ผู้บริหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายประยูร รัตนเสนีย ์
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดพระนครศรี อยุธยา

นายเรวัต ประสงค์
รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดพระนครศรี อยุธยา

นายขจรศักดิ์ เจริ ญโสภา
รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดพระนครศรี อยุธยา

ว่าที่ร้อยตรี อภินนั ท์ เผือกผ่อง
ปลัดจังหวัดพระนครศรี อยุธยา

ตราประจาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รู ปหอยสังข์ประดิษฐานอยูบ่ นพานแว่นฟ้ าภายในปราสาทใต้ตน้ หมัน ดวงตราประจาจังหวัดนี้ มา
จากตานานการสร้างเมืองพระนครศรี อยุธยา ซึ่ งเล่ากันว่าในปี พ.ศ.1890 โรคห่าระบาดจนผูค้ นล้มตายเป็ น
จานวนมาก พระเจ้าอู่ทองจึงอพยพย้ายผูค้ นออกจากเมืองเดิมมาตั้งเมืองใหม่ที่ตาบลหนองโสน ซึ่ งมีแม่น้ า
ล้อมรอบ ระหว่างที่ปักเขตราชวัติฉตั รธง ตั้งศาลเพียงตา กระทาพิธีกลบบัตรสุ มเพลิง ปรับสภาพพื้นที่เพื่อ
ตั้งพระราชวังอยูน่ ้ นั ปรากฎว่าเมื่อขุดมาถึงใต้ตน้ หมันได้พบหอยสังข์ทกั ษิณาวัตรบริ สุทธิ์ พระเจ้าอู่ทอง
ทรงโสมนัสในศุภนิมิตนั้นจึงสร้างปราสาทน้อยขึ้นเป็ นที่ประดิษฐานหอยสังข์ดงั กล่าว

ธงประจาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้า แบ่งออกเป็ น 3 แถบเท่า ๆ กัน มี 2 สี โดยมีสีฟ้าอยูต่ รงกลางขนาบด้วยสี น้ าเงินซึ่ ง
เป็ นสี ประจาภาค 1 ทั้งสองข้าง กลางธงแถบ สี ฟ้ามีตราประจาจังหวัดพระนครศรี อยุธยา เป็ นรู ปปราสาท
สังข์ทกั ษิณาวัตรใต้ตน้ หมัน ใต้รูปปราสาทมีคาว่า “อยุธยา” คันธงมีแถบสี เหลืองและสี ฟ้า 2 แถบ

ต้ นไม้ ประจาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ต้นหมันเป็ นพันธุ์ไม้ตระกูล Boraginaceae เป็ นต้นไม้ขนาดปานกลาง สู งราว 60 ฟุต ลาต้น
ลักษณะคล้ายกระบอกเนื้ อไม้สีเทาปนสี น้ าตาล มีความแข็งปานกลางเปลือกหนาประมาณ 1/2 นิ้ว สี
เทาปนน้ าตาลซึ่ งมีรอยแตกยาวไปตามลาต้น ใบยาวประมาณ 5 นิ้ว กว้างประมาณ 3 นิ้ว เป็ นรู ปไข่
โคนใบคล้ายรู ปหัวใจ ดอกสี ขาว ผลเป็ นพวงสี เขียวเมื่อสุ ก ต้นหมันชอบขึ้ นในป่ าทัว่ ไปใน
ภาคเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม้ประเภทนี้ปกติไม่นิยมใช้ประโยชน์ ต้นหมันเป็ น
ต้นไม้ประจาจังหวัดพระนครศรี อยุธยาเพราะในประวัติศาสตร์ เมื่อพระเจ้าอู่ทองย้ายเมืองมาตั้งที่ตาบล
หนองโสน ได้ขดุ พบสังข์ทกั ษิณาวัตร 1 ขอน อยูใ่ ต้ตน้ หมันอันเป็ นสัญลักษณ์ประจาจังหวัด

ดอกไม้ ประจาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ดอกโสนเป็ นต้นไม้ในตระกูล Leguminosae เป็ นไม้ลม้ ลุก (Shrub)เนื้ออ่อนโตเร็ ว ลาต้นอวบ
ปลูกและขึ้นเองตามแม่น้ าลาคลองหนองบึงทัว่ ไปในภาคกลาง ดอกสี เหลืองออกเป็ นช่อห้อยและเหลือง
อร่ ามคล้ายทองไปทัว่ ทุกแห่งใช้รับประทานเป็ นอาหารได้ เมื่อ พ.ศ. 1893 พระเจ้าอู่ทองทรงตั้งเมืองขึ้น
ใหม่ที่ตาบลเวียงเหล็ก ทรงเลือกชัยภูมิที่จะตั้งพระราชวังทรงเห็นว่าที่ตาบลหนองโสนเหมาะสม เพราะมี
ต้นโสนมากดอกโสนออกดอกเหลืองอร่ ามคล้ายทองคาสะพรั่งตาดังนั้นดอกโสนจึงถือได้วา่ เป็ นดอกไม้
ประจาจังหวัดพระนครศรี อยุธยา

การแบ่ งเขตการปกครองในปัจจุบัน
ปัจจุบนั จังหวัดพระนครศรี อยุธยาประกอบด้วย 16 อาเภอ ได้แก่
1. อาเภอพระนครศรี อยุธยา
2. อาเภอท่าเรื อ
3. อาเภอนครหลวง
4. อาเภอบางไทร
5. อาเภอบางบาล
6. อาเภอบางปะอิน
7. อาเภอบางปะหัน
8. อาเภอผักไห่
9. อาเภอภาชี
10. อาเภอลาดบัวหลวง
11. อาเภอวังน้อย
12. อาเภอเสนา
13. อาเภอบางซ้าย
14. อาเภออุทยั
15. อาเภอมหาราช
16. อาเภอบ้านแพรก
การปกครองส่ วนภูมิภาค
พืน้ ทีอ่ าเภอพระนครศรี อยุธยาแบ่ งเขตการปกครองย่ อย เป็ น 21 ตาบล แต่ ละตาบลแบ่ ง
ออกเป็ น หมู่บ้าน รวม 120 หมู่บ้าน ได้ แก่
1. อาเภอพระนครศรี อยุธยา
ที่ต้ งั และอาณาเขต
อาเภอพระนครศรี อยุธยาตั้งอยูท่ างตอนกลางของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง
ดังนี้
 ทิศเหนื อ ติดต่อกับอาเภอบางปะหันและอาเภอนครหลวง
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับอาเภออุทยั
 ทิศใต้ ติดต่อกับอาเภอบางปะอิน
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับอาเภอบางไทรและอาเภอบางบาล
การแบ่งเขตการปกครอง

2. อาเภอท่าเรื อ
ที่ต้ งั และอาณาเขต
อาเภอท่าเรื อตั้งอยูท่ างทิศตะวันออกเฉี ยงเหนื อของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการ
ปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้
 ทิศเหนื อ ติดต่อกับอาเภอดอนพุดและอาเภอบ้านหมอ (จังหวัดสระบุรี)
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับอาเภอเสาไห้และอาเภอหนองแซง (จังหวัดสระบุรี)
 ทิศใต้ ติดต่อกับอาเภอภาชี
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับอาเภอนครหลวง
การแบ่งเขตการปกครอง
การปกครองส่ วนภูมิภาค
อาเภอท่าเรื อแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็ น 10 ตาบล 84 หมู่บา้ น
3. อาเภอนครหลวง
ที่ต้ งั และอาณาเขต
อาเภอนครหลวงตั้งอยูท่ างทิศตะวันออกเฉี ยงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขต
ติดต่อกับเขตการ
ปกครองข้างเคียง ดังนี้

ทิศเหนื อ ติดต่อกับอาเภอดอนพุด (จังหวัดสระบุรี) และอาเภอท่าเรื อ

ทิศตะวันออก ติดต่อกับอาเภอท่าเรื อและอาเภอภาชี

ทิศใต้ ติดต่อกับอาเภออุทยั และอาเภอพระนครศรี อยุธยา

ทิศตะวันตก ติดต่อกับอาเภอบางปะหัน
การแบ่งเขตการปกครอง
การปกครองส่ วนภูมิภาค
อาเภอนครหลวงแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็ น 12 ตาบล 74 หมู่บา้ น

4. อาเภอบางไทร
ที่ต้ งั และอาณาเขต
อาเภอบางไทรตั้งอยูท่ างทิศใต้ของจังหวัด ค่อนไปทางตะวันตก มีอาณาเขต
ติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

ทิศเหนื อ ติดต่อกับอาเภอบางบาลและอาเภอพระนครศรี อยุธยา

ทิศตะวันออก ติดต่อกับอาเภอบางปะอิน

ทิศใต้ ติดต่อกับอาเภอสามโคก (จังหวัดปทุมธานี )

ทิศตะวันตก ติดต่อกับอาเภอลาดบัวหลวงและอาเภอเสนา
การแบ่งเขตการปกครอง
การปกครองส่ วนภูมิภาค
อาเภอบางไทรแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็ น 23 ตาบล 136 หมู่บา้ น
5. อาเภอบางบาล
ที่ต้ งั และอาณาเขต
อาเภอบางบาลตั้งอยูท่ างตอนกลางค่อนไปทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณา
เขตติดต่อกับเขตการ
ปกครองข้างเคียงดังนี้

ทิศเหนื อ ติดต่อกับอาเภอป่ าโมก (จังหวัดอ่างทอง)

ทิศตะวันออก ติดต่อกับอาเภอบางปะหันและอาเภอพระนครศรี อยุธยา

ทิศใต้ ติดต่อกับอาเภอบางไทร

ทิศตะวันตก ติดต่อกับอาเภอเสนาและอาเภอผักไห่
การแบ่งเขตการปกครอง
การปกครองส่ วนภูมิภาค
พื้นที่อาเภอบางบาลแบ่งเขตการปกครองย่อยเป็ น 16 ตาบล 111 หมู่บา้ น
6. อาเภอบางปะอิน
ที่ต้ งั และอาณาเขต
อาเภอบางปะอินตั้งอยูท่ างทิศใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการ
ปกครองข้างเคียง ดังนี้

ทิศเหนื อ ติดต่อกับอาเภอพระนครศรี อยุธยาและอาเภออุทยั

ทิศตะวันออก ติดต่อกับอาเภอวังน้อย

ทิศใต้ ติดต่อกับอาเภอคลองหลวง (จังหวัดปทุมธานี)

ทิศตะวันตก ติดต่อกับอาเภอบางไทร

การแบ่งเขตการปกครอง
การปกครองส่ วนภูมิภาค
อาเภอบางปะอินแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็ น 18 ตาบล 149 หมู่บา้ น
7. อาเภอบางปะหัน
ที่ต้ งั และอาณาเขต
อาเภอบางปะหันตั้งอยูท่ างเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการ
ปกครองข้างเคียงดังนี้

ทิศเหนื อ ติดต่อกับอาเภอมหาราช

ทิศตะวันออก ติดต่อกับอาเภอนครหลวง

ทิศใต้ ติดต่อกับอาเภอพระนครศรี อยุธยา

ทิศตะวันตก ติดต่อกับอาเภอบางบาลและอาเภอป่ าโมก (จังหวัดอ่างทอง)
การแบ่งเขตการปกครอง
การปกครองส่ วนภูมิภาค
อาเภอบางปะหันแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็ น 17 ตาบล 94 หมู่บา้ น
8. อาเภอผักไห่






ที่ต้ งั และอาณาเขต
อาเภอผักไห่ต้ งั อยูท่ างทิศตะวันตกเฉี ยงเหนื อ มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการ
ปกครองข้างเคียง ดังนี้
ทิศเหนื อ ติดต่อกับอาเภอวิเศษชัยชาญและอาเภอป่ าโมก (จังหวัดอ่างทอง)
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอาเภอป่ าโมก (จังหวัดอ่างทอง) และอาเภอบางบาล
ทิศใต้ ติดต่อกับอาเภอเสนาและอาเภอบางซ้าย
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอาเภอบางปลาม้าและอาเภอเมืองสุ พรรณบุรี (จังหวัดสุ พรรณบุรี)
การแบ่งเขตการปกครอง
การปกครองส่ วนภูมิภาค
อาเภอผักไห่แบ่งเขตการปกครองย่อยเป็ น 16 ตาบล แต่ละตาบลแบ่ง
ออกเป็ น หมู่บา้ น รวม 128 หมู่บา้ น

9. อาเภอภาชี



ที่ต้ งั และอาณาเขต
อาเภอภาชีต้ งั อยูท่ างตะวันออกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการ
ปกครองข้างเคียงดังนี้
ทิศเหนื อ ติดต่อกับอาเภอท่าเรื อ





ทิศตะวันออก ติดต่อกับอาเภอหนองแซงและอาเภอหนองแค (จังหวัดสระบุรี)
ทิศใต้ ติดต่อกับอาเภออุทยั
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอาเภอนครหลวง
การแบ่งเขตการปกครอง
การปกครองส่ วนภูมิภาค
พื้นที่อาเภอภาชีแบ่งเขตการปกครองย่อยเป็ น 8 ตาบล 72 หมู่บา้ น

10. อาเภอลาดบัวหลวง
ที่ต้ งั และอาณาเขต
อาเภอลาดบัวหลวงตั้งอยูท่ างทิศตะวันตกเฉี ยงใต้ ห่างจากตัวจังหวัดไป
ประมาณ 65 กิโลเมตร
มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

ทิศเหนื อ ติดต่อกับอาเภอบางซ้ายและอาเภอเสนา

ทิศตะวันออก ติดต่อกับอาเภอบางไทร

ทิศใต้ ติดต่อกับอาเภอสามโคก อาเภอลาดหลุมแก้ว (จังหวัดปทุมธานี) อาเภอไทรน้อย (จังหวัด
นนทบุรี) และอาเภอบางเลน (จังหวัดนครปฐม)

ทิศตะวันตก ติดต่อกับอาเภอสองพี่นอ้ ง (จังหวัดสุ พรรณบุรี)
การแบ่งเขตการปกครอง
การปกครองส่ วนภูมิภาค
อาเภอลาดบัวหลวงแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็ น 7 ตาบล 58 หมู่บา้ น
11. อาเภอวังน้อย






ที่ต้ งั และอาณาเขต
อาเภอวังน้อยตั้งอยูท่ างทิศตะวันออกเฉี ยงใต้ของจังหวัด มีอาณาเขต
ติดต่อกับเขตการปกครอง ข้างเคียงดังนี้
ทิศเหนื อ ติดต่อกับอาเภอบางปะอินและอาเภออุทยั
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอาเภอหนองแค (จังหวัดสระบุรี)
ทิศใต้ ติดต่อกับอาเภอหนองเสื อและอาเภอคลองหลวง (จังหวัดปทุมธานี)
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอาเภอบางปะอิน
การแบ่งเขตการปกครอง
การปกครองส่ วนภูมิภาค
อาเภอวังน้อยแบ่งเขตการปกครองย่อย เป็ น 10 ตาบล 68 หมู่บา้ น

12. อาเภอเสนา
ที่ต้ งั และอาณาเขต
อาเภอเสนาตั้งอยูท่ างทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการ
ปกครองข้างเคียง ดังนี้
 ทิศเหนื อ ติดต่อกับอาเภอผักไห่
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับอาเภอบางบาลและอาเภอบางไทร
 ทิศใต้ ติดต่อกับอาเภอลาดบัวหลวง
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับอาเภอบางซ้าย
การแบ่งเขตการปกครอง
การปกครองส่ วนภูมิภาค
พื้นที่อาเภอเสนาแบ่งเขตการปกครองย่อย เป็ น 17 ตาบล แต่ละตาบลแบ่ง
ออกเป็ น หมู่บา้ น
รวม 132 หมู่บา้ น
13. อาเภอบางซ้าย
ที่ต้ งั และอาณาเขต
อาเภอบางซ้ายตั้งอยูท่ างทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขต
การปกครอง ข้างเคียงดังนี้
 ทิศเหนื อ ติดต่อกับอาเภอผักไห่
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับอาเภอเสนา
 ทิศใต้ ติดต่อกับอาเภอลาดบัวหลวง
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับอาเภอบางปลาม้า (จังหวัดสุ พรรณบุรี)และอาเภอ
บางเลน (จังหวัดนครปฐม)
การแบ่งเขตการปกครอง
การปกครองส่ วนภูมิภาค
พื้นที่อาเภอบางซ้ายแบ่งเขตการปกครองย่อยเป็ น 6 ตาบล 53 หมู่บา้ น
14. อาเภออุทยั
ที่ต้ งั และอาณาเขต
อาเภออุทยั ตั้งอยูท่ างทิศตะวันออกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการ
ปกครอง ข้างเคียงดังนี้

ทิศเหนื อ ติดต่อกับอาเภอนครหลวงและอาเภอภาชี
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับอาเภอหนองแค (จังหวัดสระบุรี)
 ทิศใต้ ติดต่อกับอาเภอบางปะอินและอาเภอวังน้อย
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับอาเภอพระนครศรี อยุธยา
การแบ่งเขตการปกครอง
การปกครองส่ วนภูมิภาค
อาเภออุทยั แบ่งเขตการปกครองย่อยเป็ น 11 ตาบล 107 หมู่บา้ น


15. อาเภอมหาราช
ที่ต้ งั และอาณาเขต
อาเภอมหาราชตั้งอยูท่ างทิศเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการ
ปกครองข้างเคียง ดังนี้
 ทิศเหนื อ ติดต่อกับอาเภอบ้านแพรก
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับอาเภอดอนพุด (จังหวัดสระบุรี)
 ทิศใต้ ติดต่อกับอาเภอบางปะหันและอาเภอป่ าโมก (จังหวัดอ่างทอง)
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับอาเภอเมืองอ่างทองและอาเภอไชโย (จังหวัด
อ่างทอง)
การแบ่งเขตการปกครอง
การปกครองส่ วนภูมิภาค
อาเภอมหาราชแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็ น 12 ตาบล 58 หมู่บา้ น
16. อาเภอบ้านแพรก
ที่ต้ งั และอาณาเขต
อาเภอบ้านแพรกตั้งอยูท่ างเหนือสุ ดของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการ
ปกครอง ข้างเคียงดังนี้
 ทิศเหนื อ ติดต่อกับอาเภอเมืองลพบุรี (จังหวัดลพบุรี)
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับอาเภอดอนพุด (จังหวัดสระบุรี)
 ทิศใต้ ติดต่อกับอาเภอมหาราช
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับอาเภอไชโย (จังหวัดอ่างทอง)

การแบ่งเขตการปกครอง
การปกครองส่ วนภูมิภาค
อาเภอบ้านแพรกแบ่งเขตการปกครองย่อยเป็ น 5 ตาบล 27 หมู่บา้ น
การคมนาคม
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา มีเส้นทางรถโดยสารภายในจังหวัด
พระนครศรี อยุธยาและ ระหว่างจังหวัดต่างๆรวมทั้งสิ้ นจานวน 74 เส้นทาง ดังนี้
1. เส้นทางรถโดยสารประจาทางภายในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา มีจานวน
47 เส้นทาง แบ่งเป็ น
1.1 เส้นทางรถโดยสารประจาทางหมวด 1 จานวน 8 เส้นทาง
1.2 เส้นทางรถโดยสารประจาทางหมวด 4 จานวน 39 เส้นทาง
2. เส้นทางรถโดยสารประจาทางระหว่างจังหวัดต่าง ๆ มีจานวน 27 เส้นทาง
แบ่งเป็ น
2.1 เส้นทางรถโดยสารประจาทางหมวด 2 จานวน 4 เส้นทาง
2.2 เส้นทางรถโดยสารประจาทางหมวด 3 จานวน 23 เส้นทาง

ประชากรและกาลังแรงงาน
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา มีประชากรอายุ ๑๕ ปี ขึ้นไป จานวน ๗๓๗,๔๕๘ คน แยกเป็ น
- ผูอ้ ยูใ่ นกาลังแรงงาน จานวน ๕๐๐,๙๙๒ คน และผูไ้ ม่อยูใ่ นกาลังแรงงาน จานวน ๒๓๖,๔๖๖ คน
ผูอ้ ยูใ่ นกาลังแรงงาน จานวน ๕๐๐,๙๙๒ คน
- แยกเป็ นกาลังแรงงานปั จจุบนั จานวน ๔๙๙,๕๒๕ คน และกาลังแรงงานที่รอฤดูกาล จานวน
๑,๔๖๗ คน
ผูอ้ ยูใ่ นกาลังแรงงาน จานวน ๔๙๙,๕๒๕ คน
- แยกเป็ นผูม้ ีงานทา จานวน ๔๙๖,๓๒๐ คน และผูไ้ ม่มีงานทา จานวน ๓,๒๐๔ คน
ผูไ้ ม่อยูใ่ นกาลังแรงงาน จานวน ๒๓๖,๔๖๖ คน
- แยกเป็ นทางานบ้าน จานวน ๘๑,๗๘๑ คน เรี ยนหนังสื อจานวน ๔๙,๘๘๕ คน และอื่นๆ จานวน
๑๐๔,๘๐๐ คน

การมีงานทา
การมีงานทาของประชากรในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา พบว่ามี จานวน ๔๙๖,๓๒๐ คน
แบ่งเป็ นชาย จานวน ๒๖๘,๗๗๕ คน คิดเป็ นร้อยละ ๕๔.๒ ของจานวนผูม้ ีงานทาทั้งหมด และหญิง
จานวน ๒๒๗,๕๔๕ คน คิดเป็ นร้อยละ ๔๕.๘ ของจานวนผูม้ ีงานทาทั้งหมด
อาชีพที่ผมู้ ีงานทาประกอบอาชีพมากที่สุด คือผูป้ ฏิบตั ิการโรงงานและเครื่ องจักร และ
ผูป้ ฏิบตั ิงานด้านการประกอบ จานวน ๑๒๓,๒๕๗คน คิดเป็ นร้อยละ ๒๔.๘ รองลงมาคือ พนักงาน
บริ การและพนักงานในร้านค้าและตลาด จานวน ๙๑,๓๐๖ คน คิดเป็ นร้อยละ ๑๘.๔

การว่ างงาน
มีผวู ้ า่ งงาน จานวน ๓,๒๐๔ คน ซึ่ งเป็ นชายทั้งหมด ๑,๐๐๕ คิดเป็ นร้อยละ ๓๑.๓ ของกาลัง
แรงงานรวมและเป็ นหญิงทั้งหมด ๒,๒๐๐ คน คิดเป็ นร้อยละ ๖๘.๗ ของกาลังแรงงานรวม

แรงงานนอกระบบ
จากข้อมูล ปี ๒๕๕๗ มีจานวนผูม้ ีงานทาที่เป็ นแรงงานนอกระบบ จานวน ๑๗๐,๖๐๒ คน
ทางานในภาคการเกษตร จานวน ๔๗,๑๗๙ คน คิดเป็ นร้อยละ ๒๗.๕ นอกภาคการเกษตร จานวน
๑๒๓,๖๐๒ คน คิดเป็ นร้อยละ ๗๒.๕
อุตสาหกรรมที่มีจานวนแรงงานนอกระบบสู งสุ ด คือ การขายส่ งและการขายปลีก จานวน ๔๗,๖๘๖ คน
คิดเป็ นร้อยละ ๒๗.๙ รองลงมา คือ การผลิต จานวน ๒๒,๕๓๐ คน คิดเป็ นร้อยละ ๑๓.๒
ระดับการศึกษาของแรงงานนอกระบบ ส่ วนใหญ่มีการศึกษา ระดับต่ากว่าประถมศึกษาตอนต้น
จานวน ๖๑,๐๖๒ คน คิดเป็ นร้อยละ ๓๕.๘ รองลงมาคือ การศึกษาระดับประถมศึกษาตอนต้น จานวน
๓๐,๗๕๕ คน คิดเป็ นร้อยละ ๑๘.๐
แรงงานนอกระบบช่วงอายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป มากที่สุด จานวน ๒๙,๔๘๒ คน คิดเป็ นร้อยละ ๑๗.๓
รองลงมาคือ ช่วงอายุ ๕๐ - ๕๔ ปี จานวน ๒๑,๕๗๒ คน คิดเป็ นร้อยละ ๑๒.๖

มา สานักงานสถิตจิ งั หวัดพระนครศรีอยุธยา ข้ อมูล : ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
นายจ้าง/สถานประกอบการแจ้งตาแหน่งงานว่างจานวนทั้งสิ้ น ๑๓,๐๒๙ อัตรา
มีผลู้ งทะเบียนสมัครงาน ๓,๒๐๐ คน และได้รับการบรรจุงาน ๒,๕๒๓ คน
ตาแหน่งงานว่าง จาแนกตามระดับการศึกษาที่มีความต้องการสู งสุ ด คือ มัธยมศึกษา ร้อยละ ๗๘.๗๔
สาหรับอาชีพที่มีการบรรจุงานมากที่สุด คือ อาชีพงานพื้นฐาน ร้อยละ ๘๑.๘๓
อาชีพที่มีตาแหน่งงานว่างมากที่สุด คือ อาชีพงานพื้นฐาน ร้อยละ ๗๔.๕๔
อุตสาหกรรมที่มีตาแหน่งงานว่างมากที่สุด คือ การผลิต ร้อยละ ๘๕.๕๙

ประเภท
ตาแหน่งงานว่าง
ผูล้ งทะเบียนสมัครงาน
การบรรจุงาน

ชาย (คน)
๒,๒๒๐
๑,๓๐๐
๑,๐๒๕

หญิง (คน)
๒,๕๑๐
๑,๙๐๐
๑,๔๙๘

ไม่ ระบุ (คน)
๘,๒๙๙
-

รวม
๑๓,๐๒๙
๓,๒๐๐
๒,๕๒๓

หมายเหตุ : ไม่นบั รวมผูป้ ระกันตนกรณี วา่ งงาน จานวน ๑๕,๕๕๘ คน กลับเข้าทางานกับสถาน
ประกอบการ ๙,๑๗๐ คน

กิจกรรมทีด่ าเนินการส่ งเสริมการมีงานทาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



กิจกรรมทีด่ าเนินการเพือ่
ส่ งเสริมการมีงานทา

จานวนครั้งทีจ่ ัด
กิจกรรม

กิจกรรมแนะแนวอาชีพก่อนเข้า
สู่ ตลาดแรงงาน
กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้
นักเรี ยน นักศึกษา
ให้บริ การศูนย์ตรี เทพเพื่อการ
จ้างงานครบวงจร

๑

ผู้ได้ รับประโยชน์
ชาย
หญิง
รวม
๙๗
๓
๑๐๐

๒

๗๓๓

๗๗๐

๑,๕๐๓

๑๑

๕๐๗

๖๖๓

๑,๑๗๐

แรงงานไทยในต่ างประเทศ
แรงงานที่ขออนุมตั ิเดินทางไปทางานต่างประเทศ มีจานวน ๙๕๐ คน จาแนกเป็ น
แจ้งเดินทางกลับเข้าประเทศ (Re-Entry) จานวน ๓๕๙ คน (ร้อยละ ๓๗.๗๙)
นายจ้างพาไปทางานต่างประเทศ จานวน ๙๖ คน (ร้อยละ๑๐.๑๑)
กรมการจัดหางานจัดส่ ง จานวน - คน (ร้อยละ - )
นายจ้างพาไปฝึ กงาน จานวน ๔๔๑ คน (ร้อยละ ๔๖.๔๒)
และเดินทางด้วยตนเอง จานวน ๕๔ คน (ร้อยละ ๕.๖๘)
โดยแรงงานไทยที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เดินทางไปทางานต่างประเทศมีการศึกษาอยูใ่ นระดับ
ปริ ญญาตรี
จานวน ๑๑ คน (ร้อยละ ๑๑.๕๖)
ระดับ ปวช. ปวส. ปวท. อนุปริ ญญา จานวน ๒๘ คน (ร้อยละ ๒๙.๑๗)
และระดับมัธยมศึกษา จานวน ๕๗ คน (ร้อยละ ๕๙.๓๗)

ด้ านแรงงานต่ างด้ าว
๑. จานวนแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ทางาน
แรงงานต่างด้าวมีท้ งั หมด ๒๙,๐๙๕ คน แบ่งเป็ น




มาตรา ๙ (ประเภทชัว่ คราว) ๑๔,๐๗๕ คน
มาตรา ๑๒ (ประเภทส่ งเสริ มการลงทุน) ๒,๘๒๓ คน
มาตรา ๑๓ (ประเภทผิดกฎหมายแต่ผอ่ นผันให้ทางาน ๑๒,๑๙๗ คน)
แรงงานตามมาตรา ๑๓ ได้แบ่งเป็ นชนกลุ่มน้อย ๔๒๙ คน และแรงงานเพื่อบ้าน( พม่า ลาว กัมพูชา)
๑๑,๗๖๘ คน ซึ่ งศูนย์บริ การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็ จ (One Stop Service) จังหวัด
พระนครศรี อยุธยา ณ ศูนย์บริ หารการทะเบียนภาค ๑ สาขาจังหวัดพระนครศรี อยุธยา ได้ดาเนิ นการรับ
รายงานตัวคนต่างด้าวกลุ่มดังกล่าว ตั้งแต่วนั ที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ สรุ ปผล
การจดทะเบียน ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ รวมทั้งสิ้ น ๑๑,๗๖๘ คน (ยังไม่ข้ ึนทะเบียน - คน)
-แบ่งเป็ นแรงงาน จานวน ๑๑,๗๖๘ คน ผูต้ ิดตาม จานวน ๕๐๖ คน ตามสัญชาติ ดังนี้
สัญชาติเมียนมาร์ ๓,๑๗๙ คน เป็ นแรงงาน ๓,๑๗๙ คน ผูต้ ิดตาม ๖๓ คน
สัญชาติลาว ๑,๒๑๘ คน เป็ นแรงงาน ๑,๒๑๘ คน ผูต้ ิดตาม ๕๓ คน
สัญชาติกมั พูชา ๗,๓๗๑ คน เป็ นแรงงาน ๗,๓๗๑ คน ผูต้ ิดตาม ๓๙๐ คน

ทีม่ า สานักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข้ อมูล : ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

