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ข้อมลูพืนฐานจงัหวดันนทบรีุ 
 

 

ความเป็นมาของเมืองนนทบรีุ : 
 

 นนทบุรกี่อตังมากว่า 400 ปี เดิมเป็นหมู่บ้านทีมีผู้คนอาศยัอยู่หนาแน่นรู้จกักนัในชือ 
“บา้นตลาดขวญั” ซงึเป็นดนิแดนทมีคีวามอุดมสมบูรณ์ เนืองจากอยู่รมิฝงัแมนํ่าเจา้พระยาและเป็นสวน
ผลไมท้ขีนึชอืของกรงุศรอียธุยา 
 

 พ.ศ.2092 สมเดจ็พระมหาจกัรพรรด ิแหง่กรุงศรอียุธยายกบา้นตลาดขวญัขนึเป็นเมอืงนนทบุร ี
โดยตวัเมอืงนนทบุรแีต่เดมินันตงัอยู่ทตีําบลบางกระสอในปจัจุบนั โดยมวีดัหวัเมอืง (ปจัจุบนัเป็นวดัรา้ง
ททีางราชการไดใ้ชเ้ป็นสถานทตีงัโรงพยาบาลพระนงัเกลา้) เป็นเขตเหนือ และมวีดัทา้ยเมอืงเป็นเขตใต ้
 

 พ.ศ.2179 พระเจา้ปราสาททองทรงโปรดเกลา้ฯ ใหข้ดุคลองลดัตอนใตว้ดัทา้ยเมอืงไปทะลุออก
หน้าวดัเขมา ทงันี เพราะเดมิทนีนัแม่นําเจา้พระยาไหลวกวนโดยเขา้แมนํ่าออ้มไหลมาทางบางใหญ่แลว้
วกเขา้คลองบางกรวยขา้งวดัชลอมาออกหน้าวดัเขมา  ดงันันเมอืขุดคลองลดัแล้วกระแสนําจงึเปลยีน
ทางเดินไหลเข้าคลองลดัทีขุดใหม่ นานเข้าก็กลายเป็นแม่นําเจ้าพระยาใหม่ดงัปจัจุบนั ส่วนแม่นํา
เจ้าพระยาเดิมก็ตืนเขินกลายเป็นคลองไปในทีสุดและเมือคราวสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
ขนึครองราชย์ พ.ศ.2208 พระองค์ทรงเห็นว่าเมือแม่นําเจ้าพระยาเปลียนทางเดินทําให้ข้าศึก 
เข้าประชิดพระนครได้ง่ายขึนจึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างป้อมปราการตรงปากแม่นําอ้อม และให้ย้าย 
เมืองนนทบุรีมาอยู่ปากแม่นําอ้อมในคราวเดียวกัน เมืองนนทบุรีจึงตังอยู่บริเวณปากแม่นําอ้อม 
ตงัแต่นันมา จนกระทงัถึงยุคสมยัของกรุงรตันโกสนิทร์ ในรชัสมยัของพระบาทสมเด็จพระนังเกล้า
เจ้าอยู่หวั ได้ทรงโปรดฯ ให้รือป้อมและเมืองบางส่วนเพือนําอฐั (เงนิ) ไปสร้างวดัเฉลิมพระเกียรต ิ
และบางสว่นกถ็ูกกระแสนําพดัเซาะพงัทลายลงนําไป ปจัจุบนัจงึเหลอืแต่ศาลหลกัเมอืงเทา่นนั  
 

 นนทบุรไีดร้บัการประกาศจดัตงัเป็นจงัหวดั เมอืวนัท ี9 พฤษภาคม พ.ศ.2489 
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สญัลกัษณ์จงัหวดันนทบรีุ (ตราประจาํจงัหวดั) :  
 

 รปู “หม้อนําลายวิจิตร” หมายถงึ ชาวจงัหวดันนทบุรมีอีาชพีทาํเครอืงปนัดนิเผา ซงึยดึถอืเป็น
อาชพีและมชีอืเสยีงมาชา้นาน 
 
 
 
 
                                         

                                       สญัลกัษณ์จงัหวดันนทบุร ี“รปูหมอ้นําลายวจิติร” 

 

คาํขวญัประจาํจงัหวดั : 
 “พระตําหนักสง่างาม ลอืนามสวนสมเดจ็ เกาะเกรด็แหล่งดนิเผา วดัเก่านามระบอื เลอืงลอื
ทุเรยีนนนท ์งามน่ายลศนูยร์าชการ” 
 

ธงประจาํจงัหวดั : 
 สมีว่ง - ฟ้า มรีปูหมอ้นําลายวจิติรอยูต่รงกลางผนืผา้ 

 
 
 

 
 
 

ต้นไม้และดอกไม้ประจาํจงัหวดั : 
 ตน้ไมป้ระจาํจงัหวดันนทบุร ีคอื “ต้นนนทรีบา้น”  
 ดอกไมจ้งัหวดันนทบุร ีคอื “ดอกนนทรี” 
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ทีตงัและอาณาเขต : 
จงัหวดันนทบุร ีตงัอยู่ภาคกลางของประเทศไทย เป็นหนึงในจงัหวดัปรมิณฑล คือ นนทบุร ี

นครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปทุมธานี ห่างจากกรุงเทพฯ 20 กโิลเมตร มเีนือทปีระมาณ  
622.38 ตารางกโิลเมตร หรอื ประมาณ 388,987.5 ไร่ ตงัอยู่บนเสน้รุง้ท ี13 องศา 47 ลปิดา  
ถงึเสน้รุง้ท ี14 องศา 04 ลปิดาเหนือ เสน้แวงท ี100 องศา 15 ลปิดา ถงึ 100 องศา34 ลปิดาตะวนัออก 
อยูส่งูจากนําทะเลปานกลาง เฉลยี 1.80 เมตร  มอีาณาเขตตดิต่อกบัจงัหวดัใกลเ้คยีง ดงันี 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ลกัษณะภมิูประเทศ : 
 

จงัหวดันนทบุรตีงัอยูบ่นฝงัแมนํ่าเจา้พระยา โดยมแีมนํ่าเจา้พระยาแบ่งพนืทขีองจงัหวดัออกเป็น 
2 ส่วน คอื ฝงัตะวนัออกและฝงัตะวนัตก พนืทสี่วนใหญ่เป็นทรีาบลุ่ม มคีูคลองทงัตามธรรมชาตแิละ 
ทขีุดขนึใหม่เป็นจํานวนมากเชอืมโยงตดิต่อกนั สามารถใชส้ญัจรไปมาระหว่าง หมู่บ้าน ตําบล อําเภอ  
ย่านชุมชนหนาแน่น โดยทวัไปพนืทสี่วนทหี่างจากแม่นําและลําคลองจะเป็นสวนและไร่นา ซึงมกัจะ 
เกิดนําท่วมเสมอ แต่ในปจัจุบนัพนืทขีองจงัหวดัในบางอําเภอซึงเคยเป็นสวนผลไม้ต่างๆ และมเีขต
ติดต่อกบักรุงเทพฯ เรมิมกีารเปลียนแปลงเป็นทอียู่อาศยัของประชาชนทอีพยพมาจากทุกภาคของ
ประเทศ  นอกจากนีพืนทีบางส่วนของบางอําเภอยงัเป็นทีรองรบัการขยายตวัในด้านอุตสาหกรรม 
โดยเฉพาะพนืทบีางส่วนของอําเภอเมอืงนนทบุร ีอําเภอปากเกรด็ อําเภอบางใหญ่ อําเภอบางบวัทอง 
ซึงมกีารจดัสรรทดีนิและก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมขนึอย่างหนาแน่น โดยอาจกล่าวได้ว่าพนืทฝีงั
ตะวนัออกซงึเป็นพนืทตีดิต่อกบักรงุเทพฯ เป็นสว่นหนึงของกรงุเทพฯ ดว้ย 
 
 

ทศิเหนือ ตดิต่อกบั จงัหวดัปทุมธานี และจงัหวดั
พระนครศรอียธุยา                            

ทศิใต ้  ตดิต่อกบั กรงุเทพมหานคร 
ทศิตะวนัออก ตดิต่อกบั กรงุเทพมหานคร และ

จงัหวดัปทุมธานี 
ทศิตะวนัตก ตดิต่อกบั จงัหวดันครปฐม 
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ลกัษณะภมิูอากาศ : 
 

 นนทบุรมีลีกัษณะภมูอิากาศเป็นแบบรอ้นชนื อยูภ่ายใตอ้ทิธพิลของลมมรสมุตะวนัตกเฉียงใต ้
ประกอบดว้ย ฤดฝูน ฤดหูนาว และฤดรูอ้น เนืองจากลกัษณะพนืทเีป็นทรีาบลุ่มมคีวามแตกต่างของ
ระดบัพนืดนิเพยีงเลก็น้อยสภาพภมูอิากาศจงึมลีกัษณะคอ่นขา้งสมาํเสมอตลอดพนืท ีอุณหภมูเิฉลยี
ตามทกีรมอุตุนิยมวทิยารายงาน อุณหภูมเิฉลยีตําสดุ 25°C และอุณหภมูเิฉลยีสงูสดุ 33°C 
 

เขตการปกครอง : 
 

 ในปี พ.ศ. 2555 จงัหวดันนทบุรแีบ่งการปกครองสว่นภมูภิาคออกเป็น 6 อาํเภอ 52 
ตําบล (ตําบลทมีกีาํนนั ผูใ้หญ่บา้น ม ี 38 ตําบล นอกนนั เป็นตําบลทอียูใ่นเขตเทศบาล) 328 หมูบ่า้น 
การปกครองสว่นทอ้งถนิประกอบดว้ย 1 องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั เทศบาลนคร 2 แหง่ เทศบาลเมอืง 
3 แหง่ เทศบาลตําบล 9 แหง่ และองคก์ารบรหิารสว่นตําบล 31 แหง่  
 

อาํเภอ ประกอบดว้ย อาํเภอเมอืงนนทบุร ี อาํเภอปากเกรด็ อาํเภอบางบวัทอง อาํเภอ
บางใหญ่ อาํเภอบางกรวย อาํเภอไทรน้อย มอีงคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิ ประกอบดว้ย 

 องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั  1 แหง่  
 เทศบาลนคร   2 แหง่  
 เทศบาลเมอืง   3 แหง่ 
 เทศบาลตําบล   9 แหง่ 
 องคก์ารบรหิารสว่นตําบล         31 แหง่ 
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ประชากร :  
จงัหวดันนทบุรมีปีระชากรตามหลกัฐานการทะเบยีนราษฎร ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2554 

ตามประกาศสาํนกัทะเบยีนกลาง กรมการปกครอง รวมทงัสนิ 1,122,627 คน เป็นชาย  527,269  คน 
เป็นหญงิ 595,358 คน จาํนวนประชากรชายคดิเป็นรอ้ยละ  46.97  และประชากรหญงิคดิเป็นรอ้ยละ  
53.03 ของประชากรทงัหมด มจีาํนวนครวัเรอืน 539,147 ครวัเรอืน   ประชากรทอีาศยัอยูใ่นเขตเทศบาล 
คดิเป็นรอ้ยละ  57.09 สว่นทเีหลอืรอ้ยละ 42.91 อาศยัอยูน่อกเขตเทศบาล ความหนาแน่นของประชากร
โดยเฉลยี 1,804 คนต่อตารางกโิลเมตร 
 

ตารางที 1 : แสดงจาํนวนประชากรตามทะเบยีนราษฎรข์องจงัหวดันนทบุร ี

อาํเภอ ชาย หญิง รวม 

เมอืงนนทบุร ี 22,315 25,272 47,587

บางบวัทอง 92,620 105,567 198,187

ปากเกรด็ 22,568 24,863 47,431

บางกรวย 12,219 14,124 26,343

บางใหญ่ 48,790 56,669 105,459

ไทรน้อย 27,266 29,399 56,665

เทศบาลนครนนทบุร ี 123,348 135,449 258,797

เทศบาลนครปากเกรด็ 83,801 95,983 179,784

เทศบาลเมอืงบางบวัทอง 22,563 26,211 48,774

เทศบาลเมอืงบางกรวย  19,349 22,446 41,795

เทศบาลเมอืงบางศรเีมอืง 14,065 15,871 29,936

เทศบาลตาํบลปลายบาง 15,924 18,472 34,396

เทศบาลตาํบลไทรมา้ 9,166 10,803 19,969

เทศบาลตาํบลบางใหญ่ 4,985 5,367 10,352

เทศบาลตาํบลศาลากลาง 4,718 5,177 9,895

เทศบาลตาํบลบางมว่ง 2,639 2,709 5,348

เทศบาลตาํบลไทรน้อย 933 976 1,909

รวม 527,269 595,358 1,122,627
 

ทมีา : www.dopa.go.th : ธนัวาคม 2555 

 

การออกใบอนุญาตทาํงานแรงงานต่างด้าวสญัชาติพม่า ลาว กมัพชูา  
 

1. แรงงานต่างดา้วตามบนัทกึความเขา้ใจ (MOU) ระหวา่งประเทศไทย กบัประเทศพมา่ ลาว 
และกมัพชูา 
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ตารางที 2 : แสดงการออกใบอนุญาตทาํงานแรงงานต่างดา้วหลบหนีเขา้เมอืง สญัชาต ิพมา่ ลาว กมัพชูา 

  สญัชาติของแรงงานต่างด้าว 

อาํเภอ นายจ้าง พม่า ลาว กมัพชูา รวม 

  ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง  

เมอืงนนทบุร ี 46 618 119 176 80 292 128 1,413 
ปากเกรด็ 28 67 - 25 10 182 153 437 
บางบวัทอง 24 60 13 45 20 240 49 427 
บางใหญ่ 15 - - 11 9 67 41 128 
บางกรวย 13 - - 16 11 118 53 198 
ไทรน้อย 4 68 46 10 3 20 5 152 

รวม 130 813 178 283 133 919 429 2,755 
 

ทมีา : สาํนกังานจดัหางานจงัหวดันนทบุร:ี ธนัวาคม 2555 
 

2.   แรงงานต่างดา้วผา่นการพสิจูน์สญัชาต ิ(แรงงานต่างดา้วถูกกฏหมาย โดยมกีารปรบัเปลยีน 
สถานภาพจากบุคคลหลบหนีเขา้เมอืงและไดร้บัการผอ่นผนัใหอ้ยูใ่นราชอาณาจกัรเป็นกรณพีเิศษ โดย 
อนุญาตใหท้าํงานในระหวา่งไดร้บัการผอ่นผนั) 
 

ตารางที 3 : แสดงการออกใบอนุญาตทาํงานแรงงานต่างดา้วหลบหนีเขา้เมอืง สญัชาต ิพมา่ ลาว กมัพชูา 

  สญัชาติของแรงงานต่างด้าว 

อาํเภอ นายจ้าง พม่า ลาว กมัพชูา รวม 

  ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง  

เมอืงนนทบุร ี 4,226 7,737 4,406 897 415 1,589 713 15,757 
ปากเกรด็ 1,144 2,609 1,686 200 106 343 203 5,147 
บางบวัทอง 178 2,627 1,590 290 139 461 222 5,329 
บางใหญ่ 473 1,148 1,210 99 54 208 60 2,779 
บางกรวย 301 745 381 90 50 125 45 1,436 
ไทรน้อย 222 504 487 37 28 89 36 1,181 

รวม 6,544 15,370 9,760 1,613 792 2,815 1,279 31,629 
 

ทมีา : สาํนกังานจดัหางานจงัหวดันนทบุร:ี ธนัวาคม 2555 
 

การศึกษา : 
 จงัหวดันนทบุร ีแบ่งพนืทกีารศกึษาออกเป็น 3 เขต ประกอบดว้ย สาํนกังานเขตพนืทกีารศกึษา
ประถมศกึษานนทบุร ีเขต 1 ครอบคลุมพนืท ีอาํเภอเมอืง และอาํเภอบางกรวย สาํนกังานเขตพนืท ี
การศกึษาประถมศกึษานนทบุร ีเขต 2 ครอบคลุมพนืท ีอาํเภอปากเกรด็ อาํเภอบางบวัทอง อาํเภอบาง
ใหญ่ และอาํเภอไทรน้อย และ สาํนกังานเขตพนืทกีารศกึษามธัยมศกึษา เขต 3 จงัหวดันนทบุร ี
ในปีการศกึษา 2554 มสีถานศกึษา รวม 156 แหง่ จาํนวนหอ้งเรยีน 5,246 หอ้งเรยีน คร ู8,405 คน 
นกัเรยีน 159,711 คน 
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ตารางที 4 : แสดงจาํนวนนกัเรยีน หอ้งเรยีน คร ูของสถานศกึษา ปีการศกึษา 2554 
อาํเภอ อนุบาล ประถม มธัยมต้น มธัยมปลาย ปวช. ปวส. ห้องเรียน คร ู สถานศึกษา 

  เมอืง 6303 14187 12148 2950 6761 1668 1463 2727 63 

  ปากเกรด็ 2853 3990 8429 1531 0 0 365 782 20 

  บางบวัทอง 7867 19975 13691 9219 163 66 1892 2789 24 

  บางใหญ่ 7895 16092 5429 2133 1436 202 996 1436 15 

  บางกรวย 1491 3922 923 231 728 241 261 341 12 

  ไทรน้อย 1070 3675 1752 690 0 0 269 330 22 

  รวม 27479 61841 42372 16754 9088 2177 5246 8405 156 
ทมีา : สาํนกังานเขตพนืทกีารศกึษาประถมศกึษานนทบุร ีเขต 1 เขต 2 และสาํนกังานเขตพนืทกีารศกึษามธัยมศกึษา 
เขต 3 จงัหวดันนทบุร:ี มกราคม 2555 

 
 

สาธารณสขุ : 
  

 จงัหวดันนทบุรมีสีถานพยาบาล ประกอบด้วย โรงพยาบาลศูนย์ 1 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน 
5 แห่ง โรงพยาบาลเฉพาะทาง 5 แห่ง โรงพยาบาลสงักดักระทรวง 1 แห่ง โรงพยาบาลเอกชน 6 แห่ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล 76 แห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 10 แห่ง คลินิก (ทุก
ประเภท) 386 แหง่ จาํนวนเตยีง 3,865 เตยีง 
  

ตารางที 5 : แสดงจาํนวนสถานพยาบาลและอตัราสว่นเตยีงต่อประชากรจงัหวดันนทบุร ีปี 2555 
 

ประเภทสถานบริการ จาํนวน 
(แห่ง) 

จาํนวน 
(เตียง) 

อตัราส่วนเตียงต่อ 
ประชากรจงัหวดัปี 

(2553) 

อตัราส่วนเตียงต่อ 
ประชากรจงัหวดัปี 

(2554) 

อตัราส่วนเตียงต่อ 
ประชากรประเทศ

ปี (2555) 

โรงพยาบาลศนูย ์ 1 515 1 : 2,638 1 : 2,974 1 : 2,549 
โรงพยาบาลชุมชน 5 180 1 : 6,725 1 : 7,580 1 : 7,294 
โรงพยาบาลเฉพาะทาง 5 1,986 1 : 592 1 : 667 1 : 661 
โรงพยาบาลสงักดักระทรวงอนื 1 371 1 : 3,172 1 : 3,575 1 : 3,539 

โรงพยาบาลเอกชน 6 813 1 : 1,447 1 : 1,631 1 : 1,615 
สถานีอนามยั 76 0 0 0 0 
ศนูยบ์รกิารสาธารณสขุเทศบาล 10 0 0 0 0 
คลนิิก (ทุกประเภท) 386 0 0 0 0 

รวม 491 3,865 1:310 1:349 1:340 
ทมีา : สาํนกังานสาธารณสขุจงัหวดันนทบุร ี: ตุลาคม 2555 
        * ประชากร ใชป้ระชากรระบบงานประกนัสขุภาพ * 
 

 บุคลากรด้านสาธารณสุข ประกอบด้วย แพทย์ 264 คน ทันตแพทย์ 148 คน เภสัชกร 
107 คน อตัราส่วนแพทย์ต่อประชากรจงัหวดั ปี 2555 เท่ากบั 1 : 4,973 คน (แพทย์มาตรฐาน 1 : 
5,141 คน ) 
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ตารางที 6 : แสดงอตัรากาํลงับุคลากรดา้นสาธารณสขุ ปีงบประมาณ 2555 

ประเภท 
บคุลากร 

เกณฑ ์
GIS  
(คน) 

จาํนวน 
ปฏิบติังาน
จริง  (คน) 

จาํนวนทีมี
จริง  (คน) 

ร้อยละ

(ของเกณฑ)์ 

-ขาด 
/+เกนิ (คน) 

อตัราส่วนจาํนวนทีมีจริง
ต่อประชากร 
จงัหวดั ปี 2555 

แพทย ์ 199 264 257 129 +58 1 : 4,973 
ทนัตแพทย ์ 108 148 144 133 +36 1 : 8,871 
เภสชักร 102 107 105 103 +3 1 : 12,270 
พยาบาล 
วชิาชพี 

1,656 796 795 48 -861 1 : 1,649 

ทมีา : สาํนกังานสาธารณสขุจงัหวดันนทบุร ี: ธนัวาคม 2555 
        * ประชากร ใชป้ระชากรระบบงานประกนัสขุภาพ * 

 
 สําหรบัการมีหลักประกันสุขภาพของจังหวัดนนทบุรี (ตามทะเบียนราษฎร์) นัน แบ่งเป็น  
บตัรประกนัสขุภาพถว้นหน้า (บตัรทอง) 684,195 คน ประกนัสงัคม 287,541 คน ขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิ 
166,830 คน สทิธอินืๆ 30,785 คน และสทิธวิา่งยงัไมข่นึทะเบยีน 2,028 คน  
 

ตารางที 7 : แสดงความครอบคลุมของการมหีลกัประกนัสขุภาพของประชาชนในจงัหวดันนทบุรปีีงบประมาณ 2555 

ประเภทหลกัประกนัสขุภาพ ปีงบประมาณ 2551  

 จาํนวน (คน) ร้อยละ 

บตัรประกนัสขุภาพถว้นหน้า (บตัรทอง) 684,195 58.39 
ประกนัสงัคม 287,541 24.54 
ขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิ 166,830 14.24 
สทิธอินืๆ (อาท ิคนไทยในต่างแดน ขา้ราชการการเมอืง ฯลฯ) 30,785 2.63 
สทิธวิา่ง (บุคคลทยีงัไมล่งทะเบยีน ตามมาตรา 6) 2,028 0.17 

รวม 1,171,707 100 
 

ทมีา : สาํนกังานสาธารณสขุจงัหวดันนทบุร ี: ธนัวาคม 2555 
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ศาสนาและวฒันธรรม : 
 ประชาชนชาวจงัหวดันนทบุรีส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ รองลงมาคือ คริสต์ และอิสลาม  
สาํหรบัศาสนสถานในพนืทจีงัหวดั นนั ประกอบดว้ย วดั 191 แหง่ โบสถ ์38 แหง่ และมสัยดิ 19 แหง่ 
 

ตารางที 8 : แสดงจาํนวนศาสนสถานในจงัหวดันนทบุร ี
อาํเภอ วดั (แห่ง) โบสถ ์(แห่ง) มสัยิด (แห่ง) 

 มหานิกาย ธรรมยติุ รวม   

เมอืงนนทบุร ี 49 2 51 18 4 
ปากเกรด็ 39 1 40 7 2 
บางบวัทอง 12 - 12 7 11 
บางใหญ่ 23 2 25 2 - 
บางกรวย 47 1 48 2 - 
ไทรน้อย 14 1 15 2 2 

รวม 184 7 191 38 19 
 

ทมีา : สาํนกังานวฒันธรรมจงัหวดันนทบุร ี/ สาํนกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดันนทบุร:ี ธนัวาคม 2555 
 
 
 

ความปลอดภยัในชีวิตและทรพัยสิ์น : 
 จงัหวดันนทบุรมีคีดีอาญาทเีกิดขนึในพนืท ี ปี 2552 จาํนวน 1,740 คด ี ปี 2553 จาํนวน 
2,096 คด ี ปี 2554 จาํนวน 1,962 คด ีและปี 2555 จาํนวน 1,962 คด ีโดยกลุ่มคดทีมีมีากทสีดุ คอื  
คดปีระทุษรา้ยต่อทรพัย ์
 

ตารางที 9 : แสดงสถติกิารจบักุมคดอีาญาจงัหวดันนทบุร ีปี 2552 – 2555 
 

 
ประเภทคด ี

ผลการดาํเนินงาน / ปีงบประมาณ 

2552 2553 2554 2555 
แจง้ จบั รอ้ยละ แจง้ จบั รอ้ยละ แจง้ จบั รอ้ยละ แจง้ จบั รอ้ยละ 

กลุม่ท ี1 122 59 48.36 112 45 40.18 97 51 52.58 121 82 67.77 
กลุม่ท ี2 394 177 44.92 437 194 44.39 386 182 47.15 348 178 51.15 
กลุม่ท ี3 1,224 469 38.32 1,547 506 32.71 1,479 503 34.01 1,457 475 32.60 
รวม 1,740 705 40.52 2,096 745 35.54 1,962 736 37.51 1,926 735 38.16 

หมายเหตุ :  กลุม่ท ี1  คดอุีกฉกรรจแ์ละสะเทอืนขวญั 
 กลุม่ท ี2 คดปีระทุษรา้ยต่อชวีติ รา่งกาย 
 กลุม่ท ี3 คดปีระทุษรา้ยต่อทรพัย ์
 

ทมีา : ตาํรวจภธูรจงัหวดันนทบุร ี :  ธนัวาคม 2555 
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สถิติการจบักมุคดีอาญา 
 จาํนวนคดอีาญากลุ่ม 1, 2, 3 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เกดิขนึ ดงันี 
  (1 )  คดีก ลุ่มที 1 (คดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญ )  เกิด  121 คดี จับ กุม  82 คด ี
คดิเป็นรอ้ยละ 67.77 ของคดทีรีบัแจง้ 
  ( 2 )  คดีก ลุ่ มที  2  (คดีประทุษร้าย ต่อชีวิต ร่ า งกายและ เพศ )  เกิด  348  คด ี 
จบักุม 178 คด ีคดิเป็นรอ้ยละ 51.15 ของคดทีรีบัแจง้ 
  (3) คดีกลุ่มที 3 (คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์)  เกิด  1 ,457 คดี จับกุม  475 คด ี 
คดิเป็นรอ้ยละ 32.60 ของคดทีรีบัแจง้ 
 

การมีส่วนร่วมของประชาชน: 

               1.  การเลือกตงัสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร เมือวนัที 3 กรกฎาคม 2554 
                   การเลอืกตงัสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฏรแบบแบ่งเขตเลอืกตงั  เมอืวนัอาทติยท์ ี3 กรกฎาคม 
2554 ของจงัหวดันนทบุร ีแบ่งออกเป็น 6 เขตเลอืกตงั ดงันี 
 
 เขต 1   1. อ.เมอืง (เฉพาะ ต.ตลาดขวญั ต.สวนใหญ่ ต.บางกรา่ง ต.บางไผ ่ 
                                  ต.บางรกัน้อย ต.บางศรเีมอืง และ ต.ไทรมา้ 
 

 เขต 2 1. อ.เมอืง (เฉพาะ ต.บางกระสอ ต.ทา่ทราย และ ต.บางเขน 
   2. อ.ปากเกรด็ (เฉพาะ ต.ทา่อฐิ) 
 

 เขต 3 1. อ.บางกรวย (ทงัอาํเภอ) 
   2. อ.บางใหญ่ (เฉพาะ ต.บางมว่ง ต.บางเลน ต.บางใหญ่ และ ต.บางแมน่าง) 
 

 เขต 4 1. อ.ปากเกรด็ (เฉพาะ ต.ปากเกรด็ ต.บางตลาด ต.บา้นใหม ่ต.บางพดู  
      ต.คลองเกลอื และ ต.เกาะเกรด็ 
 

 เขต 5 1. อ.ปากเกรด็ (เฉพาะ ต.คลองขอ่ย ต.คลองพระอุดม ต.บางตะไนย ์ 
      ต.ออ้มเกรด็ และ ต.บางพลบั 
   2. อ.บางบวัทอง (เฉพาะ ต.โสนลอย ต.พมิลราช ต.บางรกัพฒันา และ 
      ต.บางรกัใหญ่ 
   3. อ.บางใหญ่ (เฉพาะ ต.เสาธงหนิ) 
 

 เขต 6 1. อ.ไทรน้อย (ทงัอาํเภอ) 
   2. อ.บางบวัทอง (เฉพาะ ต.บางครูดั ต.บางบวัทอง ต.ละหาร และ ต.ลาํโพ) 
   3. อ.บางใหญ่ (เฉพาะ ต.บา้นใหม)่ 
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 2.    สรปุผลการจดัการเลือกตงัสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจงัหวดันนทบรีุ 
 2.1  การรบัสมคัรเลือกตงั 
    การรบัสมคัรสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลอืกตงั จงัหวดันนทบุรไีดด้าํเนิน
การบัสมคัรตงัแต่วนัท ี24 – 28 พฤษภาคม 2554 ณ หอ้งประชุมองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดันนทบุร ี
โดยรบัสมคัรทงั 6 เขตเลอืกตงั มผีูม้ายนืสมคัรแต่ละเขตเลอืกตงั ดงันี 
เขตเลือกตงัที 1 

ลาํดบั ชือผูส้มคัร สงักดัพรรคการเมือง เลขประจาํตวัผูส้มคัร 

1 นายนิทศัน์  ศรนีนท ์ เพอืไทย 1 

2 นางอุมาพร  นิเวศบวรชยั ชาตพิฒันาเพอืแผน่ดนิ 2 

3 ส.ต.ท.สมชาย  ศรเียน็ ประชากรไทย 4 

4 นายเฉลมิพล  นิยมสนิธุ ์ ประชาธปิตัย ์ 10 

5 นายธชีชั  ศรพีนัธวานุสรณ์ เพอืฟ้าดนิ 18 

6 นางนวรตัน์  เนียมนคร เสรนิียม 22 

7 นายธธีชั  แมน้บาํเพญ็ พลงัคนกฬีา 36 

เขตเลือกตงัที 2 

ลาํดบั ชือผูส้มคัร สงักดัพรรคการเมือง เลขประจาํตวัผูส้มคัร 

1 นายอุดมเดช รตันเสถยีร เพอืไทย 1 

2 นายทศพล  อมรพชิญป์รชัญา ชาตพิฒันาเพอืแผน่ดนิ 2 

3 นางสาววภิาวลัย ์วรวรรณปรชีา ประชาธปิตัย ์ 10 

4 นางศุภลกัษณ์  ศรอนิทร ์ เสรนิียม 22 

5 นางสาวเสาวนีย ์ ปะตาทายงั ประชาสนัต ิ 33 

เขตเลือกตงัที 3 

ลาํดบั ชือผูส้มคัร สงักดัพรรคการเมือง เลขประจาํตวัผูส้มคัร 

1 นางวไลพร  อจัฉรยิะประสทิธ ิ เพอืไทย 1 

2 นายภทัรพสิษิฐ ์ อนนัตปรชีา ชาตพิฒันาเพอืแผน่ดนิ 2 

3 นายวทิรู  กรณุา ประชาธปิตัย ์ 10 

4 นายมานะศกัด ิ จนัทรป์ระสงค ์ ภมูใิจไทย 16 

5 นางอนุโมทนา   จนัทร พลงัคนกฬีา 36 

6 นางรตัน์ฐานนัตร ์ภทัรเมธาพร เพอืนเกษตรไทย 39 
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เขตเลือกตงัที 4 

ลาํดบั ชือผูส้มคัร สงักดัพรรคการเมือง เลขประจาํตวัผูส้มคัร 

1 นายมนตร ีตงัเจรญิถาวร เพอืไทย 1 

2 นายเดชาวฒัน์ อนิทรพพิฒัน์ ชาตพิฒันาเพอืแผน่ดนิ 2 

3 นายฐติพินัธ ์สงิหะคเชนทร ์ ประชากรไทย 4 

4 นายสชุาต ิ บรรดาศกัด ิ ประชาธปิตัย ์ 10 

5 นายเฉลมิพล สมุโนพรหม รกัษ์สนัต ิ 12 

6 นายโฆษติ เสรมิรมัย ์ เสรนิียม 22 

7 นายเกษม หลกัทอง พลงัสงัคมไทย 28 

8 นางอรทยั  รศัม ี ความหวงัใหม ่ 34 

9 นายดุสติ  กลบัคลา้ย พลงัคนกฬีา 36 

 
เขตเลือกตงัที 5 

ลาํดบั ชือผูส้มคัร สงักดัพรรคการเมือง เลขประจาํตวัผูส้มคัร 

1 นายวนัชยั เจรญินนทสทิธ ิ เพอืไทย 1 

2 นางธนิดา  ธรีะศานต ์ ชาตพิฒันาเพอืแผน่ดนิ 2 

3 นายทศพล  เพง็สม้ ประชาธปิตัย ์ 10 

4 นายอุดม   หนูเผอืก พลงัคนกฬีา 36 

 
เขตเลือกตงัที 6 

ลาํดบั ชือผูส้มคัร สงักดัพรรคการเมือง เลขประจาํตวัผูส้มคัร 

1 นายฉลอง  เรยีวแรง เพอืไทย 1 

2 นายอดศิยั  ขนัแกว้ ชาตพิฒันาเพอืแผน่ดนิ 2 

3 นายสรุสหี ์ เยน็เพช็ร ประชากรไทย 4 

4 นายณรงค ์ จนัทนดษิฐ ประชาธปิตัย ์ 10 

5 พล.ท.อคัรชยั จนัทรโตษะ ความหวงัใหม ่ 34 
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2.2  ผลการเลือกตงัแบบแบง่เขต 
  วนัเลอืกตงัสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรเป็นการทวัไป วนัท ี 3 กรกฎาคม 2554
คณะกรรมการการเลอืกตงัไดป้ระกาศผลการเลอืกตงั  ดงันี 
 

  เขตเลือกตงัที 1 
  นายนิทศัน์  ศรนีนท ์  พรรคเพอืไทย   ได ้ 46,551 คะแนน 
 

  เขตเลือกตงัที 2 
  นายอุดมเดช รตันเสถยีร พรรคเพอืไทย    ได ้ 47,573 คะแนน 
 

  เขตเลือกตงัที 3 
  นางวไลพร  อจัฉรยิะประสทิธ ิ พรรคเพอืไทย   ได ้ 42,832 คะแนน 
 

  เขตเลือกตงัที 4 
  นายมนตร ีตงัเจรญิถาวร พรรคเพอืไทย    ได ้ 45,894 คะแนน 
 

  เขตเลือกตงัที 5 
  นายวนัชยั เจรญินนทสทิธ ิ พรรคเพอืไทย   ได ้ 49,889 คะแนน 
 

  เขตเลือกตงัที 6 
  นายฉลอง  เรยีวแรง  พรรคเพอืไทย   ได ้ 50,966 คะแนน 
 
 

3. สรปุผลการจดัการเลือกตงัสมาชิกวฒิุสภา จงัหวดันนทบรีุ 
3.1  การรบัสมคัรเลือกตงั 

  การรบัสมคัรสมาชกิวุฒสิภา ไดด้าํเนินการรบัสมคัรตงัแต่วนัท ี 21 – 25 มกราคม 2551 
ณ ห้องประชุมสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตงัประจําจงัหวดันนทบุรี ชนั 5 อาคารศาลากลาง
จงัหวดันนทบุร ีโดยมผีูม้ายนืสมคัรจาํนวน ๗ คน ประกอบดว้ย 
  1. นายดเิรก ถงึฝงั 
  2. นายชาล ี โกมลสทุธ ิ
  3. นายกติตชิยั ปฏภิาณประเสรฐิ 
  4. นายยวด แกว้แดง 
  5. นางสวุล ี แสงแก่นเพช็ร ์
  6. นายปรชีา ทพัพะกุล ณ อยธุยา 
  7. นายภุชงค ์ น้อยสงา่ 
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3.2  ผลการเลือกตงั 
  ในการเลอืกตงัสมาชกิวุฒสิภา เมอืวนัท ี2 มนีาคม 2554 มผีูม้าใชส้ทิธจิาํนวน 358,778 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 46.95 ของผูม้สีทิธอิอกเสยีงเลอืกตงัในจงัหวดันนทบุร ีซงึคณะกรรมการการเลอืกตงั
ไดป้ระกาศผลการเลอืกตงั คอื นายดิเรก ถึงฝงั 

3.3 จาํนวนผูมี้สิทธิเลือกตงัและการใช้สิทธิเลือกตงั 
  ผูม้สีทิธเิลอืกตงั  จาํนวน  764,177 คน 
  ผูม้าใชส้ทิธเิลอืกตงั จาํนวน  358,778 คน คดิเป็นรอ้ยละ 46.94 
  บตัรเสยี  จาํนวน      8,673 บตัร 
 

ทมีา : สาํนกังานคณะกรรมการการเลอืกตงัประจาํจงัหวดันนทบุร ี :  ธนัวาคม 2555 
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ผลิตภณัฑม์วลรวมจงัหวดั : 
 ผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดัแบบปรมิาณลูกโซ่ ประจาํปี 2553  (Gross Provincial Product of 
Nonthaburi 2010) มมีลูคา่รวม 159,119 ลา้นบาท เป็นมลูคา่ผลติภณัฑใ์นภาคเกษตรกรรม 4,395  
ลา้นบาท และนอกภาคเกษตรกรรม 154,724 ลา้นบาท รายไดต่้อหวัประชากร (GPP Per Capita) 
เทา่กบั 162,707 บาท 
 

ตารางที 10.1 : แสดงผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดันนทบุรแีบบปรมิาณลกูโซ่ ปี 2553 (คา่ประเมนิ)  
         (Gross Provincial Product of Nonthaburi 2010) 
 

 
ผลิตภณัฑ ์

แบบ Top Down 
Current Market 

Price  
มลูค่า (ล้านบาท) 

Constant Market 
Price  

มลูค่า (ล้านบาท) 
ภาคเกษตรกรรม 4,395 2,289 

เกษตรกรรม การลา่สตัว ์และการปา่ไม ้ 4,328 2,165 
การประมง 67 71 
ภาคนอกเกษตรกรรม 154,724 127,966 

การทาํเหมอืงแรแ่ละเหมอืงหนิ 11 8 
การผลติอุตสาหกรรม 39,872 30,925 
การไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา 5,710 5,550 
การก่อสรา้ง 9,821 7,635 
การขายสง่ การขายปลกี การซ่อมแซมยานยนต ์จกัรยานยนต ์
ของใชส้ว่นบุคคลและของใชใ้นครวัเรอืน 

30,686 25,529 

โรงแรมและภตัตาคาร 3,465 3,329 
การขนสง่ สถานทเีกบ็สนิคา้ และการคมนาคม 10,844 11,215 
ตวักลางทางการเงนิ 13,444 10,167 
บรกิารดา้นอสงัหารมิทรพัย ์การใหเ้ชา่ และบรกิารทางธุรกจิ 17,433 16,801 
การบรหิารราชการแผน่ดนิและการป้องกนัประเทศ 
รวมทงัการประกนัสงัคม 

11,659 8,200 

การศกึษา 4,852 3,506 
การบรกิารดา้นสขุภาพและงานสงัคมสงเคราะห ์ 3,683 2,994 
การใหบ้รกิารชุมชน สงัคม และบรกิารสว่นบุคคลอนืๆ 3,026 2,908 
ลกูจา้งในครวัเรอืนสว่นบุคคล 318 256 
ผลิตภณัฑจ์งัหวดั 124,246 131,259 

มลูค่าผลิตภณัฑเ์ฉลียต่อคน (บาท) 127,048  

ประชากร (1,000 คน) 978  
 

ทมีา : สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ
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 ผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดัแบบ Bottom Up ประจําปี 2553  (Gross Provincial Product of 
Nonthaburi 2010) มมีลูคา่รวม 195,183 ลา้นบาท เป็นมลูคา่ผลติภณัฑใ์นภาคเกษตรกรรม 2,349  
ลา้นบาท และนอกภาคเกษตรกรรม 192,834 ลา้นบาท รายไดต่้อหวัประชากร (GPP Per Capita) 
เทา่กบั 199,574 บาท 
 

ตารางที 10.2 : แสดงผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดันนทบุร ีแบบ Bottom Up ปี 2553 (คา่ประเมนิ)  
           (Gross Provincial Product of Nonthaburi 2010) 
 

 
ผลิตภณัฑ ์

แบบ Top Down 
Current Market 

Price  
มลูค่า (ล้านบาท) 

Constant Market 
Price  

มลูค่า (ล้านบาท) 
ภาคเกษตรกรรม 2,349 2,121 

เกษตรกรรม การลา่สตัว ์และการปา่ไม ้ 2ม239 2,034 
การประมง 110 87 
ภาคนอกเกษตรกรรม 192,834 152,450 

การทาํเหมอืงแรแ่ละเหมอืงหนิ 3 25 
การผลติอุตสาหกรรม 66,817 28,941 
การไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา 17,399 15,120 
การก่อสรา้ง 8,187 7,592 
การขายสง่ การขายปลกี การซ่อมแซมยานยนต ์จกัรยานยนต ์
ของใชส้ว่นบุคคลและของใชใ้นครวัเรอืน 

23,646 23,994 

โรงแรมและภตัตาคาร 612 650 
การขนสง่ สถานทเีกบ็สนิคา้ และการคมนาคม 17,213 22,783 
ตวักลางทางการเงนิ 8,765 7,757 
บรกิารดา้นอสงัหารมิทรพัย ์การใหเ้ชา่ และบรกิารทางธุรกจิ 25,552 22,743 
การบรหิารราชการแผน่ดนิและการป้องกนัประเทศ 
รวมทงัการประกนัสงัคม 

12,177 10,995 

การศกึษา 4,360 4,519 
การบรกิารดา้นสขุภาพและงานสงัคมสงเคราะห ์ 4,460 4,142 
การใหบ้รกิารชุมชน สงัคม และบรกิารสว่นบุคคลอนืๆ 2,974 2,556 
ลกูจา้งในครวัเรอืนสว่นบุคคล 669 633 
ผลิตภณัฑจ์งัหวดั 195,183 154,571 

มลูค่าผลิตภณัฑเ์ฉลียต่อคน (บาท) 199,574  

ประชากร (1,000 คน) 978  
 

ทมีา : สาํนกังานคลงัจงัหวดันนทบุร ีธนัวาคม 2555 
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ภาวะการค้า : 
 

 อตัราเงนิเฟ้อเฉลยี 11 เดอืน ปี 2555 (ม.ค. – พ.ย. 2555)  สงูขนึรอ้ยละ 5.1 เมอืเทยีบกบัช่วง
เดยีวกนัของปีก่อน (ม.ค. – พ.ย. 2554) โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการสงูขนึของดชันีราคาสนิคา้หมวด
อาหารและเครอืงดมืรอ้ยละ 8.8 จากการสงูขนึของสนิคา้ทสีาํคญั ไดแ้ก่ ผกัและผลไมส้งูขนึรอ้ยละ 20 
อาหารบรโิภคในบา้น สูงขนึรอ้ยละ 8.8 ขา้ว แป้งและผลติภณัฑจ์ากแป้ง สูงขนึรอ้ยละ 5.8 ไข่และ
ผลติภณัฑน์มรอ้ยละ 5.4 อาหารบรโิภคนอกบา้น สงูขนึรอ้ยละ 5.2 เครอืงดมืไมม่แีอลกอฮอล ์สงูขนึ 
รอ้ยละ 2.5  เนือสตัว ์เป็ด ไก่ สงูขนึรอ้ยละ 2.1 และ เครอืงประกอบอาหาร สงูขนึ รอ้ยละ 1.9  
 สาํหรบัดชันีหมวดอนื ๆ ไม่ใช่อาหารและเครอืงดมื ดชันีราคาสงูขนึ รอ้ยละ 1.5 จากการสงูขนึ
ของดชันีราคาหมวดยาสบูและเครอืงดมืมแีอลกอฮอร ์รอ้ยละ 3.6 หมวดการรกัษาและบรกิารสว่นบุคคล 
รอ้ยละ 2.6 หมวดเคหะสถานสงูขนึ รอ้ยละ 1.8 หมวดพาหนะ การขนสง่และการสอืสาร สงูขนึ รอ้ยละ 
1.0 หมวดบนัเทงิ การอา่นและการศกึษา สงูขนี รอ้ยละ 0.1 สาํหรบัหมวดเครอืงนุ่งหม่และรองเทา้ ลดลง 
รอ้ยละ 0.2 
ทมีา : สาํนกังานพาณชิยจ์งัหวดันนทบุร ี: พฤศจกิายน 2555  
 

 ภาพรวมเศรษฐกจิการลงทุนของจงัหวดัเพมิขนึ โดยเปรยีบเทยีบการจดทะเบยีนนิตบุิคคล ปี 
2553 กบั ปี 2554 มจีาํนวนเพมิขนึ รอ้ยละ 4.73 ทุนจดทะเบยีนเพมิขนึ รอ้ยละ 5.66 
 

ตารางที 11 : แสดงการเปรยีบเทยีบการจดทะเบยีนนิตบุิคคล ปี 2553 กบั ปี 2554 
 

ทะเบียนนิติบคุคล ปี 2553 ปี 2554 เพิมขึน/ลดลง 

จาํนวน (ราย) 3,004 3,146 +4.73% 
ทุนจดทะเบยีน (ลา้นบาท) 5,469,410,404 5,778,711,002 +5.66% 
 

 

ทมีา : สาํนกังานพฒันาธุรกจิการคา้จงัหวดันนทบุร ี: มกราคม 2555 

 

ภาวะสินค้าเกษตรทีสาํคญั : 
จงัหวดันนทบุร ี มพีนืททีางการเกษตร 192,476 ไร ่ เกษตรกร 15,903 ครวัเรอืน เนืองจากมี

สภาพแวดลอ้มความสมบรูณ์ของดนิ การใชปุ้๋ ยอนิทรยีจ์ากธรรมชาต ิ มนํีาเพอืการเกษตรตลอดปี และมี
ภมูอิากาศทเีหมาะสมตลอดจนประสบการณ์ของเกษตรกรทมีมีาตงัแต่บรรพบุรษุ หรอืเรยีกวา่ภมูปิญัญา 

พชืเศรษฐกจิหลกัทสีาํคญัของจงัหวดัในปี 2555 ไดแ้ก่ ขา้ว พชืผกั ไมด้อกไมป้ระดบั ไมผ้ลไม ้
ยนืตน้ ดงันี 
 1. ขา้ว จงัหวดันนทบุรมีพีนืทปีลกูขา้วนาปี 118,065 ไร ่ผลผลติรวม 71,248 ตนั ผลผลติเฉลยี 
875 กโิลกรมั/ไร ่ขา้วนาปรงั มพีนืทปีลกู 121,659 ไร ่ผลผลติรวม 128,254 ตนั ผลผลติเฉลยี 814  
กโิลกรมั/ไร ่
 2. พชืผกัสวนครบั มพีนืท ี9,158 ไร ่ลกัษณะการปลกูพชืผกัของเกษตรกร เป็นการปลกูซาํท ี
ไมซ่าํพชื เป็นการปลกูแบบสลบัหมนุเวยีน เพอืลดความเสยีงต่อโรคและแมลงทสีะสมในแปลงเดมิ 
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 3. ไมด้อกไมป้ระดบั มพีนืทปีลกู 2,758 ไร ่ 
 4. ไมผ้ล ไมย้นืตน้ มพีนืทปีลกู 7,668 ไร ่ไดแ้ก่ทุเรยีน มงัคุด สม้โอ กระทอ้น กลว้ยหอ้ม 
กลว้ยนําวา้ มะมว้ง มะละกอ ฝรงั ฯลฯ ลกัษณะการปลกู ยกรอ่งสวน มนํีาลอ้มรอบ ทาํกจิกรรม
การเกษตรหลายอยา่ง เพอืลดความเสยีงจากภาวะราคาผลผลติ 
 ทมีา : สาํนกังานเกษตรจงัหวดันนทบุร ี: ธนัวาคม 2555 

 

สถานประกอบการอุตสาหกรรม 
 จังหวัดนนทบุร ีมีจํานวนสถานประกอบการอุตสาหกรรมทัง้สิ้น 2,124 แหง่ จํานวนเงินลงทุน  
119,306.170 ล้านบาท จํานวนคนงานรวม 86,697 คน (คนงานชาย 42,554 คน คนงานหญิง 44,143 คน) 
ทมีา : สาํนกังานอุตสาหกรรมจงัหวดันนทบุร ี: ธนัวาคม 2555 
 

ผลิตภณัฑช์มุชนและท้องถิน (OTOP): 
 จังหวัดนนทบุรีมีกลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน และ ท้องถิน ทีลงทะเบียน
ผลติภณัฑ ์OTOP ประจําปี 2553 จํานวน 306 ราย (ลงทะเบยีนทุก 2 ปี) ผลติภณัฑท์มียีอดจําหน่าย
สงูสุด ประกอบดว้ย เซรามคิ เรซนิเคลอืบทองเหลอืง 24 K เครอืงประดบัแฟชนั เครอืงประดบัรตันชาต ิ
เครอืงหนัง ถงัไมโ้บราณ กล้วยไม ้สมุนไพร/สปา/เครอืงหอม เสอืผา้ไหม/ผา้ฝ้าย/ผา้บาตกิเพน้ท์ ฯลฯ 
ยอดจาํหน่ายผลติภณัฑ ์OTOP ในปีงบประมาณ 2552 มยีอดจาํหน่ายรวมทงัจงัหวดั 489,102,230 บาท  
ปีงบประมาณ 2553 มยีอดจาํหน่ายรวมทงัจงัหวดั เป็นเงนิ 555,288,472 บาท และปีงบประมาณ 2554 
มยีอดจาํหน่ายรวมทงัจงัหวดั เป็นเงนิ 614,829,417 บาท  
ทมีา : สาํนกังานพฒันาชุมชนจงัหวดันนทบุร ี 
ตารางที 12 : แสดงยอดการจาํหน่ายผลติภณัฑ ์OTOP จงัหวดันนทบุร ีปีงบประมาณ พ.ศ.2554 จาํแนกรายอาํเภอ 
เดือน 

อาํเภอ 
เมือง ปากเกรด็ บางบวัทอง บางใหญ่ บางกรวย ไทรน้อย รวม (บาท) 

ต.ค.53 11,505,780 11,017,000 9,357,100 8,550,000 3,028,500 2,503,000 45,961,380 

พ.ย.53 10,942,440 14,383,000 10,004,000 13,693,835 3,900,200 2,805,000 55,728,475 

ธ.ค.53 12,705,000 14,924,000 11,139,250 17,100,000 4,849,000 3,302,000 64,019,250 

ม.ค.54 12,616,250 13,703,800 11,332,950 10,506,000 4,803,500 3,602,600 56,565,100 

ก.พ.54 12,006,000 13,419,000 11,252,250 10,720,000 4,185,000 2,503,500 54,085,750 

ม.ีค.54 11,805,000 13,106,000 11,303,050 7,900,000 3,865,000 2,652,500 50,631,550 

เม.ย.54 12,307,000 14,203,000 11,777,490 8,150,000 3,946,000 2,536,500 52,919,990 

พ.ค.54 11,804,000 13,426,000 11,350,550 6,411,000 3,795,000 2,811,500 49,598,050 

ม.ิย.54 11,904,000 12,901,000 10,040,410 5,740,000 3,975,000 2,538,000 47,098,410 

ก.ค.54 8,890,000 12,905,000 8,793,830 12,104,500 3,963,000 2,537,200 49,193,530 

ส.ค.54 12,204,280 10,136,000 8,910,500 10,449,721 4,056,000 2,531,200 48,287,701 

ก.ย.54 11,625,200 10,076,500 8,745,250 5,652,681 2,094,900 2,545,700 40,740,231 

รวม 140,314,950 154,200,300 124,006,63
0 

116,977,73
7 

46,461,100 32,868,700 614,829,417 

ทมีา : สาํนกังานพฒันาชุมชนจงัหวดันนทบุร:ี มกราคม 2555 
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ตารางที 13 : แสดงการเปรยีบเทยีบยอดการจาํหน่ายผลติภณัฑ ์OTOP ปีงบประมาณ พ.ศ.2551-2554 
 

ปี ยอดจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์OTOP (บาท) 

2552 (ต.ค. 51-ก.ย. 52) 489,102,230 
2553 (ต.ค. 52-ก.ย. 53) 555,288,472 
2554 (ต.ค. 53-ก.ย. 54) 614,829,417 
 

ทมีา : สาํนกังานพฒันาชุมชนจงัหวดันนทบุร ี: มกราคม 2555 
 
 

แรงงาน : 
 ประชากรและกาํลงัแรงงาน จงัหวดันนทบุรมีปีระชาชน ทเีป็นกําลงัแรงงานรวม 539,063 คน 
โดยเป็นผูม้งีานทาํ 536,720 คน คดิเป็นรอ้ยละ 99.57 เป็นผูว้่างงาน 2,342 คน คดิเป็นอตัราว่างงาน 
รอ้ยละ 0.43 อตัราคา่จา้งขนัตําตงัแต่ 1 เมษายน 2555 เป็นตน้มา มกีารปรบัอตัราค่าจา้งเป็นวนัละ 300 
บาท ทงัจงัหวดั  
 การมีงานทาํ  ผูม้งีานทาํจาํนวน 536,720 คน ทาํงานในภาคเกษตร จาํนวน 20,334 คน  
คดิเป็นรอ้ยละ 3.8  ทเีหลอืจาํนวน 516,387 คน หรอืรอ้ยละ 96.2 ทาํงานนอกภาคเกษตร โดยมผีูม้งีาน
ทําจบการศึกษาระดบัมหาวทิยาลยั จํานวน 204,052 คน หรอืคิดเป็นร้อยละ 38.02 ของผู้มงีานทํา
ทงัหมด 
ทมีา : สาํนกังานแรงงานจงัหวดันนทบุร ี: ไตรมาสท ี3/2555 
 
 สถานประกอบกจิการตามพระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน พ.ศ.2541 (รวมทงัภาคอุตสาหกรรม 
ภาคพาณิชยกรรม และภาคบรกิาร ทมีลีูกจา้งตงัแต่ 1คนขนึไป รวมถงึรฐัวสิาหกจิดว้ย จํานวน 9,274 
แห่ง จาํนวนลูกจา้ง 174,537 คน จําแนกเป็น (ทมีา : สาํนักงานสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานจงัหวดั
นนทบุร)ี 

(1) สถานประกอบกจิการทมีจีาํนวนลกูจา้งตงัแต่     1 –  49 คน     8,747 แหง่ 
(2) สถานประกอบกจิการทมีจีาํนวนลกูจา้งตงัแต่   50 – 999 คน       514 แหง่ 
(3) สถานประกอบกจิการทมีจีาํนวนลกูจา้งตงัแต่ 1,000 คนขนึไป        16 แหง่ 
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ตารางที 14 :  แสดงจาํนวนสถานประกอบกจิการและลกูจา้งในขา่ยความคุม้ครองแรงงาน  
        ตามพระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน พ.ศ.2541 จาํแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 

ประเภทอตุสาหกรรม สถานประกอบการ (แห่ง) ลกูจ้าง (คน) 

เกษตรกรรม การลา่สตัว ์และการปา่ไม ้ 23 245 
การประมง 3 11 
การทาํเหมอืงแรแ่ละเหมอืงหนิ 7 80 
การผลติอุตสาหกรรม 1,889 65,258 
การไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา 53 1,283 
การก่อสรา้ง 53 1,816 
การขายสง่ การขายปลกี การซ่อมแซมยานยนต ์ 
จกัรยานยนต ์ของใชส้ว่นบุคคลและของใชใ้นครวัเรอืน 

768 14,829 

โรงแรมและภตัตาคาร 436 6,302 
การขนสง่ สถานทเีกบ็สนิคา้ และการคมนาคม 372 12,771 
ตวักลางทางการเงนิ 287 3,787 
บรกิารดา้นอสงัหารมิทรพัย ์การใหเ้ชา่ และบรกิารทางธุรกจิ 1,382 20,980 

การบรหิารราชการแผน่ดนิและการป้องกนัประเทศ 
รวมทงัการประกนัสงัคม 

- - 

การศกึษา 33 502 
การบรกิารดา้นสขุภาพและงานสงัคมสงเคราะห ์ 163 2,791 
การใหบ้รกิารชุมชน สงัคม และบรกิารสว่นบุคคลอนืๆ 398 2,867 
ลกูจา้งในครวัเรอืนสว่นบุคคล 27 79 
องคก์รระหวา่งประเทศและองคก์รต่างประเทศ - - 

รวม 9,274 174,535 

ทมีา : สาํนกังานสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานจงัหวดันนทบุร ี: ธนัวาคม 2555 
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 ข้อมลูดาํเนินการประกนัสงัคม (เดอืนมกราคม – พฤศจกิายน 2555) 
 กองทุนประกนัสงัคม ม ีจาํนวนสถานประกอบการ (นายจา้ง) ทตีงัอยูใ่นพนืทจีงัหวดันนทบุร ี
ขนึทะเบยีนกองทุนประกนัสงัคม จาํนวน 13,469 แหง่ สว่นราชการ 758 แหง่ ผูป้ระกนัตน 279,763 คน  
ส่วนราชการจํานวน 18,272 คน ผูป้ระกนัตนและผูม้สีทิธใิช้บรกิารกองทุนประกนัสงัคมรวม 438,960 
ราย จาํนวนเงนิ 1,711,550,098.27 บาท 
ตารางที 15 : แสดงจาํนวนผูใ้ชบ้รกิารกองทุนประกนัสงัคมจาํแนกตามประโยชน์ทดแทน  
       ขอ้มลู ณ วนัท ี30 พฤศจกิายน 2555 

ประเภท จาํนวน (ราย) คิดเป็น
ร้อยละ 

จาํนวนเงิน (บาท) คิดเป็น
ร้อยละ 

เจบ็ปว่ย 55,384 56 76,962,528.58 11 
คลอดบุตร 6,544 7 146,909,695.38 20 
ทุพพลภาพ 298 2 7,666,303.85 1 
ตาย 492 0 28,451,528.38 4 
สงเคราะหบุ์ตร 32,816 29 157,066,143.50 21 
ชราภาพ 4,585 3 166,781,371.89 23 
วา่งงาน 3,287 3 144,961,725.85 20 

รวม 103,406 100           728,799,297.43  100 

ทมีา : สาํนกังานประกนัสงัคมจงัหวดันนทบุร ีธนัวาคม 2555  
 

 สําหรบักองทุนเงนิทดแทน ซงึอยู่ในความรบัผดิชอบของสํานักงานประกนัสงัคม โดยใหค้วาม
คุม้ครองเมอืลกูจา้งประสบอนัตรายหรอืเจบ็ปว่ยเนืองจากการทาํงาน มสีถานประกอบการ (นายจา้ง)  
ขนึทะเบยีน ณ จงัหวดันนทบุร ีในปี 2555 จาํนวน 13,459 แหง่ ครอบคลุมลกูจา้ง จาํนวน 226,609 คน 
มีการแจ้งประสบอันตรายหรือเจ็บเนืองจากการทํางาน จํานวน 3,304 ราย จ่ายเงินทดแทน 
52,109,283.20 บาท (ขอ้มลู ณ วนัท ี30 พฤศจกิายน 2555) 
 

ตารางที 16 : แสดงประเภทเงนิทดแทน จาํนวนลกูจา้งทปีระสบอนัตราย /เจบ็ปว่ย และจาํนวนเงนิทดแทนทจีา่ย 
       แต่ละกรณี  ขอ้มลู ณ วนัท ี30 พฤศจกิายน 2555 

 ประเภทเงินทดแทน จาํนวน 
(ราย) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จาํนวนเงิน 
(บาท) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ตาย 25 0.6 10,129,274.30 19 

ทุพพลภาพ 1 0.4 359,302.80 1 

สญูเสยีอวยัวะ 130 3 12,826,622.40 25 

หยดุงานเกนิ 3 วนั 1,433 42 7,530,750.85 14 

หยดุงาน 2,014 54 21,263,332.85 41 

รวม 3,603 100 52,109,283.20 100 
ทมีา : สาํนกังานประกนัสงัคมจงัหวดันนทบุร ีธนัวาคม 2555 
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การท่องเทียว : 
 ความโดดเดน่ของจงัหวดันนทบุร ีทมีแีมนํ่าเจา้พระยาไหลผา่น แบ่งพนืทจีงัหวดัออกเป็นสองฝงั
มลีาํคลองมากมาย มวีถิชีวีติความเป็นอยูข่องผูค้น ซงึหลากหลายวฒันธรรมและเชอืชาตทิอีาศยัอยู่
รวมกนัของจงัหวดันนทบุร ี และเป็นเมอืงทมีคีวามเป็นมาทางประวตัศิาสตรส์บืเนืองมาหลายยคุหลาย
สมยั รวมทงัยงัรกัษาเอกลกัษณ์การเป็นเมอืงเกษตรกรรมควบคูก่บัความเจรญิทางดา้นอุตสาหกรรม
บรกิาร และการเป็นศนูยแ์สดงสนิคา้และศนูยป์ระชมุสมยัใหม ่ แหล่งทอ่งเทยีวของจงัหวดันนทบุร ี โดย
สว่นใหญ่จะเป็นแหล่งทอ่งเทยีวประเภทวดั และโบราณสถาน รวมถงึแหล่งทอ่งเทยีวเชงิเกษตร และเชงิ
วฒันธรรม โดยเฉพาะวถิชีวีติ 2 ฝงัคลอง และรมินําเจา้พระยา อาท ิ วดัเฉลมิพระเกยีรต ิ วดัชมพเูวก 
อุทยานเฉลมิกาญจนาภเิษก วดัปรมยัยกิาวาส  คลองออ้มนนท ์ฯลฯ สาํหรบัแหล่งทอ่งเทยีวทเีป็นทรีูจ้กั
มากทสีดุ คอื “เกาะเกรด็” 
 นกัทอ่งเทยีวทเีขา้มาทอ่งเทยีวในจงัหวดันนทบุร ี สว่นใหญ่จะมลีกัษณะแบบเชา้มาเยน็กลบั 
หรอืการเดนิทางทอ่งเทยีวทางแมนํ่าเจา้พระยา โดยใชเ้สน้ทางมาจากกรงุเทพมหานคร ผา่นจงัหวดั
นนทบุร ีเพอืไปจงัหวดัพระนครศรอียธุยา ซงึจากตวักรมการทอ่งเทยีว พบวา่ ตงัแต่ปี 2551 – 2553  
มจีาํนวนนกัทอ่งเทยีวเขา้มาเทยีวจงัหวดันนทบุรเีพมิขนึ ดงันี 
 ปี 2551  จาํนวน     973,721 คน 
 ปี 2552  จาํนวน   1,373,459 คน (เพมิขนึ 41.05 % ) 
 ปี 2553  จาํนวน   1,792,164 คน (เพมิขนึ 30.49 % ) 
 ซงึทาํใหจ้งัหวดันนทบุรมีรีายไดจ้ากการทอ่งเทยีว ตงัแต่ปี 2551 – 2553 ดงันี 
 ปี 2551  จาํนวน       845.37 ลา้นบาท 
 ปี 2552  จาํนวน     1,439.55 ลา้นบาท (เพมิขนึ 70.29 % ) 
 ปี 2553  จาํนวน     2,040.95 ลา้นบาท (เพมิขนึ 41.78 % ) 
 

แนวโน้มการท่องเทียวจงัหวดันนทบรีุ 
1. กระแสการตนืตวัเกยีวกบัภาวะโลกรอ้นทาํใหน้กัทอ่งเทยีวสนใจการทอ่งเทยีวเชงิเกษตร 
 โดยจงัหวดันนทบุรเีป็นศนูยร์วมแหล่งพนัธุไ์มด้อกไมป้ระดบั 
2. จงัหวดันนทบุรอียูใ่กลเ้มอืงใหญ่หลายเมอืงรวมทงัการคมนาคมไปมาสะดวก เหมาะกบั 
 การจดัประชุมและการแสดงสนิคา้นานาชาต ิ
3. การเตบิโตของการทอ่งเทยีวเฉพาะทาง เชน่ การทอ่งเทยีวเชงิสขุภาพ การทอ่งเทยีว 
 ประเภทพพิธิภณัฑท์างดา้นประวตัศิาสตร ์ศลิปวฒันธรรม และศลิปรว่มสมยั 
4. การทอ่งเทยีวแบบครอบครวัมแีนวโน้มเพมิขนึโดยจะสนใจสงิแวดลอ้ม และมกีจิกรรม 
 หลกัคอื การพาครอบครวัและกลุ่มเพอืนมารบัประทานอาหารและสงัสรรค ์ 
5. การทจีงัหวดันนทบุรมีแีมนํ่าไหลผา่น ทาํใหม้แีหล่งทอ่งเทยีวทางวฒันธรรม ประวตัศิาสตร ์
 และวถิชีวีติชมุชนรมินํา การทอ่งเทยีวประเภทล่องเรอืและทางนํามแีนวโน้มเพมิขนึ 

 
 


