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คํานํา 
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หวังเป็นอย่างย่ิงว่าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี ระยะ 5 ปี    
(พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับน้ี จะเป็นประโยชน์สําหรับผู้ที่เก่ียวข้องในภาคส่วนต่าง ๆ ใช้เป็นกรอบในการ
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เสริมสร้างความร่วมมือในการผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัดได้ต่อไป 
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แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี  
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

 
ส่วนท่ี 1 บทสรุปผู้บริหาร 

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2566 - 2570 จัดทําขึ้นเพ่ือ   
เป็นทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมและการดําเนินงานของสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี โดยมี
กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่ เ ก่ียวข้องกับการพัฒนาประเทศและภาคอุตสาหกรรม ทั้งนโยบาย
ระดับประเทศ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) แผนปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี และนโยบายกระทรวงอุตสาหกรรม แผนปฏิบัติการด้านต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับ
การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม เพ่ือก่อให้เกิดการเช่ือมโยงในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้อง 
กับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปมากข้ึน มุ่งไปสู่การพัฒนาอย่างย่ังยืนที่แท้จริง ประกอบกับการวิเคราะห์ปัจจัย      
ที่เก่ียวข้องกับภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดนนทบุรี (SWOT Analysis ) ได้แก่ การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 
(Internal Factors) และการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External Factors) ที่มีผลต่อการพัฒนา
อุตสาหกรรม การใช้ข้อมูลวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้มภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดนนทบุรี รวมทั้ง
ความคิดเห็นของภาคอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้อง 

จากการวิเคราะห์ดังกล่าว นําไปสู่การกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด และ
แนวทางการพัฒนาในแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2566 – 2570 
เพ่ือส่งเสริมให้สถานประกอบการได้รับการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ
สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างย่ังยืน รวมถึงการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้สามารถ
แข่งขันได้ในภูมิภาค และการบูรณาการนโยบาย/แผนงาน กับภาคส่วนที่เก่ียวข้อง จะเอ้ือให้เกิดการ
ลงทุนและลดอุปสรรคในธุรกิจอุตสาหกรรม 

 
วิสัยทัศน์:  
ภาคอุตสาหกรรมเติบโตด้วยนวัตกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model)  

สู่เมืองน่าอยู่ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
แนวทางการพฒันาด้านที่ 1 : เพ่ิมมูลค่าภาคอุตสาหกรรมด้วยงานวิจัย เทคโนโลยี 

และนวัตกรรม 
แนวทางการพฒันาด้านที่ 2 : ยกระดับสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว 
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ส่วนท่ี 2   ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี 
 เม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 

2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
1) ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขนั 

(1) เป้าหมาย : ประเทศไทยมขีีดความสามารถในการแข่งขนัสูงขึ้น 
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ : อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : การยกระดับภาคอุตสาหกรรม 

ด้วยงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

2) ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(1) เป้าหมาย : อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม 

ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้อย่างย่ังยืน มีสมดุล 
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ : สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : เสริมสร้างแรงจูงใจให้สถาน

ประกอบการมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็น
การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

2.2 แผนระดับท่ี 2 (เฉพาะท่ีเก่ียวข้อง)  
2.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
 เป้าหมายที่ 1 การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

ในสาขาอุตสาหกรรม และบริการ 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ : - 

2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : อุตสาหกรรมชีวภาพ 
 แนวทางการพัฒนา : สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากวัตถุดิบ

ชีวภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจฐานชีวภาพ เช่น 
ชีวเคมีภัณฑ์ วัสดุชีวภาพ ชีวเภสัชภัณฑ์ เวชสําอาง นวัตกรรม
อาหารชีวภาพ สารสกัดสมุนไพร เช้ือเพลิงชีวภาพ และพลังงาน
ชีวภาพ เป็นต้น และสร้างเศรษฐกิจฐานชีวภาพอุบัติใหม่ทั้งระบบ
อย่างครบวงจร 

 เป้าหมายของแผนย่อย : อุตสาหกรรมชีวภาพมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : - 

2.2.2 (ร่าง) แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 13 
หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศช้ันนําด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 
หมุดหมายที่ 3 ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สําคัญของโลก 
หมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนตํ่า 
หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกําลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ตอบโจทย์
การพัฒนาแห่งอนาคต 

หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 
 

2.3 แผนระดับท่ี 3 ท่ีเก่ียวข้อง  
 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 

โดย สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
 แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกระทรวงอุตสาหกรรม 
 แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของสํานักงานปลัด    

กระทรวงอุตสาหกรรม 
 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางและปริมณฑล พ.ศ. 2562 - 2565 
 แผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2561 - 2565 
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ส่วนท่ี 3  สาระสําคัญของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี 
 ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

3.1 การประเมินสถานการณ์ ปัญหา และความจําเป็นของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา
อุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 
3.1.1 ข้อมูลสภาพท่ัวไปของจังหวัด 

(1) ข้อมูลภูมิประเทศ ภูมิอากาศ 
ภูมิประเทศ จังหวัดนนทบุรีต้ังอยู่บนฝั่งแม่นํ้าเจ้าพระยา โดยมีแม่นํ้าเจ้าพระยาแบ่งพ้ืนที่

ของจังหวัดออกเป็น 2 ส่วน คือ ฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีคูคลองทั้งตาม
ธรรมชาติและที่ขุดขึ้นใหม่เป็นจํานวนมากเช่ือมโยงติดต่อกัน สามารถใช้สัญจรไปมาระหว่าง หมู่บ้าน ตําบล 
อําเภอย่านชุมชนหนาแน่น โดยทั่วไปพ้ืนที่ส่วนที่ห่างจากแม่นํ้าและลําคลองจะเป็นสวนและไร่นา ซึ่งมักจะเกิด
นํ้าท่วมเสมอ แต่ในปัจจุบันพ้ืนที่ของจังหวัดในบางอําเภอซึ่งเคยเป็นสวนผลไม้ต่างๆ และมีเขตติดต่อกับกรุงเทพฯ 
เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเป็นที่อยู่อาศัยของประชาชนที่อพยพมาจากทุกภาคของประเทศ นอกจากน้ีพ้ืนที่
บางส่วนของบางอําเภอยังเป็นที่รองรับการขยายตัวในด้านอุตสาหกรรม โดยเฉพาะพ้ืนที่บางส่วนของอําเภอ
เมืองนนทบุรี อําเภอปากเกร็ด อําเภอบางใหญ่ อําเภอบางบัวทอง ซึ่งมีการจัดสรรที่ดินและก่อสร้างโรงงาน
อุตสาหกรรมขึ้นอย่างหนาแน่น โดยอาจกล่าวได้ว่าพ้ืนที่ฝั่งตะวันออกซึ่งเป็นพ้ืนที่ติดต่อกับกรุงเทพฯ เป็นส่วน
หน่ึงของกรุงเทพฯ ด้วย 

ภูมิอากาศ จังหวัดนนทบุรีมีลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบร้อนช้ืน อยู่ภายใต้อิทธิพลของ         
ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ประกอบด้วย ฤดูฝน ฤดูหนาว และฤดูร้อน เน่ืองจากลักษณะพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่ม           
มีความแตกต่างของระดับพ้ืนดินเพียงเล็กน้อยสภาพภูมิอากาศจึงมีลักษณะค่อนข้างสม่ําเสมอตลอดพื้นที่ 
อุณหภูมิเฉลี่ยตามที่กรมอุตุนิยมวิทยารายงาน อุณหภูมิเฉลี่ยตํ่าสุด 20.2°C และอุณหภูมิเฉลี่ย สูงสุด 33.4°C 

ฤดูหนาว เริ่มต้ังแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นฤดูมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนซึ่งมีคุณสมบัติเย็นและแห้งจะแผ่ลงมาปกคลุม
ประเทศไทยในช่วงน้ีแต่เน่ืองจากจังหวัดนนทบุรีอยู่ในภาคกลาง อิทธิพลของบริเวณความกดอากาศสูงจาก
ประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมในช่วงฤดูหนาวจะช้ากว่าภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทําให้อากาศ
หนาวเย็นช้ากว่าสองภาคดังกล่าว โดยเริ่มมีอากาศหนาวเย็นประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป โดยมี
อากาศหนาวจัดในเดือนธันวาคม 

ฤดูร้อน เริ่มเมื่อมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือสิ้นสุดลง คือประมาณกลางเดือน
กุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ในระยะน้ีจะมีหย่อมความกดอากาศตํ่า เน่ืองจากความร้อนปกคลุม
ประเทศไทยตอนบน ประกอบกับลมท่ีพัดปกคลุมประเทศไทยในช่วงน้ีเป็นลมฝ่ายใต้ ทําให้มีอากาศร้อน           
อบอ้าวทั่วไป โดยมีอากาศร้อนจัดอยู่ในเดือนเมษายน 

ฤดูฝน เริ่มต้ังแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงที่มรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทย ร่องความกดอากาศตํ่าที่พาดผ่านบริเวณภาคใต้ของประเทศไทย            
จะเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านบริเวณภาคกลาง และภาคเหนือเป็นลําดับในระยะนี้ทําให้มีฝนตกชุกขึ้นต้ังแต่
กลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป โดยเดือนกันยายนเป็นเดือนที่มีฝนตกชุกที่สุดในรอบปีและเป็นช่วงที่มี
ความช้ืนสูง 
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(3.2) ประชากร 
จังหวัดนนทบุรี มีประชากรรวมทั้งส้ินจํานวน 1,276,745 คน เป็นชาย 594,308 คน        

(ร้อยละ 46.55) และหญิง 682,437 คน (ร้อยละ 53.45) ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล จํานวน 778,653 คน 
(ร้อยละ 60.99) อาศัยอยู่นอกเขตเทศบาล 498,092 คน (ร้อยละ 39.01) นอกจากน้ี ยังมีความหนาแน่น
ประชากรโดยเฉล่ียถึง 2,051.66 คนต่อตารางกิ โลเมตร ซ่ึงมากเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศรองจาก
กรุงเทพมหานคร 

ตารางที่ 2 : แสดงข้อมูลประชากรจังหวัดนนทบุรี ปี 2560 - 2563 

อําเภอ 
จํานวนประชากร อัตราการปลี่ยนแปลง (%) 

2560 2561 2562 2563 2561 2562 2563 
รวมยอด 1,229,735 1,246,295 1,265,387 1,276,745 1.34 1.52 0.89 

เมืองนนทบุรี 364,543 365,710 367,189 365,288 0.32 0.40 - 0.52 
บางกรวย 132,881 136,668 141,149 144,586 2.81 3.23 2.41 
บางใหญ่ 147,351 152,086 156,861 160,270 3.16 3.09 2.15 
บางบัวทอง 273,232 277,162 281,766 285,698 1.43 1.65 1.39 
ไทรน้อย 65,516 67,285 69,007 70,806 2.66 2.53 2.57 
ปากเกร็ด 246,212 247,384 249,415 250,097 0.47 0.82 0.27 
ท่ีมา : สํานักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี/ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563) 

นอกจากน้ี ยังพบว่าในปี พ.ศ. 2560 มีประชากรแฝงในพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรี รวมจํานวน 348,879 คน 
จําแนกเป็นแฝงกลางวัน (เรียนและทํางาน) 310,191 คน และแฝงกลางคืน 402,955 คนมีรายละเอียด ดังน้ี 

ตารางที่ 3 : แสดงข้อมูลประชากรแฝงจังหวัดนนทบุรี ปี 2560 
การมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน นนทบุร ี

ยอดรวม 348,879 
มีอยู่ที่จังหวัดอ่ืน 330,986 
ไม่มีในประเทศไทย แต่มใีนประเทศอ่ืน 17,345 
ไม่มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านที่ใดเลย 547 
ในเขตเทศบาล 205,484 
มีอยู่ที่จังหวัดอ่ืน 192,189 
ไม่มีในประเทศไทย แต่มใีนประเทศอ่ืน 12,748 
ไม่มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านที่ใดเลย 547 
นอกเขตเทศบาล 143,395 
มีอยู่ที่จังหวัดอ่ืน 138,797 
ไม่มีในประเทศไทย แต่มใีนประเทศอ่ืน 4,598 
ไม่มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านที่ใดเลย - 

ท่ีมา : สํานักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี (ข้อมูล ณ  เดือนธันวาคม 2560) 
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(4) ข้อมูลด้านกําลังแรงงาน 
ปี 2564 จังหวัดนนทบุรี มีจํานวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 1,499,179 คน เป็นผู้อยู่ใน

กําลังแรงงาน 989,208 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 65.98 ของจํานวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป แบ่งเป็นเพศชาย 
ร้อยละ 46.68 และเพศหญิง ร้อยละ 53.32 และเป็นผู้ที่อยู่นอกกําลังแรงงาน 509,971 คน หรือคิดเป็น      
ร้อยละ 34.02 ของจํานวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป แบ่งเป็นเพศชาย ร้อยละ 33.72 และเพศหญิง ร้อยละ 
66.28 (ข้อมูลจากรายงานสถานการณ์และดัชนีช้ีวัดภาวะแรงงาน จังหวัดนนทบุรี รายปี 2564, สํานักงาน
แรงงานจังหวัดนนทบุรี) 

 
ภาพที่ 3 โครงสร้างประชากรวัยทํางาน ปี 2564 

กลุ่มผู้ที่อยู่ในกําลังแรงงาน จําแนกออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 
(1) ผู้มีงานทํา จํานวน 970,128 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 98.07 ของผู้อยู่ในกําลังแรงงาน 

(ชายร้อยละ 53.39 หญิงร้อยละ 46.61 ของผู้มีงานทําทั้งหมด) โดยทํางานในภาคเกษตรกรรม 19,507 คน คิด
เป็นร้อยละ 2.01 ของผู้มีงานทําทั้งหมด และผู้ทํางานนอกภาคเกษตรกรรม มีจํานวน 950,621 คน (ร้อยละ 
97.99 ของผู้มีงานทําทั้งหมด) สามารถจําแนกตามอุตสาหกรรมที่มีผู้มีงานทําสูงสุด อันดับแรก คือ สาขาการ
ขายส่ง การขายปลีก จํานวน 229,084 คน (ร้อยละ 23.61 ของผู้ทํางานนอกภาคเกษตรกรรม) รองลงมาคือ
การผลิต จํานวน 162,228 คน (ร้อยละ 16.72) สาขากิจกรรมโรงแรมและอาหาร จํานวน 92,035 คน (ร้อย
ละ 9.49) การบริหารราชการและการป้องกันประเทศ จํานวน 79,643 คน (ร้อยละ 8.21 ) และสาขาการ
ขนส่ง ที่เก็บสินค้าจํานวน 78,372 คน (ร้อยละ 8.08) 

(2) ผู้ว่างงาน หมายถึง ผู้ไม่มีงานทําแต่พร้อมที่จะทํางาน มีจํานวน 19,080 คน หรือคิดเป็น
อัตราการว่างงานร้อยละ 1.93 ของผู้อยู่ในกําลังแรงงาน (ชายร้อยละ 51.34 และหญิงร้อยละ 48.66 ของผู้
ว่างงานทั้งหมด) 

(3) ผู้ที่รอฤดูกาล หมายถึง ผู้ที่ไม่ได้ทํางานและไม่พร้อมที่จะทํางาน เน่ืองจากจะรอทํางาน
ในฤดูกาลต่อไป ไม่ปรากฎกําลังแรงงานที่รอฤดูกาล 
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กลุ่มผู้ที่ไม่อยู่ในกําลังแรงงาน จําแนกออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 
(1) ทํางานบ้าน มีจํานวน 155,438 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 30.48 ของผู้ไม่อยู่ในกําลัง

แรงงาน (ชายร้อยละ 4.50 หญิงร้อยละ 95.50 ของผู้ทํางานบ้านทั้งหมด) 
(2) เรียนหนังสือ หมายถึง ผู้ที่อยู่ในวัยเรียน มีจํานวน 89,346 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 

17.52 ของผู้ไม่อยู่ในกําลังแรงงาน (ชายร้อยละ 50.03 หญิงร้อยละ 49.97 ของผู้เรียนหนังสือทั้งหมด) 
(3) อ่ืนๆ มีจํานวน 265,186 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 52.00 ของผู้ไม่อยู่ในกําลังแรงงาน 

(ชายร้อยละ 45.35 หญิงร้อยละ 54.65 ของผู้ที่ไม่อยู่ในกําลังแรงงานอ่ืนๆ) 

ในด้านสถานภาพการทํางานของผู้มีงานทํา พบว่า ส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างเอกชน จํานวน 
494,640 คน (ร้อยละ 50.99) รองลงมาเป็นทํางานส่วนตัว จํานวน 208,109 คน (ร้อยละ 21.45) ลูกจ้างรัฐบาล 
จํานวน 161,438 คน (ร้อยละ 16.64) ช่วยธุรกิจครัวเรือน จํานวน 66,928 (ร้อยละ 6.90) และการรวมกลุ่ม 
จํานวน 852 คน (ร้อยละ 0.09) ส่วนผู้มีงานทําที่มีสถานภาพเป็นนายจ้าง จํานวน 38,161 คน (ร้อยละ 3.93) 

 
ภาพที่ 4 สถานภาพการทํางานของผู้มีงานทํา 

สําหรับแรงงานนอกระบบ ปี 2564 พบว่า ปัจจุบันจังหวัดนนทบุรี มีจํานวนผู้มีงานทําทั้งหมด 
959,706 คน เป็นแรงงานนอกระบบ 259,670 คน (ร้อยละ 27.06 ของจํานวนผู้มีงานทํา) จําแนกตามอายุ 5 
อันดับแรก พบว่าส่วนใหญ่มีอายุในช่วงอายุ 50-54 ปี มีจํานวน 44,916 คน (ร้อยละ 17.30) รองลงมาคือช่วงอายุ 
60 ปีขึ้นไป ปี มีจํานวน 40,004 คน (ร้อยละ 15.41) ช่วงอายุ 45 - 49 ปี จํานวน 39,035 คน (ร้อยละ 15.03) 
อายุ 55 - 59 จํานวน 30,719 คน (ร้อยละ 11.83) และช่วงอายุ 40 -44 ปี จํานวน 29,844คน (ร้อยละ 11.49) 
จะเห็นได้ว่าแรงงานนอกระบบส่วนใหญ่จะมีอายุ 40 ปีขึ้นไป เม่ือออกจากการจ้างงานในระบบแล้วยังมีศักยภาพ 
ที่จะทํางานอิสระหรือรับจ้างที่เป็นงานนอกระบบได้ 
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ตารางที่ 4 : ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด และผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว พ.ศ. 2558 – 2563 
2559 2560 2561 2562 2563p 

Agriculture 4,330 3,946 5,031 4,474 4,460
Agriculture, forestry and fishing 4,330 3,946 5,031 4,474 4,460
Non-Agriculture 285,148 313,269 321,391 345,547 340,522
Industrial 55,012 61,351 58,333 62,769 59,849
Mining and quarrying 120 106 112 104 103
Manufacturing 47,296 53,649 50,504 53,752 51,047
Electricity, gas, steam and air 
conditioning supply 

5,546 5,454 5,473 6,168 5,971

Water supply; sewerage, waste 
management and remediation activities 

2,050 2,141 2,245 2,745 2,729

Services 230,136 251,919 263,058 282,778 280,673
Construction 15,051 14,422 14,296 14,066 12,035
Wholesale and retail trade and repair 
of motor vehicles and motorcycle 

52,138 57,968 61,926 64,786 61,272

Transportation and storage 9,907 10,824 11,926 12,445 11,632
Accommodation and food 
service activities 

5,264 6,651 7,498 9,235 8,042

Information and communication 19,078 22,184 23,529 26,838 27,524
Financial and insurance activities 29,270 30,302 29,698 30,675 31,776
Real estate activities 14,039 15,290 15,756 16,934 18,811
Professional, scientific and 
technical activities 

3,637 4,800 5,010 5,883 5,595

Administrative and support 
service activities 

5,117 5,656 5,754 6,194 5,663

Public administration and defence; 
compulsory social security 

18,164 20,396 20,686 21,422 22,952

Education 7,703 8,123 7,518 7,871 7,292
Human health and social work 
activities 

33,768 36,262 38,047 42,329 46,460

Arts, entertainment and recreation 10,502 12,344 14,352 16,848 15,059
Other service activities 6,496 6,696 7,063 7,250 6,562
Gross provincial product (GPP) 289,477 317,215 326,422 350,022 344,982

GPP Per capita (Baht) 178,601 187,417 189,517 199,791 193,682

Population (1,000 persons) 1,621 1,693 1,722 1,752 1,781

(ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) 
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3) งานประเพณีรํามอญ เป็นนาฏศิลป์ที่เก่าแก่อย่างย่ิงของมอญ โดยเฉพาะอย่างย่ิงใน
อําเภอ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี อําเภอพระประแดง นนทบุรี และอําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ยังมีผู้ที่รํา
มอญสืบทอดมาตลอด 

4) งานวันผลไม้ จัดประมาณเดือนมิถุนายน ณ บริเวณศาลากลางเก่าติดริมแม่นํ้าเจ้าพระยา
เนื่องจากจังหวัดนนทบุรี เป็นดินแดนปลูกผลไม้รสดี และเพ่ือส่งเสริมการเพาะปลูกของเกษตรกร 

ศาสนาและวัฒนธรรม : 
ประชาชนชาวจังหวัดนนทบุรีส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ รองลงมาคือ คริสต์ และอิสลาม 

สําหรับ ศาสนสถานในพ้ืนที่จังหวัด น้ัน ประกอบด้วย วัด 195 แห่ง โบสถ์ 38 แห่ง และมัสยิด 19 แห่ง 

ตารางที่ 5 : แสดงจํานวนศาสนสถานในจังหวัดนนทบุรี ปี พ.ศ. 2562 

อําเภอ วัด สํานักสงฆ์ โบสถ์ครสิต์ มัสยิด 

รวมยอด 196 6 38 19 
อําเภอเมืองนนทบุร ี 51 1 18 4 
อําเภอบางกรวย 49 - 2 - 
อําเภอบางใหญ่ 26 1 2 - 

อําเภอบางบัวทอง 14 3 7 11 
อําเภอไทรน้อย 16 1 2 2 
อําเภอปากเกร็ด 40 - 7 2 

ท่ีมา : รายงานสถิติจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2563 สํานักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี 

 
(6.2) การจัดการศึกษา 
จังหวัดนนทบุรี แบ่งพ้ืนที่การศึกษาออกเป็น 3 เขต ประกอบด้วย สํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ครอบคลุมพ้ืนที่ อําเภอเมือง และอําเภอบางกรวย สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ครอบคลุมพ้ืนที่ อําเภอปากเกร็ด อําเภอบางบัวทอง อําเภอบางใหญ่ 
และอําเภอไทรน้อย และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี 

ในปี 2562 มีสถานศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา (สายสามัญศึกษา) 
รวม 261 แห่ง จํานวนห้องเรียน 5,742 ห้อง จํานวนครู 9,585 คน และนักเรียน 79,470 คน ดังน้ี 

ตารางที่ 6 : แสดงจํานวนนักเรียน ห้องเรียน ครู ของสถานศึกษา สายสามัญศึกษา ปี 2562 

อําเภอ 
นักเรียน

ห้องเรียน ครู สถานศึกษา
อนุบาล ประถม มัธยมต ้น มัธยมปลาย

เมืองนนทบุรี 2,826 10,666 10,068 6,708 1,444 2,544 70 
ปากเกร็ด 690 1,951 2,700 1,945 585 921 33
บางบ ัวทอง 1,027 3,298 1,002 378 383 727 23 
บางใหญ่ 1,453 4,237 1,845 841 1213 1,939 51 
บางกรวย 1,172 3,719 1,825 657 339 555 24 
ไทรน้อย 1,787 5,541 7,497 5,637 1778 2,899 60 
รวม 8,955 29,412 24,937 16,166 5,742 9,585 261 

ท่ีมา : รายงานสถิติจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2563 สํานักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี 
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จังหวัดนนทบุรีมีสถานศึกษาสายอาชีวะศึกษา จํานวน 19 แห่ง มีนักศึกษาทั้งสิ้น 81,486 คน 
และมีอาจารย์ทั้งสิ้น 1,731 คน 

ตารางที่ 7 : แสดงจํานวนนักเรียน ห้องเรียน ครู ของสถานศึกษา สายอาชีวะศึกษา ปี 2562 

สังกัด 
จํานวน

สถานศึกษา

อาจารย์ Lecturer นักศึกษา Student 

รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง 

รวมยอด 19 1,731 328 577 81,486 29,405 39,540
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 13 507 - - 12,541 - - 
สํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 

  

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 2 621 139 279 64,869 28,001 36,868
สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน 2 487 189 298 3,475 1,366 2,109
กระทรวงสาธารณสุขสถาบันพระบรมราช
ชนก 

2 116 - - 601 38 563

ท่ีมา : รายงานสถิติจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2563 สํานักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี 

(6.3) การสาธารณสุข 
ในปี พ.ศ. 2562 จังหวัดนนทบุรีมีสถานพยาบาลทุกประเภท รวมจํานวน 864 แห่ง 

ประกอบด้วย โรงพยาบาลศูนย์ 1 แห่ง โรงพยาบาลประจําอําเภอ 8 แห่ง โรงพยาบาลเฉพาะทาง 2 แห่ง 
โรงพยาบาลเอกชน 12 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล 89 แห่ง และคลินิก (ทุกประเภท) 752 แห่ง 
จํานวนเตียงรวม 2,386 เตียง โดยมีอัตราส่วนเตียงต่อประชากรจังหวัด 1 : 530 คน สูงกว่าค่าเฉล่ียของ
ประเทศ (1 : 416 คน หรือ 2.4 : 1,000 ประชากร) 

ตารางที่ 8 : แสดงจํานวนสถานพยาบาล จําแนกตามประเภท เป็นรายอําเภอ ปีงบประมาณ 2562 

อําเภอ 
โรงพยาบาล

รัฐบาล 
โรงพยาบาล

เอกชน 
โรงพยาบาลสง่เสริม

สุขภาพตําบล 
คลนิิกทุกประเภท 

รวมยอด 9 12 89 752 
เมืองนนทบุรี 2 5 21 298 
บางกรวย 1 1 14 61 
บางใหญ่ 1 1 11 95 

บางบัวทอง 2 2 15 88 
ไทรน้อย 1 0 11 6 
ปากเกร็ด 2 3 17 204 

 

ท่ีมา : รายงานสถิติจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2563 สํานักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี 
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บุคลากรด้านสาธารณสุข ประจําปี พ.ศ. 2559 ประกอบด้วย แพทย์ 518 คน ทันตแพทย์ 
116 คน เภสัชกร 162 คน พยาบาล 1,902 คน และพยาบาลเทคนิค 33 คน อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากร
จังหวัดนนทบุรี ปี 2559 เท่ากับ 1 : 2,304 คน  

ตารางที่ 9 : แสดงอัตรากําลังบุคลากรด้านสาธารณสุขของจังหวัดนนทบุรี ปี พ.ศ. 2559 

ประเภท 
บุคลากร 

จํานวนเจ้าหนา้ที ่
ทางการแพทย์ 

ของจังหวัด (คน) 

จํานวนเจ้าหนา้ที ่
ทางการแพทย์ 

ของประเทศ (คน)

อัตราส่วนเจ้าหน้าที ่
ทางการแพทย์ 1 คน
ต่อประชากรจังหวัด 

อัตราส่วนเจ้าหน้าที ่
ทางการแพทย์ 1 คน
ต่อประชากรประเทศ 

แพทย์ 518 31,484 1 : 2,304 1 : 2,065 
ทันตแพทย์ 116 6,898 1 : 10,288 1 : 9,425 
เภสัชกร 162 12,655 1 : 7,366 1 : 5,137 
พยาบาล 1,902 153,536 1 : 627 1 : 423 
พยาบาลเทคนิค 33 6,252 1 : 36,163 1 : 10,399 
ท่ีมา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี : 2560 

(6.4) ด้านสิ่งแวดล้อม 
สืบเน่ืองจากจังหวัดนนทบุรีเป็นจังหวัดปริมณฑลที่มีพ้ืนที่ 2 ใน 3 เป็นที่อยู่อาศัยและพ้ืนที่

ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ มีความหนาแน่นของประชากรเป็นลําดับสองของประเทศรองจาก
กรุงเทพมหานคร มีอัตราการขยายตัวของที่อยู่อาศัยในระดับสูง มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้น
ต่อเน่ือง จากสถานการณ์ดังกล่าว จะทําให้นนทบุรีมีการเคลื่อนตัวในการพัฒนาสู่ความเป็นเมืองที่รองรับ         
การขยายตัวของกรุงเทพมหานครอย่างสมบูรณ์ในอนาคตอันใกล้ 

ผลจากการพัฒนาดังกล่าว ทําให้เกิดปัญหาจากการพัฒนาหลายประการ อาทิ ผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการเพ่ิมขึ้นของขยะมูลฝอย ซึ่งพิจารณาจากข้อมูลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นนทบุรีแสดงให้เห็นว่า ปริมาณขยะมูลฝอยของจังหวัดนนทบุรี ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี รับมาจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง และกําจัด ณ สถานที่กําจัดมูลฝอยในพ้ืนที่หมู่ที่ 2 และ 8 ตําบลคลองขวาง 
อําเภอไทรน้อย พบว่า ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนในพ้ืนที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง ต้ังแต่ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 – 2561 โดยมีขยะชุมชนจํานวน 548,015 ตัน เฉลี่ยวันละ 1,501 ตัน 

ตารางที่ 10 : ปริมาณขยะในพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2562 

ปริมาณขยะ 
ปีงบประมาณ
พ.ศ.2558 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 

ปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 

1. ขยะมูลฝอยชุมชน     
1.1 ปริมาณขยะทั้งปี (ตัน) 462,932 483,323 518,276 548,015 
1.2 ปริมาณขยะเฉลี่ยต่อวัน (ตัน) 1,268 1,324 1,420 1,501 
1.3 ปริมาณขยะที่เก็บขนได้ (ตัน) 462,932 483,323 518,276 548,015 
1.4 ปริมาณขยะตกค้าง (ตัน) - - - - 
1.5 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร จัดการ
ขยะทั้งหมด (บาท)* 

69,439,800 72,498,450 77,741,400 82,202,250 

2. มูลฝอยติดเช้ือ (ตัน)  2,051 2,167 1,991 
ท่ีมา : องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (ค่าบริการกําจัดขยะมูลฝอยคิดท่ีตันละ 150 บาท)  
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(6.5) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : 
1) แหล่งน้าํ 

(1) แหล่งน้ําธรรมชาติ 
จังหวัดนนทบุรี เป็นจังหวัดที่ต้ังอยู่บนฝั่งแม่นํ้าเจ้าพระยา ซึ่งแบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 

2 ส่วน คือ ฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก พ้ืนที่ส่วนใหญ่จึงเป็นที่ราบลุ่ม มีคูคลองธรรมชาติ และที่ขุดขึ้นใหม่
เป็นจํานวนมาก คลองมีทั้งระยะทางสั้นและระยะทางยาวเช่ือมต่อกัน ใช้เป็นเส้นทางในการสัญจรไปมา และ
เอ้ืออํานวยต่อการเกษตรในพ้ืนที่ต่างๆ แหล่งนํ้าที่สําคัญ มีดังน้ี 

- แม่นํ้าเจ้าพระยา ไหลผ่านจังหวัดนนทบุรี ต้ังแต่ อ.ปากเกร็ด ผ่าน อ.เมืองนนทบุรี
และเข้าสู่กรุงเทพมหานคร ตามลําดับ 

- คลองอ้อมหรือแม่นํ้าอ้อม แยกจากแม่นํ้าเจ้าพระยาบริเวณหมู่ที่ 9 ต.บางศรีเมือง 
ไหลผ่าน ต.บางศรีเมือง ต.ไทรม้า ต.บางรักน้อย ต.บางกร่าง ไหลไปยัง อ.บางใหญ่ ผ่านไป อ.บางกรวย  
และไปบรรจบแม่นํ้าเจ้าพระยาอีกคร้ัง 

- คลองบางไผ่ เป็นคลองซอยแยกจากแม่นํ้าเจ้าพระยา บริเวณหมู่ที่ 4 ต.บางไผ่ 
ไหลไป ต.บางสีทอง ของ อ.บางกรวย 

- คลองบางรักน้อย เป็นคลองซอยแยกจากคลองอ้อมไปสิ้นสุดที่ ต.บางรักน้อย 
และ อ.เมืองนนทบุรี 

- คลองวัดแดง เป็นคลองซอยแยกจากแม่นํ้าเจ้าพระยา บริเวณหมู่ที่ 1 ต.ไทรม้า 
- คลองบางกร่าง เป็นคลองซอยแยกจากคลองอ้อม ไหลผ่าน ต.บางศรีเมือง  

ไปสิ้นสุดใน ต.บางกร่าง 
- คลองบางเขนและคลองต่างๆ ซึ่งแยกจากแม่นํ้าเจ้าพระยาไหลไปทางฝั่ง

ตะวันออกของแม่นํ้า ซึ่งเป็นเขตเทศบาล 
(2) แหล่งน้ําใต้ดิน 

แหล่งนํ้าใต้ดินของจังหวัดนนทบุรี มีระดับความลึกส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 10 - 45 เมตร 
แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

- ประเภทให้ปริมาณนํ้าน้อย พบใน อ.ไทรน้อย อ.บางบัวทอง และ อ.บางกรวย 
โดยทั่วไปเป็นแหล่งนํ้าใต้ดินที่มีคุณภาพดี อัตราการไหล 1 - 30 ลูกบาศก์เมตรต่อช่ัวโมง แต่ในบางพ้ืนที่  
คุณภาพนํ้าปานกลางเน่ืองจาก มีตะกอนของสนิมเจือปนอยู่ 

- ประเภทให้ปริมาณนํ้ามาก พบใน อ.บางกรวย อ.เมือง และ อ.ปากเกร็ด 
อัตราการไหล 50 – 200 ลูกบาศก์เมตรต่อช่ัวโมง บางพ้ืนที่พบว่าเป็นนํ้ากร่อยและมีสนิมเหล็กเจือปนอยู่ 

2) การชลประทาน 
พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดนนทบุรี กว่าร้อยละ 90 อยู่ในเขตพ้ืนที่ชลประทาน           

เป็นพ้ืนที่ชลประทาน 311,350 ไร่ โดยมีโครงการชลประทานที่รับผิดชอบแจกจ่ายนํ้าเข้าพ้ืนที่เกษตร               
ของจังหวัดนนทบุรี มี 3 โครงการ คือ โครงการชลประทานนนทบุรี (ครอบคลุมพ้ืนที่ อ.เมืองนนทบุรี อ.ปากเกร็ด         
อ.บางบัวทอง  อ.บางกรวย และ  อ.บางใหญ่) โครงการชลประทานพระยาบรรลือ (ครอบคลุมพ้ืนที่ อ.ไทรน้อย 
อ.บางบัวทอง และบางส่วนของ อ.ปากเกร็ด) และโครงการชลประทานพระพิมล(ครอบคลุมพ้ืนที่ อ.บางใหญ่ 
อ.บางกรวย และบางส่วนของ อ.บางบัวทอง) คลองส่งนํ้าเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตรที่สําคัญ คือ 
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- คลองบางขุนศรี รับนํ้าจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผ่านประตูระบายนํ้าขุนศรี 
ผ่านเข้าคลองแยกในพ้ืนที่ตําบลไทรใหญ่ และตําบลราษฎร์นิยม 

- คลองลากฆ้อน ครอบคลุมพ้ืนที่บางส่วนของตําบลราษฎร์นิยม 
- คลองพระพิมล รับนํ้าจากคลองญี่ปุ่นใต้ ในจังหวัดนครปฐม มีประตูเก็บกักนํ้า

อยู่ที่อําเภอบางบัวทองก่อนปล่อยลงสู่แม่นํ้าเจ้าพระยา จ่ายน้ําครอบคลุมพ้ืนที่อําเภอบางใหญ่ อําเภอบางบัวทอง 
นับว่าเป็นคลองชลประทานสายหลักของจังหวัด 

- คลองบางใหญ่ รับนํ้าบางส่วนจากคลองโยงของจังหวัดนครปฐม 
- คลองมหาสวัสด์ิ เป็นคลองชลประทานมีอยู่ตอนใต้สุดของจังหวัดนนทบุรี        

มีประตูนํ้าฉิมพลี ช่วยเก็บกักระบายนํ้า ใช้ในเขตพ้ืนที่อําเภอบางกรวยทั้งหมด 
3) ทรัพยากรท่ีดิน 

จังหวัดนนทบุรี มีการจําแนกการใช้ที่ดินแตกต่างกันออกไป จากการศึกษา 
การใช้สภาพที่ดินตามคุณสมบัติของที่ดินแล้วพบว่า ทรัพยากรดินของจังหวัดนนทบุรี เป็นดินที่ราบลุ่ม  
ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเกษตรกรรม โดยเฉพาะการปลูกข้าวและทําสวนผลไม้ ซึ่งสามารถจําแนก
ลักษณะดินออกได้ 3 กลุ่มใหญ่ๆ ดังน้ี 

(1) กลุ่มดินนา เป็นพ้ืนที่ลุ่มมีนํ้าท่วมขังบนผิวดิน ส่วนมากมีลักษณะดินเป็นดินเหนียว 
จึงมีการระบายนํ้าเลว ดินกลุ่มน้ีมีประมาณ ร้อยละ 58 ของพ้ืนที่จังหวัด 

(2) กลุ่มดินไร่ มีลักษณะโครงสร้างเป็นดินเหนียวเช่นเดียวกับกลุ่มดินนา แต่มี         
ความลาดชันของพ้ืนที่มากกว่า ดินกลุ่มน้ีมีประมาณ ร้อยละ 33 ของพ้ืนที่จังหวัด 

(3) กลุ่มดินที่มีสภาพเป็นกรด มีลักษณะเป็นดินเหนียวเช่นกัน การระบายนํ้าเลว 
และน้ําผิวดินระบายได้ช้า ความอุดมสมบูรณ์ของแร่ธาตุตํ่า ดินกลุ่มน้ีมีประมาณ ร้อยละ 13 ของพ้ืนที่จังหวัด
ทรัพยากรท่ีดินจังหวัดนนทบุรี ส่วนใหญ่เป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเกษตรกรรม ปัญหาที่สําคัญ 
คือ การใช้ประโยชน์ที่ดินไม่เหมาะสม เน่ืองจากมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจในอัตราสูง รวมทั้งมีการขยายตัว
ของแหล่งที่อยู่อาศัย จึงทําให้มีการสูญเสียพ้ืนที่ทางการเกษตร เน่ืองจากมีการนําพ้ืนที่ดังกล่าว ไปทําบ้านจัดสรร 
อาคารชุด และโรงงานต่างๆ เพราะได้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่สูงกว่า 

4) ทรัพยากรป่าไม้ 
จังหวัดนนทบุรี มีพ้ืนที่ 388,939 ไร่ พบว่าไม่มีพ้ืนที่ป่าไม้สงวนแห่งชาติและพ้ืนที่ป่า

อนุรักษ์ ดังน้ัน จึงเป็นผลทําให้พ้ืนที่สีเขียวเกษตรกรรม หรือสีเขียวที่โล่งเพ่ือนันทนาการและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมของเมือง มีจํานวนน้อยหรือแทบจะไม่มี ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน เน่ืองจาก
พ้ืนที่มีจํากัด และส่วนใหญ่ ถูกนําไปใช้เป็นที่อยู่อาศัย ทําการเกษตรและสร้างโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น 

5) สิ่งแวดล้อม 
จังหวัดนนทบุรี เป็นจังหวัดในเขตปริมณฑล มีการเจริญเติบโต ทั้งทางเศรษฐกิจและ

สังคมอย่างมากรวมทั้งมีประชากรเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหา
ขยะมูลฝอยเกิดขึ้น โดยเฉลี่ยประมาณวันละ 900 ตัน (ปี พ.ศ.2552) และปัญหาน้ําเสียจากแหล่งชุมชน 
โรงงานอุตสาหกรรมที่ไม่มีระบบบําบัดนํ้าเสีย 
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6) ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัดนนทบุรี 
การใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัดนนทบุรีมีการขยายตัวของเมืองในรูปแบบการกระจาย

ตามเส้นทางคมนาคมสายหลักที่เช่ือมโยงกับกรุงเทพมหานคร การพัฒนาของพ้ืนที่ฝั่งตะวันออกของจังหวัด
นนทบุรี มีการพัฒนารูปแบบความเป็นเมืองที่เข้มข้น เน่ืองมาจากการพัฒนาต่อเน่ืองจากกรุงเทพมหานคร         
ตามแนวถนนงามวงศ์วานและถนนแจ้งวัฒนะ โดยมีพ้ืนที่พาณิชยกรรม เกาะตัวตามถนนทั้ง 2 เส้น และจากการ 
ที่มีแม่นํ้าเจ้าพระยาตัดผ่านพ้ืนที่โดยแบ่งพ้ืนที่จังหวัดเป็น 2 ฝั่งคือฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก โดยมีถนน 
รัตนาธิเบศร์ (สะพานพระน่ังเกล้า) ถนนนครอินทร์ (สะพานพระราม 5) และถนนชัยพฤกษ์ (สะพานพระราม 4) 
เป็นเส้นทางคมนาคมที่เพ่ิมความสะดวกในการเดินทางของประชาชนทั้ง 2 ฝั่ง จึงเป็นผลทําให้การใช้ประโยชน์
ที่ดินฝั่งตะวันตกของจังหวัดมีการเปลี่ยนแปลงจากการใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่จากพ้ืนที่เกษตรกรรม เป็นพ้ืนที่
เพ่ือการอยู่อาศัย ตลอดจนกิจกรรมทางธุรกิจการค้าที่ตอบสนองความต้องการของผู้อยู่อาศัยบริเวณพ้ืนที่ดังกล่าว 

- ศักยภาพของการใช้ประโยชน์ที่ดินในจังหวัดนนทบุรี 
1) จังหวัดนนทบุรีมีศักยภาพทางด้านพ้ืนที่ต้ังที่อยู่ติดกับกรุงเทพมหานคร            

มีความเช่ือมโยงของการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างต่อเน่ือง ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่าพ้ืนที่มีความเช่ือมต่อกันเป็นพ้ืนที่
เมืองเดียวกัน โดยมีการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีความหลากหลายในส่วนของพื้นที่พาณิชยกรรม และที่อยู่อาศัย 
รวมถึงการมีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ต่อเน่ืองกัน และส่งผลให้การใช้ประโยชน์ที่ดินมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว             
มีความเจริญขึ้นอย่างมาก 

2) พ้ืนที่ของจังหวัดนนทบุรีมีสภาพพ้ืนที่และแหล่งนํ้าที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่
การเกษตรกรรม ทําให้ประชากรของจังหวัดนนทบุรีมีพ้ืนฐานอาชีพด้านการเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก           
โดยพ้ืนที่เกษตรกรรมส่วนใหญ่ในจังหวัดนนทบุรีอยู่ทางฝั่งตะวันตกของจังหวัดนนทบุรี 

3) การใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัยของจังหวัดนนทบุรีมีศักยภาพมาก 
เน่ืองจากอยู่ติดกับกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นแหล่งงานที่สําคัญระดับประเทศ รวมถึงการมีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ค่อนข้าง
สมบูรณ์และ สภาพของเมืองด้านภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมที่ดีจึงเหมาะสมต่อการเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยช้ันดี 

-  แนวโน้มการใช้ประโยชน์ที่ดินในจังหวัดนนทบุรี 
1) จากการที่พ้ืนที่เมืองโดยส่วนใหญ่อยู่ติดกับกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีผลดึงดูด 

ให้ประชากรเพ่ิมความหนาแน่นขึ้น จากการเพ่ิมขึ้นของประชากรทั้งในจังหวัดและรองรับประชากรจาก
กรุงเทพมหานคร    จึงทําให้พ้ืนที่เมืองเกิดความหนาแน่น และมีการขยายตัวไปในพ้ืนที่โดยรอบพ้ืนที่เมือง            
ในพ้ืนที่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดนนทบุรีเป็นส่วนใหญ่ ดังน้ันจึงเกิดแนวโน้มด้านการขยายตัวของเมือง     
มาทางทิศตะวันตกของจังหวัด ซึ่งเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมและชนบท อย่างรวดเร็ว แต่ด้วยวิสัยทัศน์ของจังหวัด
นนทบุรี เรื่องการเป็นที่อยู่อาศัยช้ันดี จึงมีแนวโน้มที่จะเกิดชุมชนที่พักอาศัยเพ่ิมขึ้นอีกมาก ดังน้ันการเพ่ิมขึ้น
ของพ้ืนที่เมืองควรได้รับการวางแผนและบริหารจัดการให้เกิดในพ้ืนที่ที่เหมาะสม 

2) การใช้ประโยชน์ที่ดินด้านอุตสาหกรรมในภาพรวม มีแนวโน้มลดลง ซึ่งส่งผล
ให้การขยายตัวภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดนนทบุรีมีแนวโน้มลดลงตามไปด้วย และอาจคงไว้ในกิจกรรม         
หรือประเภทอุตสาหกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการอยู่อาศัยในพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรี รวมถึงอุตสาหกรรม           
ที่เก่ียวข้องกับภาคการเกษตรที่จะสามารถคงอยู่ได้ด้วยการบริหารจัดการในอนาคต แนวโน้มในด้าน
อุตสาหกรรมการบริการและการท่องเท่ียวจะเพิ่มขึ้นทดแทนในส่วนของภาคอุตสาหกรรมอ่ืนๆ เพ่ือรองรับ
ประชากรที่จะเพ่ิมขึ้นและ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เพ่ิมมากขึ้นในจังหวัดนนทบุรี 
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3) การใช้ประโยชน์ที่ดินภาคเกษตรกรรม มีแนวโน้มลดลงโดยปรับเปลี่ยน             
การใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นพ้ืนที่อยู่อาศัยมากขึ้น รวมทั้งการเป็นพ้ืนที่รองรับการบริการด้านต่างๆที่เก่ียวข้องกับ           
การอยู่อาศัย 

4) การใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณโครงการรถไฟฟ้า มีแนวโน้มปรับเปลี่ยน            
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการพาณิชยกรรมมากขึ้น รวมทั้งทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน            
ที่มีความหลากหลายในกิจกรรมต่างๆ ตามไปด้วย จึงจําเป็นจะต้องวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินและควบคุม
กิจกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อชุมชนเพ่ือป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
  



แผนปฏิบติั

3.

1,556 โร
โดยมีเงิน
และก่อให
ข้อมูลโร
ทั้งภายใน
ระลอกให
ภาพรวม
ยังคงเป็น

ติการด้านการพั

.1.2 การวิเคร
(1) สถา

จั
รงงาน จํานวน
นลงทุนรวมทั้
ห้เกิดการจ้าง
งงานอุตสาห
นและต่างปร
หม่ในหลายพ้ื
มการลงทุนภา
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พัฒนาอุตสาหกร

ราะหส์ภาวกา
านการณ์แนว

จังหวัดนนทบุ
นโรงงานเพ่ิมขึ้
ทั้งสิ้น 109,37
งงานรวมทั้งสิ้
กรรม กรมโร
ะเทศ ประกอ

พ้ืนที่ทั่วประเท
าคอุตสาหกรร
บการขนาดกล

ภาพท่ี 9 : 

รรมจังหวัดนนท

ารณ์และศักย
วโน้มภาคอุตส

รีมีจํานวนโรง
ขึ้น 34 โรงงาน
71.90 ล้านบ
้น 74,721 คน
รงงานอุตสาห
อบกับช่วงปล
ทศ รวมทั้งจัง
รมได้รับผลกร
ลางและขนาด

 จํานวนโรงงา

ทบุรี ระยะ 5 ปี 

ยภาพ 
สาหกรรมของ

งงานอุตสาห
น จากช่วงเวล
บาท เพ่ิมขึ้น 
น เพ่ิมขึ้น 2,0
หกรรม : 256
ลายปี 2563
หวัดนนทบุรีท
ระทบลดลงต
เล็กเป็นส่วนใ

านและเงินทุน

(พ.ศ. 2566 - 2

งจังหวัด 

กรรมสะสม ณ
ลาเดียวกันขอ
5,968.63 ล้

076 คน หรือ
64) เน่ือง

เกิดสถานก
ที่ถูกประกาศ
ตามไปด้วย โด
หญ่ 

นของโรงงานอุ

2570)

ณ เดือนธันวา
งปีที่ผ่านมา ห
ล้านบาท หรือ
อคิดเป็นร้อยล
จากผลกระท
การณ์การแพ
ศเป็นพ้ืนที่ควบ
ดยการขออนุญ

อุตสาหกรรม 

าคม 2564 ร
หรือคิดเป็นร้อ
อคิดเป็นร้อย
ละ 2.85 (ที่ม
ทบจากภาวะเ
พร่ระบาดของ
บคุมสูงสุด 
ญาตประกอบ
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รวมทั้งสิ้น 
อยละ 2.23 
ยละ 5.77    
า : ระบบ
เศรษฐกิจ     
งโควิด-19 
ส่งผลให้

บการใหม่
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5 อันดับ
และอุปก
อุตสาหก

- ธันวาค
อโลหะ จ
จํานวน 4

เพ่ิมขึ้นใน
ประกอบ
ประสบปั
ประเทศจี

จํานวน  
ผลิตภัณฑ
 

ติการด้านการพั

ป
แรก ได้แก่ อุ

กรณ์รวมท้ังซ่อ
กรรมอาหาร 1

เมื
ม 2564  พบ
จํานวน 5 โร
4 โรงงาน อุตส

ส
นช่วงเวลาดังก
บกิจการในพ้ืน
ปัญหาทางเศ
จนีที่เข้ามาทํา

ด้
3 โรงงาน เงิ
ฑ์พลาสติก แล

พัฒนาอุตสาหกร

ประเภทอุตส
อุตสาหกรรมผ
อมแซมยานพ
128 โรงงาน แ

ภาพท

มื่อจําแนกตาม
บว่า 5 อันดับแ
งงาน รองลง
สาหกรรมอาห
ส่วนประเภทอ
กล่าว ได้แก่ สิ
นที่ และปัจจุบ
รษฐกิจและก
าตลาดในประ
ด้านการขยาย
นลงทุน 68.3
ละ เคมีภัณฑ์แ

รรมจังหวัดนนท

สาหกรรมหล
ผลิตภัณฑ์โลห
พาหนะและอุป
และอุตสาหกร

ที่ 10 :  ประเ

มประเภทอุตส
แรก ที่น่าสนใ
มาคือ เคมีภั
หาร และผลิต
อุตสาหกรรม
สิ่งทอ และ ผลิ
บันอุตสาหกร
การแข่งขันค่
เทศไทยซึ่งได้
การลงทุน มีก

30 ล้านบาท ก
และผลิตภัณฑ
 

ทบุรี ระยะ 5 ปี 

ลักที่สําคัญแ
หะ 204 โรงง
ปกรณ์ 162 
รรมแปรรูปไม้

เภทโรงงานอุต

สาหกรรม ทีข่
ใจและมีการข
ัณฑ์และผลิต

ตยานพาหนะแ
มที่ยังไม่มีผู้ปร
ลิตภัณฑ์เครื่อ
รรมประเภทดั
อนข้างสูงทั้ง

ด้เปรียบเรื่องต้
การขออนุญาต
ก่อให้เกิดการ
ฑ์เคมี เป็นต้น

(พ.ศ. 2566 - 2

และมีการขอ
าน รองลงมา
โรงงาน อุตส
้และผลิตภัณฑ

ตสาหกรรมที่ส

ขออนุญาตต้ังโ
ขออนุญาตต้ังโ
ตภัณฑ์เคมี แล
และอุปกรณ์ฯ 
ระกอบการเข
องหนัง เน่ืองจ
ดังกล่าวค่อนข้
งภายในและต
้นทุนที่ถูกกว่า
ตขยายโรงงาน
รจ้างแรงงาน 

2570)

ออนุญาตปร
า คือ อุตสาห
สาหกรรมผลิต
ฑ์จากไม้ 120

สําคัญ 

โรงงานใหม่ระ
โรงงานมากที่
ละผลิตเคร่ือง
จํานวน 3 โร

ข้ามาลงทุนใน
จากไม่มีผู้ประ
ข้างซบเซา ผู้ป
ต่างประเทศ 
า 
น จากผู้ประก
110 คน ได้แ

ระกอบการม
กรรมผลิตยา
ตภัณฑ์เคมี 13
0 โรงงานตามล

ะหว่าง เดือนก
ที่สุด ได้แก่ ผ
งใช้ไฟฟ้าและ
รงงาน ตามลํา
นพ้ืนที่จังหวัด
ะกอบการมาข
ประกอบการห
โดยเฉพาะสิ

กอบการโรงงา
แก่ อุตสาหกรร
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มากที่สุด    
นพาหนะ
36โรงงาน 
ลําดับ 

 

กรกฎาคม 
ผลิตภัณฑ์
ะอุปกรณ์
ดับ 
ดนนทบุรี
ออนุญาต
หลายราย
สินค้าจาก

นรายเดิม 
รมอาหาร 
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ในจังหวัด
ได้สอบถ
ผ่านปัจจั
รวมอยู่ที
มีคะแนน
มีคะแนน
อุตสาหก

พบว่า ปั
ได้ดังน้ี 

คะแนนสู
โรงงานให

ติการด้านการพั

(2) ขีดค
จ

ดนนทบุรี ตาม
ามและสํารว
จัยทั้ง 5 ด้าน
ที่ 5.14 คะแน
นอยู่ที่ 5.56 ค
นเฉลี่ยน้อยที่
กรรม (กรกฎา

พิ
จจัยสําคัญที่ส

ด้
โ

สงูที่สุด เมื่อเที
หม่ๆ เกิดขึ้นต

 
 
 

พัฒนาอุตสาหกร

ความสามารถ
จากการวิเคร
มแนวคิด Dia
จความคิดเห็น
 ที่คาดว่าจะ
นน โดยปัจจัย
คะแนน ส่วนด้
ที่สุดเมื่อเทียบ
คม-ธันวาคม 

ภาพท่ี 11 

พิจารณาในรา
ส่งผลต่อภาคอ

ด้านโครงสร้าง
ครงสร้างธุรกิ

ทยีบกับปัจจัยด
ตลอดเวลา มบี

รรมจังหวัดนนท

ถในการแข่งขั
าะห์ปัจจัยสํ

amond An
นจากผู้ประก
ส่งผลต่อภาค
ยที่เป็นจุดแข็
ด้านที่มีปัญหา
บกับปัจจัยด้า
2564) สํานัก

:  ปัจจัยที่ส่งผ

ยละเอียดขอ
อุตสาหกรรมข

งธุรกิจและกา
กิจและการแข
ด้านอ่ืนๆ โดย
บริษัทใหญ่ๆ ที

ทบุรี ระยะ 5 ปี 

ขนัของภาคอุ
าคัญที่ส่งผล
alysis โดย
อบการโรงงา

คอุตสาหกรรม
งมากที่สุด ได
าและต้องปรับ
นอ่ืน อยู่ที่ 4

กงานอุตสาหก

ผลต่อภาคอุต

งแต่ละปัจจัย
ของจังหวัดนน

ารแข่งขัน (F
ข่งขัน มีค่าคะ
ยปัจจุบันภาค
ที่เข้าถึงแหล่ง

(พ.ศ. 2566 - 2

ตสาหกรรม
ต่อการประก
หลังจากที่สํา
านอุตสาหกรร
ม พบว่า ภาพ
ด้แก่ ปัจจัยด้
บปรุงแก้ไข คื
4.60 คะแนน
รรมจังหวัดนน

สาหกรรมจังห

ที่มีผลต่อการ
นทบุรี เรียงต

irm Strateg
ะแนน เฉลี่ยที
อุตสาหกรรมม
วัตถุดิบได้ดีกว

2570)

กอบกิจการข
นักงานอุตสา
รมกลุ่มเป้าหม
พรวมอยู่ในเก
านโครงสร้าง
อ ปัจจัยด้านอ

น (ที่มา : ราย
นทบุรี : 2565

หวัดนนทบุรี 

รประกอบการ
ามลําดับคะแ

gies) 
ที่ 5.56 อยู่ใน
มีการแข่งขันค
ว่าหันมาเปิดโ

ของภาคอุตส
หกรรมจังหวั
มาย ในจังหวั
กณฑ์ดี มีคะแ
งธุรกิจและกา
อุตสาหกรรม
ยงานสภาวะเ
5) 

รของภาคอุตส
แนนจากมากไ

นเกณฑ์ค่อนข้
ค่อนข้างสูง เนื
โรงงานเอง 
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สาหกรรม     
ัดนนทบุรี    
ัดนนทบุรี 
แนนเฉลี่ย
ารแข่งขัน     
สนับสนุน 
เศรษฐกิจ

 

สาหกรรม  
ไปหาน้อย 

้างดี มีค่า
น่ืองจากมี
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กําหนดราคาต้นทุนวัตถุดิบได้เอง สามารถเสนอขายสินค้าได้ในราคาตํ่า เพ่ือสร้าง         
ความได้เปรียบให้ตนเอง ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อระบบเศรษฐกิจทั้งในด้านบวกและด้านลบ           
ซึ่งผู้ประกอบการจําเป็นต้องปรับให้เกิดให้เหมาะสมให้เข้ากับยุค New Normal ในปัจจุบันที่พฤติกรรม
ผู้บริโภคเปลี่ยนไปตามยุคสมัย โดยเฉพาะอย่างย่ิงการพัฒนากระบวนการผลิตให้มีคุณภาพได้มาตรฐานไม่ว่า 
จะเป็นระบบ ISO หรืออ่ืนๆ ตามมาตรฐานสากลเป็นสิ่งจําเป็นอย่างย่ิง เพ่ือเพ่ิมความเช่ือมั่นให้ลูกค้าให้ได้รับ
สินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน จะส่งผลให้ธุรกิจประสบความสําเร็จ  มีความมั่นคงและย่ังยืน คงสถานะ           
อยู่ในระบบ supply chain  ได้ตลอดไป 

แต่อย่างไรก็ดี ยังมีผู้ประกอบการบางส่วนประสบปัญหาติดขัดในเรื่องกฎระเบียบของ 
ทางภาครัฐที่ยังใช้เอกสารค่อนข้างเยอะ มีขั้นตอนมาก และซ้ําซ้อนกันหลายหน่วยงาน ไม่เอ้ืออํานวย            
ต่อผู้ประกอบการ ส่งผลให้การดําเนินการในบางคร้ังล่าช้าซึ่งเป็นเป็นอุปสรรค์ในการประกอบการพอสมควร 
โดยภาพรวมส่วนใหญ่ภาคการผลิตของจังหวัดนนทบุรีค่อนข้างหลากหลาย โครงสร้างหลักๆ ที่สําคัญของ
ภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องด่ืม อุตสาหกรรมแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ 
อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น แต่ส่วนใหญ่เป็นการลงทุน ในอุตสาหกรรมขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก และต้องไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ตามผังเมืองรวมจังหวัดที่เน้นเป็นเมืองที่อยู่อาศัย
ช้ันดี ปลอดภัยและมีมาตรฐาน โดยมีพ้ืนที่รองรับการลงทุนภาคอุตสาหกรรมส่วนใหญ่หรือพ้ืนที่สีม่วง          
ส่วนใหญ่อยู่ ณ อําเภอไทรน้อย 

ด้านอุปสงค์ (Demand) 
ด้านอุปสงค์มีค่าคะแนนเฉลี่ยที่ 5.37 อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างเกณฑ์ดี แปรผันตามภาวะ

เศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ และขึ้นอยู่กับปริมาณความต้องการซื้อกับราคาของสินค้าในขณะน้ัน              
หากผู้ผลิตมีการปรับราคาสินค้าเพ่ิมขึ้นปริมาณความต้องการซื้อของผู้บริโภคจะลดลง แต่ถ้าราคาสินค้าลดลง
ปริมาณความต้องการซื้อจะมากขึ้นเช่นกัน ประกอบกับความผันผวนของราคาวัตถุดิบ หลายรายการท่ีต้อง
นําเข้าจากต่างประเทศ เช่น ไม้ เหล็ก น๊อต สกรู ประเภทต่างๆ ที่เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตเฟอร์นิเจอร์และ
เครื่องเรือนปรับราคาสูงขึ้นจากหลายปัจจัย ส่งผลให้ผู้ประกอบการมีต้นทุนที่สูงขึ้นตามไปด้วย ซึ่งผู้ประกอบการ 
ต้องปรับตัวและวางแผนในการบริหารวัตถุดิบให้ดี รวมถึงการเพ่ิมช่องทางในการจําหน่ายสินค้าผ่านโซเชียลมีเดีย       
ให้มากขึ้น เช่นทาง Facebook Youtube Twitter Instagram และ Line เป็นต้น 

รวมทั้งปัจจุบันผู้ประกอบการหลายรายต้องพ่ึงพานวัตกรรมและเทคโนโลยีจาก
ต่างประเทศเป็นหลัก โดยเฉพาะหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 คลี่คลายลง การผลิต
ภาคอุตสาหกรรมจะเริ่มเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 เต็มรูปแบบแล้ว ผู้ประกอบการต้องหันมาเน้นพัฒนาองค์
ความรู้สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดปัจจุบัน ที่เทคโนโลยีสมัยใหม่จะ
เข้ามามีบทบาทต่อภาคอุตสาหกรรมมากย่ิงขึ้น อาทิ  

- 5G technology : ระบบบริการบรอดแบนด์ 5G ซึ่งมีกําลังรับส่งข้อมูลมากกว่า        
ระบบ 4G ถึง 100 เท่า 

- The Internet of Things (IoT) : กําลังมีบทบาทมากขึ้นในการเช่ือมโยงข้อมูลของ
อุปกรณ์ในชีวิตประจําวัน 

- Artificial intelligence (AI) : การใช้ปัญญาประดิษฐ์ถูกใช้งานในภาคอุตสาหกรรมมาก
ขึ้น โดยใช้ร่วมกับเทคโนโลยีอ่ืน 

- 3D printing : เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ ควบคุมการออกแบบและผลิตสินค้าด้วยระบบ
ดิจิทัลที่มีต้นทุนตํ่าและมีความรวดเร็ว 
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ด้านปัจจัยการผลิต (Factor) 
ด้านปัจจัยการผลิตมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด 5.29 อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี โดยผู้ประกอบการ

ส่วนใหญ่ต่างให้ความสําคัญในเรื่องของปัจจัยการผลิตที่สําคัญ เช่น ต้นทุนวัตถุดิบ ราคานํ้ามัน และคุณภาพ
ของแรงงาน เป็นต้น ซึ่งจะเป็นตัวแปรสําคัญในการกําหนดความได้เปรียบและเสียเปรียบในการแข่งขันของ
ภาคการผลิต นอกจากที่กล่าวมาแล้วปัจจุบันผู้ประกอบการยังต้องคํานึงถึงปัจจัยอ่ืนๆ เพ่ิมเติม ได้แก่ 
นวัตกรรมใหม่ๆ คุณภาพสินค้า การจัดการโลจิสติกส์ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

จังหวัดนนทบุรีแม้จะมีพ้ืนที่ไม่มาก ปริมาณวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิตในพ้ืนที่มีไม่
เพียงพอ แต่อาศัยจุดแข็งและความได้เปรียบที่อยู่ใกล้กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นศูนย์กลางทางการค้าและธุรกิจ
ของประเทศ มีระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานที่ดี การคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วมีส่วนช่วยให้ลดต้นทุน 
และระยะเวลาในการขนส่งวัตถุดิบไปยังผู้ผลิต และการขนส่งสินค้าจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว 

แต่สิ่งที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ให้ความสําคัญและต้องการให้ทางภาครัฐช่วยเหลือ คือ 
ปัญหาแรงงานโดยเฉพาะจังหวัดนนทบุรี พบว่า คนในพ้ืนที่ไม่นิยมทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่         
จะเลือกเดินทางไปทํางานในบริษัทต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร ทําให้เกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานในพื้นที่ 
ซึ่งผู้ประกอบการหลายรายต้องพ่ึงพาและนําเข้าแรงงานต่างด้าวมาทํางานในสถานประกอบการ แต่ปัจจุบัน 
ติดปัญหาในเรื่องเอกสาร ขั้นตอน การจ้างแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายทําได้ยากข้ึน ส่งผลให้เกิดปัญหา           
ขาดแคลนแรงงานและกระทบต่อภาคการผลิต ซึ่งภาครัฐ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ต้องให้ความสําคัญและ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจังให้ทันต่อสถานการปัจจุบัน 

ด้านนโยบายรัฐ (Government) 
ด้านการสนับสนุนของภาครัฐมีค่าคะแนนเฉลี่ยที่ 4.92 อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง                    

โดยผู้ประกอบการส่วนใหญ่ ยังมองว่าการสนับสนุนของภาครัฐบางนโยบายหรือบางมาตรการยังไม่ชัดเจน  
ขาดการบูรณาการของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง โดยภาครัฐออกมาตรการช่วยเหลือด้านการลงทุนหรือสินเช่ือ
สําหรับ SMEs แต่ยังมีกฎเกณฑ์ ข้อจํากัดสําหรับผู้ประกอบการบางราย ทําให้ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน        
ที่ทางภาครัฐสนับสนุนได้ ภาครัฐควรปรับปรุงการลดข้อจํากัดต่างๆ เพ่ิมการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร              
ให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงนโยบายหรือมาตรการต่างๆ ได้ง่ายย่ิงขึ้น เพ่ือให้การแก้ปัญหาเป็นไป            
อย่างรวดเร็วและทันท่วงที เพราะเป็นที่ยอมรับกันว่าผู้ประกอบการ SMEs ถือเป็นฟันเฟืองเล็กๆ ที่ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานรากของประเทศและเป็นตัวกําหนดทิศทางเศรษฐกิจของอย่างแท้จริง  

ประกอบกับปัจจุบันผู้ประกอบการโรงงานไม่ว่าจะเป็นขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก
ต่างได้รับผลกระทบจากปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่การช่วยเหลือทางภาครัฐ            
ยังไม่ตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการ ไม่ครอบคลุมทุกกิจการ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรม           
บางประเภทที่ได้รับผลกระทบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่กลับไม่ได้รับการเยียวยา ช่วยเหลือ 
จากภาครัฐ ทําให้ผู้ประกอบการต้องช่วยเหลือตัวเองแบบลักษณะต่างคนต่างทํา ส่งผลให้ผู้ประกอบการ          
ขนาดย่อม ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเหมือนผู้ประกอบการขนาดใหญ่ๆ ที่มีกําลัง
มากกว่า 
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ด้านอุตสาหกรรมสนับสนุน (Supporting) 
ด้านอุตสาหกรรมสนับสนุน มีค่าคะแนนเฉลี่ยตํ่าที่สุดที่ 4.60 อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง โดย

ปัญหาหลักๆ ของการผลิตสินค้าภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดนนทบุรี ประกอบด้วย 
 ผู้ประกอบการบางส่วนจะดําเนินการ  ในลักษณะต่างคนต่างทํา ไม่เน้นการรวมกลุ่ม

อุตสาหกรรม (Cluster) ส่วนใหญ่สั่งวัตถุดิบจากต่างประเทศ และแหล่งผลิตภายนอกจังหวัดเป็นหลัก 
เน่ืองมาจากข้อจํากัดของจังหวัดนนทบุรี ที่สภาพโดยรวมเน้นเป็นเมืองที่อยู่อาศัย พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นโครงการ 
ที่อยู่อาศัย บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม และอาคารพาณิชย์เป็นหลัก พ้ืนที่การเลี้ยงสัตว์ การเพาะปลูก           
ทางการเกษตรเหลือไม่มาก ส่งผลให้ผลิตผลทางการเกษตรซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในกระบวนการผลิต
ภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารในพ้ืนที่ไม่เพียงพอต่อการผลิต จึงจําเป็นอย่างย่ิง
สําหรับอุตสาหกรรมที่มีความเก่ียวเน่ืองกันที่อยู่ในพ้ืนที่ ควรจับกลุ่มรวมตัวกันในลักษณะ (Cluster) จะทําให้
เกิดความได้เปรียบด้านการแข่งขัน ทั้งในด้านต้นทุนการผลิต และคุณภาพของสินค้าที่สามารถควบคุม              
การเข้าถึงวัตถุดิบได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของทางหน่วยงานภาครัฐ บางครั้งการสื่อสารต่างๆ 
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงได้ เช่น การสนับสนุนปัจจัยในการผลิต การตลาด ข่าวสารการจัดงาน
แสดงสินค้า การจัดอบรมพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้กับผู้ประกอบการหรือการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน       
ในสถานประกอบการ เป็นต้น 

ดังน้ัน ภาครัฐควรเข้ามามีส่วนช่วยเหลือผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมให้มากย่ิงขึ้น 
โดยเฉพาะการสนับสนุนด้านเงินลงทุน การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ สําหรับกระบวนการผลิต 
รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพของแรงงานให้ได้มาตรฐาน ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่จะทําให้สามารถลดต้นทุนและ 
เพ่ิมขีดความสามารถแข่งขันในตลาดปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันสูง 
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(3) แนวโน้มการลงทุนภาคอุตสาหกรรม 
สําหรับแนวโน้มในปี 2565 คาดว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่

เมื่อปลายปี 2563 ต่อเ น่ืองมาจนถึงปัจจุ บัน ยังคงส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจทั้ งในประเทศ                
และต่างประเทศอย่างต่อเน่ือง รวมถึงจังหวัดนนทบุรีโดยเฉพาะภาคการผลิตที่ได้รับผลกระทบโดยตรง             
ทําให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ประสบปัญหาด้านผลประกอบการในช่วงที่ผ่านมา  โดยจะเห็นได้จากจํานวน
ผู้ประกอบการรายใหม่ที่ขออนุญาตต้ังโรงงานอุตสาหกรรมมีจํานวนลดลงในช่วง 2 -3 ปี ที่ผ่านมา             
จากหลายปัจจัย อาทิเช่น ความเสี่ยงจากเศรษฐกิจโลกความเสี่ยง จากอัตราเงินเฟ้อ ความเส่ียงจากภัยธรรมชาติ 
รวมท้ังสถานการณ์การแพร่ระบาดขอโควิด-19 ล้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อภาพรวม               
ทางเศรษฐกิจของจังหวัดนนบุรี ที่ปัจจุบันยังคงต้องพ่ึงพาการลงทุนภาคอุตสาหกรรมเป็นรายได้หลักที่สําคัญ
อันดับต้นๆ ของจังหวัด 

สําหรับกลุ่มอุตสาหกรรมที่น่าสนใจและคาดว่าจะเติบโตได้ในอนาคต ได้แก่ อุตสาหกรรม
แปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เป็นต้น โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารที่มีแนวโน้มสดใส เน่ืองจากปัจจุบัน ปัญหาสุขภาพเป็นเรื่องสําคัญ โรคภัยไข้เจ็บไม่เลือกคนรวย คนจน
ผู้บริโภคส่วนใหญ่นิยมเลือกซื้อหาอาหารเสริมแทบทุกชนิดเพ่ือดูแลตัวเองและสุขภาพมากย่ิงขึ้น ประกอบกับ
ยังมีคําสั่งซื้อจากลูกคา้ภายในประเทศและต่างประเทศเข้ามาอย่างต่อเน่ืองทั้งจากลูกค้ารายเดิมและลูกค้ารายใหม่ 
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3.1.3 ข้อมูลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม และศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรม 
(1) ทิศทางหรือนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมของจังหวัด 

(1) วิสัยทัศน์จังหวัด 
จังหวัดนนทบุรี เป็นเมืองน่าอยู่ (Livable City) 

(2) พันธกิจ 
1. พัฒนาและบริหารจัดการจังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

และมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเป็นที่อยู่อาศัย 
2. พัฒนาและบริหารจัดการจังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองที่มีความมั่นคงปลอดภัย

เหมาะสมแก่การอยู่อาศัยของประชาชน 

(3) เป้าประสงค์รวม 
1. จังหวัดนนทบุรีเป็นเมืองที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. จังหวัดนนทบุรีเป็นเมืองที่มีความมั่นคงปลอดภัย 

(4) แผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
1. พัฒนาเมืองให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2. พัฒนาเมืองให้มีความมั่นคงปลอดภัย 

(5) ประเด็นยุทธศาสตร์สําหรับแผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี พ.ศ.2561-2565 ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาเมืองให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : พัฒนาและบริหารจัดการจังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมือง 
ที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเป็นที่อยู่อาศัย 

กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการขนส่งสาธารณะระบบขนส่งมวลชน และ
ระบบสาธารณูปโภค เพ่ือรองรับการเติบโตของเมืองและบริการประชาชน
อย่างทั่วถึง 

กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน/เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง 
กลยุทธ์ที่ 3 : บริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการอยู่อาศัย 

ของประชาชน 
กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนาพ้ืนที่ของจังหวัดนนทบุรีให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาเมืองให้มีความม่ันคงปลอดภัย 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : จังหวัดนนทบุรีเป็นเมืองที่มีความมั่นคงปลอดภัยเหมาะสม

แก่การอยู่อาศัยของประชาชน 
กลยุทธ์ที่ 1 : สร้างความปรองดองสมานฉันท์ ยึดมั่นระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาชุมชนเมืองให้มีความปลอดภัย 
กลยุทธ์ที่ 3 : การป้องกันการค้ามนุษย์และแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย 
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(2) การวิเคราะห์บริบทที่เก่ียวข้องกับภาคอุตสาหกรรมของจังหวัด 
(2.1) การวิเคราะห์ปัจจัยภายในจังหวัด (Internal Factors) 
จุดแข็ง (Strength) 
S1: วิสัยทัศน์จังหวัดนนทบุรีมุ่งสู่ เมืองน่าอยู่ SMART City ส่งเสริมให้เป็นเมืองที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
S2: จังหวัดนนทบุรีมีพ้ืนที่รองรับขยะ จํานวน 465 ไร่ รองรับขยะทั้งจังหวัด และนํามา

คัดแยกเพ่ือเป็นวัตถุดิบสําหรับผลิตกระแสไฟฟ้า และรองรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมของจังหวัด 
S3: เป็นแหล่งอุตสาหกรรมไม้ปลายนํ้าที่มีการรวมกลุ่มในการพัฒนาและเพ่ิมมูลค่า

สินค้าให้เช่ือมโยงกับอุตสาหกรรมต่อเน่ืองจากที่อยู่อาศัยเพ่ือรองรับความต้องการและการเติบโตด้านที่อยู่
อาศัยของจังหวัด 

S4: ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ของจังหวัด ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการ
เข้าร่วมโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม และโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว เพ่ือประกอบการธุรกิจที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมและอยู่ร่วมกับชุมชนได้ 

S5: มีเส้นทางการคมนาคมสายหลักที่เป็นโครงข่ายเช่ือมต่อกันหลายเส้นทาง ทําให้
ระบบขนส่งวัตถุดิบและการส่งออกผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปสู่ตลาดได้สะดวกรวดเร็ว 

S6: มีธุรกิจศูนย์กระจายสินค้าสู่ตลาด คลังเก็บสินค้าและห้องเย็นเก็บรักษาอาหาร 
หลายแห่งในพ้ืนที่จังหวัด  ที่ผู้ประกอบการสามารถใช้ประโยชน์ในการเก็บรักษา/ พักสินค้า เพ่ือรอจําหน่าย
และเช่ือมโยงสินค้าในพ้ืนที่ใกล้เคียง 

S7: มีศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมขนาดใหญ่ (เมืองทองธานี) ที่หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนใช้ในการจัดกิจกรรม ซึ่งเป็นโอกาสของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการสนับสนุนส่งเสริม
การตลาดของจังหวัด โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม 

S8: มีหน่วยงานระดับกระทรวงต้ังอยู่ในจังหวัดหลายแห่ง สามารถให้การสนับสนุน
ภารกิจต่างๆ ของจังหวัดได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว และใกล้กรุงเทพมหานครท่ีเป็นศูนย์กลางการบริหาร
ราชการและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

S9: มีสถาบันการศึกษาหลายแห่งที่ ต้ังอยู่ในจังหวัดและใกล้เคียง เน้นการพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถให้บริการงานทางวิชาการหรือเป็นที่ปรึกษาโครงการต่างๆ ได้ 

S10: มีอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองเรือน สถานบริการซ่อมรถยนต์จํานวนมาก         
ที่มีโอกาสยกระดับและขยายตัวในเชิงรุก เพ่ือรองรับการเป็นเมืองที่อยู่อาศัย 
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จุดอ่อน (Weakness) 
W1: ที่อยู่อาศัยเช่น บ้านจัดสรรรุ่นเก่าๆ ที่ยังไม่ได้มาตรฐานตามกฎหมายในปัจจุบัน  

ไม่มีระบบกําจัดนํ้าเสีย มีข้อร้องเรียนเรื่องนํ้าเสีย แก้ไขปัญหาน้ําเสียนํ้าทิ้งจากครัวเรือนที่ไม่มีการบําบัดก่อน 
W2: เน่ืองจากการคมนาคมของจังหวัด โดยเฉพาะการขนส่งสินค้าจากรถบรรทุก             

ที่ใช้นํ้ามันดีเซลเป็นเช้ือเพลิง ก่อให้เกิดควันดํา และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในบางฤดูกาลท่ีอากาศปิด 
ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม 

W3: ขาดแคลนแรงงานที่มีฝีมือโดยเฉพาะสาขาอาชีวะ และการบูรณาการจากภาครัฐ
และภาคเอกชน ในการร่วมมือกันทําแผนรองรับความต้องการด้านกําลังคนและด้านแรงงานให้ตรงกับ            
ความต้องการของอุตสาหกรรมแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 

W4: ขาดการศึกษาเส้นทางและข้อมูลในการพัฒนาขยายเส้นทางการขนส่งทางนํ้า          
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการลงทุนด้าน Logistic รวมถึงการขาดข้อมูลด้านอุตสาหกรรมทําให้ไม่สามารถกําหนด
งบประมาณสนับสนุน การเติบโตของ GPP ภาคอุตสาหกรรมที่เพ่ิมสูงขึ้น 

W5: ปัญหาการระบายนํ้าจากฝนตกหนัก ปัจจุบันหน่วยงานที่เก่ียวข้องยังขาดการวางแผน
รับมือกับปัญหานํ้าท่วม ขาดการวางแผนขยายท่อระบายนํ้า หากไม่มีแนวทางแก้ไขที่ชัดเจนจังหวัดอาจจะ
ประสบปัญหาน้ําท่วมได้ 

W6: จํานวนที่อยู่อาศัยเพ่ิมขึ้นรอบๆ บริเวณโรงงาน ทําให้สถานประกอบการท่ีมีอยู่เดิม
ถูกร้องเรียนจากผู้อาศัยข้างเคียงอันเน่ืองจากการประกอบกิจการโรงงานอยู่เป็นประจํา 

W7: จังหวัดนนทบุรีไม่มีผลผลิตทางการเกษตรที่เป็นผลผลิตหลัก หรือมีแต่ไม่เพียงพอ
ต่อการนํามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอาหาร เน่ืองจากมีพ้ืนที่เกษตรกรรมน้อยและผลผลิตส่วนมาก
เป็นเกษตรอินทรีย์ที่มีราคาสูง 

W8: อุตสาหกรรมขนาดเล็กยังมีการผลิตที่ไม่ได้มาตรฐาน เน่ืองจากขาดการใช้เทคโนโลยี
การผลิตที่เหมาะสม 

W9: สถาบันการศึกษาสายวิชาชีพผลิตบุคลากรไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดแรงงาน 
ส่งผลให้แรงงานด้านฝีมือแรงงานภาคอุตสาหกรรมลดลง ทําให้ต้องใช้แรงงานจากประเทศ เพ่ือนบ้านเป็นหลัก
ในอุตสาหกรรมและเป็นแรงงานที่ขาดทักษะและความรู้ 
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(2.2) การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External Factors) การเมือง เศรษฐกิจ สังคม               
และวัฒนธรรม เทคโนโลยีและนวัตกรรม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

โอกาส (Opportunities) 
O1: นโยบายประเทศ Thailand 4.0 สนับสนุนนโยบายจังหวัดที่มุ่งเน้นนวัตกรรมเข้าสู่ 

4.0 รวมถึงนโยบายอุตสาหกรรม 4.0 มุ่งเน้นเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาผู้ประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรมด้าน SME เพ่ือให้เกิดการสร้างนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าสินค้า 

O2: นโยบายกระทรวงอุตสาหกรรมส่งเสริมการผลิตอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์และ
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ รัฐบาลมีนโยบายช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในการ             
ปรับแผนธุรกิจและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน หน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนโครงการส่งเสริม
อุตสาหกรรมสีเขียว เพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

O3: การเกิดขึ้นของบ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียมทําให้มีประชากรเข้ามาอาศัย
หนาแน่น ก่อให้เกิดขยะจํานวนมากที่สามารถนําไปเป็นเช้ือเพลิงเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้าได้ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดร่วมทุนกับภาคเอกชน สร้างโรงไฟฟ้าจากขยะเพ่ือลดปัญหาจากจํานวนขยะที่มีจํานวนเพ่ิมมากขึ้น 
รวมถึงจํานวนที่อยู่อาศัยที่จะเกิดขึ้นใหม่จากการสร้างหมู่บ้าน 200 โครงการ ซึ่งการนําขยะมาผลิต                
เป็นเช้ือเพลิงขยะ RDF (Refuse Derived Fuel) สามารถพัฒนาต่อยอดรูปแบบการนําเช้ือเพลิงขยะไปสู่
ภาคอุตสาหกรรม เพ่ือใช้เป็นพลังงานทดแทน  

O4: กระแสนิยมบริโภคอาหารเ พ่ือสุขภาพ  มุ่ ง เ น้นด้านการพัฒนาสินค้าที่มี                  
ความปลอดภัยและได้มาตรฐาน ทําให้ผู้ประกอบการต้องมีการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพสินค้าและบริการ           
ให้รองรับกับความต้องการของผู้บริโภค 

O5: การเปิดเมืองท่าทวายของประเทศเมียนมา และการขยายพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษท่ีจังหวัด
กาญจนบุรี เป็นโอกาสให้จังหวัดนนทบุรี สามารถเป็นศูนย์กลาง Logistics เพ่ิมการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ ๆ         
โดยมีเส้นทางการคมนาคมสายหลักที่เป็นโครงข่ายเช่ือมต่อกันหลายเส้นทาง ทําให้ระบบการขนส่งวัตถุดิบและ
การส่งออกผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปสู่ตลาดได้สะดวกรวดเร็ว 

O7: มีองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) ที่มีบทบาทในการกํากับดูแลผลประโยชน์ของประชาชน 
ที่มีความเข้าใจต่อภาคอุตสาหกรรมที่สามารถสร้างเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรมได้  
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ภัยคุกคาม (Threats) 
T1: การปรับโครงสร้างบทบาทหน้าที่ของกระทรวงอุตสาหกรรม ในปี พ.ศ. 2552        

มีการถ่ายโอนภารกิจหน้าที่ตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2562 ให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งบุคลากรส่วนใหญ่ขาดองค์ความรู้ด้านกฎหมายอุตสาหกรรม อาจก่อให้เกิดปัญหาด้านการกํากับ 
ดูแล ให้คําปรึกษา แนะนําแก่โรงงานอุตสาหกรรม 

T2: จังหวัดนนทบุรี ปัจจุบันเป็นเมืองที่อยู่อาศัยหนาแน่น ถ้าพระราชบัญญัติผังเมือง  
ถูกประกาศใช้ ภาคอุตสาหกรรมจะถูกจํากัดการขยายตัวให้กลายเป็นอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องกับการบริการ 
เพ่ือรองรับการเป็นเมืองที่อยู่อาศัย ซึ่งในอนาคตภาคอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ จะลดลงพร้อมกับเงินลงทุน            
ที่ก่อให้เกิดการจ้างงานและสร้างรายได้ด้วย 

T3: พ้ืนที่จังหวัดนนทบุรีเป็นที่ราบลุ่มแม่นํ้าเจ้าพระยาตอนล่าง จึงเป็นแหล่งรองรับ          
นํ้าไหลหลากจากภาคเหนือ ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหานํ้าท่วมโดยเฉพาะพ้ืนที่ฝั่งซ้ายของแม่นํ้าเจ้าพระยา         
เพราะส่วนใหญ่ไม่มีเขื่อนหรือผนังก้ันริมแม่นํ้าเจ้าพระยา 

T4: ประชากรแฝงหรือนอกระบบมีอัตราสูง ทําให้จังหวัดต้องสูญเสียงบประมาณ           
เพ่ือสวัสดิการทางสังคมมากกว่างบประมาณที่ได้รับจริง 

T5: ตลาดโลกให้ความสําคัญต่อการใช้ระบบบริหารจัดการคุณภาพภาคอุตสาหกรรม
ส่งออก เช่น ระบบ ISO 9000, ISO 14000, GMP และ HACCP โดยภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดส่วนใหญ่          
ยังไม่ค่อยให้ความสําคัญ จึงอาจทําให้ขาดโอกาสในการเพ่ิมรายได้ 

T6: สภาพพ้ืนที่ขยายตัวเพ่ือรองรับที่อยู่อาศัยเป็นหลัก ทําให้ราคาที่ดินสูงขึ้นมาก      
จึงไม่เกิดความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ หากใช้พ้ืนที่เพ่ือการลงทุนอุตสาหกรรม 
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(2) ความคาดหวังของผูร้ับบริการ 
จากการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนท่ีเก่ียวกับภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดนนทบุรี              

ต่อสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบจากการอยู่ร่วมกันในแต่ละภาคส่วน               
จากภาคอุตสาหกรรม มุมมองต่อภาคอุตสาหกรรม และประชาชนของจังหวัดนนทบุรีจากภาคอุตสาหกรรม  
สิ่งที่คาดหวังในการอยู่ร่วมกันกับภาคต่างๆ ของภาคอุตสาหกรรม และบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาครัฐ
จะต้องทําอะไรบ้าง ของภาคอุตสาหกรรม 

ตารางที่ 11 : ความคิดเห็นของภาคอุตสาหกรรมต่อสถานการณ์ปัญหาทีเ่กิดขึ้นในชุมชน 
ภาค ความคิดเหน็ของภาคอุตสาหกรรม 
ภาค 

อุตสาหกรรม 
- ถึงแม้ว่าภาคอุตสาหกรรมจะทําให้เกิดปัญหาต่อชุมชนที่อยู่รอบข้างแต่ทางภาคอุตสาหกรรมก็ไม่ได้
นิ่งนอนใจ เราพยายามลดมลพิษในทุกๆด้านให้น้อยลงตลอดมา 
- เมื่อมีการรั่วไหลของเคมีทางภาคอุตสาหกรรม ต้องการที่จะแจ้งกระจายข่าวให้กับชุมชนได้รับทราบ 
- ภาคอุตสาหกรรมมีความเจริญมากขึ้น ทําให้ปริมาณคนในชุมชนเพิ่มมากขึ้นและปัญหาที่ตามมา มีดังนี้ 
   - ปริมาณการจ้างงานและตกงานมากขึ้น 
   - ปริมาณขยะมากขึ้น 
   - ความไม่เพยีงพอของที่อยูอ่าศัย 
   - อุบัติเหตเุพิม่มากขึ้น 
   - มีปัญหาเกีย่วกับเรื่องมลภาวะทางเสียง กล่ินและส่ิงแวดล้อม 
   - ปัญหาเรือ่งการจราจร 
   - ภาคอุตสาหกรรมควรจัดการอย่างจรงิจงัเกี่ยวกับมลภาวะทางอากาศให้เด่นชัด 
- ปัญหาคนต่างด้าว ปัญหาขโมย 
- หมู่บ้านจัดสรรขยายตัว  ผู้คนอาศัยอยู่เป็นจาํนวนมากแต่ต่างคนต่างซื้อรถทาํให้มีปัญหารถติด 
- การต่อรถหลายต่อโดยไม่มรีถประจําทางที่วิ่งวน อยากให้เพิ่มรถประจําทาง คือ อยากให้มีการ 
วิ่งรถต่อเดียววิ่งได้รอบเป็นวงกลม 
- ที่ดินต่ํามาก 
- คนไทยเลือกงาน 
- ระบบไฟฟ้าไม่เสถียร  ระบบซ่อมบํารุงไฟฟ้าไม่ดี  คือ บางครั้งการซ่อมไม่มีการแจ้ง 
ล่วงหน้าก่อน 
- ระบบสาธารณูปโภคควรเพิม่การกําจัดขยะ  การระบายนํ้า  และลดปัญหามลพิษทางเสียง 
- ในบางเขตที่มผู้ีอยู่อาศัยหนาแน่น  อยากใหข้ยายที่อยู่อาศัยในแนวสูง (คอนโด อพารท์เมน้ต์) 
- การทําถนนคลุมถนนหลักจะทําใหเ้ป็นการลิดรอนสิทธิหรอืเปล่า 
- นโยบายต่างๆขาดความจริงจงัและความต่อเนื่อง 

จากตารางที่ 11 ความคิดเห็นของภาคอุตสาหกรรมต่อสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน พบว่า 
ถึงแม้ว่าภาคอุตสาหกรรมจะทําให้เกิดปัญหาต่อชุมชนที่อยู่รอบข้างแต่ทางภาคอุตสาหกรรมก็ไม่ได้น่ิงนอนใจ        
ได้พยายามลดมลพิษในทุกๆ ด้านให้น้อยลงตลอดมา เมื่อมีการรั่วไหลของเคมีทางภาคอุตสาหกรรมต้องการที่จะแจ้ง
กระจายข่าวให้กับชุมชนได้รับทราบ ภาคอุตสาหกรรมมีความเจริญมากขึ้นทําให้ปริมาณคนในชุมชนเพ่ิมมากขึ้นและ
ปัญหาที่ตามมามีดังน้ี ปริมาณการจ้างงานมากขึ้น ปริมาณขยะมากข้ึน ความไม่เพียงพอของที่อยู่อาศัย อุบัติเหตุ     
เพ่ิมมากขึ้น มีปัญหาเก่ียวกับเรื่องมลภาวะทางเสียง กลิ่นและสิ่งแวดล้อม ปัญหาเรื่องการจราจรภาคอุตสาหกรรม 
ควรจัดการอย่างจริงจังเก่ียวกับมลภาวะทางอากาศให้เด่นชัด 
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ตารางที่ 12 : สรุปบทบาทและการมีส่วนรว่มของภาครัฐในมุมมองของภาคอุตสาหกรรม 
ภาค บทบาทและการมีส่วนร่วมของภาครัฐ/ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 

ภาคอุตสาหกรรม - ขอให้ทางภาครัฐมีความเข้มงวดกับการตรวจคุณภาพของโรงงานอุตสาหกรรมมากกว่าน้ี  
เพราะปัจจุบันมีการลักลอบปล่อยมลพิษมากมาย เช่น ในยามวิกาล เป็นต้น  

- ขอให้ภาครัฐเป็นตัวกลางระหว่างภาคอุตสาหกรรมและชุมชน เพ่ือการอยู่ร่วมกัน 
- ต้องทําประชาพิจารณ์ประชุมระหว่างภาคอุตสาหกรรมและภาคประชาชน 
- ภาครัฐควรเป็นกลางและร่วมกันแก้ไขปัญหา 
- ความร่วมมือจะต้องเกิดขึ้นจาก 3 ภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาค
ประชาชน เพ่ือสร้างแนวทางในการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 

- จัดวางแผนกําหนดทิศทางการดําเนินงานและดําเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
- แก้ปัญหา ผลกระทบของจังหวัดให้เรียบร้อย 
- ภาครัฐควรเป็นผู้นําในการจัดประชุม วางกฎเกณฑ์ มีงบสนับสนุนและมีผู้เช่ียวชาญ
แนะนําวิธีการที่จะทําให้ได้ประโยชน์ทั้งหมดที่เก่ียวข้อง 

- จัดแผนพัฒนาสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาป้องกันแก้ไขปัญหาที่ เกิดขึ้น 
เช่น จัดสัมมนา อบรม ระดมความคิดเห็นต่างๆของทุกภาคส่วน 

 
 

ตารางที่ 12 สรุปบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาครัฐของภาคอุตสาหกรรม คือ ขอให้ภาครัฐ        
มีความเข้มงวดกับการตรวจคุณภาพของโรงงานอุตสาหกรรมมากกว่าน้ี เพราะปัจจุบันมีการลักลอบปล่อย
มลพิษมากมาย เช่น ในยามวิกาล เป็นต้น ขอให้ภาครัฐเป็นตัวกลางระหว่างภาคอุตสาหกรรมและชุมชน           
เพ่ือการอยู่ร่วมกัน ต้องทําประชาพิจารณ์ประชุมระหว่างภาคอุตสาหกรรมและภาคประชาชน ภาครัฐควรเป็น
กลางและร่วมกันแก้ไขปัญหา โดยความร่วมมือจะต้องเกิดขึ้นจาก 3 ภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชนและ
ภาคประชาชน เพ่ือสร้างแนวทางการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ได้แก่ จัดวางแผนกําหนดทิศทาง         
การดําเนินงานและดําเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ แก้ปัญหา ผลกระทบของจังหวัดให้เรียบร้อย ภาครัฐควร
เป็นผู้นําในการจัดประชุม วางกฎเกณฑ์ มีงบสนับสนุนและมีผู้เช่ียวชาญแนะนําวิธีการที่จะทําให้ได้ประโยชน์
ทั้งหมดที่เก่ียวข้อง จัดแผนพัฒนาสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาป้องกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เช่น         
จัดสัมมนา อบรม ระดมความคิดเห็นต่างๆของทุกภาคส่วน 
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3.2 สาระสําคัญของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี ปี พ.ศ. 2566 - 2570 
3.2.1 วิสัยทัศน์:  

“ภาคอุตสาหกรรมเติบโตด้วยนวัตกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) 
สู่เมืองน่าอยู่ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” 

3.2.2 พันธกิจ 
(1) ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของกระทรวงในส่วนภูมิภาค รวมทั้งประสานและสนับสนุน        

การปฏิบัติงานด้านอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
(2) ส่งเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแล การดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วย

แร่ กฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนเคร่ืองจักร และกฎหมาย
อ่ืนที่เก่ียวข้องในส่วนภูมิภาค 

(3) จัดทําแผน ส่งเสริม และพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด รวมทั้งประสาน
และติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนดังกล่าว 

(4) ดําเนินการเก่ียวกับการจัดทําและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

(5) ส่งเสริม พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมให้กับผู้ประกอบการ
ในเขตพ้ืนที่จังหวัดละกลุ่มจังหวัด 

(6) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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3.2.3 ยุทธศาสตร์  เปา้ประสงค์  ตัวชี้วัด  และค่าเปา้หมาย กลยุทธ์ โครงการ 

แนวทางการพัฒนาด้านที่ 1 : เพิ่มมูลค่าภาคอุตสาหกรรมด้วยงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
 เป้าประสงค์ : อุตสาหกรรมเพ่ิมมูลค่าและสร้างสรรค์ มีมาตรฐาน และได้รับความเช่ือมั่นจากกลุ่มเป้าหมาย 
 ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย : 

ตัวชี้วัด หน่วยนบั 
ค่าเป้าหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 
1.1 ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของมูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัดในสาขาอุตสาหกรรม 

ร้อยละ 3 3 3 3 3 

1.2 จํานวนผู้ประกอบการรายใหม่และ/
หรือจํานวนผู้ประกอบการรายเดิมได้รับ 
การพัฒนาด้านมาตรฐานต่าง ๆ 

ราย 100 100 100 100 100 

1.3 จํานวนผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น
ของจังหวัดได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 

ร้อยละ 80 80 85 85 90 

1.4 ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของมูลค่าการลงทุน
ของอุตสาหกรรมตามแนวคิดโมเดล
เศรษฐกิจใหม ่(BCG Model) 

ร้อยละ 3 3.5 4 4.5 5 

1.5 จํานวนของงานวิจัยเพ่ือการพัฒนาการ
ผลิตสินค้าและบริการเชิงสร้างสรรค์ที่ได้
นําไปประยุกต์ใช้ 

งานวิจัย 1 1 1 1 1 

1.6 ร้อยละความสมบูรณ์ของมูลที่ได้รับ 
จากสถานประกอบกอบการ 

ร้อยละ 60 65 70 75 80 

 
 กลยุทธ์ โครงการ : 

หน่วย : ล้านบาท 

กลยุทธ ์ โครงการ 
รวม งบประมาณและปีงบประมาณที่ดําเนนิการ 

งบประมาณ 2566 2567 2568 2569 2570 
กลยุทธ์ที่ 1 
พัฒนาขีดความสามารถ
ของภาคอุตสาหกรรม
กลุ่มเป้าหมาย 

โครงการท่ี สอจ. ของบประมาณ
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

 
 

     

• โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

5.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

• โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ
ด้านการบริหารความเสี่ยงใน
อุตสาหกรรม 

0.75 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 

• โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้า
อุตสาหกรรม 

0.50 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 

• โครงการปรับปรุงฐานข้อมูล
ภาคอุตสาหกรรม 

0.12 - 0.03 0.03 0.03 0.03 
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กลยุทธ ์ โครงการ 
รวม งบประมาณและปีงบประมาณที่ดําเนนิการ 

งบประมาณ 2566 2567 2568 2569 2570 
• โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ       
บรรจุภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันตลาดออนไลน์ 

10.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 

• โครงการสํารวจข้อมูลความเสียหาย
จากโควิด-19 ต่อภาคอุตสาหกรรม 

1.00 0.30 0.30 0.20 0.10 0.10 

โครงการท่ี สอจ. ขอรับการสนับสนนุ
งบประมาณกระทรวง  กรม 

      

• โครงการถ่ายทอดความรู้เรื่อง 
กฎหมายที่เก่ียวข้อง และมาตรฐาน
ต่าง ๆ ให้กับสถานประกอบการ 

0.75 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 

• โครงการจัดทําข้อมูล
ภาคอุตสาหกรรมเพ่ือการเตือนภัย
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัด

0.25 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 

• โครงการพัฒนาแอพลิเคช่ันข้อมูล
ภาคอุตสาหกรรม 

1.30 0.50 0.50 0.10 0.10 0.10 

กลยุทธ์ที่ 2 
เพ่ิมมูลค่าสินคา้และ
ผลิตภัณฑ์ของ
อุตสาหกรรมด้วย
แนวคิดโมเดล
เศรษฐกิจใหม ่
(BCG Model) 

โครงการท่ี สอจ. ของบประมาณ
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

      

• โครงการสร้างสรรค์อุตสาหกรรม
เชิงนวัตกรรม 

1.00 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 

• โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของกลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรม
จังหวัดนนทบุรี 

1.50 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 

• โครงการพัฒนาภาคการผลิตด้าน
อุตสาหกรรมด้วยระบบเศรษฐกิจ
หมุนเวียน (Circular Economy) 

8.00 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 

โครงการท่ี สอจ. ขอรับการสนับสนนุ
งบประมาณกระทรวง  กรม 

      

• โครงการเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 

2.00 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 
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แนวทางการพัฒนาด้านที่ 2 : ยกระดับสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว 
 เป้าประสงค์ : สถานประกอบกิจการสามารถดําเนินการตามกฎหมาย และส่งเสริมให้

ภาคอุตสาหกรรมเป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยให้ทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่ 

 ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย : 

ตัวชี้วัด หน่วยนบั 
ค่าเป้าหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 
2.1 จํานวนสถานประกอบการที่ได้รับการ
รับรองอุตสาหกรรมสีเขียวเพ่ิมขึ้น 

โรงงาน 40 40 40 40 40 

2.2 จํานวนสถานประกอบการผ่านเกณฑ์     
ธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อมเพ่ิมขึ้นในแต่ละปี 

โรงงาน 5 5 5 5 5 

2.3 ร้อยละของจํานวนเรื่องร้องเรียนโรงงาน 
ที่ได้รับการแก้ไขปัญหา 

ร้อยละ 90 90 90 90 90 

2.4 ร้อยละความพึงพอใจของชุมชน          
ต่อการประกอบการของโรงงาน 

ร้อยละ 85 85 85 85 85 

2.5 จํานวนเครือข่ายอุตสาหกรรม         
รักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี 

เครือข่าย 1 1 1 1 1 

 

 กลยุทธ์ โครงการ : 
หน่วย : ล้านบาท 

กลยุทธ ์ โครงการ 
รวม งบประมาณและปีงบประมาณที่ดําเนนิการ 

งบประมาณ
2564
(ถ้ามี) 

2565 2566 2567 2568 

กลยุทธ์ที่ 1 
ส่งเสริมการยกระดับ
อุตสาหกรรมสเีขียวใน   
สถานประกอบการ
อย่างต่อเน่ือง 

โครงการท่ี สอจ. ของบประมาณ
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

 
 

     

• โครงการบริหารจัดการคุณภาพ
นํ้าทิ้งในเชิงลึก 

7.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 

• โครงการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวใน
โรงงานอุตสาหกรรม 

1.00 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 

• โครงการนนทบุรี Zero waste 2.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 
โครงการท่ี สอจ. ขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณกระทรวง  
กรม  

      

• โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาล
สิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ 

0.75 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 

• โครงการนําเสริมสร้างภาพลักษณ์
จากการประกอบการอุตสาหกรรม
สู่ชุมชน 

0.50 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 
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กลยุทธ ์ โครงการ 
รวม งบประมาณและปีงบประมาณที่ดําเนนิการ 

งบประมาณ
2564
(ถ้ามี) 

2565 2566 2567 2568 

• โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรม      
สู่อุตสาหกรรมสีเขียว 

0.50 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 

• โครงการกําจัดขยะอันตรายและ
ขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างมีคุณภาพ 

2.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 

กลยุทธ์ที่ 2 
ส่งเสริมใหทุ้กภาคส่วน
เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดูแลรักษาและเฝ้าระวัง
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

โครงการท่ี สอจ. ของบประมาณ
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

      

• โครงการเครือข่ายเมืองนนท์ 
ชุมชนเมืองที่อยู่อาศัยคุณภาพ 

1.00 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 

โครงการท่ี สอจ. ขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณกระทรวง  
กรม  

      

• โครงการการสร้างเครือข่าย
โรงงานอุตสาหกรรม เพ่ือถ่ายทอด
ความรู้และเทคโนโลยีการผลติ 

0.50 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 

กลยุทธ์ที่ 3 
สร้างแรงจูงใจให้
ผู้ประกอบการมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 

โครงการท่ี สอจ. ของบประมาณ
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

      

• โครงการคาร์บอนเครดิต 
 

1.20 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 

• โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้
ประโยชน์จากกากของเสียจาก
อุตสาหกรรม 

5.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

• โครงการน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่ภาคอุตสาหกรรม 

1.20 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 
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ความเชื่อมโยงระหว่าง ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ร่าง)แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงอุตสาหกรรม 
สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม แผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี และแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี 

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี     
(พ.ศ. 2561-2580) 

ยุทธศาสตรท์ี ่2           ยุทธศาสตรท์ี่ 3            ยุทธศาสตรท์ี ่5               ยุทธศาสตรท์ี ่ 6           

ด้านการสร้างความสามารถใน         
การแข่งขัน 

ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต  
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 13 

หมุดหมายที่ 1 หมุดหมายที่ 3 หมุดหมายที่ 12 หมุดหมายที่ 10 หมุดหมายที่ 11 หมุดหมายที่ 13 

ไทยเป็นประเทศชั้นนํา 
ด้านสินค้าเกษตร และ
เกษตรแปรรูปมูลคา่สูง 

ไทยเป็นฐานการผลิต 
ยานยนต์ไฟฟ้าที่สําคัญ

ของโลก 

ไทยมีกําลังคนสมรรถนะสูง  
มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
ตอบโจทย์การพัฒนา 

แห่งอนาคต 

ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียน 
และสังคมคาร์บอนต่ํา 

ไทยสามารถลดความเสี่ยง 
และผลกระทบจากภัย
ธรรมชาติและการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย  
มีประสิทธิภาพ และตอบ

โจทย์ประชาชน 

แผนแม่บทการเพิ่มประสิทธิภาพ 
และผลิตภาพการผลิต                
ของภาคอุตสาหกรรม 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1  ยุทธศาสตรท์ี่ 2  ยุทธศาสตรท์ี่ 3 

ยกระดับผลิตภาพภาคอุตสาหกรรมไทย
โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม และระบบ

บริหารจัดการสมัยใหม่ 

ยกระดับผลิตภาพทรัพยากรมนุษย์       
ให้มีทักษะรอบด้าน สามารถตอบสนอง     

ต่อการเปลี่ยนแปลงของภาคอุตสาหกรรม   
ทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 

พัฒนาศักยภาพของปัจจัยแวดล้อม  
เพื่อสนับสนนุและผลักดันใหเ้กิดการเพิ่มผลิตภาพที่นําไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน 

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี  (พ.ศ. 
2566 - 2570) ของ อก. 

แนวทางการพัฒนา ด้านที่ 1 แนวทางการพัฒนา ด้านที่ 2 แนวทางการพัฒนา ด้านที่ 3 แนวทางการพัฒนา ด้านที่ 4 

การยกระดับขีดความสามารถของ
ผู้ประกอบการและภาคอุตสาหกรรม      

ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อ      
การเติบโตของอุตสาหกรรมยุคใหม่ 

การเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจอุตสาหกรรม      
อย่างยั่งยืน ด้วย BCG Model 

การพัฒนาองค์กรสูอ่งค์กรดิจิทลั 
เพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี  
(พ.ศ. 2566 - 2570) ของ สปอ. 

แนวทางการพัฒนา ด้านที่ 1 แนวทางการพัฒนา ด้านที่ 2 แนวทางการพัฒนา ด้านที่ 3 แนวทางการพัฒนา ด้านที่ 4 

การผลักดันนโยบายและแผน          
ให้เกิดผลสัมฤทธิ ์

การพัฒนาศักยภาพของธุรกิจอุตสาหกรรม
ในส่วนภูมิภาค 

การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม      
อย่างยั่งยืนด้วย BCG Model 

การพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพื่อยกระดับ
การให้บริการให้มีประสิทธิภาพ 

แผนปฏิบัติการ  
ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม 
จังหวัดนนทบุรี ปี 2566 - 2570 

แนวทางการพัฒนา ด้านที่ 1 แนวทางการพัฒนา ด้านที่ 2 แนวทางการพัฒนา ด้านที่ 3 
เพิ่มมูลค่าภาคอุตสาหกรรมด้วยงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม ยกระดับสถานประกอบการ

กลุ่มเป้าหมายสู่อุตสาหกรรมสีเขียว 
พัฒนาสารสนเทศที่ตอบสนองต่อ
การประกอบการอุตสาหกรรม 

แผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี        
(พ.ศ.2561-2565) 

แนวทางการพัฒนา ด้านที่ 1 

พัฒนาเมืองให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 


