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บทสรุ ปสําหรั บผู้บริ หาร
สภาพทั วไป
จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยาตั้ ง อยู บ ริ เ วณที่ ร าบลุ ม ภาคกลางตอนล า งของประเทศ ห า งจาก
กรุ งเทพมหานครทางถนนสายเอเซียประมาณ 75kกิโ ลเมตร ทางรถไฟประมาณ 72kกิโลเมตรและทางเรื อ
ประมาณ 137 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 2,556.64 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,597,900 ไร นับวาเปนจังหวัด
ที่ มี ข นาดใหญ เ ป นอั นดั บ ที่ 62kของประเทศไทย และเป นอั นดั บ ที่ 11 ของจัง หวั ด ในภาคกลางลั ก ษณะ
ภูมิประเทศเปนที่ราบลุมน้ําทวมถึง พื้นที่สวนใหญเปนทุงนา ไมมีภูเขา ไมมีปาไม มีแมน้ําไหลผาน 4 สาย ไดแก
แม น้ํ า เจ า พระยา แม น้ํ า ป า สั ก แม น้ํ า ลพบุ รี และแม น้ํ า น อ ยkรวมความยาวประมาณ 200kกิ โ ลเมตร
มีลํา คลองใหญนอ ยประมาณ 1,254kคลอง เชื่อมตอกั บแมน้ํา เกือบทั่ วบริ เวณพื้ นที่ มี อาณาเขตติดต อกั บ
จัง หวัด ใกลเ คีย ง ทิศเหนือ ติดตอ กั บจั งหวัด อา งทอง และจังหวัด ลพบุรี ทิศ ใต ติดตอกับ จัง หวัด นครปฐม
จังหวัดนนทบุ รี แ ละจังหวัดปทุ ม ธานี ทิศ ตะวันออก ติด ตอ กับ จังหวัด สระบุ รี ทิศ ตะวั นตก ติดตอกั บ
จังหวัดสุพรรณบุรี
การแบ่ งเขตการปกครองและประชากร
จั งหวั ดพระนครศรี อยุ ธยา แบ งเขตการปกครองออกเป น 16 อํ าเภอ 209 ตํ าบล 310,310 หลั งคาเรื อน
มีอ งคก รปกครองสวนทอ งถิ่นรวมทั้ง สิ้น 158 แหง ได แก องคการบริห ารสวนจัง หวัด 1 แหง เทศบาลนคร
1 แหง เทศบาลเมือง 4 แหง เทศบาลตําบล 31 แหง และองคการบริหารสวนตําบล 121 แหง จํานวนประชากร
ณ กั นยายน 2559 รวม 809,252 คน เปนชาย 389,827 คน เป นหญิ ง 419,425 คน อํ าเภอที่ มี ประชากรมากที่ สุ ด
ไดแ ก อํา เภอพระนครศรี อยุธ ยา จํา นวน 140,609 คน และอํา เภอที่ มี ป ระชากรนอยที่ สุด ไดแ ก อํา เภอ
บานแพรก จํานวน 9,124 คน
สภาพเศรษฐกิจภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลิ ตภั ณฑ มวลรวมจั งหวั ดพระนครศรี อยุ ธยา ณ ราคาประจํ าป 2557 มี มู ลคาเท ากั บ 365,966 ล านบาท
ลดลงจาก 408,272 ลานบาท ในป 2556 เท ากับ 42,306 ลานบาท หรื อลดลงร อยละ 10.4 โดยผลิตภั ณฑจั งหวัดตอหั ว
(GPP per capita) ในป 2557 เทากับ 420,963 บาท ลดลงจาก 469,196 บาท ในป 2556 หรือลดลงรอยละ 10.3
ดัช นีร าคาผู บริโภค ดัช นีราคาผูบ ริโ ภคของจั งหวัดพระนครศรีอ ยุธ ยา เดือนตุล าคม 2559 เท ากับ
104.8 เดือนพฤศจิกายน 2559 เทากับ 105.0 เดือนธันวาคม 2559 เทากับ 105.2 เฉลี่ยเดือน ม.ค. – ธ.ค. 59
เท า กั บ 104.7 เปรี ย บเที ยบอัตราการเปลี่ย นแปลง ดั งนี้ ต.ค. 2559 เที ยบกั บ พ.ย. 2559 เพิ่ มขึ้ น 0.2
พ.ย. 2559 เทียบกับ ธ.ค. 2559 เพิ่มขึ้น 0.2 ม.ค. – ธ.ค. 2558 เทียบกับ ม.ค. – ธ.ค. 2559 ลดลงรอยละ 0.1
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ดัชนีราคาผูบริโภค ดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ป 2559 เฉลี่ยเดือน ม.ค. – ธ.ค. 59
เทากับ 104.7 เปรียบเทียบอัตราการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
เดือน ม.ค. 59 เทียบกับเดือน ก.พ. 59 เพิ่มขึ้น รอยละ 0.7
เดือน ก.พ. 59 เทียบกับเดือน มี.ค. 59 ไมมีการเปลี่ยนแปลง
เดือน มี.ค. 59 เทียบกับเดือน เม.ย. 59 เพิ่มขึ้น รอยละ 1.5
เดือน เม.ย. 59 เทียบกับเดือน พ.ค. 59 เพิ่มขึ้น รอยละ 1.3
เดือน พ.ค. 59 เทียบกับเดือน มิ.ย. 59 ลดลง รอยละ 1.0
เดือน มิ.ย. 59 เทียบกับเดือน ก.ค. 59 ลดลง รอยละ 1.0
เดือน ก.ค. 59 เทียบกับเดือน ส.ค. 59 ลดลง รอยละ 0.3
เดือน ส.ค. 59 เทียบกับเดือน ก.ย. 59 เพิ่มขึ้น รอยละ 0.1
เดือน ก.ย. 59 เทียบกับเดือน ต.ค. 59 เพิ่มขึ้น รอยละ 0.4
เดือน ต.ค. 59 เทียบกับเดือน พ.ย. 59 เพิ่มขึ้น รอยละ 0.2
เดือน พ.ย. 59 เทียบกับเดือน ธ.ค. 59 เพิ่มขึ้น รอยละ 0.2
ภาวะการลงทุน ภาคอุตสาหกรรม ขอมูลของสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ณ 31 ธันวาคม 2559
มีโรงงานอุตสาหกรรม ที่ไดรับอนุญาตประกอบกิจการทั้งหมดจํานวน 2,602 โรงงาน เงิ นทุนรวม 605,406.24
ลานบาท จางคนงาน 288,039 คน โดยโรงงานตั้งอยูใ นแหลงอุ ตสาหกรรม 3 แหง มีจํานวนโรงงาน 257
โรงงาน ไดแก นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน มีจํานวนโรงงาน 93 โรงงาน นิคมอุตสาหกรรมบานหวา (ไฮเทค)
มี จํ า นวนโรงงาน 135 โรงงาน และนิ ค มอุ ต สาหกรรมสหรั ต นนคร มี จํ า นวนโรงงาน 29 โรงงาน
มีสวนอุตสาหกรรม 1 แหง ไดแก บริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะจํากัด (มหาชน) มีจํานวนโรงงาน 227 โรงงาน
และมีเ ขตประกอบการอุตสาหกรรม 1 แหง ได แก เขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคเตอรี่แลนดวั งนอ ย
มีจํานวนโรงงาน 110 โรงงาน นอกจากนี้เปนโรงงานนอกนิคมอุตสาหกรรมจํานวน 2,008 โรงงาน
การพาณิชยกรรม ขอมูลสํานักงานพาณิชยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ป 2559 (มกราคม – ธันวาคม)
มีการจดทะเบียนนิติบุคคลตั้ง ใหม รวม 666 แหง ทุนจดทะเบียน 990,250,000 บาท แยกเปน จดทะเบีย น
บริ ษั ทจํากัด 451 แห ง ทุ นจดทะเบี ยน 782,030,000 บาท (จดเลิ ก 105 แหง ทุนจดทะเบียน 2,562,350,000 บาท)
จดทะเบียนหางหุนสวนจํากัด 215 แหง ทุนจดทะเบียน 208,220,000 บาท (จดเลิก 103 แหง ทุนจดทะเบียน
105,190,000 บาท)
สินคาเกษตรที่สําคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอมูลสํานักงานพาณิชยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ณ วันที่ 5 มกราคม 2559 ไดแก ขา วสารเจา, ขาวนึ่ง, ขาวโพดเลี้ยงสัตว (จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไมมีพื้นที่
เพาะปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวแตเปนผูรวบรวมและผูสงออก), มันสําปะหลังเสน (จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไมมีพื้นที่
เพาะปลูกแตเปนผูรวบรวมและผูสงออก)
การเกษตรกรรม ข อ มู ล การใช ดิ น เพื่ อ การเกษตรของสํ า นั ก งานเกษตรและสหกรณ จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา มีพื้นที่ทั้งหมด 1,597,900 ไร มีเนื้อที่ถือครองทางการเกษตร 1,038,448 ไร แยกเปน
พื้นที่ปลูกขาว 948,518.25 ไร พื้นที่ปลูกไมผล 19,034 ไร พื้นที่ปลูกพืชผัก 6,445 ไร พื้นที่ปลูกพืชไร 2,918 ไร
พื้นที่ปลูกไมดอกไมประดับ 1,681ไร พื้นที่เพาะเห็ดและอื่นๆ 8,723 ไร
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สถานการณ์ ด้านแรงงาน

ประชากรและกําลังแรงงาน ประชากรอายุ 15 ปขึ้นไปในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ป 2559 มีจํานวน
738,307 คน เปนผูอยูในกําลังแรงงานจํานวน 497,875 คน แยกเปน ผูมี งานทํา 490,898 คน ผูว างงาน 4,309 คน
กําลังแรงงานที่รอฤดูกาล 2,668 คน
การมีงานทํา ผูมีงานทําทั้งหมด จํานวน 490,898 แยกเปน
- ผูมีงานทําในภาคเกษตร จํานวน 36,195 คน คิดเปนรอยละ 7.4
- เปนผู มีงานทํ านอกภาคเกษตรจํา นวน 454,704 คน คิดเป นร อยละ 92.6 โดยทํางานในสาขา
การผลิตมากที่ สุด จํานวน 222,155 คน หรื อ รอ ยละ 45.3 รองลงมาคือ สาขา การขายส ง การขายปลีก
การซ อมแซมยานยนต รถจักรยานยนต ของใช สวนบุค คล และของใชในครั วเรื อน จํ านวน 62,419 คน
หรือรอยละ 12.7 ผูมีงานทําสวนใหญมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 124,989 คน หรือรอยละ
25.5 ถา จําแนกตามสถานภาพการทํางานจะอยู ในกลุมเป นลูกจางภาคเอกชนมากที่ สุด จํานวน 296,554 คน
หรือรอยละ 60.4 รองลงมาคือทํางานสวนตัว จํานวน 96,159 คน หรือรอยละ 19.6
การวางงาน ผูวางงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีจํานวน 4,309 คน (แยกเปนเพศชาย 2,887 คน
เพศหญิง 1,422 คน) คิดเปนอัตราการวางงานรอยละ 0.9
การบริการจัดหางาน ผลการใหบริการจัดหางานของสํานักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ป 2559 (มกราคม – ธันวาคม) ซึ่ง ไดรับแจง ตําแหนงงานวาง จํานวน 15,028 อัตรา มีผูสมัครงาน 4,373 คน
หรือรอยละ 29.10 ของตําแหนงงานวาง และไดรับการบรรจุงาน จํานวน 3,275 คน หรือรอยละ 21.79 ของ
ตําแหนงงานวาง หรือรอยละ 74.89 ของผูสมัครงาน โดยแยกรายละเอียดดังนี้
ความตองการดานแรงงาน (ตําแหนงงานวาง) ในป 2559 (มกราคม – ธันวาคม) สถานประกอบการ
/ นายจ างแจง ความตอ งการแรงงาน จํา นวน 15,028 อัต รา เปน ความต องการแรงงานไมระบุเพศมากที่สุ ด
จํา นวน 9,748 อั ตรา รองลงมาคื อ เพศชาย จํ า นวน 2,801 อั ต รา และเพศหญิ ง จํ า นวน 2,479 อั ต รา
หรือรอยละ 64.87 , 18.64 และ 16.50 ของความตองการแรงงานทั้งหมด ตามลําดับ
- ประเภทอุตสาหกรรม ที่มีความตองการแรงงานมากในไตรมาสนี้ คือ ประเภทอุตสาหกรรมการผลิต
11,716 อัตรา รองลงมาคือ การขายสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนต รถจักรยานยนต ของใชสวนบุคคล
และของใช ในครัว เรือน จํา นวน 1,271 อัตรา การเปน สื่อ กลางทางการเงิน จํา นวน 593 อัต รา หรือร อยละ
77.96 , 8.46 และ 3.95 ของความตองการแรงงานทั้งหมดตามลําดับ
- ประเภทอาชีพ ที่มีค วามตอ งการแรงงานมากที่ สุด คื อ อาชีพ งานพื้ นฐาน จํา นวน 9,125 อั ตรา
รองลงมาคือ ชา งเทคนิค และผูป ฏิบัติงานที่เ กี่ยวของ จํา นวน 2,655 อัตรา หรือร อยละ 60.72 และ 17.67
ของความต อ งการแรงงานทั้ ง หมดตามลํ า ดั บ และประเภทอาชี พ ที่ มี ค วามต อ งการแรงงานน อ ยที่ สุ ด
คือ ผูป ฏิบั ติง านฝ มือดา นการเกษตรและประมง(แปรรูป ขั้ นพื้ นฐาน) จํา นวน 10 อัตรา หรื อร อยละ 0.07
ของความตองการแรงงานทั้งหมด
- ระดับ การศึกษาที่ สถานประกอบการ / นายจ า งตองการแรงงานมาก คือ ผูที่มีก ารศึ กษาระดับ
อาชีวศึก ษา จํา นวน 6,028 อัตรา รองลงมาเปนระดับมัธยมศึก ษา จํ านวน 5,942 อัตรา หรือ รอ ยละ 40.11
และ 39.54 ของความตองการแรงงานทั้งหมด ตามลําดับ และความตองการแรงงานนอยที่สุดคือระดับปริญญา
1,464 อัตรา หรือรอยละ 9.74 ของความตองการแรงงานทั้งหมด
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- ชวงอายุที่สถานประกอบการ/นายจางตองการแรงงานมากที่ สุด คื อ ชวงอายุ 18 - 24 ป จํานวน
4,112 อั ตรา รองลงมา คื อ ช วงอายุ 25– 29 ป จํ านวน 4,007 อั ตรา ช วงอายุ 30 – 39 ป จํ านวน 3,645 อั ตรา
หรื อ รอ ยละ 27.40, 26.70 และ 24.25 ของความต องการแรงงานทั้งหมด ตามลําดับ และความตอ งการ
ชวงอายุ 15 – 17 ป นอยที่สุด จํานวน 31 อัตรา หรือรอยละ 0.21 ของความตองการแรงงานทั้งหมด
ผู สมั ครงาน ในป 2559 (มกราคม – ธั นวาคม) มี จํ านวน 4,373 คน เป นเพศหญิ ง จํ านวน 2,637 คน
เพศชาย จํานวน 1,736 คน หรือรอยละ 60.30 และ 39.70 ของผูสมัครงานทั้งหมดตามลําดับ โดย
- มีระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษามากที่สุดจํานวน 1,447 คน หรือรอยละ 33.09 ของผูสมัครงานทั้งหมด
- มีอายุอยูในชวง อายุ 25 – 29 ป มากที่สุด จํานวน 1,415 คน หรือรอยละ 32.36 ของผูสมัครงาทั้งหมด
- ประเภทอาชี พที่มี ผูส มัค รงานมากที่สุ ด คือ อาชีพ งานพื้นฐาน จํา นวน 2,434 คน รองลงมาเปน
เสมียน เจาหนาที่ จํานวน 623 คน หรื อรอยละ 55.66 และ 14.25 ของผูส มัครงานทั้งหมด ตามลําดับ และ
ประเภทอาชีพ ที่มีผูสมัครงานนอยที่สุด คือ ผูบัญญัติกฎหมาย ขาราชการระดับอาวุโส ผูจัดการ จํานวน 10 คน
หรือรอยละ 0.23 ของผูสมัครงานทั้งหมด
การบรรจุงาน ในป 2559 (มกราคม – ธันวาคม) มีผูไดรับการบรรจุ จํานวน 3,275 คน เปนเพศหญิง
จํานวน 2,001 คน เพศชาย จํานวน 1,274 คน หรือรอยละ 61.10 และ 38.90 ของผูไดรับการบรรจุทั้งหมด
- ประเภทอุตสาหกรรมการผลิต มี ผูไดรั บ การบรรจุงานมากที่สุ ด จํา นวน 2,073 คน รองลงมาคื อ
การขายส ง การขายปลีก การซอ มแซมยานยนต รถจัก รยานยนต ของใช สว นบุค คลและของใช ในครั วเรือน
จํานวน 528 คน หรือรอยละ 63.30 และ 16.12 ของผูไดรับการบรรจุงานทั้งหมดตามลําดับ งานดานสุขภาพและ
งานสังคมสงเคราะหมีการบรรจุงานนอยที่สุด จํานวน 1 คน หรือรอยละ 0.03 ของผูไดรับการบรรจุงานทั้งหมด
- ประเภทอาชีพ ที่มีก ารบรรจุงานมากที่ สุด คื อ อาชี พงานพื้ นฐาน จํานวน 2,058 คน รองลงมา คือ
ช างเทคนิคและผู ปฏิ บั ติ งานที่ เกี่ยวข อง จํ านวน 465 คน หรือร อยละ 62.84 และ 14.20 ของผู ได รั บการบรรจุ งาน
ทั้งหมด ตามลําดับ และประเภทอาชีพที่มีผู สมัครงานนอยที่สุด คือ ผูบัญญัติกฎหมาย ข าราชการระดับอาวุโส
ผูจัดการ จํานวน 1 คน หรือรอยละ 0.03 ของผูสมัครงานทั้งหมด
- ผูมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ไดรับการบรรจุงานมากที่สุด จํานวน 1,214 คน หรือรอยละ 37.07
ของผูไดรับการบรรจุงานทั้งหมด
- ผูมีอายุอยูในชวง 25 – 29 ป ไดรับการบรรจุงานมากที่สุด จํานวน 1,124 คน หรือรอยละ 34.32
ของผูไดรับการบรรจุงานทั้งหมด
แรงงานตางดาว ขอมูลป 2559 ณ เดือนธันวาคม 2559 มีสถานประกอบการที่มีแรงงานตางดาวที่ไดรับ
อนุญาตทํางาน จํานวน 4,035 แหง แรงงานตางดาวที่ไดรับอนุญาตทํางาน คงเหลือ จํานวน 26,096 คน ดังนี้
มาตรา 9
- ชั่วคราว(ทั่วไป) มีสถานประกอบการ 321 แหง แรงงานจํานวน 947 คน
- ชั่วคราว (MOU) แยกเปน ประเภทนํ าเขา มี สถานประกอบกิจ การจํา นวน 373 แหง แรงงาน
จํานวน 6,976 คน และประเภทพิสูจนสัญชาติมีสถานประกอบการจํานวน 843 แหง แรงงานจํานวน 3,467 คน
มาตรา 12 (BOI) มีสถานประกอบการจํานวน 320 แหง แรงงานจํานวน 2,283 คน
มาตรา 13
- ชนกลุมนอย มีสถานประกอบการจํานวน 118 แหง แรงงานจํานวน 441 คน
-gคนตา งดาวตามมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อ วัน ที่ 23 กุมภาพันธ 2559 มี สถานประกอบการ จํา นวน
2,059 แหง แรงงานจํานวน 11,979 คน
- เวียดนาม มีสถานประกอบการจํานวน 1 แหง แรงงานจํานวน 3 คน
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แรงงานตางดาว ที่ไดรับอนุญาตทํางานตามมาตรา 9 ชั่วคราว (ทั่วไป) มาตรา 12 (BOI) และมาตรา 13
ชนกลุมน อย จํ านวน 3,671 คน จํ าแนกตามสั ญชาติ 3 อั นดั บแรก เป นสั ญชาติ ญี่ ปุ นมากที่ สุ ด จํ านวน 1,825 คน
(รอยละ 49.71) รองลงมาคือสัญชาติจีน จํานวน 260 คน (รอยละ 7.08) และสัญชาติฟลิปปนส จํานวน 181คน
(รอยละ 4.93)
งานจัดหางานตางประเทศ ในป 2559 (มกราคม – ธันวาคม 2559) แรงงานไทยที่แจงความประสงค
ไปทํา งานตา งประเทศของจัง หวัด มีจํา นวน 197 คน สว นใหญเป นผู มีการศึกษาระดับ มัธ ยมศึกษา สํา หรับ
แรงงานไทยที่ ไดรับ อนุ มัติ ให เดิน ทางไปตา งประเทศจํ าแนกตามวิธี การเดิน ทาง มีจํ านวน 896 คน แยกเปน
นายจางพาไปฝกงาน จํานวน 492 คน หรือรอยละ 54.91 Re-Entry มีจํานวน 314 คน หรือรอยละ 35.04
นายจางพาไปทํางาน มีจํานวน 56 คน หรือรอยละ 6.25 และเดินทางดวยตนเอง จํานวน 34 หรือรอยละ 3.79
สวนจํ านวนแรงงานไทยที่ ขออนุมั ติเดิน ทางไปตา งประเทศจํ าแนกตามภู มิภาคพบว ามีแ รงงานไทยในจั งหวัด
พระนครศรีอยุธยาขออนุมัติเดินทางไปทํางานในภูมิภาคเอเชีย จํานวน 556 คน และในภูมิภาคอื่นๆ จํานวน 10 คน
การพัฒนาศักยภาพแรงงาน ใน ป 2559 (มกราคม – ธันวาคม 2559) โดยศูนยพัฒนาฝมือแรงงาน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ แรงงาน มี ผู เ ข า รั บ การฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ แรงงาน จํ า นวน 5,083 คน
ผา นการทดสอบทั้งหมด 5,083 คน คิดเปนรอยละ 100 ของผูเข า รับ การฝก โดยกลุม อาชีพ ที่มี การเขา รับ
การฝกยกระดับสวนใหญเปนกลุมอาชีพธุรกิจและบริการ จํานวน 2,953 คน รองลงมาคือชางเครื่องกล จํานวน
1,044 คน
การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน มีผูเขารับการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน จํานวน 3,370
คน ผานการทดสอบทั้งหมด 3,246 คน คิดเปนรอยละ 96.32 ของผูเขารับการทดสอบ โดยกลุมอาชีพที่มีผูเขารับ
การทดสอบสวนใหญเปนกลุมช างไฟฟ า อิเล็ก ทรอนิกส คอมพิ วเตอร จํา นวน 3,091 คน รองลงมาคื อช า ง
เครื่องกล จํานวน 211 คน
การพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรับการจายคาจางตามมาตรฐานฝมือแรงงาน มีผูเขารับ พัฒนา
ศั ก ยภาพแรงงาน จํ า นวน 62 คน ผ า นการทดสอบทั้ ง หมด 59คน คิ ด เป น ร อ ยละ 95.16 ของผู เ ข า รั บ
การทดสอบโดยกลุมอาชีพสวนใหญเปนกลุมอาชีพชางไฟฟา อิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร จํานวน 62 คน

การคุมครองแรงงานและสวัสดิการ
องคกรลู กจ างในจัง หวัด จํา นวนองคก ารลูกจา งมีจํา นวนรวม 81 แหง แยกเป น สหภาพ
แรงงานในกิจการเอกชน จํ านวน 79 แหง มีสหพันธแ รงงาน จํานวน 1 แหงและสภาองคการลูกจาง จํานวน
1 แหง โดยจัดตั้งสหภาพแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 53 แหง จัดตั้งสหภาพแรงงานจังหวัดอื่น 26 แหง
การคุมครองแรงงาน ในป 2559 (มกราคม - ธันวาคม) มีการตรวจแรงงานในสถานประกอบ
กิจการทั้งสิ้น 410 แหง มีลูกจางที่ผานการตรวจ จํานวน 26,104 คน พบวาสถานประกอบกิจการที่ปฏิบัติถูกตอง
ตามกฎหมายคุมครองแรงงานฯ จํานวน 390 แหง ซึ่งสถานประกอบกิจการที่ตรวจสวนมากเปนสถานประกอบ
กิจการที่มีขนาดลูกจางตั้งแต 20 - 49 คน จํานวน 113 แหง ลูกจางที่ผานการตรวจ จํานวน 3,781 คน
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การตรวจความปลอดภัยในการทํ างาน ป 2559 (มกราคม – ธันวาคม) มีการตรวจสถาน
ประกอบกิจการทั้งสิ้น 181 แหง ลูกจางที่ผานการตรวจ จํานวน 18,543 คน พบวาสถานประกอบกิจการที่ปฏิบัติ
ถูกตองตามกฎหมายความปลอดภัยฯ 158 แหง ปฏิ บัติไมถูกตอ ง จํานวน 23 แหง สถานประกอบการที่ ตรวจ
สวนมากเปนสถานประกอบการที่มีขนาดลูกจางตั้งแต 20 – 49 คน จํานวน 50 แหง
การเกิดขอเรียกรอง ขอพิพาทแรงงาน และขอขัดแยง ป 2559 (ตุลาคม – ธันวาคม 2559) ดังนี้
- มีการแจงขอเรียกรองสถานประกอบการ จํานวน 35 แหง มีลูกจางที่เกี่ยวของ จํานวน 17,504 คน
- การเกิดขอพิพาทแรงงานสถานประกอบการ จํานวน 9 แหง ลูกจางที่เกี่ยวของ จํานวน 2,431 คน
- การเกิดขอขัดแยงสถานประกอบการ จํานวน 23 แหง ลูกจางที่เกี่ยวของ จํานวน 6,862 คน

ส ง เสริ ม พั ฒ นาและกํ า กั บ ดู แ ลความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสภาพแวดล อ ม
ในการทํางาน ในป 2559 (มกราคม – ธันวาคม)
- ตรวจและกํากั บให สถานประกอบกิ จการปฏิ บั ติ ตามมาตรฐานกฎหมายความปลอดภั ย อาชีวอนามั ยและ
สภาพแวดล อมในการทํ างานเชิ งเทคนิ ควิ ชาการ มี การตรวจสถานประกอบกิ จการเชิงเทคนิ ควิ ชาการทั้งสิ้ น 137 แห ง
ลูกจางที่ผานการตรวจ 29,661 คน
- ตรวจและกํ า กั บ นิติ บุ ค คลที่ ไ ดรั บ อนุญ าตให บ ริ ก ารในการตรวจวั ด ตรวจสอบ ทดสอบ รั บ รอง
ประเมินความเสี่ยง จัดฝกอบรม หรือใหคําปรึกษา มีการตรวจสังเกตการณ จํานวน 5 แหง ผูเกี่ยวของ 102 คน
- ดํา เนิน การโครงการเร งรัดลดอุ บัติเหตุจากการทํา งานในสถานประกอบกิจการที่ มีความเสี่ย ง
มีผูเขารับการอบรม 26 คน และติดตามลูกจางที่เกี่ยวของ 1651 คน
- โครงการพั ฒนาระบบบริหารจัด การดีเ ดนด า นความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม
ในการทํางาน มีการตรวจสถานประกอบกิจการ จํานวน 26 แหง
- คณะทํางานโครงการแรงงานปลอดภัยสุขภาพอนามัยดี มีผลิตภาพแรงงานสูง และโครงการกระทรวง
แรงงานนาอยู มุงสูองคกรสุขภาวะ
- คณะทํ า งานประเมิ น กิ จ กรรม “สถานศึ ก ษาปลอดภั ย และสุ ข ภาพอนามั ย ดี ประจํ า ป 2559”
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จํานวนสถานศึกษา 30 แหง
- จั ด โครงการชี้ แ จงการปฏิ บั ติ ต ามกฎกระทรวงกํ า หนดมาตรฐานในการบริ ห ารและการจัด การ
ด า นความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสภาพแวดล อ มในการทํ า งานเกี่ ย วกั บ งานก อ สร า ง พ.ศ.2551
ณ สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี จํานวน 19 แหง ผูรับการอบรมจํานวน 36 คน
- คณะทํางานติดตามผลการดําเนินงานตามโครงการยกระดับศักยภาพหมูบานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ฐานรากตามแนวทางประชารัฐในระดับจังหวัด (หมูบานละ 2 แสนบาท) ตําบลพระยาบันลื อและลาดบัวหลวง
อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- สนับ สนุ นด านเทคนิ ค วิชาการ บริการใหคํา ปรึกษาและแนะนํ า ดา นความปลอดภัยในการทํ า งาน
จัดนิทรรศการความปลอดภัยและเปนวิทยากรในสถานประกอบกิจการ จํานวน 706 ครั้ง ผูเกี่ยวของ 3,212 คน
- จั ด งานสั ป ดาห ค วามปลอดภั ย และอาชี ว อนามั ย ภาคกลางและภาคตะวั น ตกป 2559
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีผูอบรมจํานวน 403 คน
- จัดโครงการขับเคลื่อน Safety Thailand ดวย ASEAN M-OSH (ASEAN Migrant Worker
OSHNET) จํานวน 30 คน
- โครงการสอบสวนวิเคราะหอุบัติเหตุและโรคจากการทํางาน จํานวน 7 แหง
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การประกัน สังคม ป 2559 (ณ เดือนธันวาคม 2559) ขอมูลกองทุนประกั นสังคม มีจํ านวนสถาน
ประกอบกิ จการ 5,817 แห ง จํานวนผูประกันตน 378,768 ราย แยกเปนผูประกันมาตรา 33 จํานวน
329,096 คน มาตรา 39 จํานวน 24,051 คน และมาตรา 40 จํานวน 25,621 คน
การเปลี่ยนแปลงขอมูลนายจางและลูกจางกองทุนประกันสังคม ในป 2559 (มกราคม - ธันวาคม)
นายจางขึ้นทะเบียนใหม 210 แหง หยุดกิจการ 257 แหง เพิ่มสาขา 8 แหง
ลูกจางเขาทํางาน 165,805 คน (รายใหม 37,177 คน รายเกา 128,628 คน) ลูกจางลาออก 148,007 คน
การรับเงินสมทบกองทุนประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน ในป 2559 (มกราคม – ธันวาคม)
- กองทุนประกันสังคม
มาตรา 33 จํานวน เงินสมทบ 39,209 ราย 2,335.262 ลานบาท
มาตรา 39 จํานวน เงินสมทบ 238,523 ราย 101.596 ลานบาท
8.607 ลานบาท
มาตรา 40 จํานวน เงินสมทบ 83,231 ราย
- กองทุนเงินทดแทน จํานวน 4,675 ราย 80.942 ลานบาท
การจายเงินประโยชนทดแทนและการจายเงินทดแทน ในป 2559 (มกราคม - ธันวาคม)
- การจายเงินประโยชนทดแทน
มาตรา 33 และ 39 จํานวน 62,392 ราย 580.788 ลานบาท
มาตรา 40
จํานวน 1,473 ราย 3.083 ลานบาท
- การจายเงินทดแทน
จํานวน 3,046 ราย 27.604 ลานบาท
การวินิจฉัยประโยชนทดแทน และวินิจฉัยเงินทดแทน ในป 2559 (มกราคม - ธันวาคม)
- รายการวิ นิ จฉั ยประโยชน ทดแทน รวม 7 กรณี (เจ็ บป วย คลอดบุ ตร ทุ พพลภาพ ตาย สงเคราะห บุ ตร
และกรณีวางงาน) จํานวน 90,194 ราย
- วินิจฉัยประโยชนทดแทน มาตรา 40 จํานวน 1,298 ราย
- วินิจฉัยเงินทดแทน
จํานวน 1,486 ราย
ศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งตั้งอยู ณ ที่วาการอําเภอบางปะอิน ตําบลบานเลน
อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีหนาที่ในการใหบริการงานดานแรงงานและประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารของหนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน มีผลการดําเนินงาน ป2559 (มกราคม – ธันวาคม 2559) ดังนี้
1. การใหบ ริการขอมูลขาวสาร เกี่ยวกับการแจกขา วประชาสัมพันธตําแหนงงานวาง การสมัครและ
การชํา ระเงิน สมบทผูป ระกันตน มาตรา 39,40 สอบถามกรณีข อบัตรรับรองสิทธิการั กษาพยาบาล รับ สิท ธิ
ประโยชนกองทุนประกันสังคม 7 กรณี จํานวน 6,654 ครั้ง
2. การให บริ การรั บเรื่ องสงตอ เกี่ ยวกั บการขอบั ตรรับรองสิทธิการรั กษาพยาบาล แจงบัตรชํารุ ด/สูญหาย
รับ ชํา ระเงิ นสมทบผู ประกั นตน มาตรา 39,40 ขอรั บประโยชนกองทุ นประกันสัง คม 7 กรณี รั บรายงานตัว
กรณีวางงาน จํานวน 564 ครั้ง
3. การใหบริการเบ็ดเสร็จ เกี่ยวกับการใหคําแนะนําการชําระเงินสมทบตามมาตรา 33,39,40 และรับแบบ
รายงานผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงาน จํานวน 2,380 ครั้ง

อัตราคาจางขั้นต่ําจังหวัด
ปจจุบันประกาศคณะกรรมการคาจาง เรื่องอัตราค าจา งขั้นต่ํา (ฉบับที่ 8) ลงวัน ที่ 31 ตุลาคม 2559
กํ า หนดให อั ต ราค า จ า งขั้ น ต่ํ า จั ง หวั ดพระนครศรี อยุ ธ ยาเป น วั น ละ 308 บาท โดยให มี ผ ลใช บั ง คั บ ตั้ ง แต
วันที่ 1 มกราคม 2560 เปนตนไป
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