บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและแรงงานของจังหวัดนนทบุรี ไตรมาส 3 ปี 2563
สภาพเศรษฐกิจ
สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรีได้รายงานประมาณการเศรษฐกิจการคลังจังหวัด ปี 256 3
(ไตรมาส 3/2563) คาดว่าจะหดตัวร้อยละ 7.8 จากภาคบริการ อุตสาหกรรม และการบริโภคภาคเอกชน
เสถียรภาพเศรษฐกิจภายในจังหวั ด พบว่า ปี 2563 อัตราเงินเฟ้อทั่วไป อยู่ที่ร้อยละ -2.4
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดนนทบุรีอยู่ที่ 306,690 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 11.31
ดัชนีราคาผู้บริโภค เมื่อเทียบปีฐาน คือปี 2558 ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดนนทบุรี เท่ากับ
100 เดือนกันยายน มีค่าเท่ากับ 102.18 ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 ร้อยละ 0.70
การจดทะเบียนนิต ิบุค คลจัดตั้งใหม่ ข้อมูล ณ ไตรมาส 3 ปี 2563 มีจำนวน 1,051 ราย
ทุนจดทะเบียนรวม 1,721.51 ล้านบาท ประเภทกิจการที่มีทุนจดทะเบียนสูงสุดคือ ประเภทอุตสาหกรรม
การขายส่ง ขายปลีก ซ่อมแซมยานยนต์ฯ มีจำนวน 420 แห่ง ทุนจดทะเบียน จำนวน 607.53 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 35.29 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด
การจดทะเบียนโรงงานจัดตั้งใหม่ ณ เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563 มีจำนวน 5 ราย
ทุนจดทะเบียน 304.70 ล้านบาท สามารถจ้างแรงงานเพิ่มขึ้น 175 คน

สถานการณ์ด้านแรงงาน
ประชากรและกำลังแรงงาน* ไตรมาส 2 ปี 2563 จังหวัดนนทบุรีมีประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป
จำนวน 1,454,634 คน แบ่งเป็น ผู้อยู่ในกำลังแรงงาน จำนวน 960,776 คน (คิดเป็นอัตราการมีส่วนร่วมในกำลัง
แรงงาน ร้อยละ 66.05) จำแนกเป็น ผู้มีงานทำ จำนวน 942,289 คน (ร้อยละ 98.08 ของกำลังแรงงานรวม) ผู้ว่างงาน
จำนวน 18,487 คน (ร้อยละ 1.92) สำหรับผู้รอฤดูกาล ไม่มีปรากฏข้อมูลในไตรมาสนี้ ในส่วนของผู้อยู่นอกกำลัง
แรงงาน จำนวน 493,858 คน (ร้อยละ 33.95 ของจำนวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป) จำแนกเป็น ผู้ทำงานบ้าน
จำนวน 167,987 คน (คิดเป็นร้อยละ 34.02 ของผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน) เรียนหนังสือ จำนวน 95,926 คน (ร้อยละ
19.42) และอื่น ๆ จำนวน 229,945 คน (ร้อยละ 46.56)
การมีงานทำ* ไตรมาส 2 ปี 2563 ผู้มีงานทำในจังหวัดนนทบุรี มีจำนวน 942,289 คน
หรือร้อยละ 98.08 ของกำลังแรงงานรวม จำแนกเป็น ผู้มีงานทำในภาคเกษตร จำนวน 23,685 คน (ร้อยละ
2.51) และผู้มีงานทำนอกภาคเกษตร จำนวน 918,604 คน (ร้อยละ 97.49) ในจำนวนนี้ ทำงานในประเภท
กิจการขายส่ง ขายปลีก ซ่อมแซมยานยนต์ฯ มากที่สุด จำนวน 197,066 คน (ร้อยละ 21.45 ของผู้มีงานทำ
นอกภาคเกษตร) รองลงมา คือ อุตสาหกรรมการผลิต จำนวน 160,710 คน (ร้อยละ 17.50) และกิจกรรม
โรงแรม และอาหาร จำนวน 85,103 คน (ร้อยละ 9.26) ตามลำดับ ทั้งนี้ ผู้มีงานทำส่วนใหญ่จะมีการศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัย จำนวน 437,047 คน (ร้อยละ 46.38 ของผู้มีงานทำทั้งหมด)

การว่างงาน* ไตรมาส 2 ปี 2563 จังหวัดนนทบุรีมีผู้ว่างงาน จำนวน 18,487 คน หรือมีอัตรา
การว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 1.92 จำแนกเป็น เพศชาย 10,297 คน และเพศหญิง 8,190 คน
สำหรับความต้องการแรงงาน ในจังหวัดนนทบุรี ยังอยู่ในขั้นตอนการวางแผนการดำเนินงาน
ในการสำรวจจากกระทรวงแรงงาน
แรงงานนอกระบบ* จากข้ อ มู ล สำนั ก งานสถิ ต ิ จ ั ง หวั ด นนทบุ ร ี ปี 2562 ผู้ ม ี ง านทำ
เป็นแรงงานนอกระบบ จำนวน 275,887 คน หรือร้อยละ 29.20 ของจำนวนผู้มีงานทำทั้งหมดในปี 2562 การ
ประกอบอาชี พ ของแรงงานนอกระบบ ส่ ว นใหญ่ ท ำงานนอกภาคเกษตร โดยจะทำงานอยู ่ ใ นภาค
การบริการและการค้า จำนวน 222,508 คน (ร้อยละ 80.65) รองลงมาคือภาคการผลิต จำนวน 35,317 คน
(ร้ อ ยละ 12.80) และภาคเกษตรกรรม จำนวน 18,062 คน (ร้ อ ยละ 6.55) ในส่ ว นของอาชีพ ที ่แ รงงาน
นอกระบบทำมากที ่ ส ุ ด คื อ พนั ก งานบริ ก ารและพนั ก งานในร้ า นค้ า 133,819 คน (ร้ อ ยละ 48.51
ของแรงงานนอกระบบ) ในด้านการศึกษาพบว่าแรงงานนอกระบบ ส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา มี
จำนวน 70,554 คน (ร้อยละ 25.57 ของแรงงานนอกระบบ)
หมายเหตุ: * ใช้ข้อมูลไตรมาส 2 ปี 2563 เนื่องจาก ข้อมูลไตรมาส 3 ปี 2563 ยังไม่ได้รับการเผยแพร่
การบริการจัด หางานในประเทศ ในช่ว งไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน) ปี 2563
นายจ้ า ง/สถานประกอบการได้ แ จ้ ง ตำแหน่ ง งานว่ า งคงอยู ่ ณ ปั จ จุ บ ั น จำนวน 11,823 อั ต รา สำหรั บ
ผู ้ ล งทะเบี ย นสมั ค รงาน ในช่ ว งไตรมาสที ่ 3 (กรกฎาคม – กั น ยายน) มี จ ำนวน 629 คน โดยยอดรวม
ผู้สมัครงานในปัจจุบ ัน มี 1,018 คน และได้รับการบรรจุงานรวม 978 คน ส่วนตำแหน่งงานว่างตามระดับ
การศึ ก ษาที ่ ต ้ อ งการสู ง สุ ด คื อ ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา ร้ อ ยละ 34.55 (4,085 อั ต รา) รองลงมาเป็ น ระดั บ
ปวช./ปวส./อนุปริญญา ร้อยละ 29.47 (3,484 อัตรา) และระดับประถมศึกษาและต่ำกว่า และร้อยละ 21.19
(2,505 อัตรา) ตามลำดับ สำหรับอาชีพที่มีการบรรจุงานมากที่สุด คือ อุตสาหกรรมการผลิต ร้อยละ 31.90
(312 คน) และอุตสาหกรรมที่มีตำแหน่งงานว่างมากที่สุด คือ อุตสาหกรรมการก่อสร้าง ร้อยละ 39.62 (4,684
อัตรา)
การใช้แรงงานต่างด้าว ทุกสัญชาติที่ได้รับอนุญาตทำงานคงอยู่ ณ วันที่ 25 กันยายน 2563
มีจำนวนทั้งสิ้น 132,319 คน จำแนกเป็นกลุ่มต่าง ๆ ได้แก่ คนต่างด้าวประเภททั่วไปที่เข้าเมืองถูกต้องตาม
กฎหมาย ตามมาตรา 59 จำนวน 121,171 คน คนต่างด้าวที่ทำงานอันมีลักษณะจำเป็นหรือเร่งด่วน (มีระยะเวลา
ไม่เกิน 15 วัน) ตามมาตรา 61 จำนวน 492 คน คนต่างด้าวทีเ่ ข้าเมืองถูกกฎหมายอนุญาตตามกฎหมายอื่นๆ
เช่น นักลงทุน (BOI) ช่างฝีมือ ผู้ชำนาญการ ตามมาตรา 62 จำนวน 32 คน และคนต่างด้าวที่เกิดใน
ราชอาณาจักรแต่ยังไม่ได้รับสัญชาติไทย หรือคนต่างด้าวที่เข้าเมืองผิดกฎหมาย แต่ได้รับการผ่อนผันให้อยู่
ในราชอาณาจักร ตามมาตรา 63 และมาตรา 63/1 จำนวน 10,624 คน

แรงงานต่างด้าวทุกสัญชาติที่ยื่นขอและได้รับอนุญาตทำงานในจังหวัดนนทบุรีไตรมาส 3 ปี
2563 รวมจำนวนทั้งสิ้น 1696คน จำแนกเป็น คนต่างด้าวประเภททั่วไปที่เข้าเมืองถูกต้องตามกฎหมาย
ตามมาตรา 59 จำนวน 1,695 คน คนต่างด้าวที่ทำงานอันมีลักษณะจำเป็นหรือเร่งด่วน (มีระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน)
ตามมาตรา 61 จำนวน 1 คน และคนต่างด้าวที่เกิดในราชอาณาจักรแต่ยังไม่ได้รับสัญชาติไทย หรือคนต่างด้าว
ที่เข้าเมืองผิดกฎหมาย แต่ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักร ตามมาตรา 63 และมาตรา 63/1 จำนวน
169 คน
การพัฒนาศักยภาพด้านแรงงาน ในรอบไตรมาส 3 ปี 2563 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน
2563) สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรีได้ดำเนินการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือผู้ใช้แรงงานในรูปแบบต่าง ๆ
แต่ในไตรมาสนี้ ข้อมูลผู้เข้ารับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน พบว่าไม่มีผู้เข้ารับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน
การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน พบว่ามีผู้เข้ารับการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานทั้งสิ้นจำนวน 289 คน
พิจารณาตามกลุ่มอาชีพที่ฝึกมากที่สุดเรียงลำดับ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจและบริการ จำนวน 97 คน กลุ่มช่างเครื่องทำ
ความเย็นและเครื่องปรับอากาศ จำนวน 62 คน กลุ่มช่างอุตสาหกรรมศิลป์ จำนวน 50 คน กลุ่มช่างอุตสาหกรรม
จำนวน 31 คน ช่างเครื่องกล จำนวน 25 คน และกลุ่มช่างไฟฟ้า อิเลกทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ จำนวน 24 คน
การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มีผู้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในไตรมาสนี้
จำนวน 333 คน โดยกลุ่มอาชีพที่ฝึกมากที่สุดเรียงตามลำดับ ได้แก่ กลุ่มช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์
จำนวน 215 คน กลุ่มช่างเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ จำนวน 112 คน และกลุ่มช่างอุตสาหกรรม
จำนวน 6 คน
การฝึกหลักสูตรอาชีพเสริม มีผู้เข้ารับการฝึกอาชีพเสริม จำนวน 75 คน โดยกลุ่มอาชีพที่ฝึก
มากที่สุดเรียงลำดับ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจและบริการ จำนวน 25 คน ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ จำนวน
25 คน และกลุ่มช่างอุตสาหกรรมศิลป์ จำนวน 25 คน
นอกจากการพัฒนาฝีมือแรงงานแล้วยังมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาฝีมือแรงงานมากยิ่งขึ้น โดยมีมาตรการจูงใจด้านภาษี และสิทธิประโยชน์ด้านต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ผลการดำเนินงานใน ไตรมาส 3 ปี 2563 มีสถานประกอบการที่ยื่นขอรับ
ประโยชน์จำนวน 100 แห่ง ลูกจ้างเข้ารับการฝึกอบรม 2,987 คน
การตรวจคุ้มครองแรงงาน มีการตรวจแรงงานในสถานประกอบการทั้งสิ้น 151 แห่ง ลูกจ้างที่
ผ่ า นการตรวจฯ จำนวน 7,303 คน ซึ ่ ง สถานประกอบการที ่ ผ ่ า นการตรวจแรงงานส่ ว นใหญ่ เ ป็ น สถาน
ประกอบการขนาด 10 – 19 คน จำนวน 52 แห่ง (ร้อยละ 34.44 ของสถานประกอบการที่ผ่านการตรวจ)
โดยในไตรมาสนี้ไม่ปรากฎว่ามีสถานประกอบการใดปฏิบัติไม่ถูกต้อง
การตรวจความปลอดภัยในการทำงาน มีการตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบการทั้งสิ้น
104 แห่ง ลูกจ้างที่ผ่านการตรวจ จำนวน 7,066 คน ซึ่งสถานประกอบการที่ผ่านการตรวจแรงงานส่วนใหญ่เป็น

สถานประกอบการขนาด 10 – 19 คน จำนวน 33 แห่ง (ร้อยละ 31.73 ของสถานประกอบการที่ผ่านการตรวจ)
ซึ่งไตรมาสนี้พบว่าไม่มสี ถานประกอบการใดทีป่ ฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายความปลอดภัย
การประสบอันตราย/เจ็บป่วยจากการทำงาน ในช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2563 จังหวัดนนทบุรีมี
ลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน จำนวน 639 คน โดยประเภทของความร้า ยแรง
3 อันดับแรก พบว่าส่วนใหญ่หยุดงานไม่เกิน 3 วัน จำนวน 409 คน (ร้อยละ 64.01) รองลงมาหยุดงานเกิน
3 วัน จำนวน 229 คน (ร้อยละ 35.84) ตามลำดับ (หมายเหตุ : ตัวเลข ผู้ประสบอันตราย/เจ็บป่วยจากการทำงาน
เมื่อประเมินความสูญเสียตามกระบวนการแล้วอาจจะมีจำนวนที่แตกต่างกัน)
การเกิดข้อเรียกร้อง/ข้อพิพาทแรงงานและข้อขัดแย้งภายในจังหวัดนนทบุรี ในช่วงไตรมาส 3
ปี 2563 ไม่พบข้อเรียกร้องและไม่พบข้อพิพาทแรงงานรวมถึงข้อขัดแย้งภายในจังหวัดนนทบุรี
การเลิ ก จ้ า งแรงงาน จากข้ อ มู ล ของสำนั ก งานประกั น สั ง คมจั ง หวั ด นนทบุ ร ี มี ส ถาน
ประกอบการที่หยุดกิจการชั่วคราว/เลิกกิจการ จำนวน 288 แห่ง โดยประเภทกิจการที่หยุดกิจการชั่วคราว/
เลิกกิจ การสูงสุด 3 อัน ดับ แรก คือ 1) ประเภทการขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ และ
จักรยานยนต์ จำนวน 87 แห่ง (ร้อยละ 30.21) 2) ประเภทการผลิต จำนวน 64 แห่ง (ร้อยละ 22.22) และ
3) ประเภทการก่อสร้าง จำนวน 28 แห่ง (ร้อยละ 9.72) ขณะที่เลิกกิจการถาวรในไตรมาสนี้ไม่มีปรากฏ
การสวัสดิการแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี ได้ดำเนินการ
ส่งเสริมสวัสดิการแรงงานนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด จำนวน 75 แห่ง ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง 4,872 คน
การประกันสังคม มีสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคม จำนวน 19,557 แห่ ง
ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 จำนวน 351,090 คน ผู้ประกันตรามาตรา 39 จำนวน 70,8476 คน และมาตรา 40
จำนวน 54,531 คน มีสถานพยาบาลในสังกัดประกันสังคม 6 แห่ง เป็นสถานพยาบาลของรัฐบาลจำนวน 3 แห่ง
และสถานพยาบาลของเอกชน จำนวน 3 แห่ง
กองทุนประกันสังคม มีการรับเงินสมทบ 233,055,851.88 บาท ผู้ใช้บริการมี
จำนวน 119,372 ราย หรือร้อยละ 34.00 ของผู้ประกันตนมาตรา 33 ประเภทประโยชน์
ทดแทนที่ผู้ประกันตนใช้บริการสูงสุด ได้แก่ กรณีเจ็บป่วย มีจำนวน 39,172 ราย หรือร้อย
ละ 32.82 ของผู้ใช้บริการทั้งหมด สำหรับปริมาณการจ่ายเงินประโยชน์ทดแทน พบว่า การ
จ่ายเงินกรณีว่างงาน มีจำนวน 271,731,665.45 บาท หรือร้อยละ 45.01 ของเงินประโยชน์
ทดแทนที่จ่าย
ซึ่งถือเป็นยอดจ่ายสูงสุดของการจ่ายประโยชน์ทดแทน

