สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อวิเคราะห์และทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี พ.ศ.2561-2564
เพื่อจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
วันที่ 23 24 27 28 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี
**********************
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์และทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี พ.ศ.2561-2564
เพื่อจั ดทาแผนปฏิบั ติราชการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่ 23 , 24 , 27 , 28 สิ งหาคม 2561
ณ ห้องรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี โดยเชิญนายศิวะ หงส์นภา อาจารย์ที่ปรึกษาด้านการจัดทา
แผนพัฒนาจังหวัด /ที่ปรึกษาผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล มาเป็นวิทยากรกระบวนการจัดทาเชิง
ปฏิบั ติการ (Workshop) วิเคราะห์ ข้อมูลพื้นฐานและระดมความคิดเห็ นจัดทาแผนงานโครงการให้ สอดคล้ อง
กับ Value Chain หรือห่วงโซ่แห่งคุณค่า (ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง) และเพื่อให้การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด
นนทบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สรุปผลการประชุม ดังนี้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลและการทบทวนการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561
สรุปดังนี้
1.1 การทบทวนการวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนา (SWOT Analysis)
STRENGTHS
STRENGTHS
(เดิม)
(ความเห็นของที่ประชุม)
1. เป็นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน 1. ภาพรวมทางด้านเศรษฐกิจมีการเติบโตในระดับสูง
การส่งออก และมีระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
โดยพิ จารณาจากผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมจั งหวั ด มี
ไว้อย่างสมบูรณ์
ศั ก ยภาพในการลงทุ น และการเป็ น ศู น ย์ ก ลาง
2. เป็นพื้นที่ผลิตสินค้าเกษตรกรรม มีศักยภาพและ
การค้า การลงทุ นและการส่งออก รวมทั้ งการจั ด
ความพร้อมทางการท่องเที่ยว
งานแสดงสินค้านานาชาติได้
3. เป็ นจั งหวั ด ที่ มี สภาพเศรษฐกิ จที่ ดี มี ผลิ ตภั ณ ฑ์ 2. จังหวั ดนนทบุ รี มี ผลผลิ ตทางการเกษตรที่ ส าคั ญ
มวลรวมค่อนข้างสูง
ได้แก่ ทุเรี ยน ซึ่งเป็นสินค้าที่ มีชื่อเสียง รวมทั้งมี
4. มีความพร้อมและศักยภาพของการลงทุนสูง
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตของชนพื้น
5. มีพื้นที่ติดกรุงเทพ มีการคมนาคมสะดวก
ถิ่น อาทิ ชุมชนมอญ
6. มี ค วามสามารถในการจั ด งานแสดงสิ น ค้ า 3. อยู่ติดเมืองหลวงและมีการคมนาคมที่สะดวก
นานาชาติ
4. ประชากรในจังหวัดได้รับการศึกษาสูงเป็นลาดับที่
1 จาก 77 จังหวัด รวมทั้งการเข้าถึงบริการด้าน
การศึกษาของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส อาทิ นักเรียนด้อย
โอกาสและนักเรียนพิการ มีอัตราสูงมาก
5. สถานบริ ก ารด้ า นสุ ข ภาพมี จ านวนมากและ
ประชาชนมี ค วามใส่ ใ จและได้ รั บ การดู แ ลด้ า น
สุขภาพอยู่ในลาดับที่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัด
ต่างๆ ในประเทศ
6. มี ก ารใช้ พ ลั ง งานทดแทนเป็ น ล าดั บ ต้ น ๆ ของ
ประเทศ
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

WEAKNESSES
WEAKNESSES
(เดิม)
(ความเห็นของที่ประชุม)
ความแออัดของการจราจรและระบบขนส่ง
1. จั งหวั ดนนทบุ รี มี ค วามหนาแน่ น และแออั ดของ
ปัญหาสังคม คุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของ
การจราจร (ถึ ง แม้ มี ร ะบบคมนาคมโครงข่ า ย
ประชาชน
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเชื่อมต่อกับกรุงเทพมหานคร
ประชาชนมีค่าครองชีพสูงและการกระจายรายได้
โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงที่จะช่วยบรรเทาความ
ค่อนข้างต่า
หนาแน่นของการจราจรได้ ) แต่ปัญหาการจราจร
ผลผลิตทางการเกษตรด้อยคุณภาพและขาดการ
ติ ด ขั ดยั ง ไปปั ญ หาอุ ป สรรคในการเดิ น ทางของ
จัดการทางตลาดที่ดี
ประชาชน
ภาพลั กษณ์ ปั ญหาสิ่ งแวดล้ อมส่ งผลกระทบต่ อ 2. สถิติจานวนคดีอาชญากรรมที่เพิ่มขึ้น คนพิการยัง
การท่องเที่ยว
ไม่ ไ ด้ รั บ การดู แลที่ ดี พ อและข้ อมู ล เปรี ย บเที ย บ
ขาดแคลนแรงงานภาคเกษตรกรรม
สถานการณ์ปัญหาเชิงประเด็นสังคม สะท้อนให้เห็น
ถึ ง ความจ าเป็ น ที่ ต้ อ งเร่ ง แก้ ไ ขปั ญ หาสั ง คม
คุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชน
3. จังหวัดนนทบุรีเป็นเมืองที่ความเจริญขยายตัวและ
อยู่ใกล้เมืองหลวง จึงทาให้มีอัตราค่าครองชีพสูง
และการกระจายรายได้ค่อนข้างต่า
4. ราคาที่ ดิ น ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด นนทบุ รี สู ง ขึ้ น อย่ า ง
ต่อเนื่องทาให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในการทา
การเกษตรหลายชนิ ดไม่คุ้ มกั บค่ าเสียโอกาสเมื่ อ
เปรียบเทียบกับการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ดิน
เดียวกัน
5. เนื่ องจากเป็ นเมื องที่ มี ประชากรหนาแน่ น ท าให้
ประสบปั ญหาด้ านสิ่ งแวดล้ อม ซึ่ งส่ งผลกระทบ
ทางด้านการท่องเที่ยวด้วย และคุณภาพชีวิตขิง
ประชาชน
6. การทาเกษตรกรรมในจังหวัดนนทบุรีจะลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง และขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตร
7. ประชาชนมีพฤติกรรมดื่มแอลกอฮอล์และบริ โภค
ยาสูบอยู่ในลาดับต้นๆ ของประเทศ
8. สั ด ส่ ว นของการท าประโยชน์ เ พื่ อ สั ง คมของ
ประชาชนน้อยมาก
9. การบรหารจัดการน้าของภาครั ฐไม่สอดคล้องกับ
ความต้ อ งการของประชาชน ครั ว เรี ย น สถาน
ประกอบการ
10. ปริ มาณขยะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเกิดขึ้น
การที่จังหวัดนนทบุรีเป็นชุมชนเมือง มีประชากร
จานวนมาก การจัดการขยะไม่ทั่วถึง
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OPPORTUNITIES
OPPORTUNITIES
(เดิม)
(ความเห็นของที่ประชุม)
1. นโยบายรัฐบาลส่งเสริมและเอื้อต่อการพัฒนาและ 1. นโยบายรัฐบาลส่งเสริมและเอื้อต่อการพัฒนา อาทิ
การแข่งขัน
ขยายผลโครงการหมู่ บ้ านอุ ตสาหกรรมเพื่ อการ
2. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
ท่องเที่ยวในทุกจังหวัด นโยบายการพัฒนาระบบ
และจังหวัดนนทบุรีที่เพิ่มสูงขึ้น
การขนส่งมวลชน
3. นโยบายการจั ดตั้ งสถาบั นอุ ดมศึ กษาในจังหวั ด 2. กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเป็นโอกาสสาคัญต่อ
นนทบุรี
การพั ฒนาที่ สมดุ ล หรื อปรั บเป็ น เป้ า หมายการ
4. นโยบายการจัดตั้งสนามบินสุวรรณภูมิเป็นโอกาส
พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development
การเดิ น ทางด้ า นท่ อ งเที่ ย วและการขนส่ ง ทาง
Goals – SDGs) ซึ่งเป็นวาระการพัฒนาระดับโลกที่
อากาศที่ต้นทุนต่าลง
ประเทศไทยรับมาเป็นกรอบในการพัฒนาประเทศสู่
5. นโยบายปรั บ โครงสร้ า งเศรษฐกิ จ ของรั ฐ บาล
ความมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน
ทั้งทางด้ านภาคเกษตรที่ รั ฐบาลให้ ความส าคั ญ 3. แนวทางการในรูปแบบประชารัฐที่เปิดโอกาสให้ทุก
ได้ แก่ ภาคการเกษตร ปรั บปรุ งคุ ณ ภาพสิ น ค้ า
ภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา ทั้งภาครัฐ
เกษตร ปศุสัตว์
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน และ
6. นโยบายการพัฒนาระบบการขนส่งมวลชน
ภาควิชาการ
7. กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเป็นโอกาสสาคัญต่อ
การพัฒนาที่สมดุล

1.
2.
3.
4.

THREATS
(เดิม)
สถานการณ์ทางการเมืองที่มีเสถียรภาพ
กฎ ระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
กฎระเบียบด้านการค้าและการลงทุน

THREATS
(ความเห็นของที่ประชุม)
1. กฎ ระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการค้า และการ
ลงทุน เช่น กฎระเบียบสิ่งแวดล้อมกับสินคาที่ผลิต
และนาเข้าสหภาพยุโรป (EU)
2. การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะ
การเกิดอุทกภัย เกิดปัญหาน้าท่วมขัง ส่งผลต่อการ
ดาเนินชีวิตของประชาชน
3. เศรษฐกิจดิจิทัลและเทคโนโลยี ถ้าหากจังหวัดและ
ประชาชนไม่สามารถปรั บตัวได้ ทัน อาจจะทาให้
เสียเปรียบเสียโอกาสในการแข่งขันได้
4. นโยบายก าหนดให้ จั ง หวั ด นนทบุ รี เ ป็ น จั ง หวั ด
ขนาดเล็ก ทาให้งบประมาณไม่เพียงพอกับการใช้
พัฒนาพื้นที่ เมื่อเปรียบเทียบกับสภาพปัญหาและ
จานวนประชากรแฟง
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1.2 การทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และประเด็นยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์
(เดิม)
(ความเห็นของที่ประชุม)
จังหวัดนนทบุรี เป็นเมืองที่อยู่อาศัยคุณภาพดีและมี
เหมือนเดิม
เศรษฐกิจสร้างสรรค์
พันธกิจ
พันธกิจ
(เดิม)
(ความเห็นของที่ประชุม)
1. พัฒนาและบริ หารจัดการจั งหวัดนนทบุรี ให้เป็น
เหมือนเดิม
เมืองที่น่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของคนทุกระดับ
2. พัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
มีการด ารงชี วิ ตตามหลั กปรั ชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง
พันธกิจ
(เดิม)
3. เสริมสร้างและพัฒนาจังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมือง
แห่ งเศรษฐกิ จสร้ างสรรค์ เพื่ อเพิ่ มมู ลค่ าให้ กั บ
สิ น ค้ า และภาคบริ ก ารให้ มี คุ ณ ภาพและได้
มาตรฐานสากล
4. พัฒนาและบริ หารจัดการจั งหวัดนนทบุรี ให้เป็น
เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์
(เดิม)
1. จั งหวั ดนนทบุ รี เป็ น เมื องที่ น่ าอยู่ รองรั บการอยู่
อาศัยของคนทุกระดับ
2. จั ง หวั ด นนทบุ รี ใ ห้ เ ป็ น เมื อ งแห่ ง เศรษฐกิ จ
สร้ างสรรค์ เ พื่ อเพิ่ มมู ลค่ า ให้ กั บสิ นค้ า และภาค
บริการให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล
3. จังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ประเด็นยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
(เดิม)
1. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของ
ประชาชนทุกระดับ
2. พัฒนาเป็ นเมืองเศรษฐกิจสร้ างสรรค์ให้กับภาค
การบริ การ ภาคเกษตรกรรม ภาคพาณิชยกรรม
ภาคการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและ
มีมาตรฐานสากล
3. พัฒนาให้เป็นเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ
(ความเห็นของที่ประชุม)
เหมือนเดิม

เป้าประสงค์(ความเห็นของที่ประชุม)
เหมือนเดิม

ประเด็นยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
(ความเห็นของที่ประชุม)
เหมือนเดิม
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กลยุทธ์/วิธีการพัฒนา
ประเด็นยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
(เดิม)
(ความเห็นของที่ประชุม)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่
รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 4 กลยุทธ์ รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 4 กลยุทธ์
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะและ 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะ ระบบ
ระบบสาธารณู ปโภค เพื่อรองรั บการเติบโตของ
ขนส่งมวลชน และระบบสาธารณูปโภค เพื่อรองรับ
เมืองและบริการประชาชนอย่างทั่วถึง
การเติ บโตของเมื องและบริ การประชาชนอย่ า ง
2. สร้ างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรั พย์สิน
ทั่วถึง
ของประชาชน และอานวยความยุติธรรมให้กับประชาชน 2. เหมือนเดิม
3. พัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 3. เหมือนเดิม
ลดความเหลื่อมล้าในสังคม มีความภูมิใจในความ 4. เหมือนเดิม
เป็นคนนนท์ และเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา
และพระมหากษั ต ริ ย์ และด ารงชี วิ ตตามหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. พัฒนาระบบการให้บริการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ
เพื่อรองรับการเติบโตของเมือง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาเป็นเมืองเศรษฐกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาเป็นเมืองเศรษฐกิจ
สร้ างสรรค์ ให้ กั บภาคการบริ การ ภาคเกษตรกรรม สร้างสรรค์ให้กับภาคการบริการ ภาคเกษตรกรรม ภาค
ภาคพาณิ ช ยกรรม ภาคอุ ต สาหกรรม และการ พาณิชยกรรม ภาคอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวที่มี
ท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานสากล 5 กลยุทธ์ คุณภาพและมีมาตรฐานสากล 5 กลยุทธ์
1. ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก
1. ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพื่อสร้างความ
2. ฟื้นฟู พัฒนา และส่งเสริ มให้เป็นเมืองท่องเที่ยว
เติบโตจากฐานราก
เชิงสร้ างสรรค์ด้ านประวัติ ศาสตร์ กีฬา วิถีชีวิต 2. เหมือนเดิม
และสุขภาพ
3. เหมือนเดิม
3. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นแหล่งผลิตภาคเกษตร 4. เหมือนเดิม
กรรมทีม่ ีคุณภาพและเชิงสร้างสรรค์
5. ส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการบนฐานเศรษฐกิจ
4. ส่ งเสริ มและพั ฒนาให้ เป็ นศู น ย์ กลางธุ ร กิ จและ
ดิจิทัล
พาณิชยกรรม รวมทั้งการลงทุนภาคอุตสาหกรรม 6. พัฒนาระบบฐานข้ อมู ลเพื่ อสนั บสนุ นการพัฒนา
ที่มีคุณภาพและเชิงสร้างสรรค์
เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์
5. พัฒนาศักยภาพแรงงานให้มีความสามารถในการ
ประกอบอาชีพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาให้เป็นเมืองที่เป็น ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาให้เป็นเมืองที่เป็นมิตร
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 4 กลยุทธ์
กับสิ่งแวดล้อม 4 กลยุทธ์
1. พัฒนาพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองสีเขียว 1. เหมือนเดิม
2. จัดการมลพิษและขยะมูลฝอยเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม 2. เหมือนเดิม
ให้น่าอยู่
3. เหมือนเดิม
3. ส่ งเสริ มการผลิ ต และการบริ โ ภคที่ เ ป็ น มิ ตรกั บ 4. เหมือนเดิม
สิ่งแวดล้อม
4. ส่งเสริ มการใช้พลังงานทดแทนและการอนุรั กษ์
พลังงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกั บ
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สิ่งแวดล้อม
1.3 ประชุ มเชิ งปฏิ บั ติ การฯ เพื่ อวิ เคราะห์ และทบทวนประเด็ นยุ ทธศาสตร์ ที่ 1 วั นที่ 24
สิงหาคม 2561
ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะและ 1.1 กิจกรรม พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานการขนส่ ง
ระบบสาธารณู ปโภค เพื่อรองรั บการเติบโตของ
สาธารณะและระบบสาธารณูปโภค
เมืองและบริการประชาชนอย่างทั่วถึง
หน่ ว ยงานรั บ ผิด ชอบ : ทช.นบ./ทล.นบ./
อาเภอ/อปท.
2. สร้ างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรั พย์สิน 2.1 กิจกรรมการป้องกันการทาความผิดซ้าของ
ของประชาชน และอานวยความยุ ติ ธรรมให้กั บ
ผู้พ้นโทษ
ประชาชน
หน่วยงานรับผิดชอบ : สนง.ยธจ..นบ./สนง.
3. พัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 3.1 กิจกรรมการพัฒนาระบบดูแลระยะยาวด้าน
ลดความเหลื่อมล้าในสังคม มีความภูมิใจในความ
สาธารณสุขสาหรับผู้สุงอายุ
เป็นคนนนท์ และเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา
หน่วยงานรับผิดชอบ : สนง.สสจ.นบ.
และพระมหากษัตริย์ และดารงชีวิตตามหลักปรัชญา 3.2 กิจกรรมลานคนเมืองเพื่อการแสดงออกของคน
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ทุกกลุ่มทุกวัยในทุกชุมชนของจังหวัดนนทบุรี
หน่วยงานรับผิดชอบ : สนง.พมจ.นบ.
3.3 กิจกรรมขยายผลหมู่บ้านต้นแบบ (ชุมชนพบสุข
และชุ มชนบางศรี เ มือ ง) ไปยั ง หมู่ บ้ า นจั ด สรร
คอนโด และชุมชนอื่น
หน่วยงานรับผิดชอบ : สนง.ทสจ.นบ.
3.3 กิจกรรมสารวจการปล่อยน้าเสียจากหมู่บ้าน
จัดสรร คอนโด และชุมชน ทั่วทั้งจังหวัดนนทบุรี
ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี เพื่อนาไปสู่การบังคับ
ใช้กฎหมายต่อไป
หน่วยงานรับผิดชอบ : สนง.ทสจ.นบ.
4. พัฒนาระบบการให้บริการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ 4.1 กิจกรรมพัฒนาระบบงานบริการภาครัฐ
เพื่อรองรับการเติบโตของเมือง
อิเล็กทรอนิกส์ (Nonthaburi e-center )
หน่วยงานรับผิดชอบ : สนจ.นบ.
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1.3 ประชุ มเชิ งปฏิ บั ติ การฯ เพื่ อวิ เคราะห์ และทบทวนประเด็ นยุ ทธศาสตร์ ที่ 2 วั นที่ 27
สิงหาคม 2561
ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 :
1. ส่ งเสริ มและพั ฒนาเศรษฐกิ จ ชุ มชน เพื่ อสร้ า ง 1.1 กิจกรรมเชื่อมโยงตลาดสินค้านนทบุรีสู่ภูมิภาคอื่น
ความเติบโตจากฐานราก
หน่วยงานรับผิดชอบ : สนง.พณ.จ.นบ.
1.2 กิจกรรมส่งเสริมการจาหน่ายสินค้าโอท็อป
1.3 กิจกรรมารจัดการชุมชนด้วยหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง
หน่วยงานรับผิดชอบ : สนง.พช.จ.นบ.
2. พั ฒนา และส่ งเสริ มให้ เ ป็ น เมื องท่ องเที่ ยวเชิ ง 2.1. กิจกรรมพัฒนาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
หน่วยงานรับผิดชอบ : สนง.ทก.จ.นบ.
สร้างสรรค์ด้านประวัติศาสตร์ กีฬา วิถีชีวิต และ
2.2 กิจกรรมจัดงานท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
สุขภาพ
- สีสันเมืองนนท์
- มหกรรมตลาดน้าเมืองนนท์
- อัตลักษณ์นนท์ สู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
หน่วยงานรับผิดชอบ : สนจ.นบ./สนง.ทก.จ.นบ.
2.3 กิจกรรมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวนนทบุรี
“มหัศจรรย์ เสน่ห์นนทบุรี”
หน่วยงานรับผิดชอบ : สนง.ทก.จ.นบ.
3. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นแหล่งผลิตภาคเกษตร 3.1 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาไม้ดอกไม้ประดับ
3.2 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
กรรมที่มีคุณภาพและเชิงสร้างสรรค์
3.3 กิจกรรมลดต้นทุนการผลิตพืชปลอดภัย
3.4 กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวปลอดภัยแบบ
ครบวงจร
3.5 กิจกรรมฟื้นฟูและอนุรักษ์สวนทุเรียนอย่างยั่งยืน
3.6 กิจกรรมจัดงานมหกรรมทุเรียนไทย
3.7 กิจกรรมจัดงานพฤกษานนท์
หน่วยงานรับผิดชอบ : สนง.เกษตรจังหวัด
4. ส่ งเสริ มและพั ฒนาให้ เป็ นศู น ย์ กลางธุ ร กิ จและ 4.1 กิจกรรมการออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์
พาณิชยกรรม รวมทั้งการลงทุนภาคอุตสาหกรรม 1.4 กิจกรรมการวิจัยห่วงโซ่คุณค่าสินค้าโอท็อป
4-5 ดาว
ที่มีคุณภาพและเชิงสร้างสรรค์
หน่วยงานรับผิดชอบ : สนง.พช.จ.นบ.
5. พัฒนาศักยภาพแรงงานให้มีความสามารถในการ 5.1 กิจกรรมพัฒนาแรงงานและผู้ประกอบการเพื่อ
เพิ่มศักยภาพการผลิตให้มีความเข้มแข็ง
ประกอบอาชีพ
หน่วยงานรับผิดชอบ : สนง.รง.จ.นบ./ศพม.นบ./
หน่วยงานในสังกัด ก.รง.
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1.4 ประชุ มเชิ งปฏิ บั ติ การฯ เพื่ อวิ เคราะห์ และทบทวนประเด็ น ยุ ทธศาสตร์ ที่ 3 วั นที่ 28
สิงหาคม 2561
ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 :
1. พัฒนาพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองสีเขียว 1.1 กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในจังหวัดเพื่อเป็น
ปอดของคนเมือง
หน่วยงานรับผิดชอบ : สนง.ทสจ.นบ./อาเภอ/
อปท.
2. จัดการมลพิษและขยะมูลฝอยเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม 2.1 กิจกรรมส่งเสริมสร้างจิตสานึกแก่ประชาชนและ
ให้น่าอยู่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะ
และน้าเสียจากชุมชน
หน่วยงานรับผิดชอบ : กอ.รมน.จ.นบ/
สนง.ทสจ.นบ./สนง.สถ.จ.นบ./อปท.
3. ส่ งเสริ มการผลิ ต และการบริ โ ภคที่ เ ป็ น มิ ตรกั บ 3.1 กิจกรรมเพิ่มช่องทางขายให้กับสินค้าเกษตร
สิ่งแวดล้อม
ปลอดภัยและ อินทรีย์
หน่วยงานรับผิดชอบ : สนง.พณ.จ.นบ./สนง.
เกษตรจังหวัด
3.2 กิจกรรมส่งเสริมการยื่นขอคาร์บอนเครดิตของ
เกษตรแปลงใหญ่
หน่วยงานรับผิดชอบ : สนง.ทส.จ.นบ./สนง.
เกษตรจังหวัด
4. ส่งเสริ มการใช้พลังงานทดแทนและการอนุรั กษ์ 4.1 กิจกรรมการใช้พลังงานทดแทนเพื่อการพัฒนาที่
พลังงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกั บ
ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
หน่วยงานรับผิดชอบ : สนง.พง.จ.นบ.

