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     วิสัยทัศนกระทรวงแรงงาน 
           “แรงงานมีผลิตภาพสูง 

    มีความมั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ด”ี 
 
 

 
 
 
 
    
    วิสัยทัศนสํานักงานแรงงานจังหวัดอางทอง 
     “เปนศูนยกลางบริหารจัดการดานแรงงาน 

               ที่มีประสิทธิภาพ” 

 
 
 

 
 
 



 
 

 
คณะผูจัดทํา 

ที่ปรึกษา 
  วาท่ีรอยตรีเถกิง ชีรนรวนิชย           แรงงานจังหวัดอางทอง   

 ผูจัดทํา  
 วาท่ีรอยโทมณฑล  อุทัยรังศรีเลิศ           นักวิชาการแรงงานชํานาญการ 

 นางสุชญา  มีดีภาค   นักวิชาการแรงงานชํานาญการ  

   นางจันทรเพ็ญ ณาญโกมุท           เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 

 นางสุรางค  กําลังมาก  พนักงานพิมพ ส 3 

 นายสิทธิพันธ  เวชโช   เจาหนาท่ีบันทึกขอมูล 

 นางสาวนวรัตน ภาคไพรี    เจาหนาท่ีศูนยขอมูลแรงงาน 

 นายเสรี                 คําสํารวย  พนักงานขับรถยนต 

  

 

 

 
 
 
 
 

 
 
        

 

ขอขอบคุณ  หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานและหนวยงานตาง ๆ ที่อนุเคราะหขอมูล
เพื่อจัดทําเอกสารรายงานสถานการณแรงงานจังหวัดอางทอง 
 



           
 

        คําขวัญจังหวัดอางทอง 
       “พระสมเด็จเกษไชโย หลวงพอโตองคใหญ 
      วีรไทยใจกลา  ตุกตาชาววัง  โดงดังจักสาน 

     ถ่ินฐานทํากลอง  เมืองสองพระนอน” 
 
  
 

        
    
 
       วิสัยทัศนจังหวัดอางทอง 

      “อางทองเมืองนาอยู แหลงผลิตอาหารปลอดภัย” 
            
 



 
 

 

 สํานักงานแรงงานจังหวัดอางทอง  ไดจัดทํารายงานสถานการณแรงงานจังหวัดอางทอง  
ไตรมาส 1 ป 2554  (ชวงเดือนมกราคม – มีนาคม 2554) เพื่อเปนการนําเสนอขอมูลดานเศรษฐกิจและ
แรงงานของจังหวัดอางทอง โดยมุงหวังที่จะเผยแพรใหหนวยงาน สถาบนัการศึกษา สถานประกอบการ และ
องคกรเอกชนตาง ๆ ตลอดจนผูสนใจทั่วไป  ใชเปนขอมูลพื้นฐานประกอบการพิจารณาวางแผนดานแรงงาน
ใหสอดคลองกับสถานการณที่แทจริง หรือเปนเครื่องมือตัดสินใจในการดําเนินการอื่นใดที่เปนประโยชนตอ
สถาบัน องคกร และสถานประกอบการได ตอไป 

    สํานักงานแรงงานจังหวัดอางทอง ขอขอบคุณสวนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน  
และสวนราชการตาง ๆ ที่ใหความอนุเคราะหขอมูลและหวังเปนอยางย่ิงวารายงานฉบับน้ีจะเปนประโยชนแก
หนวยงานที่เกี่ยวของและผูสนใจตามสมควร และเพื่อใหรายงานฉบับน้ีมีความสมบูรณสามารถนําไปใช
ประโยชนไดดีข้ึน สํานักงานแรงงานจังหวัดอางทองพรอมรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพื่อนํามาพิจารณา
ปรับปรุงใหสมบูรณ ย่ิงข้ึนในโอกาสตอไป 

 
 

 
สํานักงานแรงงานจังหวัดอางทอง 

พฤษภาคม  2554                                                             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํานํา 
 



 
 

       หนา 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร           1  
สถานการณดานเศรษฐกิจ                   6 
สถานการณดานแรงงาน         11  
  กําลังแรงงาน  การมีงานทํา  การวางงาน                     11 
  การสงเสรมิการมีงานทํา        16 
  การจัดหางานในประเทศ       16 
  แรงงานตางดาว        21 
  แรงงานไทยในตางประเทศ       22 

  การพัฒนาศักยภาพแรงงาน        24 
  การคุมครองแรงงานและสวัสดิการ                            25 
  การตรวจแรงงาน        25 
  การประสบอันตราย/เจ็บปวยจากการทํางาน     25 
  การแรงงานสัมพันธ        29 
  การสวัสดิการแรงงาน        29 
  การเลิกจาง         30 

  การประกันสังคม         30 
ตัวชีวั้ดภาวะแรงงาน          33 
 อัตราการมีสวนรวมในกําลังแรงงาน       33 
 อัตราการบรรจุงาน         34  
 อัตราการวางงาน         35 
 อัตราการจางแรงงานตางดาว       36 
 อัตราการไมปฏิบัติตามขอกฎหมายของสถานประกอบกิจการ             37 
 อัตราการเกิดขอเรียกรอง/ขอพิพาทแรงงาน/ขอขัดแยงในสถานประกอบกิจการ  38 
 อัตราสถานประกอบการท่ีเขาสูระบบประกันสังคม     40 

อัตราคาจางขั้นตํ่า          41 
อัตราการเปลี่ยนแปลงคาจางขั้นตํ่าของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน     43 
และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต้ังแตป พ.ศ. 2549 - 2554 
ภาคผนวก           

 
 
 
 
 
 
 
 

สารบัญ 
 



 
 
 

  หนา 
สถานการณดานเศรษฐกิจ 

ตารางที ่  1 ขอมูลการปกครองของจังหวัดอางทอง          7 
ตารางที ่  2 ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดอางทอง ป 2552 ณ ราคาประจําป       7 
ตารางที่   3 ดัชนีราคาผูบริโภคจังหวัดอางทอง จําแนกตามประเภทของดัชนีและหมวดสินคา     9 
ตารางที่   4 การจดทะเบียนของนิติบุคคลต้ังใหมจังหวัดอางทองจําแนกตามประเภทธุรกิจ    10 

สถานการณดานแรงงาน 
 ตารางที่    1 เปรียบเทียบประชากรจังหวัดอางทอง จําแนกตามเพศและสถานภาพแรงงาน              12 

ตารางที ่  2 อัตราการบรรจุงานตอผูสมัครงานตอตําแหนงงานวางและอัตราผูสมัครงานตอ     18              
                        ตําแหนงงานวาง จําแนกตามระดับการศึกษา 

ตารางที่   3 จํานวนตําแหนงงานวางและการบรรจุงานจําแนกตามอุตสาหกรรม      20 
ตารางที่   4 การสงเสริมการมีงานทํา จําแนกตามกิจกรรมที่ดําเนินการ       21 
ตารางที่   5 การตรวจแรงงานในสถานประกอบกิจการ จําแนกตามขนาดสถานประกอบกิจการ    26 
ตารางที่   6 การตรวจความปลอดภัยในการทํางาน จําแนกตามขนาดสถานประกอบกิจการ    27 
ตารางที่    7 เปรียบเทียบการตรวจความปลอดภัยกับการปฏิบัติถูกตองตามกฎหมายความปลอดภัย    27 
ตารางที ่  8 เปรียบเทียบการประกันสังคมในจังหวัดอางทอง        30 

ภาคผนวก 
ตารางที่   1 จํานวนผูมีงานทําจังหวัดอางทอง จําแนกตามสถานภาพแรงงาน ป 2552 - ปจจุบัน   

 ตารางที ่  2 ผูมีงานทําจังหวัดอางทอง จําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม ป 2552 - ปจจุบัน     
ตารางที่   3 ผูมีงานทําจังหวัดอางทอง จําแนกตามอาชีพ ป 2552 - ปจจุบัน    
ตารางที่   4 ผูมีงานทําจังหวัดอางทอง จําแนกตามระดับการศึกษา ป 2552 - ปจจุบัน   
ตารางที่   5 ผูมีงานทําที่อยูในแรงงานนอกระบบ จําแนกตามประเภทอุตสาหกรรมและเพศ                        
               ป 2551 และป 2552 
ตารางที ่  6 จํานวนตําแหนงงานวาง ผูสมัครงานและการบรรจุงานจังหวัดอางทอง   

    จําแนกตามการศึกษา 
ตารางที่   7 จํานวนตําแหนงงานวาง ผูสมัครงานและการบรรจุงานจังหวัดอางทอง  
               จําแนกตามอาชีพ   
ตารางที่   8 จํานวนตําแหนงงานวาง และการบรรจุงานจังหวัดอางทอง จําแนกตามประเภท 
               อุตสาหกรรม 
ตารางที่   9 จํานวนตําแหนงงานวาง ผูสมัครงานและการบรรจุงานจังหวัดอางทอง 
               จําแนกตามอายุ                           
ตารางที่ 10 เปรียบเทียบจํานวนแรงงงานตางดาวถูกกฎหมายจังหวัดอางทอง จําแนกตามประเภท 
               อาชีพและสัญชาติที่เขามาทํางานมากที่สุด (ยกเวนประเภทตลอดชีพ)  
 
 
 
 
 
 
 

สารบญัตาราง 
 



 
 
 
ตารางที่ 11 แรงงานไทยที่เดินทางไปทํางานตางประเทศ จําแนกตามภูมิภาค/ประเทศ   
ตารางที่ 12 การฝกเตรียมเขาทํางาน การฝกยกระดับฝมือ และการทดสอบมาตรฐานฝมือ  
               จําแนกตามกลุมอาชีพ 
ตารางที่ 13 การตรวจแรงงานจังหวัดอางทอง  จําแนกตามขนาดสถานประกอบกิจการ   
ตารางที่ 14 การตรวจความปลอดภัยในการทํางานจังหวัดอางทอง จําแนกตามขนาด 
               สถานประกอบกิจการ   
ตารางที่ 15 เปรียบเทียบการจดทะเบียนของนิติบุคคลต้ังใหมตามหมวดธุรกิจจังหวัดอางทอง 
ตารางที่ 16 ตัวช้ีวัดภาวะแรงงานจังหวัดอางทอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สารบัญตาราง (ตอ) 
 



 
 
 

        หนา 
สถานการณดานเศรษฐกิจ 

แผนภูมิที่   1 มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดอางทอง 5 อันดับแรก      7 
แผนภูมิที่   2 มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดอางทอง 5 อันดับแรก ป 2548 – 2552    8 
แผนภูมิที่   3 การจดทะเบียนของนิติบุคคลต้ังใหมจังหวัดอางทอง     10 

     จําแนกตามหมวดธุรกิจ 

สถานการณดานแรงงาน 
แผนภูมิที่   1 โครงสรางประชากรจังหวัดอางทอง       11 
แผนภูมิที่   2 ผูมีงานทําจังหวัดอางทองจําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม (5 อันดับแรก)    13 
แผนภูมิที่   3 ผูมีงานทําจังหวัดอางทอง จําแนกตามอาชีพ ( 5 อันดับแรก)    13 
แผนภูมิที่    4 เปรียบเทียบผูมีงานทําจังหวัดอางทอง จําแนกตามระดับการศึกษา       14 
แผนภูมิที่   5 เปรียบเทียบผูมีงานทําจังหวัดอางทองจําแนกตามสถานภาพการทํางาน      14 
แผนภูมิที่    6 เปรียบเทียบผูวางงาน จังหวัดอางทอง จําแนกตาม เพศ       14 
แผนภูมิที ่    7 ผูมีงานทําที่อยูในแรงงานนอกระบบจังหวัดอางทอง จําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม  15 

      นอกภาคเกษตร (3 อันดับแรก)   
แผนภูมิที่    8 จํานวนผูมีงานทําที่อยูในแรงงานนอกระบบจังหวัดอางทอง      15 
                จําแนกตามอาชีพ (3 อันดับแรก)      
แผนภูมิที ่   9 จํานวนผูมีงานทําที่อยูในแรงงานนอกระบบในจังหวัดอางทอง     15 

      จําแนกตามอายุ ป 2552   
แผนภูมิที่ 10 ผูมีงานทําที่อยูในแรงงานนอกระบบในจังหวัดอางทอง      16 
                จําแนกตาม ระดับการศึกษา ป 2552           
แผนภูมิที่ 11 เปรียบเทียบตําแหนงงานวาง/ผูลงทะเบียนสมัครงานและการบรรจุงาน    16
แผนภูมิที่ 12 ตําแหนงงานวางแยกตามเพศ        17
แผนภูมิที่  13 ตําแหนงงานวาง /ผูลงทะเบียนสมัครงาน/การบรรจุงาน จําแนกตามเพศ   17 
แผนภูมิที่  14 ตําแหนงงานวาง/ผูลงทะเบียนสมัครงาน/การบรรจุงาน จําแนกตามระดับการศึกษา      14 
แผนภูมิที่ 15 เปรียบเทียบตําแหนงงานวาง จําแนกตามอาชีพ        19 
แผนภูมิที่ 16 การบรรจุงาน จําแนกตามอายุ         20 
แผนภูมิที่ 17 แรงงานตางดาวถูกกฎหมายจังหวัดอางทองจําแนกตามประเภท     21 
                การไดรับอนุญาต     
แผนภูมิที่ 18 จํานวนแรงงานตางดาวถูกกฎหมายในจังหวัดอางทอง     22 
                จําแนกตามประเภทอาชีพ      
แผนภูมิที่ 19 แรงงานตางดาว 3 สัญชาติตามมติคณะรัฐมนตรี        22 

แผนภูมิที่ 20 แรงงานไทยที่แจงความประสงคเดินทางไปทํางานตางประเทศ      23 
                จําแนกตามระดับการศึกษา 
 
 
 
 
 
 

สารบัญแผนภูม ิ
 



 
 
 

        หนา 
 
แผนภูมิที่ 21 แรงงานไทยที่ไดรับอนุญาตไปทํางานตางประเทศ จําแนกตามภูมิภาค   24 
แผนภูมิที่ 22 การฝกเตรียมเขาทํางานจําแนกตามกลุมอาชีพ          24 
แผนภูมิที่ 23 การฝกยกระดับฝมือแรงงานจําแนกตามกลุมอาชีพ     24 
แผนภูมิที่ 24 ผูเขารับการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานจําแนกตามกลุมอาชีพ    25 
แผนภูมิที่ 25  เปรียบเทียบผลการตรวจสถานประกอบกิจการ                          26 
แผนภูมิที่ 26 ผูประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเน่ืองจากการทํางานในจังหวัดอางทอง    28  
                จําแนกตามขนาดสถานประกอบการ   
แผนภูมิที่ 27 ผูประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเน่ืองจาก การทํางานในจังหวัด     28 

     จําแนกตามประเภทความรายแรง   
แผนภูมิที่ 28 สาเหตุการประสบอันตรายอันตรายเน่ืองจากการทํางาน      28 
แผนภูมิที่ 29 ผูประกันตนในจังหวดัอางทองที่ใชบริการกองทุนประกันสังคม      31 

      จําแนกตามประโยชนทดแทน 
แผนภูมิที ่30 การจายเงนิทดแทนจําแนกตามประเภทประโยชนทดแทน       31 
แผนภูมิที่ 31 การใชบริการกองทุนเงินทดแทน (เน่ืองจากการทํางาน)       32 
                จําแนกตามประเภทความรายแรง 
แผนภูมิที่ 32 การจายเงินทดแทนอันเน่ืองจากการทํางาน จําแนกตามประเภทความรายแรง  32 

ตัวช้ีวัดภาวะแรงงาน 
แผนภูมิที่    1  อัตราการบรรจุงานตอผูสมัครงาน/ตําแหนงงานวางในจังหวัดอางทอง   35
แผนภูมิที่   2 อัตราการจางแรงงานตางดาวภาพรวมในจังหวัดอางทอง (รวม 3  สัญชาติ)    36 
แผนภูมิที ่   3 อัตราการจางแรงงานตางดาวตามมติ ครม. จังหวัดอางทอง จําแนกรายสัญชาติ    37 
แผนภูมิที่   4 อัตราการไมปฏิบัติตามขอกฎหมายของสถานประกอบการจังหวัดอางทอง    38
แผนภูมิที่   5 อัตราการเกิดขอพิพาทแรงงานในสถานประกอบกิจการ     39 
แผนภูมิที่   6 อัตราการเกิดขอขัดแยงในสถานประกอบกิจการ      39 
แผนภูมิที่   7 อัตราสถานประกอบการที่เขาสูระบบประกันสังคมจังหวัดอางทอง     40 
                   

สารบัญแผนภูม ิ(ตอ) 
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สถานการณดานเศรษฐกิจและสถานการณ
ดานแรงงานจังหวัดอางทอง  ไตรมาส 1 ป 2554          
มีรายละเอียดสรุปได  ดังน้ี 

 

 
 

 

สํานักงานคลังจังหวัดอางทอง รายงานวา
โครงสรางทางเศรษฐกิจของจังหวัดอางทองข้ึนอยู
กับด านการค า  ด านอุ ตสาหกรรม  และดาน
เกษตรกรรมเปนสําคัญตามลําดับ            

ภาพรวมเศรษฐกิจของจังหวัดอางทองใน
มีนาคม 2554 อยูในภาวะชะลอตัว เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปกอน  

ผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดในป 2552 
มีมูลคา 22,191 ลานบาท แบงเปนภาคเกษตร 
4,937 ลานบาท และนอกภาคเกษตร 17,254 ลาน
บาท อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจลดลงรอยละ 
6.69 ประชากรมีรายไดเฉลี่ยตอหัวเทากับ 80,835 
บาทตอป จัดอยูในอันดับที่ 33 ของประเทศ 

สํ า นักงานพาณิชย จั งห วัดอ า งทอง 
รายงานดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัดเดือนมีนาคม 
2554 เทากับ 115.3 เมื่อเทียบกับดัชนีราคา
ผูบริโภคเดือนกุมภาพันธ 2554 สูงข้ึนรอยละ 1.1 
และเมื่อเทียบกับชวงเดือนเดียวกันของปที่ผานมา
เปลี่ยนแปลงสูงข้ึนรอยละ 2.2 

สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัด
อางทอง รายงานการจดทะเบียนของนิติบุคคล          
ต้ังใหมตามหมวดธุรกิจในไตรมาสน้ีมีจํานวน           
33 แหง เพิ่มข้ึนจากไตรมาสที่แลวรอยละ 94.12   
(17 แหง) เงินทุนจดทะเบียน 13,790,000 บาท  
แยกเปนของบริ ษัทจํ ากัด 6 แห ง  เ งินลงทุน 
7,500,000 บาท หางหุนสวนจํ ากัด 27 แห ง         
เงินลงทุน 6,290,000 บาท 

 
 

 
 
 
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอางทอง

รายงานวามีโรงงานอุตสาหกรรมขอจดทะเบียน
ประกอบกิจการใหมจํานวน 1 โรง คือ อุตสาหกรรม
ทํ า ช้ิ นส วนขอ ง ร อ ง เ ท า  เ งิ น ล ง ทุ น จํ า น ว น 
3,100,000 บาท  

อุตสาหกรรมที่จดทะเบียนเลิกประกอบ
กิจการมีจํ านวน 3 โรง  ไดแก  อุตสาหกรรม          
ผลิตช้ินสวนเครื่องจักรและอุปกรณทั่วไปจํานวน 1 
โรง เงินลงทุน 9,700,000 บาท อุตสาหกรรมผลิต
อิฐและกระเบื้องดินเผาจํานวน 1 โรง เงินลงทุน 
5,000,000 บาท อุตสาหกรรมทําประดิษฐกรรม         
จากไม เชน ไมยางพารา จํานวน 1 โรง เงินลงทุน 
900,000 บาท 
 
 

 กําลังแรงงาน การมีงานทํา การวางงาน 
- ประชากรและกําลังแรงงาน  จั งห วัด

อางทองมีประชากรจํานวน 275,489 คน เปน
ประชากรในวัยทํางานหรืออายุ 15 ปข้ึนไปจํานวน 
230,379 คน เปนผูอยูในกําลังแรงงาน 166,736 คน        
ผูมีงานทํา 162,167 คน ผูวางงาน 3,873 คน ผูรอ
ฤดูกาล 695 คน 

- การมีงานทํา ผูมีงานทําในจังหวัดอางทอง
จํ านวน 162,167 คน เ ป น ผู ทํ า ง าน ในภาค
เกษตรกรรมจํานวน 47,749 คน (รอยละ 29.44) 
และทํางานนอกภาคเกษตรกรรมจํานวน 114,418 
คน  ( ร อ ยล ะ  70 .56 )  โ ดยผู ทํ า ง าน ในภาค
เกษตรกรรมมีสัดสวนสูงกวาไตรมาสที่แลว (38,537 
คน) รอยละ 23.90  และสูงกวาไตรมาสเดียวกัน
ของปที่ผานมา (45,728 คน) รอยละ 4.42 สวนผู
ทํางานนอกภาคเกษตรกรรมมีสัดสวนลดลงจาก
ไตรมาสทีแ่ลว (117,702 คน) รอยละ 2.79 และสูง 
กวาไตรมาสเดียวกันของปที่ผานมา (109,813 คน) 
 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

สถานการณดานเศรษฐกิจ 
 

สถานการณดานแรงงาน 
สถานการณดานเศรษฐกิจ 
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รอยละ 4.19 ผูมีงานทําสวนใหญมีการศึกษาใน
ระดับตํ่ากวาประถมศึกษาจํานวน 49,458 คน        
(รอยละ 30.50) อัตราการมีงานทําหรืออัตราการ
จางงานเทากับรอยละ 97.26 ใกลเคียงกับไตรมาสที่
แลว (รอยละ 96.51) และใกลเคียงกับไตรมาส
เดียวกันของป 2552 (รอยละ 96.77) 

- การวางงาน  จังหวัดอางทองมีผูวางงาน
จํานวน 3,873 คน หรือมีอัตราการวางงานรอยละ  
2.32 ของผูอยู ในกําลังแรงงาน เมื่อเทียบกับ     
ไตรมาสที่แลว (รอยละ 3.36) ลดลงรอยละ 30.95 
และลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปที่ผานมา   
(รอยละ 2.93) รอยละ 20.82  

- แรงงานนอกระบบ  จ ากข อมู ลล าสุ ด              
ป 2552 มีผูทํางานอยูในแรงงานนอกระบบจํานวน 
93,807 คน หรือรอยละ 58.36 เพิ่มข้ึนจากป 2551 
รอยละ 3.24 แบงเปนภาคเกษตร 46,947 คน              
(รอยละ 50.05) นอกภาคเกษตรจํานวน 46,860 คน 
(รอยละ 49.95) อุตสาหกรรมที่แรงงานนอกระบบ       
ทําสวนใหญคือการเกษตรกรรมจํานวน 46,496 คน 
(รอยละ 49.57) รองลงมาคือการขายสง การขายปลีก                    
การซอมแซมยานยนตฯ จํ านวน 15,341 คน           
(รอยละ 16.35) สวนอาชีพที่แรงงานนอกระบบ
ทํางานสูงสุดคืออาชีพดานการเกษตรและประมง
จํานวน 39,250 คน (รอยละ  41.84) สําหรับ       
ดานการศึกษาแรงงานนอกระบบสวนใหญมีการศึกษา         
ในระดับตํ่ากวาประถมศึกษาจํานวน 41,724 คน           
(รอยละ 44.48) 

 การสงเสริมการมีงานทํา 
- การจัดหางานในประเทศ 

การบริการจัดหางานในจังหวัดอางทอง  
ในชวงไตรมาส 1 ป 2554 นายจาง/สถานประกอบการ
ไดแจงตําแหนงงานวางจํานวน 225 อัตรา โดยมี
สัดสวนเพิ่มข้ึนจากไตรมาสที่แลว (116 อัตรา) รอยละ 
93.97 สําหรับผูสมัครงานมีจํานวน 1,305 คน 
เพิ่มข้ึนรอยละ 51.57 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่แลว 
(861 คน) ดานการบรรจุงานมีจํานวน 757 คน 
เพิ่มข้ึนจากไตรมาสที่แลว (559 คน) รอยละ 35.42   

 
หรือมีอัตราการบรรจุงานตอตําแหนงงานวางรอยละ 
336.44 สวนตําแหนงงานวางตามระดับการศึกษาที่
ตองการสูงสุดคือระดับมัธยมศึกษาที่มีรอยละ 
40.89 (92 อัตรา) รองลงมาคือระดับประถมศึกษา
และตํ่ากวา มีความตองการรอยละ 27.11 (61 
อัตรา) ระดับปวช./ปวส./อนุปริญญา มีความ
ตองการรอยละ 24.00 (54 อัตรา) สวนอาชีพที่มี
ตําแหนงงานวาง 5 อันดับแรกคืออาชีพงานพื้นฐาน 
(อาชีพที่เปนงานเรียบงาย ทําประจําหรือทําซ้ําๆ) 
145 อัตรา อาชีพเสมียน เจาหนาที่ 33 อัตรา 
อาชีพพนักงานบริการ พนักงานขายในรานคาและ
ตลาด 17 อัตรา อาชีพผูปฏิบัติงานโดยใชฝมือใน
ธุรกิจตางๆ 10 อัตรา และอาชีพผูปฏิบัติงานใน
โรงงาน ผูควบคุมเครื่องจักรและผูปฏิบัติงานดาน
การประกอบการ 9 อัตรา อุตสาหกรรมที่มีตําแหนง
งานวาง 5 อันดับแรกคือ การผลิต 100 อัตรา การ
ขา ย ส ง  ข า ย ป ลี ก  ก า ร ซ อ มแ ซ มย า นย น ต 
จัก รยานยนต  ของ ใช ส วนบุ คคลและของ ใช              
ในครัวเรือน 64 อัตรา การบริหารราชการ 26 
อัตรา การกอสราง 13 อัตรา และการทําเหมืองแร
และเหมืองหิน 5 อัตรา และชวงอายุที่ตลาดแรงงาน
ตองการสวนใหญจะมีอายุระหวาง 18 – 24 ป     
รอยละ 36.89 (83 อัตรา) 

- แรงงานตางดาว 
   แรงงานตางดาวในจังหวัดอางทองที่เขา

เมืองโดยถูกตองตามกฎหมายและไดรับอนุญาต         
ใหทํางาน ขอมูล ณ เดือนมีนาคม 2554 มีจํานวน 
473 คน โดยมีสัดสวนเพิ่มข้ึนจากไตรมาสที่แลว
(322 คน) รอยละ 46.89 และเพิ่มข้ึนจากไตรมาส
เดียวกันของป 2553 (112 คน) รอยละ 322.32            
โดยแรงงานตางดาวในไตรมาสน้ีสวนใหญเปน
ประเภทพิสูจนสัญชาติและ MOU จํานวน 327 คน 
(รอยละ 69.13) รองลงมา คือประเภทช่ัวคราว
จํานวน 61 คน (รอยละ 12.90) ประเภทสงเสริม
การลงทุนจํานวน 55 คน (รอยละ 11.63) และ
ประเภทมาตรา 12 ยกเวนตามมติคณะรัฐมนตรี
จํานวน 30 คน (รอยละ 6.34)  
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สําหรับแรงงานตางดาวที่ไดรับอนุญาต

ทํางานช่ัวคราวตามมติคณะรัฐมนตรี 3 สัญชาติคือ 
พมา ลาว กัมพูชา ขอมูล ณ เดือนมีนาคม 2554 มี
จํานวน 534 คน แยกเปนสัญชาติพมา จํานวน 491 
คน (รอยละ 91.95) สัญชาติลาว จํานวน 16 คน 
(รอยละ 3.00) และสัญชาติกัมพูชา จํานวน 27 คน 
(รอยละ 5.05) 

- แรงงานไทยในตางประเทศ 
   แรงงานไทยในตางประเทศในชวงไตรมาส 

1 ป  2554  มี ผู แจ งความประสงค ไปทํา งาน
ตางประเทศจํานวน 19 คน โดยเปนผูมีการศึกษา
ระดับประถมศึกษา 9 คน ระดับมัธยมศึกษา  9 คน 
และระดับปวช./ปวส./ปวท./อนุปริญญา 1 คน และ 
มีแรงงานที่ ไดรับอนุญาตให เ ดินทางไปทํางาน
ตางประเทศจํานวน 29 คน ซึ่ ง เปนการกลับ        
ไปทํางานอีกครั้ง (Re-Entry) และนายจางพาไปฝก-
งาน โดยแรงงานจะไปทํางานในภูมิภาคเอเชีย 10 
คน ภูมิ ภาคตะ วันออกกลาง  4 คน ภูมิภาค      
แอฟริกา 2 คน และภูมิภาคอืน่ๆ 12 คน 

 การพัฒนาศักยภาพแรงงาน 
การพัฒนาศักยภาพแรงงานมีการฝกเตรียม

เขาทํางานจํานวน 22 คน โดยกลุมอาชีพที่มีการฝก
เตรียมเขาทํางานมี 2 กลุมคือ กลุมอาชีพชาง
อุตสาหกรรมศิลป และกลุมอาชีพธุรกิจและบริการ      
ซึ่งทั้งหมดยังอยูระหวางฝากฝก 

สําหรับการฝกยกระดับฝมือแรงงานมีผูเขา
รับการฝกจํานวน 126 คน โดยกลุมอาชีพที่มีผูผาน
กา รฝ ก ยก ระ ดับสู ง สุ ด  คื อ  ก ลุ ม อา ชีพช า ง
อุตสาหกรรมศิลปจํานวน 43 คน หรือรอยละ 
34.13 ของผูเขารับการฝกทั้งหมด รองลงมาเปน
กลุมอาชีพธุรกิจและบริการจํานวน 36 คน (รอยละ 
28.57) กลุมอาชีพชางเครื่องกลจํานวน 25 คน 
( ร อยละ  19 .84 )  และกลุ ม อา ชีพช า ง ไฟฟ า 
อิเล็กทรอนิกส และคอมพิวเตอรจํานวน 22 คน 
(รอยละ 17.46) 

สวนการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน             
มีผูเขารับการทดสอบทั้งสิ้น 119 คน เพิ่มข้ึนจาก 
ไตรมาสที่แลวที่มีจํานวน 95 คน โดยมีผูผานการ 

 
ทดส อ บ  10 7  คน  คื อกลุ มอา ชีพช า ง ไฟฟ า 
อิเล็กทรอนิกส และคอมพิวเตอรจํานวน 18 คน          
(รอยละ 15.13) และกลุมอาชีพธุรกิจและบริการ
จํานวน 89 คน (รอยละ 74.79)  

 การคุมครองแรงงานและสวัสดิการ 
- การตรวจแรงงาน จากการตรวจสถาน

ประกอบกิจการทั้งสิ้น 39 แหง มีลูกจางที่ผานการ
ตรวจจํานวน 1,059 คน ซึ่งสถานประกอบกิจการ 
ที่ตรวจเปนสถานประกอบกิจการขนาด 1-9 คน 
จํานวน 24 แหง ขนาด 10-99 จํานวน 13 แหง 
และขนาด 100-499 แหง จํานวน 2 แหง พบวา
สถานประกอบกิจการทั้ง 39 แหง ปฏิบัติถูกตอง
ตามกฎหมาย 

- การตรวจความปลอดภัยในการทํางาน มี
การตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ
ทั้งสิ้น 41 แหง ลูกจางผานการตรวจจํานวน 1,136 
คน ซึ่งสถานประกอบกิจการที่ตรวจเปนสถาน
ประกอบกิจการขนาด 1-9 คน จํานวน 24 แหง 
หรือรอยละ 58.54 รองลงมาเปนขนาด 10–99 คน 
จํานวน 14 แหง (รอยละ 34.15) สําหรับผลการ
ตรวจพบวาสถานประกอบกิจการทั้ง  41 แหง 
ปฏิบัติถูกตองตามกฎหมายความปลอดภัยในการ
ทํางาน 

- การประสบอันตราย/เจ็บปวยจากการ
ทํางาน ในไตรมาส 1 ป  2554 มีการประสบ
อันตรายหรือเจ็บปวยเน่ืองจากการทํางานจํานวน 
31 คน โดยสวนใหญเปนสถานประกอบการขนาด
20 – 49 คน จํานวน 8 คน (รอยละ 25.81) 
รองลงมาเปนขนาด 10 – 19 คน จํานวน 6 คน 
(รอยละ 19.35) สวนประเภทความรายแรง พบวา
หยุดงานไมเกิน 3 วัน จํานวน 19 คน หรือรอยละ 
61.29 รองลงมาเปนผูหยุดงานเกิน 3 วัน จํานวน 
12 คน หรือรอยละ 38.71 

- การเกิดขอเรียกรอง/ขอพิพาทแรงงาน/
ขอขัดแยง ในชวงไตรมาส 1 ป 2554 มีการเกิดขอ
ขัดแยง จํานวน 1 แหง  
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 การแรงงานสัมพันธ  
 จังหวัดอางทองมีสมาคมนายจาง 3 แหง 
สหภาพแรงงานในกิจการเอกชน 2 แหง 

  การสวัสดิการแรงงาน  
ในไตรมาส 1 ป 2554 สํานักงานสวัสดิการ

และคุมครองแรงงานจังหวัดอางทองไดจัดกิจกรรม 
 

สงเสริมสวัสดิการแรงงานจํานวน 7 กิจกรรม ไดแก 
(1) กิจกรรมสงเสริมและการใหบริการดาน

สวัสดิการแรงงานนอกเหนือจากที่กฎหมายกําหนด 
(ตรวจ) มีลูกจางไดรับประโยชน 1,006 คน  

(2) กิจกรรมสงเสริมสวัสดิการดานสุขภาพ
และความมั่นคงทางเศรษฐกิจแกแรงงานนอกระบบ  
มีลูกจางไดรับประโยชน 662 คน 

( 3 )  โ ค ร ง ก า ร พัฒ นาความ เ ข ม แ ข็ ง
คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ     
มีลูกจางไดรับประโยชน 40 คน 

(4) โครงการปองกันและแกไขปญหาความ
ขัดแยงดานแรงงานในสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ       
มีลูกจางไดรับประโยชน 37 คน 

(5) โครงการสรางและพัฒนาเครือขายดาน
แรงงานสัมพันธ มีลูกจางไดรับประโยชน 30 คน 

(6) กิจกรรมสงเสริมใหความรูดานคุมครอง
แรงงานแกแรงงานนอกระบบ คนกลาง ผูสงมอบ
งาน และผูที่ เกี่ยวของ (อบรม) มีลูกจางไดรับ
ประโยชน 350  คน 

(7) กิจกรรมมาตรฐานการบริหารจัดการ
ดานเอดสและวัณโรค มีผูไดรับประโยชน 30 คน 

-  การเลิกจางแรงงาน ในไตรมาส 1 ป 2554 
พบวามีสถานประกอบการที่เลิกกิจการ จํานวน 24 
แหง  

 

 

 

 

 

 

 การประกันสังคม   
การประกันสังคมในไตรมาส 1 ป 2554 

พบ ว า มี ส ถ าน ป ร ะ ก อบ กา ร ที่ ข้ึ นท ะ เ บี ย น
ประกันสังคมจํานวน 925 แหง มีผูประกันตนทั้งสิ้น 
11,598 คน และมีสถานพยาบาลหลักในสังกัด
ประกันสังคมจํานวน 7 แหง ซึ่งเปนสถานพยาบาล
ของรัฐบาลทั้งหมด 

- กองทุนประกันสังคม ในไตรมาส 1 ป 
2554  มี เ งิ นส มทบ  21 , 268 , 591 .63  บาท            
มีผูใชบริการจํานวน 9,694 คน สําหรับปริมาณการ
จายประโยชนทดแทนซึ่งมี 7 กรณี ไดแก กรณี
เจ็บปวย กรณีคลอดบุตร กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย 
กรณีสงเคราะหบุตร กรณีชราภาพ และกรณี
วางงานพบวาการจายประโยชนทดแทนกรณี
สงเคราะหบุตรมีสูงสุด 6,955,200 บาท หรือ        
รอยละ 28.07 ของประโยชนทดแทนที่จาย 

- กองทุนเงินทดแทนในไตรมาส 1 ป 2554 
มี ก า ร รั บ เ งิ น ส มทบ  1 , 564 , 95 0 . 20  บ า ท             
มีผูใชบริการจํานวน 77 ครั้ง สําหรับปริมาณการ
จายเงินทดแทนซึ่งมี 4 กรณี ไดแก กรณีหยุดงาน 
(หยุดงานเกิน 3 วัน และหยุดงานไมเกิน 3 วัน) 
กรณีสูญเสียอวัยวะบางสวน กรณีทุพพลภาพ และ
กรณีตาย พบวาการจายเงินทดแทนกรณีหยุดงาน 
ไมเกิน 3 วันมีสูงสุด 188,262 บาท หรือรอยละ 
34.17 ของเงินทดแทนที่จาย 
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ประวัติจังหวัดอางทอง 

จังหวัดอางทอง เปนจังหวัดที่อุดมไปดวย
งานหัตถกรรมพื้นถ่ินไมวาจะเปนการทําอิฐดินเผา 
งานปนตุกตาชาววัง การทอผา การทําเครื่องเงิน 
การผลิตเครื่องจักสาน การทํากลอง ทั้งยังเปน
แหลงกําเนิดเพลงพื้นบานลิเก  อีกทั้งยังเปนจังหวัด
ของวีรชนคนกลาในศึกบางระจัน มีวัดมากมายกวา 
200 วัด อันเปนสถานที่ที่นาศึกษาประวัติศาสตร
และเรื่องราวความเปนมาในอดีตของชาติไทย  

ตามประวัติศาสตรสันนิษฐานวาอางทอง
เปนชานเมืองของกรุงศรีอยุธยา ซึ่งเดิมมีช่ือวา 
“แขวงเมืองวิเศษชัยชาญ” ต้ังอยูริมฝงแมนํ้านอย 
ในสมัยกรุงศรีอยุธยา เมืองอางทองมีบทบาทสําคัญ
ในการเปนเมืองหนาดานของกรุงศรีอยุธยาในการสู
รบกับพมา ทั้ง น้ีสืบเ น่ืองมาจากทําเลที่ ต้ังของ
อางทองและสภาพภูมิประเทศเปนที่ราบและมี
แมนํ้าสายสําคัญไหลผาน คือแมนํ้าเจาพระยาทําให
อางทองเปนเสนทางเดินทัพและเปนสมรภูมิที่ใชใน
การสูรบ ซึ่งในชวงกอนกรุงศรีอยุธยาแตกพมาได
แขวงเมืองวิเศษชัยชาญ และทําใหเกิดการสูรบที่
บานบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี และในปลายสมัยกรุง
ธนบุรี  ไดยายที่ ต้ัง เมืองมาอยูบริ เวณฝ งแม นํ้า
เ จ าพระยาที่ บ านบาง แก ว  เ รี ยก ช่ื อ ให ม ว า 
“อางทอง” เ น่ืองจากเปนอู ขาวอู นํ้าที่ เสมือน
ขุมทรัพยที่มีคา (ที่มา : www.angthong.go.th) 

ท่ีต้ังและอาณาเขต 

จังหวัดอางทอง มีพื้นที่ประมาณ 968.372 
ตารางกิโลเมตร ต้ังอยูในภาคกลางของประเทศไทย 
หางจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือตามทาง
หลวงแผนดินหมายเลข 32 (สายเอเชีย) ระยะทาง
ประมาณ 108 กิโลเมตร และเสนทางตามลําแมนํ้า
เจาพระยาถึงตลาดทาเตียนระยะทางประมาณ 120 
กิโลเมตร  

 

 

 

อาณาเขตจังหวัดอางทอง คือ ทิศเหนือ ติด
กับอําเภอทาชาง จังหวัดสิงหบุรี ทิศใต ติดกับ
อํ า เ ภ อ ผั ก ไ ห  จั ง ห วั ด พ ร ะ น ค ร ศ รี อ ยุ ธ ย า                  
ทิศตะวันออก ติดกับอําเภอบางปะหัน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและอําเภอทาวุง จังหวัดลพบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับอําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัด
สุพรรณบุรี 

ลักษณะภูมิประเทศ 
จังหวัดอางทอง เปนจังหวัดที่มีขนาดเล็ก

ต้ังอยูภาคกลางตอนลาง มีภูมิประเทศโดยทั่วไปเปน
พื้ นที่ ร าบ ลุ ม  ลั กษณะคล ายอ า ง  ไ ม มี ภู เ ข า         
ดินเปนดินเหนียวปนทราย พื้นที่สวนใหญเหมาะแก
การปลูกขาว ทําไร ทํานาและทําสวน มีแมนํ้าสาย
สําคัญไหลผาน 2 สายคือ แมนํ้าเจาพระยา และ
แมนํ้านอย ไหลผานจังหวัดนครสวรรค จังหวัด
ชัยนาท จังหวัดสิงหบุรี และจังหวัดอางทอง  

ลักษณะภูมิอากาศ 
 จังหวัดอางทองมีลักษณะภูมิอากาศอยูใน
โซนรอนและชุม ช้ืนไดรับอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือทําใหชวงเดือนพฤศจิกายนถึง
เ ดื อน กุ ม ภา พั น ธ  มี อ า ก า ศ ห น าว เ ย็ นแ ล ะ             
แหงแลง และไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใตทําใหมีเมฆมากและฝนตกชุกในชวงเดือน
พฤษภาคมถึงเดือนกันยายน  

 เขตการปกครอง 

จังหวัดอางทองมีการแบงเขตการปกครอง
แบงเปน 7 อําเภอ ตําบล 513 หมูบาน มีเทศบาล 
20 แหง การปกครองสวนทองถ่ินประกอบดวย 
องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) 1 แหง และ
องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) 44 แหง (ที่มา : 
ที่ทําการปกครองจังหวัดอางทอง, ขอมูล ณ วันที่ 
30 กันยายน 2553) 
 
 
 

สถานการณดานเศรษฐกิจ 
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ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ  
         สังคมแหงชาติ 

      ท่ีมา : ท่ีทําการปกครองจังหวัดอางทอง 

 
ตารางที่ 1 ขอมูลการปกครองของจังหวัดอางทอง          

ณ เดือนกันยายน 2553 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1.  ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด 

ผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดอางทอง       
ป 2552 เทากับ 22,191 ลานบาท แบงเปนภาค
เกษตร 4,937 ลานบาท (รอยละ 22.25) และนอก
ภาคเกษตร 17,254 ลานบาท (รอยละ 77.75) 
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจลดลงรอยละ 6.69 
จากปกอน ประชากรมีรายไดเฉลี่ยตอหัวเทากับ 
80,835 บาท จัดอยูในอันดับที่ 33 ของประเทศ 

อุตสาหกรรมมวลรวมที่มีผลิตภัณฑมวล
รวมสูงสุด 5 อันดับ ไดแก สาขาการเกษตรกรรม 
มูลคา 4,820 ลานบาท (รอยละ 21.72 ของ GPP)
สาขาการขายสง การขายปลีกฯ มูลคา 4,204 ลาน
บาท (รอยละ 18.94 ของ GPP) สาขาอุตสาหกรรม 
มูลคา 2,978 ลานบาท (รอยละ 13.42 ของ GPP) 
สาขาการศึกษา มูลคา 2,057 ลานบาท (รอยละ 
9.27 ของ GPP) สาขาการขนสง มูลคา 1,552 ลาน
บาท (รอยละ 6.99 ของ GPP) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตารางที่ 2 ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดอางทอง 

ป 2552 ณ ราคาประจําป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภูมิที่ 1 มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด 
อางทอง 5 อันดับแรก

ท่ีมา  :  สํานักงานคลังจังหวัดอางทอง 
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แผนภูมิที่ 2 มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด
อางทอง 5 อันดับแรก 

ป 2548 – 2552 

 
 
 
 

 
  
  
 

 
 

 
ดานภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดอางทอง

สํานักงานคลังจังหวัดอางทองไดรายงานภาวะ
เศ รษฐกิ จ โดย รวมขอ งจั งห วั ดอ า ง ทอง ใน              
เ ดือนมีนาคม 2554 วาอยู ในภาวะชะลอตัว             
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน พิจารณา
จาก ดานอุปทาน ภาคการเกษตรหดตัว จากมูลคา
ผลผลิตสาขาเกษตร ตามมูลคาผลผลิตขาว มะมวง
และกลวยนํ้าวา ซึ่งเปนพืชเศรษฐกิจหลักที่สําคัญ
ของจังหวัด จากปริมาณผลผลิตที่ลดลง เน่ืองจาก
จังหวัดไดรับผลกระทบจากอุทกภัย ประกอบกับ
การหดตัวของสาขาประมงจากมูลคาสัตวนํ้าจืด
จากธรรมชาติ และมูลคาสัตว นํ้าจืดจากการ
เพาะเลี้ยง สําหรับสาขาปศุสัตวขยายตัวจากมูลคา
โคและสุกร ภาคนอกการเกษตรขยายตัวเมื่อเทียบ
กับชวงเดือนเดียวกันของปกอนตามเครื่องช้ีวัด
ภาคอุตสาหกรรม จากจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม 
จํ า น ว น กํ า ลั ง ก า ร ผ ลิ ต  จํ า น ว น แ ร ง ง า น
ภาคอุตสาหกรรม และทุนจดทะเบียนโรงงาน
อุตสาหกรรม ประกอบกับการขยายตัวของสาขา
การบริการและการทองเที่ยว จากภาษีมูลคาเพิ่ม
หมวดโรงแรมและภัตตาคาร เน่ืองจากจังหวัด
สงเสริมและพัฒนาแหลงทองเที่ยวในจังหวัด 
ประกอบกับการจัดงานกาชาด 115 ป ของดีเมือง 
อางทองในชวงเดือนดังกลาว ดานอุปสงค หดตัว 
 
 

ตามการใชจายเพื่อการอุปโภคและการบริโภค 
ปริมาณการใชไฟฟาภาคครัวเรือน และปริมาณการ
จําหนายสุราและเบียร และการหดตัวของการ
ลงทุนภาคเอกชน ดานเศรษฐกิจการเงิน ยอดคง
คางปริมาณเงินฝากขยายตัว จากเงินฝากออม
ทรัพยและเงินฝากประจํา เปนผลมาจากการเรง
ระดมเงินฝากของสถาบันรับฝากเงิน เพื่อรองรับ
ความตองการสินเช่ือของภาคเอกชน ประกอบกับ
อัตราเงินฝากมีแนวโนมสูงข้ึน สําหรับยอดคงคาง
ปริมาณสินเ ช่ือของธนาคารพาณิชย โดยรวม
ขยายตัว จากสินเช่ือประเภทเงินเบิกเกินบัญชี เงิน
ใหกูและต๋ัวเงินจากปจจัยทางเศรษฐกิจที่มีแนวโนม
ปรับตัวดีข้ึน สงผลใหผูประกอบการขอสินเช่ือเพื่อ
ใชเปนทุนหมุนเวียนในธุรกิจ สําหรับเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจ ดัชนีราคาผูบริโภคปรับเพิ่มข้ึนทั้ง
ดัชนีหมวดอาหารและเครื่องด่ืม และดัชนีหมวด
อื่นๆ ไมใชอาหารและเครื่องด่ืม ดานดัชนีราคา
ผูผลิตปรับเพิ่มข้ึนทั้งดัชนีราคาหมวดผลิตภัณฑ
จากเหมืองและหมวดผลิตภัณฑอุตสาหกรรม         
ดานการจางงาน ลดลงจากจํานวนผูประกันตนใน
ระบบประกันสังคมที่ลดลง ดานการคลัง เดือน
มีนาคม 2554 จังหวัดอางทองขาดดุลงบประมาณ
จํานวน 400.4 ลานบาท เพิ่มข้ึนคิดเปนรอยละ 
53.8 เมื่อเทียบกับชวงเดือนเดียวกันของปกอนตาม
การเบิกจายงบประมาณที่เพิ่มข้ึนประกอบกับการ
จัดเก็บรายไดที่ลดลงจากปกอนเน่ืองจากมีการ
เบิกจายงบประมาณจํานวน 465.8 ลานบาท        
หรื อ คิด เปนร อยละ  34.8 จ ากการ เบิ กจ าย        
งบประจําจํานวน 310.8 ลานบาท และงบลงทุน
จํานวน 155.0 ลานบาท สําหรับในเดือนน้ีมีการ
จัดเก็บรายไดจํานวน 65.4 ลานบาท ตํ่ากวาเดือน
เดียวกันของปกอนจํานวน 19.7 ลานบาท หรือคิด
เปน รอยละ 23.2 ตํ่ากวาประมาณการจํานวน 
19.2 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 22.7 เน่ืองจาก
สํานักงานสรรพากรพื้นที่อางทอง สํานักงาน
สรรพสามิตพื้นที่อางทอง และสํานักงานธนารักษ
พื้ นที่ อ า งทอง  จั ด เ ก็ บ ร ายได จ ากภา ษีแล ะ
คาธรรมเนียมลดลง 
 
 

 2548               2549             2550                2551              2552 

ท่ีมา  :  สํานักงานคลังจังหวัดอางทอง 
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2.  ดัชนีราคาผูบริโภค 

ดัชนีราคาผูบริโภค ของจังหวัดอางทอง 
เดือนมีนาคม 2554 และไตรมาสแรกของป 
2554 เทากับ 115.3 เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ 
2554 สูงข้ึนรอยละ 1.1 จากการสูงข้ึนของดัชนี
หมวดอาหารและเครื่องด่ืมรอยละ 1.6 หมวดไข
และผลิตภัณฑนมสูงข้ึนรอยละ 2.7 ไดแก ไขไก ไข
เปด หมวดผักและผลไมสูงข้ึนรอยละ 8.3 ไดแก 
กะหล่ําปลี แตงกวา คะนา เห็ด ผักบุง ผักชี ฯลฯ 
เน่ืองจากปริมาณผลผลิตออกสูตลาดลดลง ดัชนี
หมวดอื่นๆ ไมใชอาหารและเครื่อง ด่ืมสูง ข้ึน           
รอยละ 0.5 สาเหตุสําคัญเปนผลกระทบจากราคา
ขายปลีกนํ้ามันเช้ือเพลิงในประเทศโดยเฉลี่ยปรับ
สูงข้ึนเมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธสูงข้ึนรอยละ 
2.2 ตามภาวะราคานํ้ามันในตลาดโลกที่ปรับตัว
สูงข้ึน และหากพิจารณาเทียบกับเดือนมีนาคม 
2553 สูงข้ึนรอยละ 2.2 จากดัชนีหมวดอาหารและ
เครื่องด่ืมสูงข้ึนรอยละ 2.4 หมวดไขและผลิตภัณฑ
นมสูงข้ึนรอยละ 5.4 หมวดผักและผลไมสูงข้ึนรอย
ละ 6.9 หมวดเครื่องประกอบอาหารสูงข้ึนรอยละ 
17.4 ดัชนีหมวดอื่นๆ ไมใชอาหารและเครื่องด่ืม
สูงข้ึนรอยละ 2.0 หมวดเคหสถานสูงข้ึนรอยละ 
0.5 และนํ้ามันเช้ือเพลิงสูงข้ึนรอยละ 8.6  

สํ า นัก ง านพาณิชย จั งห วั ดอ า งทอ ง 
รายงานวาอัตราเงินเฟอของจังหวัดอางทอง ณ 
เดือนมีนาคม 2554 พบวามีอัตรารอยละ 2 
ในขณะที่ธนาคารแหงประเทศไทยรายงานถึง 
อัตราเงินเฟอทั่วไปและอัตราเงินเฟอพื้นฐานใน
ประเทศ (ขอมูล ณ เดือนมีนาคม 2554) รอยละ 
3.14 และ 1.62 ตามลําดับ  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตารางที่ 3 ดัชนีราคาผูบริโภคจังหวัดอางทอง 
จําแนกตามประเภทของดัชนีและหมวดสินคา 

ป  2554  (ป 2550 = 100) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. การจดทะเบียนนิติบุคคลต้ังใหม 
 สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัด
อางทองรายงานวาในชวงไตรมาส 1 ป 2554
มีการจดทะเบียนนิติบุคคลตั้งใหม 33 แหง 
เ พิ ่ม ขึ ้น จ าก ไต ร ม าส  4  ป  2 553  ร อ ยล ะ 
94.12 และเพิ่มข้ึนจากไตรมาสเดียวกันของป 
2553 ร อยละ  73.68  สามารถแยกไดเป น
บริษัทจํากัด 6 แหง  และหางหุ นสวนจํากัด 
2 7  แห ง  สํา ห ร ับ อ ุต ส าห ก ร ร มที ่ม ีก า ร จ ด
ทะเบียนต้ังใหมสูงสุด คืออุตสาหกรรมบริการ
นันทนาการอื ่นๆ จํานวน 20 แหง  คิด เปน
รอยละ 60.61 ของการจดทะเบียนนิติบุคคล
ตั้ง ใหมทั ้งหมด รองลงมาเปนอุตสาหกรรม
กอสรางจํานวน 7 แหง คิดเปนรอยละ 21.21 
อ ุต ส า ห ก ร ร ม ก า ร ข าย ส ง  ข า ยป ล ีก  ก า ร
ซอมแซมยานยนตจํานวน 2 แหง  ( รอยละ 
6 . 0 6 )  ( ร ายละ เ อีย ดตามตารา งที ่ 4  แล ะ
ตารางภาคผนวกที่ 15) 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา: สํานักงานพาณิชยจังหวัดอางทอง 
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ตารางที่ 4 การจดทะเบียนของนิติบุคคลต้ังใหม                   

จังหวัดอางทองจําแนกตามประเภทธุรกิจ  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิที่  3 การจดทะเบียนของนิติบุคคล 

ต้ังใหมจังหวัดอางทองจําแนกตามหมวดธุรกิจ 
 
 

 

 

 

 
 

ดานสํานัก งานอุตสาหกรรมจังหวัด
อางทองรายงานวา มีโรงงานอุตสาหกรรมขอ
จดทะ เบียนประกอบกิจการใหม 1 โ รงคือ
อ ุต ส า ห ก ร ร ม ทํ า ชิ ้น ส ว น ข อ ง ร อ ง เ ท า           
เ ง ินล งทุน 3 , 100,000  บาท  สามารถ เพิ ่ม
คนงานได 72 คน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.  การเลิกประกอบกิจการ  
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอางทอง

รายงานวา มีโรงงานอุตสาหกรรมที่จดทะเบียนเลิก
ประกอบกิจการจํานวน 3 โรง ไดแก อุตสาหกรรม
ผลิตช้ินสวนเครื่องจักรและอุปกรณทั่วไปจํานวน 1 
โรง เงินลงทุน 9,700,000 บาท คนงานถูกเลิกจาง
จํานวน 5 คน อุตสาหกรรมผลิตอิฐและกระเบื้อง
ดินเผาจํานวน 1 โรง เงินลงทุน 5,000,000 บาท 
ค น ง า น ถู ก เ ลิ ก จ า ง จํ า น ว น  1 2  ค น  แ ล ะ
อุตสาหกรรมทําประดิษฐกรรมจากไม เชน ไม
ยางพาราจํานวน 1 โรง เงินลงทุน 900,000 บาท 
คนงานถูกเลิกจางจํานวน 29 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา  :  สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดอางทอง 
 

ท่ีมา: สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดอางทอง 
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ท่ีมา  :   สํานักงานสถิติจังหวัดอางทอง  

ประชากรรวม 
275,489 

 

 
 

สถานการณดานแรงงานจังหวัดอางทอง       
ไตรมาส 1 ป 2554 ชวงเดือนมกราคม – มีนาคม          
ขอนําเสนอขอมูลในประเด็นตาง ๆ ตามลําดับคือ 

1) กําลังแรงงาน  การมีงานทํา               
               การวางงาน 

2) การสงเสริมการมีงานทํา 
3) การพัฒนาศักยภาพแรงงาน 
4) การคุมครองแรงงานและสวัสดิการ 
5) การประกันสังคม 

 
 
 

 

 
ขอมูลกําลังแรงงาน การมีงานทํา และ 

การวางงาน เปนขอมูลการสํารวจภาวการณการ
ทํางานของประชากร โดยสํานักงานสถิติจังหวัด
อางทองดําเนินการสํารวจเปนรายเดือนและ
ประมวลผลเปนรายไตรมาส ซึ่งในไตรมาส 1 ป 
2554 การสํารวจภาวการณทํางานจะใชขอมูล    
ณ ไตรมาส 4 ป 2553 (ตุลาคม – ธันวาคม) พบวา 
ในจังหวัดอางทองมีผูอยูในวัยทํางานหรืออายุ 15 
ปข้ึนไป จํานวน 230,379 คน จําแนกเปนผูอยูใน
กําลังแรงงาน ไดแก ผูมีงานทํา ผูวางงาน และผูรอ
ฤดูกาล จํานวน 166,736 คน คิดเปนรอยละ 
72.37 ของประชากรวัยแรงงานทั้งหมด ขณะที่     
ผูไมอยูในกําลังแรงงาน ไดแก ผูทํางานบาน เรียน
หนังสือ เด็ก คนชราที่ไมสามารถทํางานไดจํานวน 
63,643 คน คิดเปนรอยละ 27.62 ของผูอยูในวัย
แรงงานทั้งหมด เมื่อพิจารณาผูอยูในวัยทํางานหรือ
อายุ 15 ปข้ึนไปที่มีจํานวน 230,379 คน พบวามี
สัดสวนที่เพิ่มข้ึนจากไตรมาสเดียวกันของปที่ผาน
มาที่มีจํานวน 160,733 คน คิดเปนรอยละ 43.33
และมีสัดสวนเพิ่มข้ึนจากไตรมาสที่แลวที่มีจํานวน 
229,448 คน คิดเปนรอยละ 0.41 

 

แผนภูมิที่  1  โครงสรางประชากรจังหวัดอางทอง 
ไตรมาส 4 / 2553 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

กลุมผูอยูในวัยทํางาน (ผูมีอายุ 15 ปข้ึนไป)  
จํานวน 230,379 คน พบวาเปนผูอยูในกําลัง
แรงงาน 166,736 คน โดยจําแนกเปนผูมีงานทํา  
162,167 คน คิดเปนรอยละ 97.26 ของผูอยูใน
กําลงัแรงงานทั้งหมด ขณะที่ผูวางงานมี 3,873 คน 
หรือรอยละ 2.32 และผูรอฤดูกาล 695 คน (รอยละ  
0.42) ซึ่งหากพิจารณาจํานวนผูมีงานทําในไตรมาส         
น้ีพบวามีจํานวนเพิ่มข้ึนจากไตรมาสที่แลว 5,929 คน 
คิดเปนรอยละ 3.79 อยางไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบ 
กับไตรมาสเดียวกันของปที่ผานมา พบวา มีจํานวน
เพิ่มข้ึน 6,626 คน หรือรอยละ 4.26 เมื่อวิเคราะห
เปนอัตราการมีงานทําหรืออัตราจางงานซึ่งคํานวณ
จากสัดสวนผูมงีานทําตอผูอยูในกําลังแรงงานไตรมาส 

 

หนวย  :  คน 

ผูอยูในวัยแรงงาน 
(อายุ 15 ปข้ึนไป) 

230,379 

ผูไมอยูในวัยแรงงาน 
(อายุต่ํากวา 15 ป) 

45,110 

ผูไมอยูในกําลังแรงงาน 
63,643 

ผูมีงานทํา 
162,167 

ผูวางงาน 
3,873 

ทํางานบาน 
16,823 

เรียนหนังสือ 
15,275 

อ่ืน ๆ  
(รวมทั้งเด็ก/คนชรา) 

31,545 

ผูอยูในกําลังแรงงาน 
166,736 

ผูรอฤดูกาล 
695 

สถานการณดานแรงงาน  

1) กําลังแรงงาน การมีงานทํา  
    การวางงาน 
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หนวย  :  คน 

 

44,298

23,896

10,161

9,822

6,645

- 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000

การผลิต

การขายสงฯ

การกอสราง

โรงแรมและภัตตาคาร

การบริหาราชการ

อุตสาหกรรม

จํานวน (คน)

 
น้ีมีอัตรารอยละ 97.26 แสดงใหเห็นวาผูอยูในกําลัง
แรงงาน 100 คน จะมีงานทําประมาณ 97 – 98 คน 
ซึ่งอัตราการจางงานในภาพรวมไตรมาสน้ีมีสัดสวน
ใกล เคียงกับไตรมาสที่แลวที่มีอัตรา 96.51และ
ใกลเคียงกับไตรมาสเดียวกันของปที่ผานมาที่มีอัตรา 
96.77 

สวนอัตราการว างงานซึ่ งคํ านวณจาก                
ผูวางงานตอผูอยูในกําลังแรงงานมีอัตรารอยละ 
2.32 พบวามีอัตราลดลงรอยละ 30.95 จากไตรมาส
ที่แลวที่มีอัตรารอยละ 3.36 และเมื่อเปรียบเทียบ
กับไตรมาสเดียวกันของปที่ผานมาพบวามีอัตรา
ลดลงรอยละ 20.82 (ไตรมาส 4 ป 2552 รอยละ 
2.93) แสดงใหเห็นวาเศรษฐกิจไตรมาสน้ีเริ่มฟนตัว 
ธุรกิจมีการจางงานเพิ่มข้ึนทําใหอัตราการวางงาน
ลดลง สําหรับตัวเลขในกลุมของผูที่ไมอยูในกําลัง
แรงงานในไตรมาสน้ีมีจํานวน 63,643 คน พบวา 
เปนผูทํางานบาน ผูเรียนหนังสือ และเด็ก คนชรา  
ที่ไมสามารถทํางานไดโดยมีจํานวน 16,823 คน 
15,275 คน และ 31,545 คน ตามลําดับ  

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบประชากรจังหวัดอางทอง 
จําแนกตามเพศและสถานภาพแรงงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
              

             
 

 
 

 

 
สําหรับจํานวนผูมีงานทําในไตรมาส 1 ป 

2554 จะใชขอมูล ณ ไตรมาส 4 ป 2553 ดังที่กลาว
มาแลวน้ันมีจํานวน 162,167 คน แยกเปนทํางานใน
ภาคเกษตรกรรม 47,749 คน คิดเปนรอยละ 29.44
ของผูมีงานทําทั้งหมด ซึ่งมีสัดสวนสูงกวาไตรมาส        
ที่ผานมาจํานวน 9,212 คิดเปนรอยละ 23.90           
(ไตรมาส 3 ป 2553 มีจํานวน 38,537 คน) และ          
เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปที่ผานมาพบวา             
มีสัดสวนสูงกวารอยละ 4.42 (ไตรมาส 4 ป 2552           
มีจํานวน 45,728 คน) แรงงานนอกภาคเกษตรกรรม
ไตรมาส 4 ป 2553 มีจํานวน 114,418 คน คิด
เปนร อย 70.56 ของผู ม ีงานทําทั ้งหมด ซึ ่งมี
สัดสวนลดลงจากไตรมาสที่ผานมาจํานวน 3,284 
คน คิดเปนรอยละ 2.79  (ไตรมาส 3 ป 2553 มีจํานวน 
117,702 คน) และเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกัน
ของปที่ผานมาพบวาแรงงานนอกภาคเกษตรกรรม
ไตรมาสน้ีมีสัดสวนสูงข้ึนรอยละ 4.19 (ไตรมาส 4 ป 
2552 มีจํานวน 109,813 คน) ทั้งน้ีใน  ไตรมาสน้ีพบวา
กลุมผูทํางานนอกภาคเกษตรกรรมจะทํางานใน
สาขาการผลิตมากที่สุดจํานวน  44,298 คน คิดเปน
รอยละ 38.72 ของผูทํางานนอกภาคเกษตรกรรม
ทั้งหมด รองลงมาคือสาขาการขายสง การขายปลีกฯ 
จํานวน 23,896 คน (รอยละ 20.88)  สาขาการกอสราง
จํานวน 10,161 คน (รอยละ 8.88)สาขาโรงแรมและ
ภัตตาคารจํานวน 9,822 คน (รอยละ 8.58) สาขาการ
บริหารราชการจํ านวน 6,645 (ร อยละ 5.81) 
(รายละเอียดตามตารางภาคผนวก 2 และแผนภูมิที่ 2)  
 
แผนภูมิที่ 2 ผูมีงานทําจังหวัดอางทองจําแนกตาม

ประเภทอุตสาหกรรม (5 อันดับแรก)  
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดอางทอง 
 

ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดอางทอง 

หมายเหตุ  : *รวมยังเด็ก  ชรา/ไมสามารถทํางานได 
1.อัตราการจางงานตอกําลังแรงงานจังหวัด=    ผูมีงานทําในจังหวัด  X  100 

                                                                  ผูอยูในกําลังแรงงานในจังหวัด 
 2.อัตราการวางงานจังหวัด   =    ผูวางงานในจังหวัด  X  100 

          ผูอยูในกําลังแรงงานในจังหวัด 
 



                                                                                        รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดอางทอง  ไตรมาส 1 ป 2554 

 
                            

43,025

30,659
26,820

20,672
18,194

-
5,000

10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000

จํานวน (คน)

ผูมีฝมือด านการเกษตรฯ

ผูปฏิบัติ การโรงงานฯ

พนักงานบริการฯ

ผูปฏิบั ติ งานธุรกิจการค า

อาชีพงานพ้ืนฐาน

อาชีพ

49,458

28,592 27,255 27,109 25,572

-

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

จํานวน (คน)

 ต่ํากวาประถม
 ม.ตน

ประถมศึกษา

ม.ปลาย

อุดมศึกษา

ระดับการศึกษา

2,989
14,451

71,924

47,894

24,446

463
0

10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000

จํานวน (คน)

นายจาง

ลูกจางรัฐบาล

ลูกจางเอกชน

ทํางานสวนตัว

ชวยธุรกิจครอบครัว

การรวมกลุม

สถานภาพ

 
เมื่อพิจารณาผูมีงานทําตามอาชีพ พบวา

อาชีพที่มีผูทํางานสูงสุด 5 อันดับแรกคือ (1)อาชีพ
ผู ป ฏิบั ติ ง าน ที่ มี ฝ มื อ ด า นก า ร เ กษต ร แล ะ             
การประมงจํานวน 43,025 คน หรือรอยละ 26.53 
(2)อาชีพผูปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักร และ
ผูปฏิบัติงานดานการประกอบจํานวน 30,659 คน 
หรือรอยละ 18.91 (3)อาชีพพนักงานบริการและ
พนักงานในรานคาและตลาดจํานวน 26,820 คน 
หรือรอยละ 16.54 (4)อาชีพผูปฏิบัติงานดาน
ความสามารถทางฝมือและธุรกิจการคาที่เกี่ยวของ
จํานวน 20,672 คน หรือรอยละ 12.75 และ
(5)อาชีพงานพื้นฐานตางๆ ในดานการขายและการ
ใหบริการจํานวน 18,194 คน หรือรอยละ 11.22 
(รายละเอียดตามตารางภาคผนวก 3 และแผนภูมิ
ที่ 3) 

แผนภูมิที่ 3 ผูมีงานทําจังหวัดอางทอง     
จําแนกตามอาชีพ ( 5 อันดับแรก) 

 
 

 
 
 
 
 
 

                   

               

หากศึกษาถึงระดับการศึกษาของผูมีงาน
ทํา พบวา ผูมีงานทําสวนใหญเปนผูมีการศึกษาใน
ระดับตํ่ากวาประถมศึกษาจํานวน 49,458 คน   
คิดเปนรอยละ 30.50 รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษา
ตอนตนจํานวน 28,592 คน หรือรอยละ 17.63       
และระดับประถมศึกษาจํานวน 27,255 คน          
หรือรอยละ 16.81(รายละเอียดตามตาราง
ภาคผนวก 4) 

 
 

 

 
แผนภูมิที่ 4  เปรียบเทียบผูมีงานทําจังหวัดอางทอง 

จําแนกตามระดับการศึกษา 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ในดานสถานภาพการทํางานของผูมีงานทํา 
พบวาสวนใหญเปนลูกจางเอกชนจํานวน 71,924 
คน คิดเปนรอยละ 44.35 รองลงมาคือทํางาน
ส วนตัวและช วยธุรกิ จครอบครั วหรื อทํ างาน            
ใหครอบครัวโดยไมไดรับคาจางมีรอยละ 29.53 
(47,894 คน) และรอยละ 15.08 (24,446 คน) 
ตามลําดับ สวนผูมีงานทําที่มีสถานภาพเปนนายจาง
มีเพียงรอยละ 1.84 (จํานวน 2,989 คน) ลูกจาง
รัฐบาลรอยละ 8.91 (14,451 คน) นอกจากนี้ยัง
พบการรวมกลุมเพื่อทํางานเปนกลุ มอาชีพมี
รอยละ 0.29 (463 คน)  

แผนภูมิที่ 5 เปรียบเทียบผูมีงานทําจังหวัดอางทอง
จําแนกตามสถานภาพการทํางาน   

 
 

 

 

 

 
 

 
ในประเด็นผูวางงานพบวามีผูวางงาน

ทั้งสิ้น 3,873 คน เปนเพศชาย 2,268 คน คิดเปน
อัตราการวางงานรอยละ  2.70 ของผูอยูในกําลัง
แรงงานเพศชายทั้งหมดและเพศหญิง 1,606 คน  

ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดอางทอง 
 

ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดอางทอง 
 

ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดอางทอง 
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คิดเปนรอยละ 1.94 ของผูอยูในกําลังแรงงานเพศ
หญิงทั้งหมด แตเมื่อพิจารณาอัตราการวางงาน
ภาพรวม โดยการคํานวณจากจํานวนผูวางงานตอ
กําลังแรงงานปจจุบันหรือผูอยู ในกําลังแรงงาน       
จะพบวาอัตราการวางงานภาพรวมของจังหวัด
อางทองมีอัตรารอยละ 2.32 มีสัดสวนลดลงจาก
ไตรมาสที่แลวที่มีอัตราการวางงานรอยละ 3.36 และ
ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปที่ผานมาที่มีอัตรา
รอยละ 2.93  

แผนภูมิที่ 6  เปรียบเทียบผูวางงานจังหวัดอางทอง 
จําแนกตามเพศ   

 
 
 

 

 

 

 

สําหรับแรงงานนอกระบบ สํานักงานสถิติ
จังหวัดอางทอง รายงานวา ในป 2552 ผูมีงานทํา         
ที่อยู ในแรงงานนอกระบบทั้งสิ้น 93,807 คน          
เปนสัดสวนที่เพิ่มข้ึนจากการสํารวจในป 2551 
จํานวน 2,946 คน ป 2551 มีแรงงานนอกระบบ 
90,861 คน คิดเปนอัตราที่เพิ่มข้ึนรอยละ 3.24 
โดยในป2552 น้ี แรงงานนอกระบบเหลา น้ี             
จะทํางานในภาคเกษตรกรรมจํานวน 46,947 คน       
คิดเปนรอยละ 50.05 ขณะที่ทํางานนอกภาค
เกษตรจํานวน 46,860 คน (รอยละ 49.95) ซึ่ง
แรงงานนอกระบบในภาคเกษตรกรรมเพิ่มข้ึนจาก
ป 2551 จํานวน 1,088 คน (เพิ่มข้ึนรอยละ 2.37) 
และแรงงานภาคเกษตรเพิ่มข้ึนจาก 45,001 คน 
ในป 2551 เปน 46,860 คน ในป 2552 คิดเปน
สัดสวนที่เพิ่มข้ึนรอยละ 4.13 โดยกลุมนอกภาค
เกษตรไตรมาสน้ี เมื่อพิจารณาจําแนกตามประเภท
อุตสาหกรรม พบวา อุตสาหกรรมที่มีจํานวน
แรงงานนอกระบบสูงสุด 3 อันดับแรก คือ            

 
(1)การขายสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนต  
จํานวน 15,341 คน (รอยละ 32.74 ของแรงงานนอก
ระบบนอกภาคเกษตรทั้งหมด) (2)โรงแรมและ
ภัตตาคารจํานวน 9,173 คน (รอยละ 19.58ของ
แรงงานนอกระบบนอกภาคเกษตรทั้งหมด) และ 
(3)การผลิตจํานวน 9,097 คน (รอยละ 19.41 ของ
แรงงานนอกระบบนอกภาคเกษตรทั้งหมด) 

แผนภูมิที่ 7 จํานวนผูมีงานทําที่อยูในแรงงานนอกระบบ              
จังหวัดอางทอง จําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 

นอกภาคเกษตร (3 อันดับแรก)   

 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อพิจารณาแรงงานนอกระบบจําแนก
ตามอาชีพ  พบวา อาชีพที่แรงงานนอกระบบทํา
สูงสุด 3 อันดับแรก คือ (1)อาชีพดานการเกษตร
และประมงจํานวน 39,250 คน (รอยละ 41.84 
ของแรงงานนอกระบบทั้งหมด) (2)อาชีพพนักงาน 
บริการจํานวน 21,838 คน (รอยละ 23.28 ของ
แรงงานนอกระบบทั้งหมด) (3)อาชีพข้ันพื้นฐาน
จํานวน 14,057 คน (รอยละ 14.98 ของแรงงานนอก
ระบบทั้งหมด)  

แผนภูมิที่ 8 จํานวนผูมีงานทําที่อยูในแรงงานนอกระบบ
จังหวัดอางทอง จําแนกตามอาชีพ (3 อันดับแรก) 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดอางทอง    

 

ที่มา :สํานักงานสถิติจังหวัดอางทอง 
 

ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดอางทอง 
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ไมทราบ
 299 คน

ตํากวาประถม
 41,724 คน

อุดมศึกษา
 3,084 คน

ม.ปลาย
 9,212 คน

ไมมีการศึกษา
 3,009 คน

ม.ตน
 14,210 คน

ประถม
 18,227 คน

 
เมื่อพิจารณาแรงงานนอกระบบจําแนก     

ตามอายุ  พบวาสวนใหญมีอายุในชวง 40-49 ป
จํานวน  25,530  คน คิดเปนรอยละ 27.22 รองลงมา
คืออายุ 50 - 59 ป จํานวน 20,948 คน (รอยละ 
22.33) และอายุ 60 ปข้ึนไป จํานวน 17,743 คน 
(รอยละ 18.91) สวนชวงอายุ 15 - 19 ป มีนอย
ที่สุด 2,935 คน (รอยละ 3.13) 

 

แผนภูมิที่ 9 จํานวนผูมีงานทํา ที่อยูในแรงงานนอกระบบ
ในจังหวัดอางทอง  จําแนกตามอายุ  ป 2552 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
สําหรับดานการศึกษา พบวา แรงงานนอก

ระบบสวนใหญมี การ ศึกษาในระดับ ตํ่ ากว า
ประถมศึกษามีจํานวน 41,724 คน (ร อยละ 
44.48) รองลงมา คือระดับประถมศึกษา จํานวน  
18,227 คน (รอยละ 19.43) และระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน  14,210  คน (รอยละ 15.15)  

แผนภูมิที่ 10 ผูมีงานทําที่อยูในแรงงานนอกระบบ
ในจังหวัดอางทอง  จําแนกตามระดับการศึกษา  

ป  2552 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

ภารกิจการสงเสริมใหประชาชนมีงานทํา  
เ ป น ภ า ร กิ จ ห ลั ก ข อ ง ก ร ะ ท ร ว ง แ ร ง ง า น                     
หนวยงานที่มีบทบาทในภารกิจน้ีคือ สํานักงาน
จัดหางานจังหวัดอางทอง  ซึ่งใหบริการจัดหางานโดย
ไมเสียคาใชจาย เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีงานทํา       
มีรายไดที่เหมาะสม ลดปญหาการวางงานและการ
ขาดแคลนแรงงาน รูปแบบการดําเนินงานมีทั้งการ
จัดหางานในประเทศและตางประเทศ ซึ่งการจัดหา
งานในประเทศชวงไตรมาสที่ 1 ป 2554 สํานักงาน
จัดหางานจังหวัดอางทองไดแจงตําแหนงงานวาง 
225 อัตรา  ซึ่งมีสัดสวนเพิ่มข้ึนจากไตรมาสที่แลว 109 
อัตรา คิดเปนสัดสวนที่เพิ่มข้ึนรอยละ 93.97 และเมื่อ
เปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปที่ผานมา พบวา 
ตําแหนงงานวางมีสัดสวนเพิ่มข้ึนรอยละ 38.04 โดยใน
ไตรมาส 1 ป 2553 มีตําแหนงงานวาง 163 อัตรา           

ในสวนของผูลงทะเบียนสมัครงานไตรมาส
น้ีพบวามี  1,305 คน ซึ่ งมีสัดสวนเพิ่มข้ึนจาก
ไตรมาสที่แลวจํานวน 444 คน คิดเปนรอยละ 
51.57 (861 คน) และเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส
เดียวกันของปที่ผานมาที่มีจํานวนผูสมัครงาน 608 
คน มีสัดสวนเพิ่มข้ึนจํานวน 697 คน คิดเปน
สัดสวนที่เพิ่มข้ึนรอยละ 114.64  

ขณะที่ผูไดรับการบรรจุงานในไตรมาสน้ี       
มีจํานวน 757 คน ซึ่งมีสัดสวนเพิ่มข้ึนจากไตรมาส
ที่แลวจํานวน 198 คน คิดเปนรอยละ 35.42         
( 559 คน) ทั้งน้ีเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของป
ที่ผานมา พบวามีจํานวนเพิ่มข้ึน 259 คน (498 
คน) คิดเปนรอยละ 52.01 ปรากฏรายละเอียดตาม
แผนภูมิที่ 11 

 
 
 
 

ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดอางทอง    

 

ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดอางทอง    

 

2) การสงเสริมการมีงานทํา 
 

2.1 การจัดหางานในประเทศ 
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ไมระบุ

172 คน

76.44%

หญิง

8 คน

3.56%

ชาย

45 คน

20%

 
      แผนภูมิที่ 11 เปรียบเทียบตําแหนงงานวาง/            
           ผูลงทะเบียนสมัครงานและการบรรจุงาน 

 

 

 

 

 
 

 

สําหรับตําแหนงงานวางไตรมาส 1 ป 2554 
พบวาเปนเพศชาย 45 อัตรา คิดเปนสัดสวนรอยละ 20 
ของตําแหนงงานวางทั้งหมด ขณะที่เพศหญิงมี 8 อัตรา 
(รอยละ 3.56) และไมระบุเพศ 172 อัตรา (รอยละ 
76.44) การที่ ตําแหนงงานวางสวนใหญคือ รอยละ 
76.44 ไมไดระบุวาตองการเพศชายหรือเพศหญิง 
สะทอนใหเห็นวาทัศนะของนายจางไมวาเพศชายหรือ
เพศหญิงมีศักยภาพเทากันเพศจึงไมไดเปนอุปสรรค     
ตอการทํางาน แรงงานทุกคนมีความเสมอภาคในการ
ทํางาน นายจางสวนใหญจึงมิไดระบุวาตองการเพศใด 
ทั้งน้ี การไมไดระบุเพศของนายจางมีขอดีอีกประการ
หน่ึงคือทําใหนายจางมีโอกาสคัดเลือกหรือพิจารณา
ผูสมัครไดมากกวาการระบุเพศใดเพศหน่ึง 
 

แผนภูมิที่ 12 ตําแหนงงานวางแยกตามเพศ 

 

 
 

 
 

 
 
เมื่อพิจารณาถึงจํานวนผูมาลงทะเบียน

สมัครงานในไตรมาสน้ีพบวามีจํานวนทั้งสิ้น 1,305
คน เปนเพศชาย 564 คน คิดเปนรอยละ 43.22 
ของผูลงทะเบียนสมัครงานทั้งหมด เพศหญิง 

 

 
จํานวน 741 คน คิดเปนรอยละ 56.78 และการ
บรรจุงานมีผูไดรับการบรรจุงานใหมีงานทําทั้งสิ้น 
757 คน โดยสัดสวนของเพศหญิงจะไดรับการ
บรรจุงานมากกวาเพศชาย กลาวคือผูบรรจุงานที่
เปนเพศหญิงมีสัดสวนรอยละ 57.60 (436 คน) 
ขณะที่เพศชายมีรอยละ 42.40 (321 คน) ซึ่งเปน
สัดสวนที่สอดคลองกับจํานวนผูสมัครงานที่มีเพศ
หญิงมากกวาเพศชาย  
 

แผนภูมิที่ 13 ตําแหนงงานวาง/ผูสมัครงาน/ 
การบรรจุงานจําแนกตามเพศ 

 

 

 

 

 
 

 
ในสวนตําแหนงงานวางตามระดับการ         

ศึกษาไตรมาส 1 ป 2554 พบวา ตําแหนงงานวาง
ตามระดับการศึกษาที่ตองการสูงสุดคือระด ับ
มัธยมศึกษามีรอยละ 40.89 (92 อัตรา) เมื ่อ
เทียบกับไตรมาสที่ผานมาเพิ่มข้ึนรอยละ 253.85 
(26 อัตรา) รองลงมาเปนระดับประถมศึกษาและ
ตํ่ากวารอยละ 27.11 (61 คน) เพิ่มข้ึนจากไตรมาส
ที่ผานมารอยละ 177.27 (22 อัตรา)  

สําหรับจํานวนผูสมัครงานในไตรมาสน้ี 
พบวา ผูมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษายังคงครอง
ตําแหนงสูงสุด คือรอยละ 50.50 (659 คน) 
เน่ืองจากเปนระดับการศึกษาภาคบังคับ ซึ่งรัฐบาล
สนับสนุนใหทุกคนเรียนฟรี 15 ป ต้ังแตระดับ 
อนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 ซึ่งหากไมได
ศึกษาตอระดับปริญญาตรีก็จะเริ่มหางานทํา
รองลงมาเปนระดับปวช./ปวส./อนุปริญญาที่มี
จํานวน 354 คน (รอยละ 27.13) ระดับปริญญาตรี 

ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดอางทอง 

 

ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดอางทอง 

 

ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดอางทอง 
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จํ า น วน  1 88  คน  ( ร อ ยล ะ  1 4 . 40 )  แล ะ
ระดับประถมศึกษาและตํ่ากวาจํานวน 104 คน 
(รอยละ 7.97) จากตัวเลขตําแหนงงานวางและ
ผูสมัครงานดังกลาวพบวาตําแหนงงานวางระดับ
มัธยมศึกษาและระดับปวช./ปวส./อนุปริญญามี
ความตองการนอยขณะที่มีผูสมัครงานระดับน้ีมี
มากแสดงวาสถานศึกษาสามารถผลิตกําลังคนได
มากกวาความตองการที่แทจริง ดังน้ันเพื่อไมใหเกิด
ปญหาการวางงานภาครัฐจึงตองจัดสรรตําแหนง
งานและวางแผนกําลังคนใหสอดคลองกับความ
ตองการของตลาดแรงงาน  

 สําหรับผูบรรจุงานระดับมัธยมศึกษามีการ
บรรจุงานมากที่สุดเมื่อเทียบกับระดับการศึกษาอื่นๆ 
คือมีจํานวน 399 คน (รอยละ 52.71) รองลงมา        
เปนระดับ ปวช./ปวส./อนุปริญญาจํานวน 182 คน                
(รอยละ 24.04) ระดับปริญญาตรีจํานวน 91 คน             
(รอยละ 12.02) และระดับประถมศึกษาและตํ่ากวา
จํานวน 85 คน (รอยละ 11.23) 
 

แผนภูมิที่ 14 ตําแหนงงานวาง/ผูสมัครงาน/ 
การบรรจุงานจําแนกตามระดับการศึกษา 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
จากรายละเอียดและแผนภูมิขางตนมี

ประเด็นที่นาสังเกตคือ จํานวนผูสมัครงานในทุกระดับ
การศึกษามีสัดสวนสูงกวาตําแหนงงานวาง แสดงวาผู
ตองการทํางานมีมากกวาตําแหนงงานที่จะรองรับได 
อยางไรก็ตามในระดับมัธยมศึกษาเปนระดับที่จํานวน
ผูสมัครงานสูงกวาตําแหนงงานวาง เน่ืองจากการจาง 

 

 
งานในปจจบุันตองการแรงงานระดับกลางถึงระดับลาง 
คือผูจบการศึกษาตํ่ากวาระดับปริญญาตรี และหาก
พิจารณาประเด็นการบรรจุงานกับตําแหนงงานวาง 
พบวาภาพรวมมีสัดสวนของผูไดรับการบรรจุงานตอ
ตําแหนงงานวางรอยละ 336.44 ขณะที่อัตราผูสมัคร
งานตอตําแหนงงานวางมีถึงรอยละ 580.00 แสดงวา
ผูสมัครมีมากกวาตําแหนงงานวาง แตไดรับการ
คัดเลือกเขาบรรจุงานรอยละ 336.44 ของตําแหนงงาน
วาง  

ตารางที่ 2 อัตราการบรรจุงานตอผูสมัครงานตอ
ตําแหนงงานวางและอัตราผูสมัครงานตอ             

ตําแหนงงานวาง จําแนกตามระดับการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
ประเด็นที่นาหยิบยกมาวิเคราะหคืออัตรา

การบรรจุงานตอตําแหนงงานวางและอัตราผูสมัครงาน
ตอตําแหนงงานวางมีสัดสวนสูงกวารอยละ 100 
(ตารางที่ 2) โดยเฉพาะระดับปริญญาตรีมีถึงรอยละ 
505.56 และ 1044.44 ตามลําดับ สะทอนใหเห็นวาม ี
ผูจบการศึกษาระดับน้ีมากขณะที่ตําแหนงงานรองรับมี
นอย การสงเสริมใหเรียนในระดับปริญญาตรีจึงควรมุง
ไปในสาขาที่เปนที่ตองการของตลาดแรงงาน  

ดานตําแหนงงานวางจําแนกตามอาชีพ 
พบวาอาชีพที่มีตําแหนงงานวางสูงสุด 5 อันดับแรก 
คือ (1)อาชีพงานพื้นฐาน ไดแก อาชีพที่เปนงานเรียบ
งายทําประจําหรือทําซ้ําๆ ประกอบดวย อาชีพดาน
การขายและการใหบริการตามทองถนนที่สาธารณะ  

ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดอางทอง 

 

ที่มา : ขอมูลดิบสํานักงานจัดหางานจังหวัดอางทอง 
ประมวลผลโดยสํานักงานแรงงานจังหวัดอางทอง 
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เชน ผูจําหนายสินคา/อาหารตามทองถนน ผูสง
เอกสาร ผูขนสัมภาระ รวมถึงแรงงานในดานเกษตร 
ประมง กอสราง การผลิต การขนสง ฯลฯ มีรอยละ
64.44 (145 อัตรา) (2)เสมียน/เจาหนาที่รอยละ 
44.67 (33 อัตรา) (3)พนักงานบริการ พนักงานขาย
ในร านคาและตลาดรอยละ 7.55 (17 อัตรา) 
(4)ผูปฏิบัติงานโดยใชฝมือในธุรกิจตางๆรอยละ 4.44 
(10 อัตรา) และ (5)ผูปฏิบัติงานในโรงงาน ผูควบคุม
เครื่องจักรและผูปฏิบัติงานดานการประกอบการ 
รอยละ 4.00 (9 อัตรา) 

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบการจัดอันดับ
ตําแหนงงานวางตามอาชีพในไตรมาส 1 ป 2554 
ตามที่กลาวมาขางตนกับไตรมาสที่แลว พบวา
อาชีพที่มีตําแหนงงานวางสูงสุด 2 อันดับแรก         
ในไตรมาสน้ีเปนอาชีพเดียวกับไตรมาสที่แลว          
คือ (1)อาชีพงานพื้นฐาน และ (2)อาชีพเสมียน 
เจาหนาที่ (รายละเอียดปรากฏในตารางภาคผนวก 
7)          

สํ าหรั บอา ชีพที่ มี ผู ส มั ค ร ง านสู ง สุ ด              
5 อันดับแรก คืออาชีพงานพื้นฐานจํานวน 912 คน 
(รอยละ 69.88)  รองลงมาคืออาชีพเสมียน
เจาหนาที่จํานวน 98 คน (รอยละ 7.51) อาชีพ
พนักงานบริการ พนักงานขายในรานคาและตลาด
จํานวน 92 คน (รอยละ 7.05) อาชีพชางเทคนิค
และผูป ฏิบั ติ งานที่ เกี่ ยวของจํ านวน 65 คน           
(รอยละ 4.98) อาชีพผูปฏิบัติงานโดยใชฝมือ     
ในธุรกิจตางๆ จํานวน 58 คน (รอยละ 4.44) สวน 
การบรรจุงานมีความสอดคลองกับผูสมัครงานโดย
ที่ 3 อันดับแรกเปนประเภทอาชีพเดียวกับผูสมัคร
งาน ไดแก อาชีพงานพื้นฐานจํานวน 532 คน 
(รอยละ 70.28) อาชีพอาชีพเสมียน เจาหนาที่
จํานวน 77 คน (รอยละ 10.17) และอาชีพ
พนักงานบริการ พนักงานขายในรานคาและตลาด
จํานวน 61 คน (รอยละ 8.06) รายละเอียดตาม
ตารางภาคผนวกที่ 7 
 
 
 

 
แผนภูมิที่ 15 เปรียบเทียบตําแหนงงานวาง  

จําแนกตามอาชีพ  
 
 

 
 
 

 

 
 

 
หากศึกษาในดานอุตสาหกรรมพบวา 

อุตสาหกรรมที่มีตําแหนงงานวางสูงสุด 5 อันดับ
แรกในไตรมาส 1 ป 2554 คือ (1)การผลิต 100 
อัตรา (รอยละ 44.44) (2)การขายสง การขายปลีก 
การซอมแซมยานยนต จักรยานยนต ของใชสวน
บุ คคล แล ะขอ ง ใ ช ใ น ครั ว เ รื อ น  64  อั ต ร า           
(รอยละ 28.44) (3)การบริหาราชการ และการ
ปองกันประเทศ รวมทั้งการประกันสังคมภาค
บังคับ 26 อัตรา (รอยละ 11.56) (4)การกอสราง 
13 อัตรา (รอยละ 5.78) และ (5)การทําเหมืองแร
และเหมืองหิน 5 อัตรา (รอยละ 2.22) เมื่อศึกษา        
การบรรจุงานพบวาอุตสาหกรรมที่มีการบรรจุ       
งานสูงสุด 5 อันดับแรกคือ (1)การผลิต 474 คน    
(รอยละ 62.62) (2)การขายสง การขายปลีก การ
ซอมแซมยานยนต จักรยานยนต ของใชสวนบุคคล
และของใชในครัวเรือน 103 คน (รอยละ 13.61) 
(3)บริการดานอสังหาริมทรัพย การใหเชา และ
บริการทางธุรกิจ 86 คน (รอยละ 11.36) (4)การ
บริหารราชการ และการปองกันประเทศ รวมทั้ง
การประกันสังคมภาคบังคับ 27 คน (รอยละ 3.57) 
(5)การขนสง สถานที่เก็บสินคาและการคมนาคม 
23 คน (รอยละ 3.04) 

 
 
 
 

ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดอางทอง    
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ตารางที่ 3 จํานวนตําแหนงงานวางและการบรรจุ

งานจําแนกตามอุตสาหกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
ชวงอายุที่เปนที่ตองการของตลาดแรงงาน

ในไตรมาสน้ีสวนใหญจะมีอายุระหวาง18-39 ป       
มีจํานวน 192 คน เพิ่มข้ึนจากไตรมาสที่แลว 83 
คน (รอยละ 76.15) โดยที่อายุ 18-24 ป ตองการ
สูงสุด 83 อัตรา (รอยละ 36.89) รองลงมาคือ          
อายุ 25-29 ป 68 อัตรา (รอยละ 30.22) และอายุ 
30-39 ป  41 อัตรา (รอยละ 18.22) สําหรับ
ผูสมัครงานในไตรมาสน้ีพบวาผูที่มีอายุ 30-39 ป 
สมัครงานสูงสุดจํานวน 421 คน (รอยละ 32.26) 
รองลงมาเปนผูสมัครงานที่มีอายุ 25-29 ปและ 
30-39 ป มีสัดสวนรอยละ 23.68 (309 คน) และ
รอยละ 22.45 (293 คน) ตามลําดับ ขณะที่ดาน
การบรรจุงานพบวา ผูมีอายุ 30-39 ป ไดรับการ
บรรจุงานสูงสุดจํานวน 243 คน (รอยละ 32.10) 
รองลงมาเปนชวงอายุ 25-29 ป มีจํานวน 222 คน 
(รอยละ 29.33) และชวงอายุ 18-24 ป จํานวน 
203 คน (รอยละ 26.82) 

 
 
 
 

 

 
แผนภูมิที่ 16 การบรรจุงานจําแนกตามอายุ 

 
 
 
 

 

  
 
 
ภารกิจสงเสริมการมีงานทํานอกจาก

ภารกิจที่ ไดกลาวมาแลว สํานักงานจัดหางาน
จังหวัดอางทองยังมีการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริม      
ใหประชาชนกลุมตางๆ มีงานทํา ไมวาจะเปน
นักศึกษาใหม ผูวางงาน ผูใชแรงงานที่มีงานทําอยู
แลวและมีความประสงคจะเปลี่ยนงาน ผูสูงอายุ 
แมบ านห รื อผู ต อ ง การ รั บ ง านไปทํ าที่ บ า น         
รวมทั้งทหาร เยาวชนในสถานพินิจใหมีงานทําโดย 
กิจกรรมที่จัดใหกลุมเปาหมายดังกลาวขางตน
ตลอดไตรมาส 1 ป 2554 มีผูไดรับประโยชนทั้งสิ้น 
449 คน โดยเปนชาย 239 คน คิดเปนรอยละ 
53.23 ของผูไดรับประโยชนทั้งหมด และหญิง 210 
คน (รอยละ 46.77) ซึ่งจํานวนผูไดรับประโยชนใน
ไตรมาสน้ีลดลงจากไตรมาสที่แลวจํานวน 3,030 
คน คิดเปนรอยละ 87.09 (ไตรมาส 4 ป 2553 มี
จํานวน 3,479 คน)  รายละเอียดกิจกรรมที่
ดําเนินการและจํานวนผูไดรับประโยชนปรากฏ
ตามตารางที่ 4 

 

ตารางที่ 4 การสงเสริมการมีงานทํา จําแนกตาม
กิจกรรมที่ดําเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดอางทอง    
 

ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดอางทอง 

 

ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดอางทอง    
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แรง งานตางด าว  หมาย ถึง  แรง งาน
ตางชาติที่เขามาทํางานในประเทศไทย สํานักงาน
จัดหางานจังหวัดอางทองไดแยกออกเปน 2 กลุม 
คือ (1)กลุมแรงงานตางดาวที่เขาเมืองถูกกฎหมาย 
แยกเปน ประเภทตลอดชีพ ประเภทสงเสริมการ
ลงทุน ประเภทช่ัวคราว ประเภทมาตรา 12 ยกเวนมติ
คณะรัฐมนตรี ประเภทตางดาวพิสูจนสัญชาติและ
ประเภทที่ไดรับอนุญาตทํางานตามขอตกลง MOU
สําหรับกลุมที่  (2 ) คือ แรงงานตางดาวที่ ไดรับ
อนุญาตทํางานตามมติคณะรัฐมนตรี แยกเปนสัญชาติ
พมา ลาว และกัมพูชา 

เมื่อพิจารณาขอมูลกลุมแรงงานตางดาว
ถูกกฎหมายคงเหลือขางตน พบวา  ณ เดือน
มีนาคม 2554 มีจํานวนแรงงานตางดาวที่เขามา
ทํางานอยางถูกตองตามกฎหมายคงเหลือจํานวน
ทั้งสิ้น 473 คน โดยสวนใหญเปนประเภทตางดาว
พิสูจนสัญชาติและประเภทที่ไดรับอนุญาตทํางาน
ตามขอตกลง MOU มีจํานวน 327 คน (รอยละ 
69.13) รองลงมาคือประเภทช่ัวคราวจํานวน 61 
คน (รอยละ 12.90)ประเภทสงเสริมการลงทุน
จํานวน 55 คน (รอยละ 11.63) และประเภท
มาตรา 12 ยกเวนมติคณะรัฐมนตรีจํานวน 30 คน 
(รอยละ 6.34) 
 

แผนภูมิที่ 17 แรงงานตางดาวถูกกฎหมายจังหวัด
อางทอง จําแนกตามประเภทการไดรับอนุญาต  

ณ เดือนมีนาคม 2554 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

  
 เมื่อศึกษาแรงงานตางดาวถูกกฎหมาย
จําแนกตามประเภทอาชีพและสัญชาติที่ เขามา
ทํางานมากที่สุด (ยกเวนประเภทตลอดชีพ )            
ณ เ ดือนมีนาคม  2554  มี จํ านวน 476  คน           
โดยพิจารณาตําแหนงงานที่ทําพบวาอาชีพที่คน
ตางดาวทํามากที่สุด ไดแก อาชีพงานพื้นฐาน         
คิดเปนรอยละ 75.00 (357 คน) รองลงมา          
เปนอาชีพผูประกอบวิชาชีพดานตางๆ มีจํานวน 
80 คน (รอยละ 16.81) อาชีพผูบัญญัติกฎหมาย 
ขาราชการระดับอาวุโส ผูจัดการจํานวน 31 คน 
(ร อยละ  6 .51)  และอาชีพช าง เทคนิคและ
ผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของจํานวน 8 คน (รอยละ 
1.68)  จากตัวเลขดังกลาวสะทอนให เห็นว า
ตลาดแรงงานมีความตองการจางแรงงานตางดาวที่
ประกอบอาชีพงานพื้นฐานมาก เน่ืองจากเปนงาน
ระดับลางที่คนไทยไมทําและนายจางสวนใหญ
ตองการใชแรงงานที่มีราคาถูก ซึ่งการเปดรับ
แรงงานตางดาวใหเขามาทํางานมากๆ จะสงผล
กระทบตอแรงงานไทย คือ แรงงานไทยถูกแยงงาน 
และการจัดการคุมครองดูแลตามกฎหมายไมดี
เทาที่ควร ดัง น้ันจึงตองมีการสงเสริมพัฒนา
ศั ก ย ภาพ แร ง ง าน ไทย ให เ ที ยบ เ ท า ร ะ ดั บ
มาตรฐานสากล เพื่อทดแทนแรงงานตางดาวถูก
กฎหมายดังกลาวขางตน 

แผนภูมิที่ 18 จํานวนแรงงานตางดาวถูกกฎหมาย
ในจังหวัดอางทอง จําแนกตามประเภทอาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

  ที่มา  : สํานักงานจัดหางานจังหวัดอางทอง 
ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดอางทอง    
 

2.2 แรงงานตางดาว 
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 ถาหากพิจารณาตามสัญชาติในกลุ ม
แรงงานตางดาว (ยกเวนประเภทตลอดชีพ) ขอมูล 
ณ เดือนมีนาคม 2554 จะพบวา แรงงานตางดาว
สัญชาติพมามีมากที่สุดจํานวน 234 คน คิดเปน
รอยละ 49.16 รองลงมาคือคือสัญชาติอื่นๆ 
จํานวน 132 คน (รอยละ 27.73) สัญชาติอินเดีย
จํานวน 57 คน (รอยละ 11.97) ตามลําดับ (ตาราง
ภาคผนวก 10 )  
 สําหรับแรงงานตางดาวในกลุมที่เขาเมือง
ผิดกฎหมายที่ ไดรับใบอนุญาตทํางานตามมติ
คณะรัฐมนตร ี3 สัญชาติ (พมา ลาว กัมพูชา) ยอด
คงเหลือ ณ เดือนมีนาคม 2554 มีจํานวน 534 คน 
แยกเปน สญัชาติพมา 491 คน คิดเปนรอยละ 91.95 
สัญชาติกัมพูชา 27 คน (รอยละ 5.05) และสัญชาติ
ลาว 16 คน (รอยละ 3.00)         
แผนภูมิที่ 19 แรงงานตางดาว 3 สัญชาติตามมติ ครม.  

ณ เดือนมีนาคม 2554 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แรงงานไทยในตางประเทศในชวงไตรมาส 
1 ป 2554 มีแรงงานไทยที่ลงทะเบียนแจงความ
ประสงค เ ดินทางไปทํางานตางประเทศผาน
สํานักงานจัดหางานจังหวัดอางทอง 19 คน ซึ่งเปน
เพศชายทั้งหมด 

ผูแจงความประสงคไปทํางานตางประเทศ
ผานสํานักงานจัดหางานจังหวัดอางทองในไตรมาส
น้ี สวนใหญเปนผูมีการศึกษาระดับประถมศึกษา 

 
และมัธยมศึกษา ระดับละ 9 คน คิดเปนรอยละ 
47.37 ของผูแจงความประสงคทั้งหมด รองลงมา
คือระดับปวช./ปวส./ปวท./อนุปริญญาจํานวน 1 
คน (รอยละ 5.26)  

แผนภูมิที่ 20 แรงงานไทยที่แจงความประสงค
เดินทางไปทํางานตางประเทศ  
จําแนกตามระดับการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

ในสวนของการอนุญาตให ไปทํางาน
ตางประเทศไตรมาส 1 ป 2554 พบวาแรงงานไทย
ที่ไดรับอนุญาตใหเดินทางไปทํางานตางประเทศ          
มีจํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 152.63 ของผูแจง
ความประสงคไปทํางานตางประเทศ ในไตรมาสน้ี
จะเห็นวาตัวเลขของการอนุญาตไปทํางานสูงกวา  
ผูแจงความประสงค เน่ืองจากแรงงานที่ทํางาน        
ในตางประเทศครบอายุสัญญาและมีการตอ
ใบอนุญาตทํางานจํานวนหน่ึง ประกอบกับแรงงาน
ที่แจงความประสงคในไตรมาสที่แลวไดรับอนุญาต
ใหทํางานในไตรมาสน้ี หากพิจารณาตามวิธีการ
เดินทางของผูเดินทางไปทํางานพบวา แรงงานจะ
ไปโดยวิธี Re-Entry คือกลับไปทํางานอีกครั้งหน่ึง 
โดยการตออายุสัญญาจํานวน 26 คน และนายจาง
พาไปฝกงานจํานวน 3 คน  

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับไตรมาสที่
แ ล ว  พ บ ว า  ผู ไ ด รั บ อ นุญ า ต ใ ห ไ ป ทํ า ง า น
ตางประเทศภาพรวมไตรมาสน้ีมีจํานวนเพิ่มข้ึน
จากไตรมาสที่แลว 6 คน คิดเปนสัดสวนทีเ่พิ่มข้ึน 

 

ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดอางทอง    
 

ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดอางทอง    
 

2.3 แรงงานไทยในตางประเทศ 
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รอยละ 26.09 นาจะมีผลมาจากภาวะเศรษฐกิจ
ของประเทศตางๆ ที่แรงงานไทยเดินทางไปทํางาน
เริ่มฟนตัว 

แร ง ง านไทยที่ ได เ ดินทาง ไปทํา ง าน
ตางประเทศสวนใหญจะไปทํางานในภูมิภาคอื่นๆ 
มีจํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 41.38 ของ
แรงงานไทยที่ เ ดินทางไปทํางานตางประเทศ
ทั้งหมด รองลงมาคือภูมิภาคเอเชีย จํานวน 10 คน 
(รอยละ 34.48) ภูมิภาคตะวันออกกลาง จํานวน 5 
คน (รอยละ 17.24) และภูมิภาคแอฟริกา จํานวน 
2 คน (รอยละ 6.90) (แผนภูมิที่  21) โดยใน
ภูมิภาคอื่นๆ ประเทศที่แรงงานไทยเดินทาง      
ไปทํางานสูงสุดคือประเทศอื่นๆ มีจํานวน 12 คน 
(รอยละ 41.38 ของแรงงานที่เดินทางไปทํางาน
ตางประเทศทั้งหมด) สวนภูมิภาคเอเชีย ประเทศ
อินโดนีเซียเปนประเทศที่แรงงานไทยไปทํางาน
มากที่สุด 4 คน (รอยละ 13.79 ของแรงงานไทย     
ที่เดินทางไปทํางานตางประเทศทั้งหมด) รองลงมา
คือประเทศญี่ปุน จํานวน 2 คน (รอยละ 6.90 
ประเทศมาเลเซีย จํานวน 2 คน (รอยละ 6.90) 
และประเทศไตหวัน จํานวน 2 คน (รอยละ 6.90)
สวนภูมิภาคตะวันออกกลาง ประเทศสหรัฐอาหรับ
เอมิเรทสเปนประเทศที่แรงงานไทยเดินทางไป
ทํางานมากที่สุดในไตรมาสน้ี มีจํานวน 3 คน         
(รอยละ 10.34 ของแรงงานไทยที่เดินทางไป
ทํางานตางประเทศทั้งหมด) รองลงมาคือ ประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย จํานวน 1 คน (รอยละ 3.45) และ
ประเทศการตา จํานวน 1 คน (รอยละ 3.45) 
ปรากฏรายละเอียดตามตารางภาคผนวก 11 
แผนภูมิที่ 21 แรงงานไทยที่ไดรับอนุญาตไปทํางาน

ตางประเทศ จําแนกตามภูมิภาค 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานไดดําเนินการ

ฝกอบรมพัฒนาผูใชแรงงานในรูปแบบตางๆ ไดแก 
(1)การฝกเตรียมเขาทํางาน เปนการฝกอาชีพ            
ใหกลุมแรงงานใหมหรือผู ถูกเลิกจ าง ว างงาน           
ที่ประสงคเขาสูตลาดแรงงานใหมีความรู ทักษะฝมือ
เพื่อใหสามารถทํางานไดตามมาตรฐานฝมือแรงงาน 
(2)การฝกยกระดับฝมือแรงงาน เปนการฝกอาชีพ
ใหแรงงานที่ทํางานอยูแลวหรือถูกเลิกจางเพื่อเพิ่ม
ความรู ทักษะและฝมือเฉพาะดานใหสูงข้ึนและ 
ทันกับเทคโนโลยีรวมสมัย สรางโอกาสการมีงานทํา 
และ (3)การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน เพื่อ
เพิ่มศักยภาพฝมือแรงงานไทยใหมีมาตรฐานฝมือ
สอดคล องและทั ดเที ยมกั บมาตรฐานสากล  
ขณะเดียวกันเปนการพัฒนาทักษะใหสอดคลองกับ
ความตองการของตลาดแรงงาน โดยภาพรวมของ
การฝกตางๆ ในไตรมาส 1 ป 2554 เปรียบเทียบกับ
ไตรมาสที่แลวพบวา ไตรมาสน้ีมีการฝกเตรียมเขา
ทํางานจํานวน 22 คน เพิ่มข้ึนจากไตรมาสที่แลว
จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 29.41 (ไตรมาส 4                 
ป 2553 มีการฝกจํานวน 17 คน) เมื่อพิจารณา
ตามกลุมอาชีพที่ฝกพบวามีผูเขารับการฝกอาชีพ 2 
กลุม คือกลุมอาชีพชางอุตสาหกรรมศิลป และกลุม
อาชีพธุรกิจและบริการ ซึ่งทั้ง 2 กลุมอาชีพยังอยู
ระหวางฝากฝก 

 

แผนภูมิที่ 22 การฝกเตรียมเขาทํางาน  
จําแนกตามกลุมอาชีพ  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดอางทอง    
 

3) การพัฒนาศักยภาพแรงงาน 
 

ที่มา:ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดอางทอง 
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การฝกยกระดับฝมือแรงงานมีผูเขารับการ

ฝกทั้งสิ้น 126 คน ลดลงจากไตรมาสที่แลวจํานวน 
149 คน คิดเปนรอยละ 54.18 (ไตรมาส 4 ป 
2553 มีการฝกจํานวน 275 คน) เมื่อพิจารณาตาม
กลุมอาชีพที่ฝกพบวากลุมชางอุตสาหกรรมศิลป
เปนกลุมอาชีพที่มีผูผานการฝกสูงสุดจํานวน 43 
คน (รอยละ 34.13) รองลงมาคือกลุมธุรกิจและ
บริการจํานวน 36 คน (รอยละ 28.57) กลุมชาง
เครื่องกลจํานวน 25 คน (รอยละ 19.84) และกลุม
ชางไฟฟา อิเล็กทรอนิกส และคอมพิวเตอรจํานวน 
22 คน (รอยละ 17.46)  

 

แผนภูมิที่ 23 การฝกยกระดับฝมือแรงงาน  
จําแนกตามกลุมอาชีพ  

 
 
 
 
 
 

 
 
นอกจากการฝกอบรมพัฒนาฝมือแรงงาน

ในรูปแบบตางๆ ที่กลาวมาแลว ศูนยพัฒนาฝมือ
แรงงานยังมีการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน 
โดยในไตรมาส 1 ป 2554 มีผูเขารับการทดสอบ
ทั้งสิ้นจํานวน 119 คน เพิ่มข้ึนจากไตรมาสที่แลวที่
มีการทดสอบ 24 คน โดยเพิ่มข้ึน 95 คน คิดเปน
รอยละ 395.83 และเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกัน
ของปที่แลวมีผูเขารับการทดสอบ 60 คน เพิ่มข้ึน 
59 คน คิดเปนรอยละ 98.33  

เ มื่ อ พิ จ า ร ณาผู เ ข า รั บ ก า ร ทดส อบ
มาตรฐานฝมอื จําแนกตามกลุมอาชีพ พบวา กลุม
อาชีพที่มีผู เขารับการทดสอบมากที่สุด คือกลุม
ธุรกิจและบริการจํานวน 101 คน คิดเปนรอยละ 
84.87 ของผูเขารับการทดสอบมาตรฐานฝมือ
ทั้งหมด และกลุมชางไฟฟา อิเล็กทรอนิกส และ
คอมพิวเตอร จํานวน 18 คน (รอยละ 15.13) 

 
ทั้งน้ีผูเขารับการทดสอบมาตรฐานฝมือ

แรงงานจํานวน 119 คน ผานการทดสอบทั้งสิ้น 
107 คน คิดเปนรอยละ 89.92 ของผูเขารับการ
ทดสอบทั้งหมด โดยกลุมอาชีพธุรกิจและบริการ       
มีผูผานการฝกจํานวน 89 คน คิดเปนรอยละ 
74.79 ของผูเขารับการทดสอบทั้งหมด และกลุม
ชางไฟฟา อิเล็กทรอนิกส และคอมพิวเตอรจํานวน 
18 คน (รอยละ 15.13)  

แผนภูมิที่ 24 ผูเขารับการทดสอบมาตรฐาน 
ฝมือแรงงาน จําแนกตามกลุมอาชีพ                         

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

ภารกิจของกระทรวงแรงงานที่ตอเน่ือง
จากการสงเสริมการมีงานทําและการพัฒนาฝมือ
แรงงานใหกลุมผูใชแรงงานเพื่อยกระดับฝมือให
เปนที่ยอมรับของตลาดแรงงานและทัดเทียม
มาตรฐานสากลคือการคุมครองลูกจาง/ผูใชแรงงาน
ใหไดรับความเปนธรรมในการจางงานภายใต
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และ
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 
เพื่อไมใหถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจางซึ่งการ
ดําเนินการดังกลาวน้ีเปนหนาที่ของสํานักงาน
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดอางทองโดย
มีจุดมุงหมายสูงสุด คือ ใหลูกจาง ผูใชแรงงาน      
มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน มีรายไดและสวัสดิการที่เปน
ธรรมเพียงพอตอการดํารงชีวิต ขณะเดียวกันในอีก
ดานหน่ึงก็ตองผดุงไวซึ่งความยุติธรรมกับฝาย
นายจาง กลาวคือไมโอนเอียงไปดานใดดานหน่ึง  

ที่มา:ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดอางทอง 
 

4) การคุมครองแรงงานและสวัสดิการ  
 ที่มา:ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดอางทอง 

 



                                                                                        รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดอางทอง  ไตรมาส 1 ป 2554 

 
                            ที่มา  :  สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดอางทอง 
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ปฏิบัติถูกตอง ปฏิบัติไมถูกตอง

ผลการตรวจ

ไตรมาส 4/53

ไตรมาส 1/54

 
โดยการดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคตามที่กลาว
มาแลว สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
จังหวัดอางทอง มีภารกิจ 4 ดาน คือ การคุมครอง
แรงงาน การจัดสวัสดิการแรงงาน การสงเสริมความ
ปลอดภัยในการทํางาน และการสงเสริมแรงงาน
สัมพันธ ซึ่งจะกลาวในรายละเอียดตอไป 

 

 

การตรวจแรงงานคือการตรวจสถาน
ประกอบกิจการซึ่ ง เปนมาตรการหน่ึงในการ
คุมครองแรงงานเพื่อใหแนใจวาผูใชแรงงานไดรับ
การปฏิบัติและดูแลตามกฎหมาย ขณะเดียวกันจะ
เปนมาตรการในการกํากับ ดูแลและกระตุน        
ให สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามกฎหมาย
คุมครองแรงงานและเอาใจใสดูแลลูกจางของตนให
มากข้ึนอีกดวย อยางไรก็ตามการตรวจสถาน
ประกอบกิจการมิใชเปนการไปจับผิดนายจาง 
หากแตเปนการตรวจเพื่อแนะนําใหความรูในการ
ปฏิบัติที่ ถูกตองแกนายจาง รวมทั้งสรางความ
เขาใจแกลูกจาง/ผูใชแรงงานเพื่อใหปฏิบัติให
ถูกตองตามกฎหมาย สําหรับไตรมาส 1 ป 2554 
(ขอมูล ณ 31 มีนาคม 2554) สํานักงานสวัสดิการ
และคุมครองแรงงานจังหวัดอางทอง ไดดําเนินการ
ตรวจสถานประกอบกิจการทั้งสิ้น 39 แหง เพิ่มข้ึน
จากไตรมาสที่แลว 12 แหง คิดเปนรอยละ 44.44 
สําหรับไตรมาสน้ีมีลูกจางที่ผานการตรวจหรือไดรับ
การคุมครองรวม 1,059 คน จําแนกเปนชายจํานวน 561 
คน คิดเปนรอยละ 52.97 ของลูกจางที่ไดรับการตรวจ
ทั้งหมด และหญิงจํานวน 498 คน  (รอยละ 47.03) ซึ่ง
สถานประกอบกิจการที่ตรวจเปนสถานประกอบ
กิจการขนาด 1-4 คน จํานวน 10 แหง ขนาด 5-9 คน 
จํานวน 14 แหง ขนาด 10-19 คน จํานวน 6 แหง 
ขนาด 20-49 คน จํานวน 6 แหง ขนาด 50-99 คน 
จํานวน 1 แหง และขนาด 100-499 คน จํานวน 2 แหง 
รายละเอียดดังตารางที่ 5  

เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ป  2553 
พบวามีการตรวจสถานประกอบกจิการเพิ่มข้ึนจํานวน  

 
12 แหง คิดเปนรอยละ 44.44 และจํานวนลูกจางที่
ผานการตรวจคุมครองแรงงานมีจํานวนเพิ่มข้ึน 686 
คน คิดเปนสัดสวนเพิ่มข้ึนรอยละ 183.91 (จํานวน 
1,059 คน) จากไตรมาสที่แลวที่มีการตรวจ 373 คน 
รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 5 

ตารางที่ 5 การตรวจแรงงานในสถานประกอบ
กิจการ จําแนกตามขนาดสถานประกอบกิจการ 

จังหวัดอางทอง   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ในสวนผลการตรวจพบวาสถานประกอบ

กิจการทั้ ง 39 แหง ปฏิบั ติถูกตองตามกฎหมาย
คุมครองแรงงาน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบสถานประกอบกิจการ        
ที่ปฏิบัติถูกตองตามกฎหมายตอจํานวนสถาน
ประกอบกิจการที่ตรวจในไตรมาสน้ีกับไตรมาสที่แลว
พบวามีสัดสวนเพิ่มข้ึนจากไตรมาสที่แลวรอยละ 
62.50 (ไตรมาส 4 ป  2553 รอยละ 88.89) 
รายละเอียดปรากฏในแผนภูมิที่ 23 และตาราง
ภาคผนวกที ่13                                  

แผนภูมิท่ี 25 เปรียบเทียบผลการตรวจ 
สถานประกอบกิจการ 

 

 
 

 

 ที่มา  : สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดอางทอง 
 หมายเหตุ  :  สปก. = สถานประกอบกิจการ 
                      ขอมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 

4.1 การตรวจแรงงาน 
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สําหรับการตรวจความปลอดภัยในการ

ทํางานเปนเครื่องมือในการคุมครองดูแลความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทํางานของลูกจาง รวมถึงเปนอีกมาตรการหน่ึง          
ที่ ดํ าเ นินการเพื่ อกระตุ นส งเสริมให เจ าของ           
สถานประกอบกิจการเห็นความสําคัญและตระหนัก       
ถึงเรื่องความปลอดภัยในการทํางาน ในรอบไตรมาส 
1 ป  2554 ชวงเดือนมกราคม - มีนาคม 2554    
ขอมูล ณ วันที่  31 มีนาคม 2554 สํ านักงาน
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดอางทองได
ดําเนินการตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบ
กิจการทั้งสิ้น 41 แหง ลูกจางที่ผานการตรวจ
ทั้ งสิ้น 1,136 คน จําแนกเปนชาย 617 คน          
คิดเปนรอยละ 54.31 ของลูกจางที่ผานการตรวจ
ความปลอดภัยในการทํางานทั้งหมด และหญิง
จํานวน 519 (รอยละ 45.69) โดยไตรมาสน้ีการ
ตรวจความปลอดภัยในการทํางานในสถาน
ประกอบกิจการมีจํานวนเพิ่มข้ึนจากไตรมาสที่
แลวจํานวน 14 แหง (ไตรมาส 4 ป 2553 ตรวจ 
27 แหง) และพบวาสัดสวนของลูกจางที่ไดรับการ
ตรวจคุมครองดานความปลอดภัยในการทํางาน
เพิ่มข้ึนจํานวน 763 คน (ไตรมาส 4 ป 2553 
ตรวจ 373 คน) 

ตารางท่ี 6 การตรวจความปลอดภัยในการ
ทํางานจําแนกตามขนาดสถานประกอบกิจการ 

จังหวัดอางทอง  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
อัตราการปฏิบัติถูกตองตามกฎหมายความ

ปลอดภัยในไตรมาส 1 ป  2554 พบวามีสถาน
ประกอบกิจการที่ปฏิบัติถูกตองตามกฎหมายความ
ปลอดภัยเพิ่มข้ึนจากไตรมาสที่แลวจํานวน 20 แหง 
คิดเปนรอยละ 95.24 (ไตรมาส 4 ป 2553 ปฏิบัติ
ถูกตอง 21 แหง) โดยสถานประกอบกิจการที่ปฏิบัติ
ถูกตองสูงสุด คือสถานประกอบกิจการขนาด 5-9 คน 
รอยละ 34.15 (จํานวน 14 แหง) รองลงมาคือขนาด 
1-4 คน รอยละ 26.83 (11 แหง) รายละเอียดดัง
ตารางที่ 7 

   ตารางที่ 7 เปรียบเทียบการตรวจ              
   ความปลอดภัยกับการปฏิบัติถูกตองตามกฎหมาย 

            ความปลอดภัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
การดําเนินการของเจาหนาที่สําหรับสถาน

ประกอบกิจการที่ปฏิบัติไมถูกตองตามกฎหมายความ
ปลอดภัย จะมีลักษณะเดียวกับการตรวจคุมครอง
แรงงานที่กลาวมาแลว คือหากพบวามีสิ่งที่พิจารณา
แลวเห็นวาเกิดความไมปลอดภัยหรือไมไดปฏิบัติตาม
กฎหมายความปลอดภัยจะดําเนินการตามความ 
รุนแรงของปญหา ไดแกการใหคําแนะนําในวิธีการ
ปฏิบัติที่ถูกตอง การออกคําสั่งใหสงเอกสาร เรียกพบ 
ปรับปรุง หรือหยุดการใชเครื่องจักร รวมทั้งการสง
เรื่องดําเนินคดี ทั้ งน้ี บางแหงอาจมีการดําเนิน      
การมากกวา 1 กรณี สําหรับการตรวจสถานประกอบ
กิจการในไตรมาส 1 ป  2554 พบวาไมมีสถาน
ประกอบกิจการปฏิบัติไมถูกตองตามกฎหมายความ
ปลอดภัย (รายละเอียดดังตารางภาคผนวกที่ 14) 

ที่มา  :  สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดอางทอง 

ที่มา  :  สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดอางทอง 
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สําหรับการประสบอันตรายหรือเจ็บปวย 
เน่ืองจากการทํางานในไตรมาส 1 ป 2554 พบวา การ
ประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเน่ืองจากการทํางานมี
ทั้งสิ้น 31 คน เพิ่มข้ึนจํานวน 7 คน จากไตรมาส        
ที่แลวที่มี 24 คน คิดเปนสัดสวนรอยละ 29.17          
โดยการประสบอันตรายในไตรมาสน้ีสวนใหญเกิดใน
สถานประกอบการขนาด 20-49 คน จํานวน 8 คน 
คิดเปนรอยละ 25.81 รองลงมาคือขนาด 10-19 
คน จํานวน 6 คน (รอยละ 19.35) ขนาด 200-
499  คน จํ าน วน  5  คน ( ร อ ยล ะ  16 .13 ) 
รายละเอียดตามแผนภูมิที่ 26 

แผนภูมิที่ 26 ผูประสบอันตรายหรือเจ็บปวย
เน่ืองจากการทํางานในจังหวัดอางทอง  จําแนกตาม

ขนาดสถานประกอบการ  ไตรมาส 1 ป 2554 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

เมื่อพิจารณาผูประสบอันตรายหรือเจ็บปวย
จากการทํางาน 31 คน ตามประเภทความรายแรง 
พบวาสวนใหญหยุดงานไมเกิน 3 วัน คือมีรอยละ 
61.29 (19 คน) และผูหยุดงานเกิน 3 วัน จํานวน 12  
คน (รอยละ 38.71) 

แผนภูมิที่ 27 ผูประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเน่ืองจาก  
การทํางานในจังหวัด  จําแนกตามประเภท 

ความรายแรง  ไตรมาส  1  ป  2554 
 

 

 

 

 

สําหรับสาเหตุการประสบอันตรายจาก
การทํางาน 3 อันดับแรก สรุปไดดังน้ี (1)วัตถุหรือ
สิ่งของตัด/บาด/ทิ่มแทงจํานวน 9 คน คิดเปน          
รอยละ 29.03 ของสาเหตุการประสบอันตราย
ทั้งหมด  (2)วัตถุหรือสิ่งของกระแทก/ชน จํานวน 4
คน (รอยละ 12.90) (3)ตกจากที่สูงจํานวน 3 คน 
(รอยละ 9.68) (แผนภูมิที่ 28)  

   แผนภูมิที่ 28 สาเหตุการประสบอันตรายอันตราย    
    เน่ืองจากการทํางานไตรมาส  1  ป  2554 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน

จังหวัดอางทองมีภารกิจในการสงเสริมและพัฒนา
ระบบแรงงานสัมพันธใหเหมาะสมและสอดคลอง
กับสภาพเศรษฐกิจสังคม เพราะระบบแรงงาน
สัมพันธไมเพียงเปนการปองกันความขัดแยง แตยัง
จะชวยเสริมสรางความรวมมือที่ดีตอกันระหวาง
นายจาง ลูกจาง และผูมีสวนเกี่ยวของ โดยมี
เปาหมายหลักเพื่อสรางสันติสุขในวงการแรงงาน 
ใหนายจางและลูกจางมีทัศนคติที่ดีตอกันในชีวิต
การทํางาน กอใหเกิดความสัมพันธในเชิงบวก เมื่อ
มีความเขาใจกันเปนอยางดียอมไมเกิดปญหา
ขัดแยง ข้ึนเกิดพลังในการขับเคลื่อนทีมงานมี
คุณภาพจะนําไปสูการเพิ่มผลิตภาพในการทํางาน 
ลูกจางหรือผูใชแรงงานมีความสุขในชีวิตการ
ทํางานมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนในที่สุด ขณะเดียวกนั 

ที่มา : สํานักงานประกันสังคมจังหวัดอางทอง 
 

ที่มา : สํานักงานประกันสังคมจังหวัดอางทอง 
 

4.2  การประสบอันตราย/เจ็บปวย 
     จากการทํางาน 
 

4.3 การแรงงานสัมพันธ 
 

ที่มา : สํานักงานประกันสังคมจังหวัดอางทอง 
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นายจางก็มีความสุขเน่ืองจากมีผลผลิตเพิ่มข้ึนเปน
ผลกําไรตามมา ทั้งน้ี ในกลุมของนายจางและ
ลูกจางจะมีการต้ังองคการเพื่อทําหนาที่ เปน
ตัวแทนตนเอง โดยเมื่อพิจารณาในสวนองคการ
นายจาง ไตรมาส 1  ป 2554 พบวา มีสมาคม
นายจาง 3 แหง คือ สมาคมนายจางรถบรรทุก 
2006 สมาคมนายจางเครื่องหวายและสมาคม
นายจางผูรับเหมากอสรางทั่วไปอางทอง 

ในสวนจํานวนองคการลูกจ างมี เพียง
สหภาพแรงงานในกิจการเอกชนจํานวน 2 แหง คือ
สหภาพแรงงานไทยเรยอน และสหภาพแรงงานไทย
คารบอนแบล็ค   

สําหรับการเกิดขอเรียกรอง/ขอพิพาท
แรงงานและขอขัดแยง ในไตรมาส 1 ป 2554 พบวา 
มีการเกิดขอขัดแยงทั้งสิ้น 1 แหง 1 ครั้ง ลูกจางที่
เกี่ยวของ 852 คน ทั้งน้ี การเกิดขอขัดแยงดังกลาว
สามารถยุติได โดยการยุติดวยวิธีตกลงกันทั้งหมด 
 

 
    

นอกจากการตรวจสถานประกอบกิจการ
เพื่อเปนการปองกันและใหความคุมครองแรงงาน
ไทยเพื่อใหมีคุณภาพชีวิตที่ ดีข้ึนแลว สํานักงาน
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดอางทอง ยัง
มีการสงเสริมการจัดสวัสดิการแรงงานในสถาน
ประกอบกิจการ โดยในไตรมาส 1 ป  2554 
สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด
อางทองไดดําเนินการสงเสริมใหสถานประกอบ
กิจการจัดสวัสดิการในรูปแบบตางๆ แกลูกจางหรือ
ผูใชแรงงาน รวมถึงนายจางสถานประกอบกิจการ  
7 กิจกรรม คือ 

กิจกรรมสงเสริมและการใหบริการดาน
สวัสดิการแรงงานนอกเหนือจากที่กฎหมายกําหนด 
(ตรวจ) ลูกจางไดรับประโยชน 1,006 คน 

กิจกรรมสงเสริมสวัสดิการดานสุขภาพ
และความมั่นคงทางเศรษฐกิจแกแรงงานนอก
ระบบ ลูกจางไดรับประโยชน 662 คน 

 
กิจกรรมโครงการพัฒนาความเขมแข็ง

คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ 
ลูกจางไดรับประโยชน 40 คน 

กิจกรรมโครงการปองกันและแกไข
ปญหาความขัดแยงดานแรงงานในสภาวะวิกฤต
เศรษฐกิจ ลูกจางไดรับประโยชน 37 คน 

กิจกรรมโครงการสรางและพัฒนา
เครือข ายด านแรงงานสัมพันธ  ลูกจาง ได รับ
ประโยชน 30 คน 

กิ จก รรมส ง เ ส ริ ม ให คว ามรู ด า น
คุมครองแรงงานแกแรงงานนอกระบบ คนกลาง       
ผูสงมอบงาน และผูที่เกี่ยวของ (อบรม) ลูกจาง
ไดรับประโยชน 350 คน 

กิ จ ก ร ร ม ม าต ร ฐ า นก า ร บ ริ ห า ร          
จัดการดานเอดส และวัณโรค ลูกจ า ง ได รั บ
ประโยชน 30 คน 
 
 

ใน ไตร ม าส  1  ป  2 554  สํ า นั ก ง าน
ป ร ะกั นสั ง ค มจั ง ห วั ดอ า ง ทอ ง ได ร า ย ง า น
สถานการณการเลิกจางวามีสถานประกอบการที่
เลิกกิจการ จํานวน 24 แหง ลูกจางถูกเลิกจาง 
จํานวน 460 คน 

 
 

ง านก า ร ป ร ะกั น สั ง คม เ ป น ภา ร กิ จ          
ที่กระทรวงแรงงานโดยสํานักงานประกันสังคม
จังหวัดอางทอง มีหนาที่ตองดูแลผูใชแรงงาน
เพื่อใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนและมีหลักประกันชีวิต
ที่มั่นคง ทั้งในยามปกติกรณีเกิดการวางงานและ
เมื่อยามแกชรา โดยดําเนินการภายใตแนวคิดเฉลี่ย
ทุกข เฉลี่ยสุข สําหรับขอมูลผูประกันตนและ        
สถานประกอบการที่ ข้ึนทะเบียนประกันสังคม
ไตรมาส 1 ป 2554 พบวามีสถานประกอบการ         
ที่ข้ึนทะเบียนประกันสังคมทั้งสิ้น 925 แหง ลดลง
จากไตรมาสที่แลวจํานวน 4 แหง คิดเปนรอยละ 
0.43 (ไตรมาส 4 ป 2553 มี 929 แหง) สําหรับ 

4.5  การเลิกจาง 
 

5) การประกันสังคม 
 

4.4  การสวัสดิการแรงงาน 
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ผูประกันตนมีทั้ งสิ้น 11,598 คน ลดลงจาก
ไตรมาสที่แลวจํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 0.22  
( ไต รมาส  4  ป  2 553  มี  11 , 624  คน )  ดั ง
รายละเอียดในตารางที่ 8 

ตารางที ่8 เปรียบเทียบการประกันสังคม 
ในจังหวัดอางทอง  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
สําหรับขอมูลสถานพยาบาลสํานักงาน

ประกันสังคมจังหวัดอางทองรายงานวาจํานวน
สถานพยาบาลไตรมาส 1 ป 2554 มีสถานพยาบาล
หลักในสังกัดประกันสังคมจํานวน 7 แหง ซึ่งเปน
สถานพยาบาลของรัฐบาลทั้งหมด  

สําหรับสถานะการเงินกองทุนเงินทดแทน
พบวามกีารรับเงินสมทบจํานวน 1,564,950.20 บาท 
สวนสถานะการเงินของกองทุนประกันสังคมมีเงิน
สมทบ 21,268,591.63 บาท ซึ่งในชวงไตรมาส 1 ป 
2554 จํานวนการใชบริการของกองทุนประกันสังคม
พิจารณาตามประเภทของประโยชนทดแทนซึ่งมี 7 
กรณี ไดแก เจ็บปวย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย 
สงเคราะหบุตร ชราภาพ และวางงาน ซึ่งไมนับรวม
ผูใชบริการในสถานพยาบาลเหมาจาย พบวา จํานวน
ผูใชบริการมีทั้งสิ้น 9,694 คน เพิ่มข้ึนรอยละ 7.95 
(เพิม่ข้ึน 714 คน) จากไตรมาสที่แลวมีจํานวน 8,980  

 

 
คน สําหรับประเภทประโยชนทดแทนที่ผูประกันตน
ใชบริการสูงสุดในไตรมาสน้ีไดแก กรณีสงเคราะหบุตร 
มีผูประกันตนใชบริการ 6,048 ราย คิดเปนรอยละ 
62.39 ของผูใชบริการทั้งหมด รองลงมาไดแกกรณี
เจ็บปวย วางงาน คลอดบุตร ชราภาพ ทุพพลภาพ
และตาย โดยมีสัดสวนรอยละ 23.88 (2,315 ราย), 
7.68 (745 ราย), 2.74 (266 ราย), 2.45 (237 ราย), 
0.55 (53 ราย), 0.31 (30 ราย) ตามลําดับ 

    แผนภูมิที่ 27 ผูประกันตนในจังหวัดอางทอง 
ที่ใชบริการกองทุนประกนัสังคม 
จําแนกตามประโยชนทดแทน 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

หากพิจารณาตามปริมาณการจายเงิน
ประโยชนทดแทน จะพบวามีการจายเงินทั้งสิ้น
จํานวน 24,776,101.49 บาท โดยกรณีสงเคราะห
บุตรมีการจายเงินสูงสุดจํานวน 6,955,200 บาท 
คิดเปนรอยละ 28.07 ของเงินประโยชนทดแทน       
ที่จาย รองลงมาคือกรณีชราภาพจายเงินประโยชน
ทดแทน 6,740,377.14 บาท (รอยละ 27.21) 
กร ณีคลอดบุตรจ าย เ งิ นประ โยชนทดแทน 
5,643,404 บาท (รอยละ 22.78) กรณีตาย
จายเงินประโยชนทดแทน 1,732,656.75 บาท 
(รอยละ 6. 99)  กรณีว า งงานมี การจ ายเงิ น
ประโยชนทดแทน 1,707,710.30 บาท (รอยละ 
6.89) กรณีเจ็บปวยมีการจายเงินประโยชนทดแทน  
1,484,409.80 บาท (รอยละ 5.99) สวนกรณีที่มี
การจายเงินประโยชนทดแทนนอยที่สุดคือกรณี
ทุพพลภาพจาย 512,343.50 บาท (รอยละ 2.07) 
 

ที่มา : สํานักงานประกันสังคมจังหวัดอางทอง 
 

ที่มา : สํานักงานประกันสังคมจังหวัดอางทอง 
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แผนภูมิที ่28  การจายเงินกองทุนประกันสังคม

จําแนกตามประเภทประโยชนทดแทน  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
สวนในดานจํานวนการใชบริการกองทุน

เงินทดแทนอันเน่ืองจากการทํางานพิจารณาตาม
ประเภทความรายแรงมี 4 กรณี ไดแก กรณีหยุด
งาน (หยุดงานเกิน 3 วันและหยุดงานไมเกิน 3 วัน) 
กรณีสูญเสียอวัยวะบางสวน กรณีทุพพลภาพ และ
กรณีตาย พบวามีจํานวนผูใชบริการทั้งสิ้น 77 ครั้ง 
ลดลงร อยละ  27 .36 จาก ไตรมาสที่ แล วมี
ผู ใ ช บ ริ การ  106 ครั้ ง  สํ าหรั บประ เภทที่ มี
ผูใชบริการมากที่สุดคือประเภทตาย จํานวน 26 
ครั้ง คิดเปนรอยละ 33.72 ของจํานวนครั้งที่มี
ผูใชบริการทั้งหมด รองลงมาคือกรณีหยุดงานเกิน 
3 วัน จํานวน 24 ครั้ง (รอยละ 31.17) กรณีหยุด
งานไมเกิน 3 วันจํานวน 16 ครั้ง (รอยละ 20.78) 
กรณีทุพพลภาพจํานวน 8 ครั้ง (รอยละ 10.39) 
และกรณีสูญเสียอวัยวะบางสวนจํานวน 3 ครั้ง 
(รอยละ 3.90) 

แผนภูมิที่ 29 การใชบริการกองทุนเงินทดแทน 
(เน่ืองจากการทํางาน)  

จําแนกตามประเภทความรายแรง 

 

 

 

 

 

  
หากพิจารณาตามปริมาณการจายเงิน

ทดแทนอันเน่ืองจากการทํางาน พบวา มีการ
จายเงินทดแทนจํานวนทั้งสิ้น 550,912.20 บาท 
โดยกรณีที่มีการจายเงินทดแทนมากที่สุดคือกรณี
หยุดงานไมเกิน 3 วันจํานวน 188,262 บาท      
คิดเปนรอยละ 34.17 ของจํานวนเงินที่จายทั้งหมด     
รองลงมาคือกรณีตายจํานวน 133,094.80 บาท 
(รอยละ 24.16) กรณีสูญเสียอวัยวะบางสวน
จํานวน 94,848 บาท (รอยละ 17.22) กรณีทุพพล
ภาพจํานวน 76,002 บาท (รอยละ 13.80) และ
กรณีหยุดงานเกิน 3 วันจํานวน 58,705.40 บาท 
(รอยละ 10.65) 
แผนภูมิที่ 30 การจายเงินทดแทนอันเน่ืองจากการ

ทํางาน จําแนกตามประเภทความรายแรง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : สํานักงานประกันสังคมจังหวัดอางทอง 

ที่มา : สํานักงานประกันสังคมจังหวัดอางทอง 

ที่มา : สํานักงานประกันสังคมจังหวัดอางทอง 
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ภาวะดานแรงงานมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สืบเน่ืองจากปจจัยทางเศรษฐกิจ 
สังคมและการเมือง ในชวงปที่ผานมามีสวนสําคัญตอการลงทุนของภาคเอกชน ความวุนวายของการชุมนุมประทวง
ของกลุมตางๆ ความไมมีเสถียรภาพทางการเมืองทําใหประเทศขาดความนาเช่ือถือ เกิดความไมมั่นใจทางเศรษฐกิจ
และการชะลอตัวทางเศรษฐกิจเพื่อรอดูสถานการณ การแข็งคาของเงินบาท ภาวะภัยธรรมชาติตางๆ ทําใหพืชผล
ทางการเกษตรไดรับความเสียหาย การข้ึนคาจางข้ันตํ่า ภาวะเงินเฟอจากตนทุนสินคา (Cost Push) ภาวะเงินเฟอจาก
ความตองการสินคาที่เพิ่มข้ึน/การกักตุนสินคา เน่ืองจากคาดการณวาจะเกิดการขาดแคลน ปจจัยเหลาน้ีจะสงผล   
ตอความเช่ือมั่นของนักธุรกิจ นักลงทุนทั้งในและตางประเทศเกิดการชะลอการลงทุน ชะลอการขยายกิจการ 
ชะลอการจางงาน รวมถึงกระทบตอการดําเนินธุรกิจปจจุบันทําใหมีการลดคนงาน การเลิกจาง เพื่อความอยูรอดทางธุรกิจ 
ในขณะทีภ่าคการศึกษามีการผลิตบุคลากรเขาสูตลาดแรงงานอยางตอเน่ืองมิอาจชะลอตามภาวการณดานเศรษฐกิจ 
จึงสงผลตอการวางงานและการทํางานตํ่าระดับ นอกจากน้ียังมีปจจัยอื่นๆ เชน การเปลี่ยนแปลงทางดาน
เทคโนโลยีการผลิต ตนทุนการผลิต ฤดูกาล ทัศนคติทั้งของฝายนายจางและผูใชแรงงาน ซึ่งลวนแตเปนปจจัยที่
นําไปสูการเปลี่ยนแปลงของภาวะแรงงาน ไมวาจะเปนรูปแบบการจางงาน การเคลื่อนยายแรงงาน ฝมือ
แรงงาน มาตรฐานแรงงาน ฯลฯ ดังน้ัน การจะทราบและติดตามความเคลื่อนไหวหรือการเปลีย่นแปลงของภาวะ
แรงงาน จึงตองศึกษาสภาพอดีตที่ผานมาเพื่อนําไปสูการคาดการณอนาคตอันจะเอื้อประโยชนตอการตัดสินใจในการ
กําหนดแผนงานที่จะสนองตอบตอความตองของทุกกลุมทั้งนายจาง ผูใชแรงงาน รวมทั้ง องคการตางๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชน สถานการณแรงงานไตรมาส 1 ป 2554 (มกราคม – มีนาคม) ฉบับน้ีขอนําเสนอตัวช้ีวัดภาวะแรงงาน
ตามลําดับ ดังน้ี 

 

 

อัตราการมีสวนรวมในกําลังแรงงาน เปนตัวช้ีวัดที่แสดงใหเห็นถึงสภาพการมีงานทําของกําลัง
แรงงานในจังหวัดอางทองเมื่อเทียบกับประชากรวัยแรงงานทั้งหมด โดยคํานวณจากกําลังแรงงานรวม               
ซึ่งประกอบดวย 3 กลุม คือ กลุมผูมีงานทํา ผูวางงานและผูรอฤดูกาลเทียบกับจํานวนประชากรที่มีอายุ 15 ป
ข้ึนไปในจังหวัดอางทอง เน่ืองจากไตรมาสน้ีสํานักงานสถิติจังหวัดอางทองยังประมวลผลไมแลวเสร็จ จึงยังไม
สามารถวิเคราะหได 

อัตราการจางงานเปนดัชนีตัวหน่ึงที่ช้ีใหเห็นภาวการณทํางานของประชากร อัตราการจางงาน
ในที่น้ีจะพิจารณาในประเด็นภาคเกษตรและภาคนอกเกษตร โดยอัตราการจางงานในภาคเกษตรคํานวณจากผูมี
งานทําในภาคเกษตรของจังหวัดตอกําลังแรงงานผูมีงานทําในจังหวัดอางทอง ซึ่งจะช้ีใหเห็นสัดสวนของผูมีงานทําใน
ภาคเกษตรตอผูมีงานทําวามีสัดสวนเปนอยางไร เน่ืองจากไตรมาสน้ีสํานักงานสถิติจังหวัดอางทองยังประมวลผลไม
แลวเสร็จ จึงยังไมสามารถวิเคราะหได    

 
เมื่อพิจารณาอัตราการจางงานเฉพาะในสวนภาคอุตสาหกรรมการผลิตของจังหวัดอางทอง         

โดยคํานวณจากจํานวนผูมีงานทําในภาคอุตสาหกรรมการผลิตเปรียบเทียบกับจํานวนผูมีงานทําทั้งหมดในจังหวัด
อางทอง เน่ืองจากไตรมาสน้ีสํานักงานสถิติจังหวัดอางทองยังประมวลผลไมแลวเสร็จ จึงยังไมสามารถวิเคราะห
ได 

1) อัตราการมีสวนรวมในกําลังแรงงาน 
 

ตัวชี้วัดภาวะแรงงาน 
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X 100 

X 100 

 

 
 

อัตราการบรรจุงานในแตละไตรมาสเปนตัวช้ีวัดที่แสดงใหเห็นถึงการเคลื่อนไหวของภาวการณ
ดานแรงงาน ซึ่งสามารถศึกษาวิเคราะหกับจํานวนตําแหนงงานวาง และจํานวนผูสมัครงาน โดยเมื่อวิเคราะห
จํานวนการบรรจุงานที่สํานักงานจัดหางานจังหวัดอางทองดําเนินการเทียบกับจํานวนตําแหนงงานวางที่แจงผาน
สํานักงานจัดหางานจังหวัดอางทอง พบวา อัตราการบรรจุงานตอตําแหนงงานวางไตรมาส 1 ป 2554 มีอัตรา  
รอยละ 336.44 โดยมีอัตราลดลงจากไตรมาสที่ผานมารอยละ 30.18 (ไตรมาส 4 ป 2553 มีอัตรารอยละ 481.90) 
อยางไรก็ตามเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปที่ผานมา พบวามีสัดสวนเพิ่มข้ึนรอยละ 10.12 (ไตรมาส 1 ป 
2553 มีอัตรารอยละ 305.52) หากพิจารณาอัตราการบรรจุงานตอตําแหนงงานวางในแตละไตรมาสมี 2 ประเด็นที่
นาสังเกตคือประเด็นแรกในชวงไตรมาส 2 ของแตละปจะเริ่มมีอัตราสูงข้ึน เน่ืองจากเปนชวงที่กําลังแรงงานใหม
เพิ่มสําเร็จการศึกษาเริ่มเขาสูตลาดแรงงานและจะสูงสุดในไตรมาส 3 เพราะกําลังแรงงานเขาสูตลาดแรงงานเต็มที่ 
สวนประเด็นทีส่องคือปน้ีไตรมาส 1 มีอัตราการบรรจุงานตอตําแหนงงานวางตํ่ากวาไตรมาส 4 ป 2553 เน่ืองจาก
สถานการณทางการเมืองภายในประเทศและภัยธรรมชาติที่ทําใหนายจางตองชะลอการบรรจุงานออกไปกอน 
(แผนภูมิที่ 1) 

เมื่อศึกษาสัดสวนของผูบรรจุงานกับจํานวนผูสมัครงานของจังหวัดในไตรมาส 1 ป 2554 มีอัตรา
รอยละ 58.01 โดยมีอัตราลดลงจากไตรมาส 4 ป 2553 รอยละ 10.64 (ไตรมาส 4 ป 2553 มีอัตรารอยละ 64.92) 
และเมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมาสเดียวกันของปที่ผานมาพบวามีสัดสวนลดลงรอยละ 29.18 (ไตรมาส 1 ป 2553   
มีอัตรารอยละ 81.91) หากเปรียบเทียบแตละไตรมาสจะพบวาอัตราการบรรจุงานตอผูสมัครงานมีอัตรา
เปลี่ยนแปลงในสัดสวนที่สูงข้ึนในไตรมาส 2 และไตรมาส 3 และลดลงในไตรมาส 4 และไตรมาส 1 เชนเดียวกับ
อัตราการบรรจุงานตอตําแหนงงานวางในชวงไตรมาส 2 และไตรมาส 3 ซึ่งเปนชวงที่กําลังแรงงานใหมเพิ่งสําเร็จ
การศึกษาและเริ่มเขาสูตลาดแรงงานตามที่กลาวมาขางตน 
 

แผนภูมิที่  1  อัตราการบรรจุงานตอผูสมัครงาน/ตําแหนงงานวางในจังหวัดอางทอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                หมายเหตุ : 1.อัตราการบรรจุงานตอผูสมัครงานจังหวัด                 ผูไดรับการบรรจุงานในจังหวัด 

                                                                                                                           ผูสมัครงานในจังหวัด 

                                             2.อัตราการบรรจุงานตอตําแหนงงานวางจังหวัด               ผูไดรับการบรรจุงานในจังหวัด 

                                                                                                                           ตําแหนงงานในจังหวัด 

 ที่มา :  สํานักงานจัดหางานจังหวัดอางทอง 

= 

3) อัตราการบรรจุงาน 
 

= 
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อัตราการวางงานเปนอัตราที่คํานวณจากผูไมมีงานทําหรือผูวางงานเปรียบเทียบกับ
จํานวนกําลังแรงงาน ซึ่งพบวาในปที่ผานมาอัตราการวางงานของจังหวัดอางทองแตละไตรมาสจะปรับตัว
สูงข้ึนและลดลงตามปจจัยของฤดูกาล เน่ืองจากประชากรในจังหวัดอางทองสวนใหญจะทําการเกษตรกรรม 
โดยไตรมาส 1 เปนชวงฤดูแลงนอกฤดูการเก็บเกี่ยวสงผลใหแรงงานวางงาน อัตราการวางงานในไตรมาส 1 จึง
สูงและเริ่มลดลงในไตรมาส 2 เพราะเปนชวงเริ่มตนเขาสูฤดูกาลเกษตร ประกอบกับกําลังแรงงานใหมที่สําเร็จ
การศึกษาเริ่มเขาสูตลาดแรงงานจึงเปนปจจัยที่มีผลตออัตราการวางงานที่ลดลง และอัตราการวางงานจะเริ่ม
ขยับตัวสูงข้ึนอีกเล็กนอยในไตรมาส 4 เน่ืองจากเปนชวงฤดูเก็บเกี่ยวที่ยังตองใชแรงงานในภาคเกษตรกรรมอยู
บาง ดังน้ัน อัตราการวางงานจึงเปนเครื่องช้ีวัดที่เกี่ยวของกับฤดูกาล นอกจากน้ีอัตราการวางงานจะเกี่ยวกับ
ภาวะเศรษฐกิจและพื้นที่ กลาวคือ แรงงานจะมีการเคลื่อนยายจากภาคการเกษตรสูภาคอุตสาหกรรมใน
ไตรมาสที่พนฤดูเพาะปลูก พื้นที่การเกษตรจะมีอัตราการวางงานสูง ขณะที่พื้นที่ของอุตสาหกรรมจะมีอัตราการ
วางงานตํ่า สําหรับไตรมาส 1 ป 2554 สํานักงานสถิติจังหวัดอางทองยังประมวลผลไมแลวเสร็จจึงยังไมสามารถ
วิเคราะหได 

 
 

 
อัตราการจางแรงงานตางดาวในจังหวัดอางทองคํานวณจากจํานวนแรงงานตางดาวในจังหวัด

ตอกําลังแรงงานของจังหวัด (รายป) ซึ่งอัตราการจางแรงงานตางดาวตามมติคณะรัฐมนตรี จําแนกเปน 3  
สัญชาติ คือ พมา ลาว และกัมพูชา เมื่อรวมจํานวนแรงงานตางดาวทุกประเภทที่สํานักงานจัดหางานจังหวัดอางทอง
บริหารจัดการอยูมีจํานวนทั้งสิ้น 534 คน โดยจําแนกเปนสัญชาติพมา 491 คน คิดเปนรอยละ 91.95 ของ
แรงงานตางดาว 3 สัญชาติทั้งหมด สัญชาติกัมพูชา 27 คน (รอยละ 5.05)  และสัญชาติลาว 16 คน (รอยละ 3.00) 
หากพิจารณาอัตราการจางแรงงานชวงป 2554 (ไตรมาส 1 ป 2554) มีอัตรารอยละ 0.32 ลดลงรอยละ 40.74 
จากป 2553 (ไตรมาส 4 ป 2553) ที่มีอัตรารอยละ 0.54 ทั้งน้ีเมื่อเปรียบเทียบจํานวนแรงงานไทยทั้งหมดที่ทํา
การสํารวจไดในจงัหวัดอางทอง พบวา มีสัดสวนการจางแรงงานตางดาวนอยกวาการจางแรงงานไทย 

แผนภูมิที่  2 อัตราการจางแรงงานตางดาวภาพรวม 
ในจังหวัดอางทอง  (รวม 3  สัญชาติ) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ที่มา :  สํานักงานจัดหางานจังหวัดอางทอง 
 

4) อัตราการวางงาน 
 

5) อัตราการจางแรงงานตางดาว 
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หากพิจารณาอัตราการจางแรงงานตางดาวรายสัญชาติต้ังแตป 2550 – 2554 (เดือนมกราคม 

– มีนาคม) พบวา มีการจางแรงงาน ดังน้ี 
 
              ป

สัญชาติ 2550 2551 2552 2553 2554 (ม.ค. - มี.ค.)

พมา 90.68 96.55 80.41 89.60 91.95

ลาว 5.04 2.30 6.29 2.17 3.00

กัมพูชา 4.28 1.15 13.30 8.23 5.05  
 

 

 
แผนภูมิที่ 3  อัตราการจางแรงงานตางดาวตามมติ  ครม. จังหวัดอางทอง  จําแนกรายสัญชาติ 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

การคุมครองแรงงานใหไดรับการปฏิบัติที่เปนธรรมถูกตองตามกฎหมายเปนบทบาทที่สําคัญ
ของสํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดอางทอง เพราะหากนายจางไมปฏิบัติตามขอกฎหมายสูง 
ยอมสงผลกระทบตอความเปนอยูของลูกจาง ผูใชแรงงาน และสงผลถึงคุณภาพชีวิตของผูใชแรงงานตามมา 
สําหรับอัตราการไมปฏิบัติตามขอกฎหมายของสถานประกอบกิจการ จําแนกไดเปน การไมปฏิบัติตามกฎหมาย
คุมครองแรงงานและกฎหมายความปลอดภัยในการทํางาน โดยในไตรมาส 1 ป 2554 พบวาอัตราการไมปฏิบัติ
ตามกฎหมายคุมครองแรงงานของสถานประกอบกิจการตอจํานวนสถานประกอบกิจการที่ผานการตรวจ
ทั้งหมดในไตรมาส 1 ป 2554 คือ 0.00 ลดลงจากไตรมาส 4 ป 2553 ที่มีอัตรารอยละ 11.11 และลดลงจาก
ไตรมาสเดียวกันของปที่ผานมาที่มีอัตราการไมปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองแรงงานรอยละ 19.44 (แผนภูมิที่ ) 
สําหรับอัตราการไมปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทํางาน พบวาไตรมาส 1 ป 2554 มีอัตรารอยละ  

 

ที่มา :  สํานักงานจัดหางานจังหวัดอางทอง 
 

6) อัตราการไมปฏิบัติตามขอกฎหมายของสถานประกอบกิจการ 

ที่มา :  สํานักงานจัดหางานจังหวัดอางทอง 
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จํานวนสถานประกอบกิจการที่ทําผิดกฎหมายคุมครองแรงงานในจังหวัด 

จํานวนสถานประกอบกิจการที่ทําผิดกฎหมายความปลอดภัยในจังหวัด 

 

0.0 ลดลงจากไตรมาส 4 ป 2553 ที่มีอัตรารอยละ 22.22 และลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปที่ผานมาที่มีอัตรารอยละ
34.62 (แผนภูมิที่ 4)  

 
แผนภูมิที่  4  อตัราการไมปฏิบัติตามขอกฎหมาย 

ของสถานประกอบกิจการจังหวัดอางทอง 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
      
                            
 
                             หมายเหต ุ:   1. อัตราการไมปฏิบัติตามขอกฎหมายคุมครองแรงงานของสถานประกอบกิจการในจังหวัด 

                     

 

 
                   2. อัตราการไมปฏิบัติตามขอกฎหมายความปลอดภัยของสถานประกอบกิจการในจังหวัด 

                     

 

 

 
 

การเกิดขอพิพาทแรงงานน้ันมีผลมาจากการที่ลูกจางไดแจงขอเรียกรองตอนายจาง และหาก
ไมสามารถยุติหรือตกลงกันไดก็จะเกิดเปนขอพิพาทแรงงานข้ึน ซึ่งการเกิดขอพิพาทแรงงานในสถานประกอบ
กิจการเปนดัชนีแสดงถึงความสัมพันธระหวางนายจางและลูกจาง การเปลี่ยนแปลงของอัตราการเกิดขอพิพาท
แรงงาน / ขอขัดแยงจะแสดงใหเห็นถึงทิศทางความสัมพันธระหวางนายจางและลูกจางวามีทิศทางหรือ
แนวโนมไปในทางใด สําหรับอัตราสถานประกอบกิจการที่เกิดขอพิพาทแรงงานตอสถานประกอบกิจการ 
100,000 แหง พบวาในชวงไตรมาส 1 ป 2554 ไมมีการเกิดขอพิพาท/ขอเรียกรอง  

ที่มา :  สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดอางทอง 
 

7) อัตราการเกิดขอเรียกรอง/ขอพิพาทแรงงาน/ขอขัดแยงในสถานประกอบกิจการ 
 

= 

จํานวนสถานประกอบกิจการที่ผานการตรวจกฎหมายคุมครองแรงงานในจังหวัด 

X 100 

= 

จํานวนสถานประกอบกิจการที่ผานการตรวจกฎหมายความปลอดภัยในจังหวัด 

X 100 
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แผนภูมิที่ 5 อัตราการเกิดขอพิพาทแรงงานในสถานประกอบกิจการ 

 

 

 

 

 

 

 
  

              

                     หมายเหตุ : อัตราการเกิดขอพิพาทตอสถานประกอบการ 100,000 แหง 

                                   =               สถานประกอบกิจการที่เกิดขอพิพาทแรงงานในจังหวัด x 100,000   

                                                              จํานวนสถานประกอบกิจการทั้งหมดในจังหวัด 

สําหรับขอขัดแยงในสถานประกอบกิจการ ซึ่งเกิดจากความขัดแยงระหวางนายจาง ลูกจาง      
โดยไมเกี่ยวกับสภาพการจางงานน้ันเปนดัชนีตัวหน่ึงที่บงบอกถึงความสัมพันธระหวางนายจางและลูกจางได 
โดยอัตราการเกิดขอขัดแยงในสถานประกอบกิจการตอสถานประกอบกิจการ 100,000 แหง ในจังหวัดในรอบ
ปที่ผานมานับจากไตรมาส 1 ป 2552 จนถึงไตรมาส 1 ป 2554 มีอัตราอยูในชวง 0.00 – 117.78 กลาวคือใน
จํานวนสถานประกอบกิจการ 100,000 แหง มีสถานประกอบกิจการเกิดขอขัดแยงประมาณ 0 – 118 แหง 
(แผนภูมิที่ 6) 

แผนภูมิที่ 6 อัตราการเกิดขอขัดแยงในสถานประกอบกิจการ 100,000 แหง 

 

 

 

 

 

 

                

 

           

                          หมายเหตุ : อัตราการเกิดขอขัดแยงตอสถานประกอบกิจการ 100,000 แหง ในจังหวัดแหง  

                                        =                 สถานประกอบกิจการที่เกิดขอขัดแยงในจังหวัด x 100,000   

                                                                    จํานวนสถานประกอบกิจการทั้งหมดในจังหวัด 

 

 

ที่มา :  สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด
อางทอง 

X 100 

ที่มา :  สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด
อางทอง 

X 100 



                                                                                        รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดอางทอง  ไตรมาส 1 ป 2554 

                                                                                            
                                                        

 

 

 
 

อัตราสถานประกอบการที่เขาสูระบบประกันสังคมสามารถศึกษาไดจากสถานประกอบการ       
ที่อยูในระบบประกันสังคมจังหวัดเปรียบเทียบกับจํานวนสถานประกอบการในจังหวัดทั้งหมด (จํานวนสถาน
ประกอบการทั้งหมดในจังหวัดเปนขอมูลการสํามะโนอุตสาหกรรม ป 2550 ทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขต
เทศบาลที่สํานักงานสํานักงานสถิติจังหวัดอางทองทําการสํารวจ) พบวา สัดสวนของสถานประกอบการใน     
ไตรมาส 1 ป 2554 มีอัตรารอยละ 11.50 ลดลงรอยละ 0.43 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่แลวที่มีสัดสวนเทากับ 
รอยละ 11.55 และลดลงรอยละ 1.96 จากชวงเดียวกันของปที่ผานมาที่มีอัตรารอยละ 11.73  

 

แผนภูมิที่ 7 อัตราสถานประกอบการที่เขาสูระบบประกันสังคมจังหวัดอางทอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ที่มา :  สํานักงานประกันสังคมจังหวัดอางทอง 
หมายเหตุ : อัตราสถานประกอบการที่เขาสูระบบประกันสังคมในจังหวัด 
              = จํานวนสถานประกอบการที่อยูในระบบประกันสังคมจังหวัด x 100 
                     สถานประกอบการในจังหวัดที่อยูในระบบประกันสังคม 
 

8) อัตราสถานประกอบการที่เขาสูระบบประกันสังคม 
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คาจางขั้นตํ่า พ้ืนท่ี 

221 ภูเก็ต        

215 กรุงเทพมหานคร  นครปฐม   นนทบุรี    ปทุมธานี  สมุทรปราการ  สมุทรสาคร       

196 ชลบุร ี

193 ฉะเชิงเทรา  สระบุร ี

190 พระนครศรีอยุธยา 

189 ระยอง 

186 พังงา 

185 ระนอง 

184 กระบี่   

183 นครราชสีมา  ปราจีนบุรี    

182 ลพบุรี   

181 กาญจนบุรี   

180 เชียงใหม  ราชบุรี 

179 จันทบุรี เพชรบุรี     

176 สงขลา  สิงหบุร ี

175 ตรัง    

174 นครศรีธรรมราช  อางทอง 

173 ชุมพร  พัทลุง  เลย  สตูล  สระแกว 

172 ประจวบคีรีขันธ   ยะลา  สมุทรสงคราม  สุราษฎรธานี          

171 นราธิวาส   อุดรธานี  อุบลราชธานี             

170 นครนายก  ปตตานี         

169 ตราด  ลําพูน  หนองคาย               

168 กําแพงเพชร อุทัยธานี      

 
 
 
 

อัตราคาจางขั้นตํ่า 
มีผลใชบังคับต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2554 เปนตนไป 



                                                                                        รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดอางทอง  ไตรมาส 1 ป 2554 

                                               
                                                        

 

 
  

 
 
 

คาจางขั้นตํ่า พ้ืนท่ี 

167 กาฬสินธุ ขอนแกน ชัยนาท  สุพรรณบุรี       

166 เชียงราย  นครสวรรค บุรีรัมย เพชรบูรณ  ยโสธร รอยเอ็ด   สกลนคร   

165 ชัยภูมิ  มุกดาหาร  ลําปาง  สุโขทัย  หนองบัวลําภู   

164 นครพนม       

163 พิจิตร  พิษณุโลก  แพร  มหาสารคาม แมฮองสอน  อํานาจเจริญ   อุตรดิตถ   

162 ตาก  สุรินทร   

161 นาน 

160 ศรีสะเกษ 

159 พะเยา   

ที่มา  : สํานักงานคณะกรรมการคาจาง สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
หมายเหตุ :   ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 127 ตอนพิเศษ 148ง ลงวันที ่28 ธันวาคม 2553 
 



 

               รายงานสถานการณ
แรงงานจังหวัดอางทอง  ไตรมาส 1 ป 2554 

 

อัตราการเปลี่ยนแปลงคาจางข้ันต่ําของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแตป พ.ศ. 2549 -2554 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ท่ีมา : สํานักงานแรงงานจังหวัดอางทอง 

 
  
  
 



 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก 



 

               รายงานสถานการณ
แรงงานจังหวัดอางทอง  ไตรมาส 1 ป 2554 

 

ตารางที่ 1 จํานวนผูมีงานทําจังหวัดอางทอง  จําแนกตามสถานภาพแรงงาน  ป  2552 – ปจจุบัน 
          หนวย : คน 

สถานภาพแรงงาน 1/2552 2/2552 3/2552 4/2552 1/2553 2/2553 3/2553 4/2553 

ประชากร 274,200 274,386 274,588 274,794 275,018 275,253 * 275,489 

ผูอยูในวัยแรงงาน  (อายุ  15  ปขึ้นไป) 226,467 227,047 227,639 228,231 228,838 229,448 * 230,379 

1. ผูอยูในกําลังแรงงาน  (อายุ  15  ปข้ึนไป) 158,962 166,409 165,422 160,733 163,952 161,885 * 166,736 

    1.1 ผูมีงานทํา 152,976 161,523 160,734 155,541 159,851 156,238 * 162,167 

    1.2 ผูวางงาน 5,662 4,790 4,688 4,707 4,102 5,436 * 3,873 

    1.3 กําลังแรงงานท่ีรอฤดูกาล 324 97 - 484 - 211 * 695 

2. ผูไมอยูในกําลังแรงงาน 67,505 60,638 62,217 67,498 64,886 67,563 * 63,643 

    2.1 ทํางานท่ีบาน 15,093 13,015 16,135 15,492 16,959 16,412 * 16,823 

    2.2 เรียนหนังสือ 17,700 14,102 15,755 16,764 15,957 16,681 * 15,275 

    2.3 อ่ืนๆ ** 34,712 33,520 30,327 35,242 31,970 34,470 * 31,545 

ประชากรอายุตํ่ากวา 15 ป 47,733 47,339 46,949 46,563 46,180 45,805 * 45,110 

 
 

          หมายเหตุ :  * ใชขอมูล ณ ไตรมาส 2 ป 2553  
                          **  รวมยังเด็ก ชรา/ไมสามารถทํางานได 

 
 
 
 

ที่มา  :  สํานักงานสถิติจังหวัดอางทอง 



 

                                                               รายงานสถานการณ
แรงงานจังหวัดอางทอง  ไตรมาส 1 ป 2554 

 

ตารางท่ี  2  ผูมีงานทําจังหวัดอางทอง  จําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม ป 2552  -  ปจจุบัน 
 

ประเภทอุตสาหกรรม 1/2552 2/2552 3/2552 4/2552 1/2553 2/2553 3/2553 4/2553 

ภาคเกษตรกรรม 44,796 50,927 52,394 45,728 46,339 38,537 * 47,749 

 1.  เกษตรกรรม  การลาสัตว  และการปาไม 43,521 49,483 51,792 43,238 44,532 37,690 * 46,261 

 2.  การประมง 1,275 1,444 602 2,490 1,807 847 * 1,488 

นอกภาคเกษตรกรรม 108,181 110,595 108,340 109,813 113,512 117,702 * 114,418 

 3.  การทําเหมืองแร  และเหมืองหิน  321  533 669 556 444 238 * 334 

 4.  การผลิต 42,265 41,405 39,739 40,231 41,232 40,241 * 44,298 

 5.  การไฟฟา  กาซ  และการประปา 906 236 634 771 540 738 * 322 

 6.  การกอสราง 9,114 9,966 10,618 5,820 7,542 12,722 * 10,161 

 7.  การขายสง  การขายปลีก  การซอมแซมยานยนต  รถจักรยานยนต  ฯลฯ 17,555 22,564 19,334 23,434 24,271 26,212 * 23,896 

 8.  โรงแรม  และภัตตาคาร 12,368 9,695 10,634 12,359 12,086 8,984 * 9,822 

 9.  การขนสง  สถานที่เก็บสินคา  และการคมนาคม 3,789 3,829 5,048 3,207 3,616 3,131 * 3,506 

10.  การเปนส่ือกลางทางการเงิน 1,662 1,253 1,170 1,226 763 1,588 * 1,860 

11.  กิจการดานอสังหาริมทรัพย  การใหเชา  และกิจกรรมทางธุรกิจ 896 1,004 1,375 1,708 1,968 1,318 * 947 

12.  การบริหารราชการ  และการปองกันประเทศ รวมทั้งการประกันสังคม 6,022 6,339 6,153 6,116 7,121 7,909 * 6,645 

13.  การศึกษา 5,109 3,930 5,539 6,184 5,558 4,247 * 4,364 

14.  งานดานสุขภาพ  และงานสังคมสงเคราะห 3,536 4,400 3,861 3,242 3,896 4,901 * 2,888 

15.  กิจกรรมดานบริการชุมชน  สังคม  และการบริการสวนบุคคลอ่ืน ๆ 3,510 4,378 2,900 3,895 4,213 4,213 * 4,303 

16.  ลูกจางในครัวเรือนสวนบุคคล 1,155 960 666 1,065 262 1,260 * 1,072 

17.  องคการระหวางประเทศและองคการตางประเทศอ่ืน ๆ และสมาชิก  -  - - - - - * - 

18.  ไมทราบ  - 103 - - - - * - 

รวม * 152,977 161,522 160,734 155,541 159,850 156,238 * 162,167 

 
 

หนวย  :  คน 

ที่มา  :  สํานักงานสถิติจังหวัดอางทอง 
 

หมายเหตุ :  * ผลรวมอาจไมเทากันเนื่องจากการปดเศษทศนิยม 
 



 

                                                                 รายงานสถานการณ
แรงงานจังหวัดอางทอง  ไตรมาส 1 ป 2554 

 
ตารางท่ี  3   ผูมีงานทําจังหวัดอางทอง  จําแนกตามอาชีพ ป 2552  -  ปจจุบัน                                                                                                                                                                                                                                                  

                                         หนวย  :  คน 

ประเภทอาชีพ 1/2552 2/2552 3/2552 4/2552 1/2553 2/2553 3/2553 4/2553 

1.  ผูบัญญัติกฎหมาย  ขาราชการระดับอาวุโส  และผูจัดการ 2,458 3,372 2,848 2,147 2,469 4,308 * 3,546 

2.  ผูประกอบวิชาชีพดานตาง ๆ 8,041 6,688 6,671 8,252 8,797 7,577 * 5,727 

3.  ผูประกอบวิชาชพีดานเทคนิคสาขาตาง ๆ และอาชีพทีเ่ก่ียวของ 5,541 3,958 4,230 6,079 5,291 5,827 * 8,703 

4.  เสมียน 4,278 4,407 4,619 3,628 5,644 6,043 * 4,821 

5.  พนักงานบริการและพนักงานในรานคาและตลาด 24,886 26,330 25,796 30,180 28,130 27,383 * 26,820 

6.  ผูปฏิบัติงานทีมี่ฝมือในดานการเกษตรและการประมง 39,991 41,179 40,414 41,719 41,269 28,283 * 43,025 

7.  ผูปฏิบัติงานดานความสามารถทางฝมือและธุรกิจการคาที่เก่ียวของ 23,319 25,479 24,884 22,272 23,567 24,974 * 20,672 

8.  ผูปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักรและผูปฏิบัติงานดานการประกอบ 28,058 29,778 27,154 24,661 25,463 28,176 * 30,659 

9.  อาชีพขั้นพื้นฐานตาง ๆ ในดานการขายและการใหบริการ 16,403 20,288 24,117 16,604 19,220 23,668 * 18,194 

10. คนงานซ่ึงมิไดจําแนกไวในหมวดอ่ืน - 103 - - - - * - 

รวม 152,976 161,523 160,734 155,541 159,850 156,238 * 162,167 

 
 
 
 
 
 
 

ที่มา  :  สํานักงานสถิติจังหวัดอางทอง 
 

  



 

               รายงานสถานการณ
แรงงานจังหวัดอางทอง  ไตรมาส 1 ป 2554 

 
ตารางท่ี  4   ผูมีงานทําจังหวัดอางทอง   จําแนกตามระดับการศึกษา   ป 2552  -  ปจจุบัน 

หนวย : คน                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 

ระดับการศึกษา 1/2552 2/2552 3/2552 4/2552 1/2553 2/2553 3/2553 4/2553 

1.  ไมมีการศึกษา 2,489 2,175 3,513 3,115 2,978 2,176 * 2,590 
2.  ตํ่ากวาประถมศึกษา 49,147 50,979 52,587 49,947 48,456 46,765 * 49,458 
3.  ประถมศึกษา 24,715 29,435 27,751 23,256 23,581 24,435 * 27,255 
4.  มัธยมศึกษาตอนตน 27,023 30,467 28,483 30,486 30,462 31,257 * 28,592 
5.  มัธยมศึกษาตอนปลาย 23,251 24,665 24,184 24,754 25,989 21,596 * 27,109 
     -  สายสามัญ 15,321 17,482 16,539 16,212 17,268 13,653 * 16,391 
     -  สายอาชีวศึกษา 7,851 6,842 7,419 8,390 8,487 7,943 * 10,513 
     -  สายวิชาการศึกษา 79 341 226 152 234 98 * 205 
6.  อุดมศึกษา 23,514 22,427 21,981 22,462 25,990 26,894 * 25,572 
     -  สายวิชาการ 10,618 10,258 11,206 9,405 9,740 14,017 * 12,269 
     -  สายวิชาชีพ 9,832 9,185 7,989 8,877 11,888 8,974 * 10,487 
     -  สายวิชาการศึกษา 3,064 2,984 2,786 4,180 4,362 3,903 * 2,816 
7.  การศึกษาอื่น ๆ  -  - - 26 - - * - 
8.  ไมทราบ 2,835 1,374 2,238 1,496 2,393 3,018 * 1,592 

รวม 152,976 161,523 160,734 155,541 159,850 156,238 * 162,167 

ที่มา  :  สํานักงานสถิติจังหวัดอางทอง 

  



 

                   รายงานสถานการณ
แรงงานจังหวัดอางทอง  ไตรมาส 1 ป 2554 

 
 

ตารางท่ี  5 ผูมีงานทําท่ีอยูในแรงงานนอกระบบ จําแนกตามประเภทอุตสาหกรรมและเพศ ป 2551 และป 2552 
                                                    หนวย  :  คน 

2551 2552 
ประเภทอุตสาหกรรม 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
ยอดรวม 48,873 41,988 90,861 49,416 44,391 93,807 

ภาคเกษตร       
เกษตรกรรม การลาสัตว และการปาไม 23,359 20,682 44,041 25,914 20,582 46,496 
การประมง 1,772 46 1,818 311 140 451 
นอกภาคเกษตร       
การทําเหมืองแรและเหมืองหิน - - - 37 - 37 
การผลิต 3,535 4,163 7,697 3,810 5,286 9,097 
การไฟฟา แกสและการประปา - - - 58 - 58 
การกอสราง 4,516 943 5,458 3,655 1,015 4,670 
การขายสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนต จักรยานยนต ของใชสวนบุคคลฯ 8,317 7,592 15,909 6,527 8,814 15,341 
โรงแรมและภัตตาคาร 3,451 6,454 9,905 3,530 5,643 9,173 
การขนสง สถานที่เก็บสินคาและการคมนาคม 2,357 483 2,840 2,787 366 3,153 
ตัวกลางทางการเงิน - - - - - - 
บริการดานอสังหาริมทรัพย การใหเชาและบริการทางธุรกิจ 320 183 502 522 348 870 
การบริหาราชการและการปองกันประเทศ  153 - 153 606 173 779 
การศึกษา - 108 108 399 532 932 
การบริการดานสุขภาพและสังคมสงเคราะห 42 - 42 - 211 211 
การใหบริการชุมชน สังคม และบริการสวนบุคคลอ่ืนๆ 1,052 1,188 2,240 1,258 1,101 2,359 
ลูกจางในครัวเรือนสวนบุคคล - 147 147 - 180 180 
องคการระหวางประเทศและองคการตางประเทศอ่ืนๆ และสมาชิก - - - - - - 
ไมทราบ - - - - - - 

 
 

  

ที่มา  :  สํานักงานสถิติจังหวัดอางทอง 



 

                                          รายงานสถานการณ
แรงงานจังหวัดอางทอง  ไตรมาส 1 ป 2554 

 
ตารางท่ี  6 จํานวนตําแหนงงานวาง  ผูสมัครงาน  และการบรรจุงานจังหวัดอางทอง  จําแนกตามการศึกษา 

                                                    หนวย  :  คน 
ไตรมาส 4 ป 2553 ไตรมาส 1 ป 2554 

วุฒิการศึกษา ตําแหนงงานวาง 
(อัตรา) 

ผูลงทะเบียนสมัครงาน 
(คน) 

บรรจุงาน  
(คน) 

ตําแหนงงานวาง 
(อัตรา) 

ผูลงทะเบียนสมัครงาน 
(คน) 

บรรจุงาน  
(คน) 

ประถมศึกษาและต่ํากวา  22 86 62 61 104 85 
มัธยมศึกษา 26 528 286 92 659 399 
ปวช. 17 72 48 39 173 102 

- พาณิชย - 33 23 - 74 48 
- ชาง - 23 19 - 65 43 
- อ่ืนๆ 17 16 6 39 34 11 

ปวส. 17 77 81 14 181 80 
- พาณิชย - 32 43 - 89 38 
- ชาง - 41 35 - 62 39 
- อ่ืนๆ 17 4 3 14 30 3 

อนุปริญญา 3 5 - 1 - - 
ปริญญาตรี 31 93 82 18 188 91 
ปริญญาโท - - - - - - 
ปริญญาเอก - - - - - - 
อ่ืน ๆ - - - - - - 

รวม 116 861 559 225 1,305 757 

  
 

 
 
 
 
 

ที่มา  :  สํานักงานจัดหางานจังหวัดอางทอง 

  



 

                                                                รายงานสถานการณ
แรงงานจังหวัดอางทอง  ไตรมาส 1 ป 2554 

 
 

ตารางท่ี  7  จํานวนตําแหนงงานวาง  ผูสมัครงาน  และการบรรจุงานจังหวัดอางทอง  จําแนกตามอาชีพ 
                                                       หนวย : คน 

ไตรมาส 4 ป 2553 ไตรมาส 1 ป 2554 

ประเภทอาชีพ ตําแหนงงานวาง 
 (อัตรา) 

ผูลงทะเบียน
สมัครงาน  (คน) 

บรรจุงาน 
(คน) 

ตําแหนงงานวาง 
 (อัตรา) 

ผูลงทะเบียน
สมัครงาน  (คน) 

บรรจุงาน 
(คน) 

1. ผูบัญญัติกฎหมาย ขาราชการระดับอาวุโส ผูจัดการ 3 7 3 - - - 

2. ผูประกอบวิชาชีพดานตางๆ 17 10 21 7 45 18 

3. ชางเทคนิคและผูปฏิบัติงานที่เก่ียวของ 6 50 25 4 65 20 

4. เสมียน เจาหนาที่ 24 125 75 33 98 77 

5. พนักงานบริการ พนักงานขายในรานคาและตลาด 12 25 8 17 92 61 

6. ผูปฏิบัติงานฝมือดานการเกษตรและประมง (แปรรูปขั้นพื้นฐาน) - - - - - - 

7. ผูปฏิบัติงานโดยใชฝมือในธุรกิจตางๆ 7 25 9 10 58 33 

8. ผูปฏิบัติงานในโรงงาน ผูควบคุมเครื่องจักรและผูปฏิบัติงาน 
    ดานการประกอบการ 

6 38 6 9 35 16 

9. อาชีพงานพื้นฐาน 41 581 412 145 912 532 

10.ผูฝกงาน - - - - - - 

รวม 116 861 559 225 1,305 757 

ที่มา  :  สํานักงานจัดหางานจังหวัดอางทอง 

 
 

  



 

                    รายงานสถานการณ
แรงงานจังหวัดอางทอง  ไตรมาส 1 ป 2554 

 
ตารางท่ี  8  จํานวนตําแหนงงานวาง  และการบรรจุงานจังหวัดอางทอง  จําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม  

                 หนวย : คน 
ไตรมาส 4 ป 2553 ไตรมาส 1 ป 2554 

ประเภทอุตสาหกรรม ตําแหนงงานวาง  
(อัตรา) 

บรรจุงาน  
(คน) 

ตําแหนงงานวาง  
(อัตรา) 

บรรจุงาน  
(คน) 

A  เกษตรกรรม การลาสัตว และการปาไม - - 1 1 
B  การประมง - - - - 

C  การทําเหมืองแรและเหมืองหิน - 1 5 6 
D  การผลิต 33 376 100 474 

E  การไฟฟา แกสและการประปา - - - - 

F  การกอสราง - 6 13 6 

G  การขายสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนต จักรยานยนต ของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือน 26 51 64 103 

H  โรงแรมและภัตตาคาร 1 11 5 17 

I  การขนสง สถานท่ีเก็บสินคาและการคมนาคม 10 4 4 23 

J  ตัวกลางทางการเงิน 3 4 2 4 

K  บริการดานอสังหาริมทรัพย การใหเชา และบริการทางธุรกิจ - 62 1 86 

L  การบริหารราชการ และการปองกันประเทศ รวมท้ังการประกันสังคมภาคบังคับ 42 36 26 27 
M  การศึกษา - 2 - 1 

N  การบริการดานสุขภาพและงานดานสังคมสงเคราะห - - - - 

O  การใหบริการชุมชน สังคม และบริการสวนบุคคลอื่นๆ - 5 - 2 

P  ลูกจางในครัวเรือนสวนบุคคล 1 1 4 7 

Q  องคการระหวางประเทศ และองคการตางประเทศอื่นๆ และสมาชิก - - - - 

R  ไมระบุประเภทอุตสาหกรรม - - - - 
รวม 116 559 225 757 

            
                                          

ที่มา  :  สํานักงานจัดหางานจังหวัดอางทอง 
 

  



 

                    รายงานสถานการณ
แรงงานจังหวัดอางทอง  ไตรมาส 1 ป 2554 

 
 

ตารางท่ี  9  จํานวนตําแหนงงานวาง ผูสมัครงาน และการบรรจุงานจังหวัดอางทอง  จําแนกตามอาย ุ
                 หนวย : คน 

 

 
   

 

ไตรมาส 4 ป 2553 ไตรมาส 1 ป 2554 

ตําแหนงงานวาง 
ผูลงทะเบียน 
สมัครงาน 

บรรจุงาน  ตําแหนงงานวาง 
ผูลงทะเบียน 
สมัครงาน 

บรรจุงาน  
ชวงอายุ 

(ป) 

อัตรา รอยละ  คน อัตรา คน  รอยละ อัตรา รอยละ  คน รอยละ คน รอยละ 

15-17 - - 5 0.58 4 0.72 5 2.22 21 1.61 6 0.79 

18-24 47 40.52 311 36.12 204 36.49 83 36.89 293 22.45 203 26.82 

25-29 40 34.48 298 34.61 174 31.17 68 30.22 309 23.68 222 29.33 

30-39 22 18.97 171 19.86 143 25.58 41 18.22 421 32.26 243 32.10 

40-49 7 6.03 46 5.34 29 5.19 23 10.23 186 14.25 72 9.51 

50-59 - - 30 -3.49 5 0.85 5 2.22 75 5.75 11 1.45 

60  ปขึ้นไป - - - - - - - - - - - - 

รวม 116 100 861 100 559 100 225 100 1,305 100 757 100 

  

ที่มา  :  สํานักงานจัดหางานจังหวัดอางทอง 
 



 

               รายงานสถานการณ
แรงงานจังหวัดอางทอง  ไตรมาส 1 ป 2554 

 
ตารางท่ี  10  เปรียบเทียบจํานวนแรงงงานตางดาวถูกกฎหมายจังหวัดอางทอง  จําแนกตามประเภทอาชีพและสัญชาติท่ีเขามาทํางานมากท่ีสุด 

(ยกเวนประเภทตลอดชีพ)   ณ   เดือน มีนาคม 2554 
หนวย : คน 

สัญชาติ (คน) 

ประเภทอาชีพ 

ญ
ี่ปุน

 

ไท
ยใ

หญ
 

จีน
 

อิน
เด

ีย 

อัง
กฤ

ษ 

พ
มา

 

อเ
มริ

กัน
 

จีน
ไต

หว
ัน 

ฟ
ลิป

ปน
ส 

ออ
สเ

ตร
เลี

ย 

สัญ
ชา

ติอ
ื่นๆ

 

รวม 

1. ผูบัญญัติกฎหมาย ขาราชการระดับอาวุโส 
ผูจัดการ 

- - - 28 - - - - - - 3 31 

2. ผูประกอบวิชาชีพดานตางๆ - - 5 21 9 - 5 - 26 4 10 80 

3. ชางเทคนิคและผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ - - - 8 - - - - - - - 8 

4. เสมียน เจาหนาที ่ - - - - - - - - - - - - 

5. พนักงานบริการ พนักงานขายในรานคา 
และตลาด 

- 
- - - - - - - - - - - 

6. ผูปฏิบัติงานฝมือดานการเกษตรและประมง      
(แปรรูปข้ันพื้นฐาน) 

- 
- - - - - - - - - - - 

7. ผูปฏิบัติงานโดยใชฝมือในธุรกิจตางๆ - - - - - - - - - - - - 

8. ผูปฏิบัติงานในโรงงาน ผูควบคุมเคร่ืองจักรและ
ผูปฏิบัติงานดานการประกอบการ 

- - - - - - - - - - - - 

9. อาชีพงานพื้นฐาน - 4 - - - 234 - - - - 119 357 

10. ผูฝกงาน - - - - - - - - - - - - 

11. ผูปฏิบัติงานซึ่งมิอาจสามารถจัดประเภทอาชีพได - - - - - - - - - - - - 

รวม - 4 5 57 9 234 5 - 26 4 132 476 

 

 
   

ที่มา  :  สํานักงานจัดหางานจังหวัดอางทอง 
 



 

                        รายงานสถานการณ
แรงงานจังหวัดอางทอง  ไตรมาส 1 ป 2554 

 
ตารางท่ี 11  แรงงานไทยท่ีเดินทางไปทํางานตางประเทศ จําแนกตามภูมิภาค/ประเทศ  ไตรมาส  1 ป 2554 

หนวย : คน 

ไตรมาส 1 ป 2554 
ภูมิภาค/ประเทศ 

ชาย หญิง รวม รอยละ 
เอเชีย     
ญี่ปุน 
มาเลเซีย 
อินโดนีเซีย 
ไตหวัน 

2 
2 
4 
2 

- 
- 
- 
- 

2 
2 
4 
2 

6.90 
6.90 
13.79 
6.90 

ตะวันออกกลาง     

ซาอุดิอาระเบีย 
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส 
การตา 

1 
1 
1 

- 
2 
- 

1 
3 
1 

3.45 
10.34 
3.45 

แอฟริกา     

ลิเบีย 2 - 2 6.90 

ภูมิภาคอ่ืนๆ     

สหรัฐอเมริกา 
ประเทศอื่นๆ 

- 
10 

- 
2 

- 
12 

- 
41.37 

รวม 25 4 29 100.00 
 

 
 
 
 

  

ที่มา  :  สํานักงานจัดหางานจังหวัดอางทอง 
 



 

                        รายงานสถานการณ
แรงงานจังหวัดอางทอง  ไตรมาส 1 ป 2554 

 
 
ตารางท่ี 12 การฝกเตรียมเขาทํางาน การฝกยกระดับฝมือ และการทดสอบมาตรฐานฝมือ จําแนกตามกลุมอาชีพ ไตรมาส 4 ป 2553 และไตรมาส 1 ป 2554  

     หนวย : คน 
ไตรมาส 4 ป2553 ไตรมาส 1 ป 2554 

กลุมอาชีพ 
ผูเขารับการฝก ผูผานการฝก ผูเขารับการฝก ผูผานการฝก 

การฝกเตรียมเขาทํางาน     

1.ชางเครื่องกล 6 อยูระหวางฝก - - 
2.ชางไฟฟา อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร 5 อยูระหวางฝก - - 
3.ชางอุตสาหกรรมศิลป 6 4 16 อยูระหวางฝากฝก 

4.ธุรกิจและบริการ - 6* 6 อยูระหวางฝากฝก 

รวม 17 6* 22 อยูระหวางฝากฝก 
การฝกยกระดับฝมือแรงงาน     

1.ชางอุตสาหการ 37 34 - - 
2.ชางเครื่องกล - - 25 25 
3.ชางไฟฟา อิเล็กทรอนิกส และคอมพิวเตอร 165 165 22 22 
4.ชางอุตสาหกรรมศิลป - - 43 43 
5.ธุรกิจและบริการ 73 59 36 36 

รวม 275 258 126 36 

การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน     
1.ชางอุตสาหการ 12 12 - - 

2.ชางไฟฟา อิเล็กทรอนิกส และคอมพิวเตอร - - 18 18 
3.ธุรกิจและบริการ 12 11 101 89 

รวม 24 23 119 107 

 
หมายเหตุ : *เปนผูที่เขารับการฝกในไตรมาส 3 ป 2553 และเสร็จส้ินในเดือนพฤศจิกายน 2553 

 
 

  

ที่มา : ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดอางทอง 
 



 

               รายงานสถานการณ
แรงงานจังหวัดอางทอง  ไตรมาส 1 ป 2554 

 
ตารางท่ี 13  การตรวจแรงงานในจังหวัดอางทอง  จําแนกตามขนาดสถานประกอบกิจการ  ไตรมาส  1 ป 2554 

 

ลูกจางที่ผานการตรวจ (คน) ผลการตรวจ (แหง)  การดําเนินการของเจาหนาที่ (แหง) 
ขนาดสถาน
ประกอบการ 

สถาน
ประกอบการ 
ที่ผานการ

ตรวจ(แหง) 
ชาย หญิง เด็ก รวม 

ปฏิบัติ
ถูกตอง 

ปฏิบัติ 
ไมถูกตอง 

แนะนํา 
ออกหนังสือ

เชิญพบ 
ออกคําส่ังให
ดําเนินการ 

เปรียบเทียบ
ปรับ 

1 - 4  คน 10 14 6 - 20 10 - - - - - 

5 - 9  คน 14 55 36 - 91 14 - - - - - 

10 - 19  คน 6 45 35 - 800 6 - - - - - 

20 - 49  คน 6 89 76 - 165 6 - - - - - 

50 - 99  คน 1 35 50 - 85 1 - - - - - 

100 - 299  คน 
300 - 499  คน 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

500 - 999  คน - - - - - - - - - - - 

1,000  คน+ - - - - - - - - - - - 

รวม 39 561 498 - 1,059 39 - - - - - 

   

   

   

 
 

 
  

ที่มา  :  สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดอางทอง 

2 323 295 - 618 - 2 - - - - 



 

               รายงานสถานการณ
แรงงานจังหวัดอางทอง  ไตรมาส 1 ป 2554 

 
ตารางท่ี  14  การตรวจความปลอดภัยในการทํางานในจังหวัดอางทอง  จําแนกตามขนาดสถานประกอบกิจการ  ไตรมาส 1 ป 2554 

 

ลูกจางที่ผานการตรวจ (คน) ผลการตรวจ (แหง) การดําเนินการของเจาหนาที่ (แหง) 

ออกคําส่ัง ขนาดสถาน
ประกอบการ 

สถาน
ประกอบการ 
ที่ผานการ

ตรวจ(แหง) 
ชาย หญิง เด็ก รวม 

ปฏิบัติ
ถูกตอง 

ปฏิบัติ 
ไมถูกตอง 

แนะนํา สง
เอกสาร 

พบ ปรับปรุง 
หยุดการใช
เครื่องจักร 

สงเรื่อง
ดําเนินคดี 

1 - 4  คน 11 15 6 - 21 11 - - -  - -  -  - 

5 - 9  คน 14 55 36 - 91 14 - - -  - -  -  - 

10 - 19  คน 6 45 35 - 80 6 - - -  - -  -  - 

20 - 49  คน 5 68 32 - 120 5 - - -  - -  -  - 

50 - 99  คน 3 111 95 - 206 3 - - -  - -  -  - 

100 - 299  คน 
300 - 499  คน 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

500 - 999  คน - - - - - - - - -  - -  -  - 

1,000  คน+ - - - - - - - - -  - -  -  - 

รวม 41 617 519 - 1,136 41 - - - - - - - 

ที่มา  :  สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดอางทอง  ขอมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 

หมายเหตุ : 1. สถานประกอบกิจการแตละแหงที่ปฏิบัติไมถูกตอง อาจมีการดําเนินการของเจาหนาที่มากกวา 1 กรณี 

              2. จํานวนลูกจางที่ผานการตรวจชาย, หญิง ไดรวมจํานวนลูกจางเด็กไวดวยแลว 

 
 
   

2 323 295 - 618 - 2 - - - - -   - 



 

               รายงานสถานการณ
แรงงานจังหวัดอางทอง  ไตรมาส 1 ป 2554 

 
ตารางท่ี  15  การจดทะเบียนของนิติบุคคลต้ังใหมตามหมวดธุรกิจจังหวัดอางทอง 

 

ไตรมาส 1 ป 2554 * 

บริษัทจํากัด หางหุนสวนจํากัด รวม อุตสาหกรรม 

ราย บาท ราย บาท ราย บาท 

1. การผลิต - - 2 600,000 2 600,000 

2. การกอสราง 4 4,000,000 3 1,700,000 7 5,700,000 

3. การขายสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนต 1 1,500,000 1 500,000 2 2,000,000 

4. โรงแรม และภัตตาคาร - - 1 1,000,000 1 1,000,000 

5. กิจการดานอสังหาริมทรัพย การใหเชา และกิจกรรมทางธุรกิจ 1 2,000,000 - - 1 2,000,000 

6. บริการนันทนาการอ่ืนๆ  - - 20 2,490,000 20 2,490,000 

รวม 6 7,500,000 27 6,290,000 33 13,790,000 

ที่มา : สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดอางทอง   ขอมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554   
        หมายเหตุ : * แสดงเฉพาะการจดทะเบียนของนิติบุคคลต้ังใหมจากประเภทอุตสาหกรรมทั้งหมด 18 อุตสาหกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   



 

                    รายงานสถานการณ
แรงงานจังหวัดอางทอง  ไตรมาส 1 ป 2554 

 
ตารางท่ี  16  ตัวชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดอางทอง 

หมายเหตุ : *ใชขอมูลไตรมาส 2 ป 2553 
 
 

ตัวช้ีวัด 3/51 4/51 1/52 2/52 3/52 4/52 1/53 2/53 3/53 4/53 1/54 
อัตราการมีสวนรวมในกําลังแรงงานจังหวัดอางทอง 70.70 69.09 70.19 73.29 72.67 70.43 71.65 70.60 * 72.37 NA 

อัตราการจางงานในภาคเกษตรตอกําลังแรงงานผูมีงานทําจังหวัดอางทอง 30.78 30.74 29.28 31.53 32.60 29.40 28.98 24.66 * 29.44 NA 

อัตราการจางงานนอกภาคเกษตรตอกําลังแรงงานผูมีงานทําจังหวัดอางทอง 69.22 69.26 70.72 68.41 67.40 70.60 71.00 75.34 * 70.55 NA 

อัตราการจางงานในภาคอุตสาหกรรมการผลิตจังหวัดอางทอง 27.72 27.50 27.63 25.63 24.73 25.86 25.79 25.76 * 27.32 NA 

อัตราการบรรจุงานตอตําแหนงงานวางจังหวัดอางทอง 103.47 126.14 179.00 302.26 275.36 414.29 305.52 358.62 504.21 481.90 336.44 

อัตราการบรรจุงานตอผูสมัครงานจังหวัดอางทอง 94.56 33.26 11.54 72.01 277.36 191.80 81.91 88.03 81.60 64.92 58.01 

อัตราการวางงาน จังหวัดอางทอง 2.34 2.73 3.56 2.88 2.83 2.93 2.50 3.40 * 2.32 NA 

อัตราการไมปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองแรงงานของสถานประกอบการจังหวัดอางทอง 0.00 0.00 33.33 17.54 35.29 32.00 19.44 19.23 38.89 11.11 0.00 

อัตราการไมปฏิบัติตามขอกฎหมายความปลอดภัยของสถานประกอบการจังหวัดอางทอง 0.00 0.00 18.18 6.50 20.00 28.57 34.62 4.35 100 22.22 0.00 

อัตราการเกิดขอพิพาทแรงงานตอสถานประกอบการ  100,000  แหง  จังหวัดอางทอง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 117.23 0.00 0.00 

อัตราการเกิดขอขัดแยงตอสถานประกอบการ  100,000  แหง  จังหวัดอางทอง 0.00 0.00 0.00 0.00 119.76 0.00 119.47 0.00 0.00 0.00 0.00 

อัตราของสถานประกอบการที่เขาสูระบบประกันสังคมจังหวัดอางทอง 11.56 11.53 11.53 11.69 11.78 11.76 112.66 112.71 111.14 109.42 108.95 

ตัวช้ีวัด 2550 2551 2552 2553 2554 (ม.ค. – มี.ค.) 

อัตราการจางแรงงานตางดาวภาพรวม*  (เปรียบเทียบกับกําลังแรงงาน) 0.24 0.27 0.82 0.54 0.32 

อัตราการจางแรงงานตางดาวที่มีสัญชาต ิ พมา*  (เปรียบเทียบกับจํานวนแรงงานตางดาว  รวม  3  สัญชาต)ิ  ในจังหวัด 90.68 96.55 80.41 89.60 91.95 

อัตราการจางแรงงานตางดาวที่มีสัญชาต ิ ลาว*  (เปรียบเทียบกับจํานวนแรงงานตางดาว  รวม  3  สัญชาติ)  ในจังหวัด 5.04 2.30 6.29 2.17 3.00 

อัตราการจางแรงงานตางดาวที่มีสัญชาต ิ กัมพูชา*  (เปรียบเทียบกับจํานวนแรงงานตางดาว  รวม  3  สัญชาต)ิ  ในจังหวัด 4.28 1.15 13.30 8.23 5.05 
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