บทสรุ ปสำหรับผูบ้ ริ หำร
สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและแรงงานของจังหวัดนนทบุรี ไตรมาส 4 ปี 2563
สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดนนทบุรี
เศรษฐกิจของจังหวัดนนทบุรี ไตรมาส 4 ปี 2563 พบว่า ด้านการขยายตัวทางเศรษฐกิจ สำนักงานคลัง
จังหวัดนนทบุรีได้ประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดนนทบุรีในปี 2563 จะหดตัวร้อยละ -9.2 (โดยมีช่วงคาดการณ์
ที่ร้อยละ -10.1 ถึง -8.2) โดยมีแรงสนับสนุน จากการหดตัวของภาคบริการ ภาคอุตสาหกรรม การบริโภค
ภาคเอกชน และการลงทุนภาคเอกชนเป็น แรงขับเคลื่อนสำคัญ ดัชนีผู้บริโภคของจังหวัดเดือนธันวาคม 2563
เท่ากับ 102.24 สูงขึ้นจากเดือนพฤศจิกายนที่ 101.89 อัตราเงินเฟ้อจังหวัดเดือนธันวาคม 2563 อยู่ที่ร้อยละ -1.2
การจดทะเบียนนิติบุคคลจัดตั้งใหม่ มีจำนวน 847 ราย ทุนจดทะเบียน 2,581.46 ล้านบาท อุตสาหกรรมที่มี
ทุนจดทะเบียนสูงสุด คือ การผลิต ในส่วนการจดทะเบียน โรงงานจัดตั้งใหม่ พบว่า มีจำนวน 7 ราย สามารถ
เพิ่มแรงงานได้ 130 คน
สถานการณ์แรงงานของจังหวัดนนทบุรี ไตรมาส 4 ปี 2563
จากการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรในจังหวัดนนทบุรีของสำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี
พบว่า ประชากรวัยแรงงาน ไตรมาส 3 ปี 2563 จังหวัดนนทบุรี มีประชากรที่อยู่ในวัยแรงงานหรือผู้ที่มี อายุ
15 ปีขึ้นไป จำนวน 1.46 ล้านคน เป็ นผู้อยู่ในกำลังแรงงาน 980,645 คน ประกอบด้วย ผู้มีงานทำ 958,555
คน ผู้ว่างงาน 22,090 คน และผู้รอฤดูกาลไม่ปรากฏ และเป็นผู้อยู่นอกกำลังแรงงาน 481,458 คน
การมีงานทำ ผู้มีงานทำในจังหวัดนนทบุรี จำนวน 958,555 คน (ร้อยละ 97.75 ของกำลังแรงงานใน
ปัจจุบัน) ผู้มีงานทำในภาคเกษตร จำนวน 21,330 คน (ร้อยละ 2.23 ของผู้มีงานทำ) นอกภาคเกษตร จำนวน
937,225 คน (ร้อยละ 97.77 ของผู้มีงานทำ) โดยทำงานในอุตสาหกรรมการการขายส่ง การขายปลีก จำนวน
227,692 คน (ร้อย ละ 24.29) มากที่สุด รองลงมา คือ อุตสาหกรรมการผลิต จำนวน 154,494 คน (ร้อยละ 16.48)
และผู้มีงานทำส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับอุดมศึกษา จำนวน 440,446 คน (ร้อยละ 45.95)
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การว่างงาน จังหวัดนนทบุรีมีผู้ว่างงาน ประมาณ 22,090 คน หรือมีอัตราการว่างงาน ร้อยละ 2.25
ของกำลังแรงงานในปัจจุบัน
แรงงานนอกระบบ จากข้อมูลเบื้องต้น ปี 2563 มีแรงงานนอกระบบจำนวน 277,692 คน (ร้อยละ 28.32
ของประชากรที่มีงานทำ) โดยส่วนใหญ่จะทำงานในภาคนอกเกษตร จำนวน 258,375 คน (ร้อยละ 93.04) ใน
ภาคเกษตร จำนวน 19,317 คน (ร้อยละ 6.96) อุตสาหกรรมที่มีแรงงานนอกระบบสูงสุด คือ การขายส่ง ขาย
ปลีก จำนวน 91,496 คน (ร้อยละ 32.95) รองลงมา คือ ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร จำนวน 61,004 คน
(ร้อยละ 23.61) ส่วนอาชีพที่มีการทำงานนอกระบบสูงสุด คือ พนักงานบริการ จำนวน 125,897 คน (ร้อยละ 45.37)
สำหรับด้านการศึกษาแรงงานนอกระบบส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา จำนวน 65,828 คน (ร้อยละ 23.71)
จากข้อมูลของสำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรีพบว่า
การบริการจัดหางานในประเทศ ในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2563 นายจ้าง/สถานประกอบการได้แจ้ง
ตำแหน่งงานว่าง จำนวน 1,864 อัตรา โดยมีผู้สมัครงาน 1,090 คน และการบรรจุงานจะมีอัตราบรรจุงานต่อ
ตำแหน่งงานว่างร้อยละ 95.57 ส่วนตำแหน่งงานว่างตามระดับการศึกษาที่ต้องการสูงสุด คือ ระดับมัธยมศึกษา
มีความต้องการ จำนวน 591 อัตรา (ร้อยละ 31.71) รองลงมาเป็นระดับ ปวช. และ ปวส. จำนวน 337 อัตรา
(ร้อยละ 18.08) และ จำนวน 310 อัตรา (ร้อยละ 16.63) ตามลำดับ สำหรับอาชีพที่มีการบรรจุงานมากที่สุด
คือ อาชีพช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 257 คน (ร้อยละ 27.40) และ อุตสาหกรรมที่มี
ตำแหน่งงานว่างมากที่สุด คือ การขายส่ง ขายปลีก จำนวน 688 อัตรา (ร้อยละ 28.14)
แรงงานต่างด้าว ทุกสัญชาติที่ได้รับอนุญาตทำงานคงอยู่ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น
131,557 คน จำแนกเป็นกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้
(1) คนต่างด้าวมาตรา 59 ประเภททั่วไป ได้แก่ คนต่างด้าวที่เข้าเมืองถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน
111,791 คน จำแนกเป็น
(1.1) คนต่างด้าวที่เข้าเมืองถูกกฎหมาย ทำงานในตำแหน่งที่ใช้ความรู้ ความสามารถ (NON-B)
จำนวน 11,013 คน
(1.2) คนต่างด้าวมาตรา 59 นำเข้าตามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ได้แก่ คนต่างด้าวสัญชาติ
เมียนมา ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ที่เข้ามาทำงานตามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทย กับ รัฐบาลประเทศต้นทาง
จำนวน 100,778 คน จำแนกเป็น
(1.2.1) คนต่างด้าวนำเข้ามาตามบันทึกข้อตกลงระหว่า งประเทศไทยกับประเทศ
เมียนม่า ลาว กัมพูชา และเวียดนาม เฉพาะตำแหน่งงานกรรมกร และผู้รับใช้ในบ้าน (MOU) จำนวน 63,553
คน
(1.2.2) คนต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมายตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562
(MOU) กรณีพิเศษ ใบอนุญาตทำงานหมดอายุ 30 กันยายน 2564 และ 31 มีนาคม 2565 จำนวน 36,973 คน
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(1.2.3) คนต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมายตามมติคณะรัฐมนตรี MOU มติเมื่อวันที่ 10
พฤศจิกายน 2563 วาระการจ้างงานครบ 4 ปี อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานต่อไปได้ (ครบการจ้างตั้งแต่ 1
พฤศจิกายน 2563 – 31 ธันวาคม 2564) จำนวน 252 คน
(1.3) คนต่างด้าวมาตรา 59 พิสูจน์สัญชาติ ได้แก่ คนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว กัมพูชา
และเวีย ดนามที ่ห ลบหนี เข้า เมือ งได้ร ับ ผ่ อนผันให้ ทำงานและอยู่ใ นราชอาณาจั กรเป็น การชั่ว คราวและ
ปรับเปลี่ยนสถานะเป็นคนต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมาย ในไตรมาสนี้ไม่มีรายงานปรากฏ
(2) คนต่างด้าวมาตรา 61 ได้แก่ คนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อ ทำงาน
อันมีลักษณะจำเป็นหรือเร่งด่วน (มีระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน) จำนวน 492 คน
(3) คนต่างด้าวมาตรา 62 ได้แก่ คนต่างด้าวที่เข้าเมืองถูกกฎหมายอนุญาตตามกฎหมายอื่นๆ ได้แก่
คนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในราชอาณาจักรตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน (พระราชบัญญัติส่งเสริม
การลงทุน พ.ศ. 2520) หรือกฎหมายอื่น ได้แก่ พระราชบัญญัตินิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522
และพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 เช่น นักลงทุน ช่างฝีมือ ผู้ชำนาญการ เป็นต้น
(3.1) คนต่ างด้าวที่เข้ามาทำงานได้รับอนุญาตตามกฎหมายส่งเสริม การลงทุน (BOI)
ประเภทส่งเสริมการลงทุน จำนวน 32 คน
(4) คนต่างด้าวมาตรา 63 หมายถึง คนต่างด้าวที่ถูกเนรเทศ ถูกถอนสัญชาติ เกิดในราชอาณาจักรแต่
ยังไม่ได้รับสัญชาติไทย หรือคนต่างด้าวที่เข้าเมืองผิดกฎหมาย แต่ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักร
(4.1) คนต่างด้าวมาตรา 63/1 ได้แก่ คนต่างด้าวชาวเขา (ชนกลุ่มน้อย) ที่ไม่ได้รับสัญชาติ
ไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติและกระทรวงมหาดไทยได้ออกเอกสารเพื่อรอพิสูจน์สถานะและอนุญาตให้
สัญชาติไทย จำนวน 9,171 คน
(4.2) คนต่างด้าวมาตรา 63/2 ได้แก่ คนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 4 สิงหาคม 2563
ได้รับอนุญาตให้ทำงานถึง วันที่ 31 มีนาคม 2565 จำนวน 10,071 คน
มติ ครม. คนต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา) จดทะเบียน แรงงานต่างด้าว ณ ศูนย์บ ริการ
จดทะเบียนแรงงานต่างด้าว (One Stop Service : OSS) จังหวัดนนทบุรี ไม่มีปรากฎในไตรมาสนี้
แรงงานไทยในต่างประเทศ ในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2563 จังหวัดนนทบุรี มีผู้แจ้งความประสงค์ไป
ทำงานต่างประเทศ จำนวน 40 คน โดยแรงงานที่ทำงานในต่างประเทศ ส่วนใหญ่เป็นผู้มีการศึกษา ระดับ
อนุปริญญาและเป็นแรงงานมีฝีมือ ส่วนวิธีการเดินทางพบว่า ไปโดยนายจ้างพาไปทำงาน มากที่สุด จำนวน 27
คน (ร้อยละ 49.09) และไปโดยวิธี Re-Entry จำนวน 15 คน (ร้อยละ 27.27) และ ส่วนภูมิภาคที่แรงงานไทย
ไปทำงานส่วนใหญ่จะกระจุกตัวในภูมิภาคเอเชีย จำนวน 40 คน (ร้อยละ 72.73) ของแรงงานที่ไปทำงาน
ต่างประเทศทั้งหมด
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จากข้อมูลของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี พบว่า
การพัฒนาศักยภาพแรงงาน ไม่มี การฝึกเตรียมเข้าทำงาน สำหรับการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน มีการ
ฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน จำนวน 108 คน โดยกลุ่มอาชีพที่ฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน ได่แก่ กลุ่มช่างก่อสร้าง
จำนวน 22 คน (ร้อยละ 20.37) กลุ่มช่างอุตสาหกรรม จำนวน 22 คน (ร้อยละ 20.37) กลุ่มธุรกิจและบริการ
จำนวน 22 คน (ร้อยละ 20.37) กลุ่มช่างอุตสาหกรรมศิลป์ จำนวน 21 คน (ร้อยละ 19.44) และ กลุ่มช่างเครื่อง
ทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ จำนวน 21 คน (ร้อยละ 19.44) มีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ทั้งสิ้น 106 คน โดยกลุ่มอาชีพที่มีการทดสอบ ได้แก่ กลุ่มช่างอุตสาหกรรม จำนวน 14 คน (ร้อยละ 13.21)
กลุ่มช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ จำนวน 46 คน (ร้อยละ 43.40) และกลุ่มช่างเครื่องทำความเย็น
และเครื่องปรับอากาศ จำนวน 46 คน (ร้อยละ 43.40)
จากข้อมูลของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี พบว่า
การคุ้มครองแรงงาน จากการตรวจสถานประกอบการทั้งสิ้น 82 แห่ง มีลูกจ้างที่ผ่านการตรวจ จำนวน
3,122 คน ซึ่งสถานประกอบการที่ตรวจส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบการขนาดกลาง (ลูกจ้าง 10 คนขึ้นไป)
ร้อยละ 69.51 โดยสถานประกอบการทั้งหมดที่ได้รับการตรวจ ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย
การตรวจความปลอดภัยในการทำงาน มีการตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบการทั้งสิ้น 40
แห่ง ลูกจ้างที่ผ่านการตรวจ จำนวน 1,272 คน พบว่าสถานประกอบการทั้งหมดที่ได้รับการตรวจ ปฏิบัติถูกต้องตาม
กฎหมาย
การประสบอันตราย/เจ็บป่วยจากการทำงาน ในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2563 จังหวัดนนทบุรี มีการประสบ
อันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน จำนวน 793 คน โดยประเภทของความร้ายแรง พบว่า ส่วนใหญ่จะหยุดงาน
ไม่เกิน 3 วัน จำนวน 594 คน (ร้อยละ 74.91) และหยุดงานเกิน 3 วัน จำนวน 196 คน (ร้อยละ 24.72) ตามลำดับ
การเกิดข้อเรียกร้อง/ข้อพิพาทแรงงานและข้อขัดแย้ง ภายในจังหวัดนนทบุรี ไม่ปรากฎข้อเรียกร้อง
ข้อพิพาทแรงงานและข้อขัดแย้ง ในไตรมาสนี้
การเลิกจ้างแรงงาน สถานประกอบกิจการในจังหวัดนนทบุรี ที่หยุดกิจการชั่วคราว/เลิกกิจการมี
จำนวน 327 แห่ง โดย ประเภทกิจการที่หยุดกิจการชั่วคราว/เลิกกิจการสูงสุด คือ ประเภทการขายส่งขายปลีก
จำนวน 108 แห่ง (ร้อยละ 33.03) รองลงมาคือ ประเภทการก่อสร้าง จำนวน 37 แห่ง (ร้อยละ 11.31) และที่
พักแรมและบริการด้านอาหาร จำนวน 31 แห่ง (ร้อยละ 9.48)
การสวัสดิการ มีการส่งเสริมให้บริการด้านสวัสดิการแรงงานนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด 68 แห่ง
ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง 3,993 คน
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จากข้อมูลของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี พบว่า
จังหวัดนนทบุรีมีสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคม จำนวน 19,710 แห่ง ผู้ประกันตน
ทั้งสิ้น 423,531 คน และมีสถานพยาบาลในสังกัดประกันสังคมที่เป็นสถานพยาบาลของรัฐบาลจำนวน 3 แห่ง
(ร้อยละ 24.94) และสถานพยาบาลเอกชน 4 แห่ง (ร้อยละ 75.06)
กองทุนประกันสังคม มีเงินกองทุน 522.87 ล้านบาท จำนวนผู้ใช้บริการมีจำนวน 107,944 คน (ร้อย
ละ 25.49) ของผู้ประกันตนทั้งหมด ประเภทประโยชน์ทดแทนที่ผู้ประกันตนใช้บริการสูงสุด ได้แก่ กรณี
เจ็บป่วย มีจำนวน 44,268 คน หรือร้อยละ 41.01 ของผู้ใช้บริการทั้งหมด สำหรับปริมาณการ จ่ายเงิน
ประโยชน์ทดแทน พบว่า การจ่ายเงินกรณีว่างงานมีการจ่ายเงินสูงสุด ถึง 226.58 ล้านบาท (ร้อย ละ 40.12
ของเงินประโยชน์ทดแทนที่จ่าย)

รายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดนนทบุรี
ไตรมาส 4 ปี 2563 (ตุลาคม – ธันวาคม 2563)

