน (ร้อยละ 0.00) นายจ้างพาไป
ทางาน จานวน 0 คน (ร้อยละ 0.00) และวิธี Re-Entry คือกลับไปทางานอีกครั้งหนึ่งโดยการต่ออายุสัญญา
จานวน 8 คน (ร้อยละ 100)
ตำรำงที่ 6 จำนวนแรงงำนไทยที่แจ้งกำรเดินทำงไปทำงำนต่ำงประเทศ จำแนกตำมวิธีกำรเดินทำง
สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี

วิธีกำรเดินทำง
1. เดินทางด้วยตนเอง
2. กรมการจัดหางานจัดส่ง
3.บริษัทจัดหางานจัดส่ง
4.นายจ้างพาไปฝึกงาน
5.นายจ้างพาไปทางาน
6. Re-Entry
รวม

จำนวน (คน)

ร้อยละ

8

100

8

100

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี
3. กำรพัฒนำศักยภำพแรงงำน
ใน ปี 2563 (มกราคม – ธันวาคม) สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี ได้ดาเนินการ
ฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานด้านต่างๆ ได้แก่ การฝึกเตรียมเข้าทางาน การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน และการ
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือแรงงานให้มีมาตรฐานฝีมือทัดเทียมกับประเทศต่างๆ
ในขณะเดียวกันเป็นการพัฒนาทักษะ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานด้วย นอกจากนั้นยังมี
การพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพด้วย
3.1 กำรฝึกเตรียมเข้ำทำงำน
- เป็ น การฝึ ก พั ฒ นาฝี มื อ และศั ก ยภาพแรงงานใหม่ ซึ่ ง ในปี นี้ มี ผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก 22 คน
ผ่านการฝึก 1 คน
- ช่างก่อสร้าง จานวน 12 คน มีผู้ผ่านการฝึก จานวน 0 คน
- ช่างเครื่องกล จานวน 5 คน มีผู้ผ่านการฝึก จานวน 1 คน
- ช่างไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์,คอมพิวเตอร์ จานวน 5 คน มีผู้ผ่านการฝึก
จานวน 0 คน

สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี

แผนภูมิที่ 20 กำรฝึกเตรียมเข้ำทำงำนในจังหวัด จำแนกตำมกลุ่มอำชีพ ปี 2563

ที่มา : สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี
3.2 กำรฝึกยกระดับฝีมือแรงงำน
- เป็นการพัฒนายกระดับฝีมือ และศักยภาพแรงงาน เพื่อรองรับการแข่งขัน
ภาคอุตสาหกรรม จานวน 700 คน โดยผ่านการยกระดับฝีมือแรงงาน จานวน 692 คน
- ช่างเครื่องกล จานวน 100 คน มีผู้ผ่านการฝึก จานวน 100 คน
- ช่างไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์,คอมพิวเตอร์ จานวน 276 คน มีผู้ผ่านการฝึก
จานวน 168 คน
- ธุรกิจและบริการ จานวน 324 คน มีผู้ผ่านการฝึก จานวน 324 คน
แผนภูมิที่ 21 กำรฝึกเตรียมยกระดับฝีมือในจังหวัด จำแนกตำมกลุ่มอำชีพ ปี 2563

ที่มา : สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี
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สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี
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3.3 กำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำน
ส่วนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน พบว่า ปี นี้ มีจานวน 535 คน ผ่านการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน จานวน 317 คน
- ช่างก่อสร้าง จานวน 28 คน มีผู้ผ่านการฝึก จานวน 17 คน
- ช่างอุตสาหกรรม จานวน 43 คน มีผู้ผ่านการฝึก จานวน 11 คน
- ช่างเครื่องกล จานวน 67 คน มีผู้ผ่านการฝึก จานวน 63 คน
- ช่างไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์,คอมพิวเตอร์ จานวน 396 คน มีผ่านการฝึก
จานวน 225 คน
- ช่างอุตสาหกรรมศิลป์ จานวน 1 คน มีผู้ผ่านการฝึก จานวน 1 คน
แผนภูมิที่ 22 กำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือในจังหวัด จำแนกตำมกลุ่มอำชีพ ปี 2563

ที่มา : สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี
3.4 กำรฝึกอำชีพเสริมในจังหวัดจันทบุรี
- การพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ ในปี นี้ มีจานวน 858 คน
ผ่านการฝึก จานวน 858 คน
- ช่างก่อสร้าง จานวน 322 คน มีผู้ผ่านการฝึก จานวน 322 คน
- ช่างอุตสาหกรรม จานวน 149 คน มีผู้ผ่านการฝึก จานวน 149 คน
- ช่างเครื่องกล จานวน 20 คน มีผู้ผ่านการฝึก จานวน 20 คน
- ช่างไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์,คอมพิวเตอร์ จานวน 221 คน มีผ่านการฝึก
จานวน 221 คน
- ช่างอุตสาหกรรมศิลป์ จานวน 68 คน มีผู้ผ่านการฝึก จานวน 68 คน
- เกษตรอุตสาหกรรม จานวน 60 คน มีผู้ผ่านการฝึก จานวน 60 คน
- ธุรกิจและบริการ จานวน 18 คน มีผู้ผ่านการฝึก จานวน 18 คน

สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี
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แผนภูมิที่ 23 กำรฝึกอำชีพเสริมในจังหวัดจันทบุรี จำแนกตำมกลุ่มอำชีพ ปี 2563

ที่มา : สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี
4. กำรคุ้มครองแรงงำนและกำรดูแลให้ลูกจ้ำงได้รับสวัสดิกำร
4.1 กำรตรวจแรงงำน
กระทรวงแรงงานนอกจากจะมี ภ ารกิจ ด้า นการส่ ง เสริม การมีง านท า การพัฒ นาฝี มื อ
แรงงานยกระดั บ ฝี มื อ แรงงานให้ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ ของตลาดแรงงาน และทั ด เที ย มมาตรฐานสากลแล้ ว
อีกภารกิจหนึ่งที่เกิดขึ้น ต่อเนื่องภายหลังจากการส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทาแล้วคือ ภารกิจด้านการ
คุ้มครองลู กจ้ าง นายจ้าง ให้ได้รับ ความเป็นธรรมในการจ้างงาน โดยส านักงานสวัส ดิการและคุ้มครอง
แรงงานจังหวัดจันทบุรี เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการคุ้มครองแรงงานให้ได้รับความเป็นธรรม จากการ
จ้ า งงาน ภายใต้ พ ระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองแรงงาน เพื่ อ ไม่ ใ ห้ ถู ก เอารั ด เอาเปรี ย บจากนายจ้ า ง โดยมี
จุดมุ่งหมายสูงสุด คือ ให้ผู้ใช้แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ขณะเดียวกันในอีกด้านหนึ่ง ก็ต้องผดุงไว้ซึ่งความ
ยุติธรรมแก่ฝ่ายนายจ้าง
ทั้ ง นี้ มาตรการที่ จ ะช่ ว ยให้ ผู้ ใ ช้ แ รงงานได้ รั บ รายได้ แ ละสวั ส ดิ ก ารที่ เ ป็ น ธรรม
เพียงพอต่อการดารง ชีวิต รวมถึงได้รับการคุ้มครองแรงงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ คือการตรวจสถาน
ป ร ะ ก อ บ ก า ร เ พื่ อ ใ ห้ ผู้ ใ ช้ แ ร ง ง า น ไ ด้ รั บ ก า ร ป ฏิ บั ติ แ ล ะ ดู แ ล ต า ม ก ฎ ห ม า ย ข ณ ะ เ ดี ย ว กั น
จะเป็นมาตรการในการกระตุ้นให้ส ถานประกอบการเอาใจใส่ดูแลลูกจ้างของตนให้มากขึ้นด้วย ทั้งนี้จังหวัด
จันทบุรีมีจานวนสถานประกอบกิจการรวม 3,572 แห่ง ลูกจ้าง 30,593 คน ส่วนใหญ่จะเป็นสถานประกอบ
กิจการขนาด 1-4 คน มีจานวน 2,125 แห่ง

สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี
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แผนภูมิที่ 24 แสดงขนำดและจำนวนลูกจ้ำงในสถำนประกอบกิจกำร

ที่มา : สานักงานสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี (ณ วันที่ 4 มกราคม 2564)

ในปี 2563 ส านั ก งานสวั ส ดิ ก ารและคุ้ ม ครองแรงงานจั ง หวั ด จั น ทบุ รี ได้ ด าเนิ น การ
ตรวจสอบสถานประกอบกิจการทั้งสิ้น 357 แห่ง มีลูกจ้างที่ผ่านการตรวจหรือได้รับการคุ้มครองรวม 7,083
คน จาแนกเป็นชาย 3,755 คน คิดเป็นร้อยละ 53.01 ของลูกจ้างที่ตรวจทั้งหมด หญิง 3,324 คน คิดเป็น
ร้อยละ 46.92 เด็ก 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 ซึ่งสถานประกอบการที่ตรวจส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบการ
ขนาด 10-19 คน จานวน 107 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 29.97 รองลงมาเป็นสถานประกอบการขนาด 20-49
คน จานวน 87 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 24.36 สถานประกอบการขนาด 5-9 คน จานวน 79 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 22.12 สถานประกอบการขนาด 1-4 คน จานวน 54 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 15.12 สถานประกอบการ
ขนาด 50-99 คน จานวน 22 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 6.16 สถานประกอบการขนาด 100-299 คน จานวน 8
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 2.24
ตำรำงที่ 7 จำนวนสถำนประกอบกำรและลูกจ้ำงที่ผ่ำนกำรตรวจในจังหวัดจันทบุรี ปี 2563
สถำนประกอบกำร
ลูกจ้ำง
ขนำดสถำนประกอบกำร
(แห่ง)
(คน)
1 - 4 คน
54
139
5 - 9 คน
79
554
10 - 19 คน
107
1,457
20 - 49 คน
87
2,459
50 - 99 คน
22
1,456
100-299 คน
8
1,018
300-499 คน
500-999 คน
1000 คนขึ้นไป
รวม
357
7,083
ที่มา : สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี
ในส่วนผลการตรวจพบว่าสถานประกอบการส่วนใหญ่ร้อยละ 100 (จานวน 357 แห่ง)
ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและ ร้อยละ 0.00 ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย (จานวน 0 แห่ง)
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แผนภูมิที่ 25 เปรียบเทียบสถำนประกอบกำรที่ปฏิบัติ ถูกต้อง / ไม่ถูกต้อง ตำมกฎหมำยคุ้มครอง
แรงงำน
สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี

ที่มา : สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี
4.2 กำรตรวจควำมปลอดภัยในกำรทำงำน
สาหรับการตรวจความปลอดภัยในการทางานซึ่งนอกจากเป็นเครื่องมือ ในการ
คุ้มครองดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานของลูกจ้างแล้ว ในการตรวจ
ความปลอดภั ย ในการท างานยั ง มี อี ก มาตรการหนึ่ ง ที่ ด าเนิ น การเพื่ อ กระตุ้ น ส่ ง เสริ ม ให้ เ จ้ า ของสถาน
ประกอบการเห็ นความสาคัญและตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัยย่อมส่งผลถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ใช้
แรงงานตามมา เมื่อคนงานมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ดี จะทางานอย่างมีค วามสุ ข และจะส่งผลต่อผลผลิตที่เพิ่ม
สูงขึ้นของสถานประกอบการอันนาไป สู่ผลกาไรที่ตามมานั่นเอง
ในปี 2563 ช่ ว งเดื อ น มกราคม – ธั น วาคม 2563 ส านั ก งานสวั ส ดิ ก ารและ
คุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี ได้ดาเนินการตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบการทั้งสิ้น 246 แห่ง
ลูกจ้างผ่านการตรวจทั้งสิ้น 6,650 คน
ประเภทอุตสาหกรรมที่มีการตรวจความปลอดภัยสูงสุดในปี 2563 คือ ประเภทการขาย
ส่ ง การขายปลี ก ฯ มี จ านวน 114 แห่ ง คิ ด เป็ น ร้ อยละ 46.34 ของสถานประกอบการที่ ต รวจทั้ งหมด
รองลงมาคือ การผลิต จานวน 32 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 13.00 และการขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการ
คมนาคม จานวน 29 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 11.78 ซึ่งผลการตรวจในปีนี้พบสถานประกอบการปฏิบัติถูกต้อง
ตามกฎหมายความปลอดภัย จานวน 241 แห่ง ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายความปลอดภัย จานวน 5 แห่ง
และได้ออกคาสั่งให้ปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว 5 แห่ง
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ตำรำงที่ 8 ผลกำรตรวจควำมปลอดภัย/อัตรำกำรปฏิบัติไม่ถูกต้องตำมกฎหมำยจังหวัดจันทบุรี ปี 2563
สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี

สปก.ที่ผ่าน
การตรวจ

ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

1.เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และป่าไม้
2.การประมง
3.การผลิต
4.การไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา

4
6
32
4

4
6
32
4

-

* อัตราการ
ปฏิบัติไม่
ถูกต้อง
-

5.การก่อสร้าง

12

11

1

0.40

6.การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ฯ

114

112

2

0.81

7.โรงแรม และภัตตาคาร
8. การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม
9.การเป็นสื่อกลางทางการเงิน
10.กิจการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า
11.งานด้านสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห์
12.กิจกรรมด้านบริการชุมชน สังคม และการบริการส่วน
บุคคลอื่นๆ
รวม

17
29
9
9
4

15
29
9
9
4

2
-

0.81
-

6
246

6
241

5

-

ประเภทอุตสาหกรรม

ผลการตรวจ

ที่มา : สานักงานสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี
หมายเหตุ * สถานประกอบการที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายจาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม x 100
สถานประกอบการทีผ่ ่านการตรวจจาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม

4.3 กำรแรงงำนสัมพันธ์
นอกเหนือจากภารกิจด้านการคุ้มครองแรงงานและดูแลด้านความปลอดภัยทั้งแก่
ลูกจ้างและนายจ้าง แล้ว กระทรวงแรงงานโดยสานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี
ยังมีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ และ
สังคม เพราะระบบแรงงานสัมพันธ์ไม่เพียงเป็นการป้องกันความขัดแย้ง แต่ ยั ง จะคอยเสริ ม สร้ า งความ
ร่ ว มมื อ ที่ ดี ต่ อ กั น ระหว่าง นายจ้าง ลูกจ้างและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อเสริมสร้างสันติ
สุขในวงการแรงงาน ให้นายจ้างและลูกจ้างมีทัศนคติที่ดีต่อกันในการทางาน ก่อให้เกิดความสั มพันธ์ในเชิง
บวก เมื่ อมี ค วามเข้า ใจกั น เป็ น อย่ า งดีย่ อ มไม่ เ กิด ปั ญหาขั ดแย้ งขึ้ น เมื่ อ ปัญ หาขั ด แย้ ง ไม่มี พลั ง ในการ
ขับเคลื่อนงานหรือเพิ่มงานก็จะมี นาไปสู่การเพิ่มผลผลิต หรือผลิตภาพในการปฏิบัติงาน ลูกจ้าง หรือผู้ใช้
แรงงานมีความสุขในการทางาน คุณภาพชีวิตย่อมดีขึ้นในที่สุด ขณะเดียวกันนายจ้างและลูกจ้าง เนื่องจากมี
ผลผลิตเพิ่มขึ้น เป็นผลกาไรตามมา ทั้งนี้ ในกลุ่มของนายจ้างและลูกจ้างจะมีการตั้ง องค์กร เพื่อทาหน้าที่เป็น
ตัวแทนของตนเอง โดยเมื่อพิจารณาในส่วนขององค์กรนายจ้างพบว่าจังหวัดจันทบุรียังไม่มีการจัดตั้งองค์กร
นายจ้างแต่อย่างใด ในส่วนขององค์กรลูกจ้างพบว่าในจังหวัดจันทบุรียังไม่มีการจัดตั้งองค์กรลูกจ้าง แต่จะมี
สาขาของสหภาพแรงงานของรัฐวิสาหกิจ ส่วนองค์กรอื่นๆ ยังไม่มีการจัดตั้ง

สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี
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4.4 กำรเลิกจ้ำงแรงงำน
สานักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี รายงานสถานการณ์เลิกจ้าง พบว่ าใน ปี 2563
มีสถานประกอบการที่เลิกกิจการจานวน 458 แห่ง ลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง จานวน 1,252 คน
5. กำรดูแลให้ลูกจ้ำงและผู้ประกันตนได้รับประโยชน์ทดแทนตำมสิทธิ์
ภารกิจด้านการดูแลให้ลูกจ้างและผู้ประกันตนได้รับประโยชน์ทดแทนตามสิทธิเป็นอีก
ภารกิจที่กระทรวงแรงงาน โดยสานักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี มีหน้าที่ต้องดูแลผู้ใช้แรงงานเพื่อให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีหลั กประกันชีวิตที่มั่งคงเมื่อยามแก่ช ราอีกด้วย ซึ่งในไตรมาสนี้ พบว่ามีสถาน
ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคม จานวน 3,878 แห่ง เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่แล้ว คิดเป็นร้อยละ 19.33
ส่วนผู้ประกันตนมีจานวน 74,483 คน เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่แล้ว 29,669 คน คิดเป็นร้อยละ 39.83 ปัจจุบัน
จังหวัดจันทบุรีมีสถานพยาบาลในสังกัดประกันสังคมซึ่งเป็นสถานพยาบาลของรัฐบาลจานวน 1 แห่ง
5.1 กองทุนประกันสังคม
ในช่วง ปี 2563 (มกราคม – ธันวาคม 2563) จานวนการใช้บริการของกองทุน
ประกันสังคม พิจารณาตามประเภทของประโยชน์ทดแทน ซึ่งมี 7 กรณี ได้แก่ เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพล
ภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน พบว่าจานวนผู้ใช้บริการมีทั้งสิ้น 122,443 ครั้ง คิดเป็น
ร้อยละ 164.39 ของผู้ประกันตนทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว
สาหรั บ ประเภทประโยชน์ทดแทนที่ผู้ ประกันตน ใช้บริการสู งสุ ดในปี นี้ได้แก่
กรณีสงเคราะห์บุตร 76,227 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 62.25 ของผู้ใช้บริการทั้งหมด รองลงมากรณีว่างงาน
24,192 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 19.75 กรณีเจ็บป่วย 9,856 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 8.04 กรณีชราภาพ 9,212
ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 7.52 กรณีทุพพลภาพ 1,413 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 1.15 กรณีคลอดบุตร 1,252 ครั้ง
คิดเป็นร้อยละ 1.02 และกรณีตาย 291 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 0.23
แผนภูมิที่ 26 เปรียบเทียบผู้ประกันตนในจังหวัดจันทบุรี ที่ใช้บริกำรกองทุนประกันสังคม จำแนกตำม
ประเภทประโยชน์ทดแทน ปี 2562 กับ ปี 2563

ที่มา : สานักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี
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หากพิ จ ารณาปริ ม าณการจ่ า ยเงิ น ประโยชน์ทดแทน จะพบว่า มีก ารจ่ายเงินทั้ ง สิ้น
257,724,099.51 บาท โดยมีกรณีว่างงานมีการจ่ายเงินทดแทนสูงสุดถึง 114,166,730.20 บาท (ร้อยละ
44.29) รองลงมาคื อ กรณี ช ราภาพ 50,780,353.07 บาท (ร้อยละ 19.70) และกรณี ส งเคราะห์ บุต ร
42,657,256.11 บาท (ร้อยละ 16.55)
สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี

แผนภูมิที่ 27 เปรียบเทียบกำรจ่ำยประโยชน์ทดแทนจังหวัดจันทบุรี จำแนกตำมประเภทประโยชน์
ทดแทน ปี 2562 กับ ปี 2563

ที่มา : สานักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี
5.2 กำรประสบอันตรำย / เจ็บป่วยจำกกำรทำงำน
ส าหรั บ การประสบอั น ตรายหรื อ เจ็ บ ป่ ว ย เนื่ อ งจากการท างานในรอบ ปี 2563
เดือนมกราคม - ธันวาคม 2563 พบว่า การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทางานมีทั้งสิ้น 166
คน โดยส่วนใหญ่เป็นการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยในสถานประกอบการขนาด 1-10 คน จานวน 52 คน
คิดเป็นร้อยละ 31.32 ขนาด 1,000 คนขึ้นไป จานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 19.27 ขนาด 21-50 จานวน
20 คน คิดเป็นร้อยละ 12.04 ขนาด 51-100 คน จานวน 20 คน ร้อยละ 12.04 ขนาด 101-200 คน จานวน
18 คน คิดเป็นร้อยละ 10.84 ขนาด 11-20 คน จานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 9.03 ขนาด 201-500 คน
จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 4.81 และขนาด 501-1000 คน จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.60
แผนภูมิที่ 28 เปรียบเทียบผู้ประสบอันตรำยหรือเจ็บป่วยเนื่องจำกกำรทำงำน จำแนกตำมสถำน
ประกอบกำร ปี 2562 กับ ปี 2563

ที่มา : สานักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี

สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี
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5.3 กองทุนเงินทดแทน
กองทุนเงินทดแทนให้ความคุ้มครองลูกจ้างที่ประสบอันตรายเนื่องจากการทางาน
ซึ่งในปี นี้ มีผู้ใช้บ ริ การ จ านวน 163 คน ประเภทที่มีผู้มาใช้บริการสู งสุ ดคือ การหยุดงานไม่เกิน 3 วัน
จ านวน 82 คน คิด เป็ น ร้ อยละ 50.30 หยุ ดงานเกิ น 3 วัน จ านวน 74 คน คิ ดเป็น ร้อ ยละ 45.39 ของ
ผู้ใช้บริการทั้งหมด ตาย จานวน 6 คน ร้อยละ 3.68 และสูญเสียอวัยวะบางส่วน จานวน 1 คน คิดเป็นร้อย
ละ 0.61 ของผู้ใช้บริการทั้งหมด
แผนภูมิที่ 29 เปรียบเทียบผู้ประสบอันตรำยหรือเจ็บป่วยเนื่องจำกกำรทำงำน จำแนกตำมประเภท
ควำมร้ำยแรง ปี 2562 กับ ปี 2563

ที่มา : สานักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี
ตำรำงที่ 9 ผู้ประสบอันตรำยหรือเจ็บป่วยเนื่องจำกกำรทำงำนจำแนกตำมสถำนประกอบกำร
สถำนประกอบกำร

ผู้ประสบภัยอันตรำยหรือเจ็บป่วยเนื่องจำกกำรทำงำน

1-10 คน
11-20 คน
21-50 คน
51-100 คน
101-200 คน
201-500 คน
501-1,000 คน
1,000 ขึ้นไป
รวม
ที่มา : สานักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี

ปี 2562
56
21
30
18
14
19
3
38
199

ปี 2563
52
15
20
20
18
8
1
32
166
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ตำรำงที่ 10 กำรใช้บริกำรกองทุนเงินทดแทน (เนื่องจำกกำรทำงำน) จำแนกตำมประเภทเงินทดแทน
สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี

ประเภทเงินทดแทน
1.ค่าทดแทน

ผู้ใช้บริกำร(คน)
363

ปี 2563
จำนวนเงิน (บำท)
4,037,572.60

2.ค่ารักษาพยาบาล

66

931,811.75

3.ท่าทาศพ

4

146,600.00

4.ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทางาน

0

0.00

433

5,115,984.35

รวม
ที่มา : สานักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี

สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี
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สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี

ตำรำงที่ 1 โครงสร้ำงประชำกร
สถำนภำพแรงงำน

รวม

ชำย

หญิง

ผู้มีอำยุ 15 ปีขึ้นไป

470,145

228,126

242,019

1. ผู้อยู่ในกำลังแรงงำน

365,614

191,966

173,648

1.1 กาลังแรงงานปัจจุบัน

365,614

191,966

173,648

1.1.1 ผู้มีงานทา

363,217

190,968

172,248

1.1.2 ผู้ว่างงาน

2,398

998

1,400

-

-

-

104,531

36,160

68,371

2.1 ทางานบ้าน

28,271

483

27,788

2.2 เรียนหนังสือ

23,709

10,528

13,181

2.3 อื่นๆ

52,550

25,148

27,402

1.2 ผู้ที่รอฤดูกาล
2. ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงำน

ที่มำ : สำนักงำนสถิตจิ ังหวัด

ตำรำงที่ 2 จำนวนตำแหน่งงำนว่ำง ผู้สมัครงำน และกำรบรรจุงำน

ตาแหน่งงานว่าง (อัตรา)

ชำย
435

จำนวน
หญิง
ไม่ระบุ
315
5,648

รวม
6,398

ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน (คน)

408

642

-

1,050

บรรจุงาน (คน)

586

859

-

1,445

ประเภท

ที่มำ : สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัด
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สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี

ตำรำงที่ 3 จำนวนตำแหน่งงำนว่ำง ผู้สมัครงำน และกำรบรรจุงำน จำแนกตำมกำรศึกษำ
ตำแหน่งงำนว่ำง
(อัตรำ)
2,069

ผู้ลงทะเบียนสมัครงำน
(คน)
50

บรรจุงำน
(คน)
398

มัธยมศึกษา

2,553

302

391

ปวช.
- พาณิชย์
- ช่าง
- อื่นๆ

0
0
537

25
6
56

16
10
100

อนุปริญญา

0
1
521
296

12
19
20
6

23
15
100
4

ปริญญาตรี

417

295

387

ปริญญาโท

5

0

1

ปริญญาเอก

0

0

0

อื่นๆ

0

0

0

วุฒิกำรศึกษำ
ประถมศึกษาและต่ากว่า

ปวส.
- พาณิชย์
- ช่าง
- อื่นๆ

ที่มำ : สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัด

ตำรำงที่ 4 จำนวนตำแหน่งงำนว่ำง ผู้สมัครงำน และกำรบรรจุงำน จำแนกตำมอำยุ
ช่วงอำยุ
(ปี)
15 - 17
18 - 24
25 - 29
30 - 39
40 - 49
50 - 59
60 ปีขึ้นไป
รวม

ตำแหน่งงำนว่ำง
(อัตรำ)
0
2,251
1,539
1,038
898
659
13
6,398

ที่มำ : สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัด

ผู้ลงทะเบียนสมัครงำน
(คน)
126
415
127
54
41
18
10
791

บรรจุงำน
(คน)
2
317
299
466
278
70
13
1,445

53
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ตำรำงที่ 5 จำนวนแรงงำนไทยที่ได้แจ้งกำรเดินทำงไปทำงำนต่ำงประเทศ จำแนกตำมวิธีกำรเดินทำง
จำนวน
วิธีกำรเดินทำง
(คน)
1.เดินทางด้วยตนเอง
0
2.กรมการจัดหางาน
0
จัดส่ง
3.บริษัทจัดหางานจัดส่ง
0
สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี

4.นายจ้างพาไปฝึกงาน

0

5.นายจ้างพาไปทางาน

0

6.Re-Entry

8

รวม
ที่มำ : สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัด

8
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ตำรำงที่ 6 จำนวนคนหำงำนแจ้งกำรเดินทำงไปทำงำนต่ำงประเทศตำมกฎหมำย จำแนกตำมเพศ
ประเทศ และตำแหน่งงำน
สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี

ที่

ประเทศ

1

อินเดีย

2
3
4
5

สหรัฐอาหรับเอมิเรทส์
เบอร์มิวด้า
อเมริกา
อินโดนีเซีย

รวม

ชำย
4

เพศ
หญิง
0

1
0
1
1

0
1
1
0

7

1

รวม
4 ผู้ช่วยผู้จัดการ
ช่างเชื่อม
โฟร์แมน
1 ช่างไฟฟ้า
1 นวดแผนโบราณ
1 ช่างเชื่อม
1 ลูกเรือทั่วไป

ตำแหน่ง

8

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี
ตำรำงที่ 7 จำนวนแรงงำนต่ำงด้ำวถูกกฎหมำย จำแนกตำมประเภทกำรได้รับอนุญำต
จำนวน
(คน)
4
5,501

ประเภทกำรได้รับอนุญำต
1.ประเภทตลอดชีพ
2.ประเภทชั่วคราว (มาตรา 9)
3.ประเภทมาตรา 13 ยกเว้นมติครม.
(4)และ(5)
รวม

1,316
6,821

ที่มำ : สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัด

ตำรำงที่ 8 จำนวนแรงงำนต่ำงด้ำวที่ได้รับอนุญำตทำงำนตำมมติ

พม่ำ (คน)

สัญชำติ
ลำว (คน)

กัมพูชำ (คน)

5,374

5,339

11,022

ที่มำ : สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัด

รวม
24,481

สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี

ตำรำงที่ 9 กำรฝึกเตรียมเข้ำทำงำนในจังหวัดจันทบุรี จำแนกตำมกลุ่มอำชีพ
ปี 2563
กลุ่มอำชีพ
1.ช่างก่อสร้าง
2.ช่างอุตสาหกรรม
3.ช่างเครื่องกล
4.ช่างไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์,คอมพิวเตอร์
5.ช่างอุตสาหกรรมศิลป์
6.เกษตรอุตสาหกรรม
7.ธุรกิจ และบริการ
รวม

ผู้รับกำรฝึก
ชำย
หญิง
7
5
3
2
5
15
7

ผู้ผ่ำนกำรฝึก
ชำย
หญิง
1
1
-

ที่มำ : สำนักงำนพัฒนำฝีมือแรงงำนจันทบุรี

ตำรำงที่ 10 กำรฝึกยกระดับฝีมือแรงงำนในจังหวัดจันทบุรี จำแนกตำมกลุ่มอำชีพ
ปี 2563
กลุ่มอำชีพ
1.ช่างก่อสร้าง
2.ช่างอุตสาหกรรม
3.ช่างเครื่องกล
4.ช่างไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์,คอมพิวเตอร์
5.ช่างอุตสาหกรรมศิลป์
6.เกษตรอุตสาหกรรม
7.ธุรกิจ และบริการ
รวม
ที่มำ : สำนักงำนพัฒนำฝีมือแรงงำนจันทบุรี

ผู้รับกำรฝึก
ชำย
หญิง
79
21
265
11
81
243
425
275

ผู้ผ่ำนกำรฝึก
ชำย
หญิง
79
21
157
11
81
243
417
275

56

สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี
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ตำรำงที่ 11 กำรฝึกอำชีพเสริมในจังหวัดจันทบุรี
ปี 2563
กลุ่มอำชีพ
1.ช่างก่อสร้าง
2.ช่างอุตสาหกรรม
3.ช่างเครื่องกล
4.ช่างไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์,คอมพิวเตอร์
5.ช่างอุตสาหกรรมศิลป์
6.เกษตรอุตสาหกรรม
7.ธุรกิจ และบริการ
รวม

ผู้รับกำรฝึก
ชำย
หญิง
322
0
149
0
20
0
221
0
6
62
12
48
1
17
731
127

ผู้ผ่ำนกำรฝึก
ชำย
หญิง
322
0
149
0
20
0
221
0
6
62
12
48
1
17
731
127

ที่มำ : สำนักงำนพัฒนำฝีมือแรงงำนจันทบุรี

ตำรำงที่ 12 กำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำนแห่งชำติในจังหวัดจันทบุรี จำแนกตำมกลุ่มอำชีพ
ปี 2563
กลุ่มอำชีพ
1.ช่างก่อสร้าง
2.ช่างอุตสาหกรรม
3.ช่างเครื่องกล
4.ช่างไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์,คอมพิวเตอร์
5.ช่างอุตสาหกรรมศิลป์
6.เกษตรอุตสาหกรรม
7.ธุรกิจ และบริการ
รวม
ที่มำ : สำนักงำนพัฒนำฝีมือแรงงำนจันทบุรี

ผู้รับกำรฝึก
ชำย
หญิง
17
11
42
1
66
1
369
27
1
495
40

ผู้ผ่ำนกำรฝึก
ชำย
หญิง
10
7
11
0
63
0
216
9
1
0
301
16
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สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี

ตำรำงที่ 13 กำรตรวจแรงงำนในจังหวัดจันทบุรี จำแนกตำมขนำดสถำนประกอบกำร
ขนำดสถำน
ประกอบกำร
1 - 4 คน
5 - 9 คน
10 - 19 คน
20 - 49 คน
50 - 99 คน
100 - 299 คน
300 - 499 คน
500 - 999 คน
1,000 คน

รวม

สถำน
ลูกจ้ำงที่ผ่ำนกำรตรวจ (คน)
ประกอบกำร
ที่ผ่ำนกำร
ชำย
หญิง
เด็ก
รวม
ตรวจ (แห่ง)
66
54
73
139
250
554
79
304
760
1,457
107
693
4
1,306
2,459
87
1,153
904
552
1,456
22
469
549
1,018
8
357
3,755 3,324
7,083

ผลกำรตรวจ (แห่ง)
ปฏิบัติ
ถูกต้อง

ปฏิบัติไม่
ถูกต้อง

54
79
107
87
22
8
-

-

-

-

-

357

-

ที่มำ : สำนักงำนสวัสดิกำรและคุม้ ครองแรงงำนจังหวัดจันทบุรี

ตำรำงที่ 14 กำรตรวจควำมปลอดภัยในกำรทำงำนในจังหวัดจันทบุรี จำแนกตำมประเภทอุตสำหกรรม
ปี 2563
ประเภทอุตสาหกรรม
1.เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และป่าไม้
2.การประมง
3.การผลิต
4.การไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา
5.การก่อสร้าง

สปก.ที่ผ่าน ลูกจ้างที่ผ่าน
การตรวจ
การตรวจ
4
139
6
166
32
825
4
46
294
12

11

1

112

2

454
222
87
1,218

15
29
9
9
4

2
-

6

61

6

-

246

6,650

241

5

6.การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ฯ

114

7. โรงแรม และภัตตาคาร
8. การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม
9.การเป็นสื่อกลางทางการเงิน
10.กิจการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า
11.งานด้านสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห์
12.กิจกรรมด้านบริการชุมชน สังคม และการบริการส่วน
บุคคลอื่นๆ
รวม

17
29
9
9
4

ที่มำ : สำนักงำนสวัสดิกำรและคุม้ ครองแรงงำนจังหวัดจันทบุรี

ผลการตรวจ
ถูกต้อง
ไม่ถูกต้อง
4
6
32
4
-

2,706
432

สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี

ตำรำงที่ 15 จำนวนผู้ประกันตน จังหวัดจันทบุรี ปี 2563
จานวนผู้ประกันตน

74,483 คน

จานวนผู้ประกันตน มาตรา 33

36,183 คน

จานวนผู้ประกันตน มาตรา 39

10,838 คน

จานวนผู้ประกันตน มาตรา 40

27,462 คน

จานวนสถานประกอบการ

3,878 แห่ง

สถานพยาบาลในสังกัดประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี

1 แห่ง

ตำรำงที่ 16 กำรใช้บริกำรกองทุนประกันสังคม จำแนกตำมประเภทประโยชน์ทดแทน
ประเภทประโยชน์ทดแทน
1. เจ็บป่วย
2. คลอดบุตร
3. ทุพพลภาพ
4. ตาย
5. สงเคราะห์บุตร
6. ชราภาพ
7. ว่างงาน
รวม

รำย
9,856
1,252
1,413
291
76,227
9,212
24,192
122,443

ปี 2563
จำนวนเงิน
10,222,182.38

27,173,192.50
4,479,203.05
8,245,182.20
42,657,256.11

50,780,353.07
114,166,730.20
257,724,099.51

59

สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี

60

ตำรำงที่ 17 กำรใช้บริกำรกองทุนเงินทดแทน (เนื่องจำกกำรทำงำน) จำแนกตำมประเภทเงินทดแทน
ปี 2563
ประเภทเงินทดแทน
ผู้มำใช้บริกำร
จำนวนเงินที่จ่ำย (บำท)
(คน)
1. ค่าทดแทน
363
4,037,572.60
2. ค่ารักษาพยาบาล
66
931,811.75
3. ค่าทาศพ
4
146,600.00
4. ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทางาน
0
0.00
รวม
433
5,115,984.35
ที่มำ : สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี

ตำรำงที่ 18 ผู้ประสบอันตรำยหรือเจ็บป่วยเนื่องจำกกำรทำงำน จำแนกตำมประเภทควำมร้ำยแรง

ประเภทควำมร้ำยแรง
1. ตาย
2. ทุพพลภาพ
3. สูญเสียอวัยวะบางส่วน
4. หยุดงานเกิน 3 วัน
5. หยุดงานไม่เกิน 3 วัน
รวม
ที่มำ : สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี

ผู้ประสบอันตรำยหรือเจ็บป่วย
เนื่องจำกกำรทำงำน
ปี 2563
6
0
1
74
82
163

สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี

ตำรำงที่ 19 ผู้ประสบอันตรำยหรอเจ็บป่วยเนื่องจำกกำรทำงำน จำแนกตำมสถำนประกอบกำร
ผู้ประสบอันตรำยหรือเจ็บป่วยเนื่องจำกกำร
ทำงำน
ปี 2563
52
15
20
20
18
8
1
32
166

สถำนประกอบกำร
1-10 คน
11-20 คน
21-50 คน
51-100 คน
101-200 คน
201-500 คน
501-1,000 คน
1000 ขึ้นไป
รวม

ที่มำ : สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี

ตำรำงที่ 20 จำนวนสถำนประกอบกำรที่เลิกกิจกำรและลูกจ้ำงที่ถูกเลิกจ้ำง
ปี 2563
สถำนประกอบกำรที่เลิกกิจกำร (แห่ง)
458
ที่มำ : สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี

ลูกจ้ำงที่ถูกเลิกจ้ำง (คน)
1,252

61

สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี

62

คณะผู้จัดทำ
1. นางประไพพรรณ ลุ่มจันทร์
2. นางวิจิตรา ตุ้มวิจิตร
3. นายฐากูร เชยสุวรรณ์
4. จ่าสิบเอกญนน์วาที จุฑาวรรธนา
5. นายระพินทร์ พันธ์ชมภู
6. นางสาวธีฤทัย วิธีเจริญ
7. นางสาวชนากานต์ กิ่งแก้ววัฒนา

แรงงานจังหวัดจันทบุรี
นักวิชาการแรงงานชานาญการ
สานักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
สานักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี
นักวิชาการแรงงานชานาญการพิเศษ
สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัดจันทบุรี
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ
สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี
นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
สานักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผลเบื้องต้น
สานักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี

