
 

 

 

 

 

 
เมืองประวัติศาสตร์ หมายถึง นครศรีธรรมราชเป็นดินแดนที่มีการตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัยมาตั้งแต่สมัย

ประวัติศาสตร์และพัฒนาเป็นชุมชนขนาดใหญ่ขึ้นมาเป็นล าดับ ดังเห็นได้จากการขุดค้น ได้พบหลักฐานทาง
โบราณคดีทั้งเครื่องมือหินและกลองมโหระทึก โบราณสถานบ้านโมคลานและเขาคาซึ่งปรากฏร่องรอยอิทธิพล
ของศาสนาพราหมณ์ พบศิลาจารึกหุบเขาช่องคอยอายุพุทธศตวรรษที่ ๑๑ ที่มีข้อความบูชาพระศิวะ และจาก
ศิลาจารึกวัดเสมาเมืองพ.ศ.๑๓๑๘แสดงให้เห็นว่านครศรีธรรมราชเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรศรีวิชัย 

ในพุทธศตวรรษที่ ๑๘ สมัยอาณาจักรตามพรลิงค์ ภายใต้การปกครองของพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช 
นครศรีธรรมราชเจริญสูงสุดมีอ านาจปกครองครอบคลุมหัวเมืองรายรอบถึงสิบสองเมืองเรียกว่าเมืองสิบสอง
นักษัตรนครศรีธรรมราช จึงเป็นรัฐใหญ่ศูนย์กลางการปกครองและศูนย์กลางการเผยแพร่พระพุทธศาสนา 
 

 
        พระธาตุทองค า หมายถึง พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เป็นที่เคารพ
สักการะของพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย พระบรมธาตุเจดีย์องค์นี้มีขนาดใหญ่ และสูงสง่ายิ่ง ส่วนปลียอดของพระ
บรมธาตุ มีแผ่นทองค าปิดประดับตกแต่ง มีน้ าหนักถึง ๘๐๐ ชั่ง เย็บร้อยรัดไว้ด้วยเส้นด้ายทองค าประดับอัญ
มณีมีค่านานาชนิด กลีบบัวคว่ าบัวหงายที่รองรับปลียอดทองค ายังหุ้มไว้ด้วยแผ่นทองค าล้ าค่า "ปลียอดทองค า" 
ส่วนบนสุดจึงเป็นส่วนส าคัญท่ีท าให้องค์พระบรมธาตุเจดีย์งามสง่ายิ่งขึ้น 
 

 
ชื่นฉ่ าธรรมชาติ หมายถึง นครศรีธรรมราชมีทั้งลักษณะภูมิประเทศท่ีเป็นภูเขา และชายฝั่งทะเล จึง

มีธรรมชาติที่สวยงามให้ชื่นชม ในอุทยานแห่งชาติเขาหลวง ป่าไม้ยังคงไว้ซึ่งความสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ ามี
น้ าตกอันงดงาม เช่น น้ าตกกรุงชิง น้ าตกในเขียว น้ าตกสี่ขีด มีถ้ าเขาวังทองที่มีก้อนหินลูกน้อยหน่า ชื่นชม
ธรรมชาติตลอดแนวชายทะเลมีทั้งหาดทรายขาว ป่าโกงกาง เกาะ อ่าว แหลม และแก่งหิน มีชายหาดที่สวยงาม 
เช่น หาดหินงาม และหาดในเพลา 

 
 

 

ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เมืองประวัติศาสตร ์

พระธาตุทองค า 

ชื่นฉ่ าธรรมชาติ 



 

 

 

 
แร่ธาตุอุดม หมายถึง นครศรีธรรมราชอุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุชนิดต่าง ๆ มีทั้งยิปชั่มซึ่งเป็นแร่ที่มี

มูลค่ามากที่สุดในนครศรีธรรมราช พบมากในอ าเภอทุ่งใหญ่และฉวาง แหล่งแร่ดีบุกพบในหลายอ าเภอใช้
ประโยชน์ในการท าภาชนะบรรจุอาหาร สีทาบ้าน ท าแก้วเนื้อทึบ แร่วุลแฟรมพบบริเวณเดียวกับแร่ดีบุก ใช้ท า
ไส้หลอดไฟฟ้า นอกจากนี้ยังมีแร่อ่ืน ๆ อีก เช่นพลวงแบไรท์ดินขาวเหล็ก บอลเคลย์ 
 

 
เครื่องถม หมายถึง เครื่องถมของนครศรีธรรมราชมีชื่อเสียงมาตั้งแต่สมัยอยุธยาเครื่องราชูปโภค

ทั้งหลายล้วนแต่เป็นเครื่องถมจากนครศรีธรรมราช ถมนครมีทั้งถมเงินและถมทองประดิษฐ์เป็นผลิตภัณฑ์
ประเภทขันน้ าพานรอง กรอบรูป ถาด ตลับแป้ง ตลับบุหรี่ กระเป๋าถือสตรี เข็มกลัดก าไล และอ่ืน ๆ 

สามกษัตริย์ หมายถึง สายสร้อยสามกษัตริย์ ประกอบด้วยทอง นาค และเงิน จัดเป็นเครื่องประดับที่
เป็นเอกลักษณ์ของนครศรีธรรมราช 
 

 
มากวัด หมายถึง นครศรีธรรมราชมีวัดมากกว่า ๖๐๐ วัด 
มากศิลป์ หมายถึง ศิลปหัตถกรรมของนครศรีธรรมราชมีมากกว่าจังหวัดอ่ืนในภาคใต้ มีทั้งแกะสลัก

ไม้ แกะหนัง จักสานย่านลิเพา สานพัดใบพ้อ สานเสื่อกระจูด ท าเครื่องปั้นดินเผา เครื่องถมเงินและถมทองและ
เครื่องประดับเงิน 
 

 
ครบสิ้นกุ้งปู หมายถึง นครศรีธรรมราชอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารเป็นอู่ข้าวอู่น้ า อาหาร

การกินของนครศรีธรรมราชจึงมีทุกฤดูกาล มีทั้งท านาข้าว สวนผลไม้ อาหารทะเลสดทุกชนิด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แร่ธาตุอุดม 

เครื่องถมสามกษัตริย์ 

มากวัดมากศิลป ์

ครบสิ้นกุ้งป ู



 

 

 

 

นครศรีธรรมราช เป็นเมืองโบราณที่มีความส าคัญทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง 
และศาสนามากท่ีสุดเมืองหนึ่ง ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นครศรีธรรมราชมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันอย่าง
กว้างขวางมาไม่น้อยกว่า 1800 ปีมาแล้ว หลักฐานทางโบราณคดี และหลักฐานทางเอกสารที่ปรากฏในขณะนี้
ยืนยันได้ว่านครศรีธรรมราช มีก าเนิดมาแล้วตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 7 เป็นอย่างน้อย   

จาก ประวัติศาสตร์อันยาวนานแห่งนครศรีธรรมราช สามารถประมวลได้ว่า  "นครศรีธรรมราช"ได้
ปรากฏชื่อในที่ต่างๆ หลายชื่อตามความรู้ความเข้าใจที่สืบทอด กันมา และส าเนียงภาษาของชนชาติต่าง ๆ ที่
เคยเดินทางผ่านในระยะเวลาที่ต่างกัน เช่น ตามพลิงคม ตามพรลิงค์ มัทธาลิงคม ตามพลิงเกศวร โฮลิง โพลิง 
เชียะโท้ว โลแค็ก (Locae) สิริธรรมนคร ศรีธรรมราช ลิกอร์ (Ligor) ละคอน คิวตูตอน สุวรรณปุระ ปาฏลีบุตร 
(Pataliputra) และเมืองนคร เป็นต้น   

ค าว่า "นครศรีธรรมราช" น่าจะมาจากสร้อยพระนามของปฐมกษัตริย์ผู้ครองนครศรีธรรมราช คือ
พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช ค านี้แปลความได้ว่า "นครอันงานสง่าแห่ง พระราชาผู้ทรงธรรม" และธรรมของ
ราชาแห่งนครนี้ก็คือ ธรรมแห่งพระพุทธศาสนา   

ถ้าจะล าดับความเป็นมาของนครศรีธรรมราช จากหลักฐานโบราณคดี และประวัติศาสตร์ที่สืบค้นได้
ในขณะนี้ พบว่ามีภูมิหลังอันยาวนานนับตั้งแต่ยุคหินกลางในราว 8,350-11 ,000 ปีที่ล่วงมา จากหลักฐานมี
การพบเครื่องหินที่มีตัวขวานยาวใหญ่ (บางคนเรียกว่าระนาดหิน) ที่อ าเภอท่าศาลา ในยุคโลหะได้พบหลักฐาน
ทางโบราณคดี คือ กลองมโหระทึกส าริด 2 ใบ ที่บ้านเกตุกาย ต าบลท่าเรือ อ าเภอเมือง และที่คลองคุดด้วน 
อ าเภอฉวาง   

นอกจากนี้ ในบริเวณพ้ืนที่อ าเภอสิชลปัจจุบัน ยังมีร่องรอยโบราณสถาน และโบราณวัตถุเกี่ยวเนื่อง
ในศาสนาพราหมณ์ ซึ่งมีอายุเก่าแก่ที่สุดในนครศรีธรรมราช เช่น พระพุทธรูปส าริด ศิลปแบบอมราวดีของ
อินเดีย และเศียรพระพุทธรูปศิลปแบบคุปตะอินเดีย เป็นต้น จากหลักฐานเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า  ในช่วงนี้
นครศรีธรรมราชได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมมาจากอินเดียอย่างมากมาย ทั้งในด้านศาสนา ความเชื่อ อักษร ภาษา 
ประเพณี และการปกครอง จนกลายเป็นพื้นฐานวัฒนธรรม นครศรีธรรมราชมาถึงปัจจุบันนี้   

พุทธศตวรรษที่ 17-19 เป็นช่วงที่นครศรีธรรมราชมีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุด ภายใต้การปกครอง
ของราชวงศ์ศรีธรรมาโศกราช ปัจจัยส าคัญที่ก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองน่าจะ เนื่องมากจากการเป็นสถานี
การค้าส าคัญของคาบสมุทรไทยเป็นจุดพักถ่าย ซื้อสินค้าระหว่างตะวันออกกับตะวันตกที่ดีที่สุดในเวลานั้น 
ประกอบกับบริเวณหาดทรายแก้วอันเป็นศูนย์กลางของชุมชน เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระ
พุทธองค์ความศรัทธาและความเลื่อมใสในบวรพุทธศาสนา จึงเป็นปัจจัยชักน าให้ผู้คนจากทุกสารทิศในภาคใต้
เข้ามาตั้งถิ่นฐานในนครศรีธรรมราชอย่างหนาแน่นในราว พ.ศ. 1700 เศษ ราชวงศ์ศรีธรรมาโศกราชก็
สามารถจัดการปกครองหัวเมืองรายรอบได้ส าเร็จถึง 12 เมือง เรียกว่า “เมืองสิบสองนักษัตร” คือ 
 1. เมืองสายบุรี ตราหนู  2. เมืองปัตตานี ตราวัว  
 3. เมืองกลันตัน  ตราเสือ  4. เมืองปาหัง ตรากระต่าย 
 5. เมืองไทรบุรี  ตรางูใหญ่ 6. เมืองพัทลุง  ตรางูเล็ก 
 7. เมืองตรัง ตราม้า 8. เมืองชุมพร  ตราแพะ  
 9. เมืองปันทายสมอ  (กระบี่)  ตราลิง 10. เมืองสระอุเลา (สงขลา)  ตราไก่ 
 11. เมืองตะกั่วป่า ถลาง  ตราหมา 12. เมืองกระบุร ี ตราหมู 
 

ประวัติความเป็นมา “จังหวัดนครศรีธรรมราช” 



 

 

 

จากหลักฐานต านานเมืองนครศรีธรรมราช ต านานพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช  ตลอดถึง
วรรณกรรมเรื่องพระนิพพานสูตรทุกส านวน ต่างยืนยันให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความรุ่งเรืองไพศาลของ
นครศรีธรรมราช ในยุคดังกล่าวและสามารถควบคุมหัวเมืองอ่ืน ๆ ได้ทั่วถึงคาบสมุทร มีแสนยานุภาพเกรียงไกร
ถึงขนาดกรีธาทัพไปตีลังกาถึงสองครั้ง   

เหนือสิ่งอื่นใดราชวงศ์ศรีธรรมาโศกราช ได้สถาปนาพระพุทธศาสนา ลัทธิลังกาวงศ์ ขึ้นอย่างม่ันคงใน
นครศรีธรรมราช มีการบูรณะพระเจดีย์เดิมให้เป็นทรงระฆังคว่ า อันเป็นศิลปะลังกา จนนครศรีธรรมราช
กลายเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรม เป็นเมืองแม่แห่งวัฒนธรรมที่ได้ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมไปยังหัวเมืองอ่ืน ๆ 
รวมทั้งสุโขทัยซึ่งในเวลานั้นเพิ่งเริ่มก่อตัวขึ้นเป็นราชธานีทางภาคเหนือตอนล่างใหม่ ๆ   

ในช่วงแรกของการตั้งกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี คือ สมัยสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ได้
แต่งตั้งอุปราช (พัฒน์) บุตรเขยของพระเจ้านครศรีธรรมราช (หนู) ขึ้นเป็น  “เจ้าพระยานครศรีธรรมราช" 
เจ้าพระยานครนครศรีธรรมราช (พัฒน์) รับราชการมาจนถึงปลายรัชสมัยรัชกาลที่ 2 จงึได้กราบทูลลาออกจาก
ต าแหน่งด้วยเห็นว่า ชราภาพมากแล้ว พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย จึงได้โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งพระ
บริรักษ์ ภูเบศร ผู้ช่วยราชการเมืองนครศรีธรรมราชเป็นเจ้าเมืองนครศรีธรรมราช ต่อมากระท าความดี
ความชอบในราชการ จนได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าพระยานครศรีธรรมราช คนทั่วไปรู้จักในนาม “เจ้าพระยา
นครน้อย” 

เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อย  ) ตามหลักฐานทางราชการ กล่าวว่า เป็นบุตรเจ้าพระยา
นครศรีธรรมราช (พัฒน์) แต่คนทั่วไปทราบกันว่าเป็นโอรสพระเจ้ากรุงธนบุรี   

เจ้าพระยานครศรีธรรมราชผู้นี้ มีความสามารถ ได้ปราบปรามหัวเมืองมลายู ได้สงบราบคาบเป็น
นักการทูตที่ส าคัญคนหนึ่ง โดยเฉพาะการเจรจากับอังกฤษในสมัยรัชกาลที่ 2-3 ได้ท าให้เมืองนครศรีธรรมราช
มีอิทธิพลต่อหัวเมืองมลายูเป็นที่น่านับถือย าเกรงแก่บริษัทอังกฤษซึ่งก าลังแผ่อิทธิพลทางการค้าขายและ
ทางการเมืองในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อย) ยังเป็นผู้มีฝีมือ
ในทางช่างหลายอย่าง เช่น ฝีมือในทางการต่อเรือจนได้รับสมญาว่าเป็น "นาวีสถาปนิก" และในสมัยรัชกาลที่ 4 
เจ้าพระยา นครศรีธรรมราช (น้อย) ก็ได้ถวายพระแท่นถมตะทอง และพระราชยานถมอีกด้วย   

ภายหลังที่เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อย) ถึงแก่อสัญกรรม เจ้าเมืองนครศรีธรรมราชคนถัดมา 
คือเจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง) ผู้บุตรไม่เข็มแข็งเท่าที่ควรเป็นเหตุให้หัวเมืองกระด่างกระเดื่อง 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงแก้ไขจัดการปกครองหัวเมืองปักษ์ใต้ โดยให้มีการปกครอง
เป็นมณฑลนครศรีธรรมราชจึงเป็นมณฑลหนึ่งของประเทศไทย โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระยาสุขุม
นัยวินิต (ปั้นสุขุม) เป็นข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลนครศรีธรรมราช ในพ.ศ. 2439   

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการเปลี่ยนแปลงการบริหารราชการแผ่นดิน
ด้านการปกครองหัวเมืองอีกครั้งหนึ่งในรัชกาลนี้ โปรดฯ ให้มีการแต่งตั้งต าแหน่งอุปราชปักษ์ใต้ขึ้น เพ่ือ
ปกครองหัวเมืองปักษ์ใต้ทั้งหมดในการนี้ได้ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งสมเด็จเจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร กรม
หลวงลพบุรี ราเมศวร์ ด ารงต าแหน่งอุปราชปักษ์ใต้   

จนกระทั่งได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 จึงได้ยุบมณฑลนครศรีธรรมราชลง
เป็นจังหวัดหนึ่งของราชอาณาจักรไทย และด ารงฐานะดังกล่าวเรื่อยมาจนปัจจุบัน   

ด้วยเหตุที่นครศรีธรรมราชมี ประวัติอันยาวนานมาก ก่อนกรุงสุโขทัย ซึ่งถือว่าเป็นราชธานีแรกของ
ไทยมีความเจริญรุ่งเรืองทางพุทธศาสนา และศาสนาพราหมณ์มาก่อนศิลปวัฒนธรรม เช่น ประติมากรรม 
สถาปัตยกรรม จิตรกรรม ช่างฝีมือพ้ืนบ้าน การละเล่น และ ขนบธรรมเนียมประเพณีอันเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมจึงมีมาก ซึ่งชาวเมืองยังยึดถือปฏิบัติกันอยู่ในปัจจุบัน นครศรีธรรมราชจึงมีอารยธรรมและ
ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติบ้านเมืองมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ 



 

 

 

 
 

 

อ าเภอ/กิ่งอ าเภอ 
จ านวนประชากร รวมทั้งจังหวัด/

อ าเภอ 
จ านวน
บ้าน 

จ านวนบ้าน
ทั้งจังหวัด ชาย หญิง รวม 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 768,887 783,643 1,552,530 1,552,530  541,900 
1. อ าเภอเมืองนครศรธีรรมราช 
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
   เทศบาลต าบลท่าแพ 
   เทศบาลต าบลปากนคร 
   เทศบาลต าบลบางจาก 

75,717 
50,131 

2,141 
3,183 

913 

76,931 
55,713 

2,247 
3,142 
1,008 

152,648 
105,844 

4,388 
6,325 
1,921 

271,126 55,372 
44,804 

1,256 
1,877 

589 

103,898 

2. อ าเภอพรหมคีรี 
   เทศบาลต าบลทอนหงส ์
   เทศบาลต าบลพรหมโลก 

13,502 
1,673 
3,401 

13,744 
1,674 
3,467 

27,246 
3,347 
6,868 

37,461 8,300 
960 

2,480 

11,740 

3. อ าเภอลานสกา 
   เทศบาลต าบลลานสกา 

19,092 
921 

19,911 
951 

39,003 
1,872 

40,875 13,537 
936 

14,473 

4. อ าเภอฉวาง 
   เทศบาลต าบลฉวาง 
   เทศบาลต าบลไม้เรียง 
   เทศบาลต าบลจันด ี

26,631 
1,330 
1,238 
3,589 

28,141 
1,326 
1,276 
3,894 

54,772 
2,656 
2,514 
7,483 

67,425 18,252 
1,260 
1,219 
3,866 

24,597 

5. อ าเภอพิปูน 
   เทศบาลต าบลพิปนู 
   เทศบาลต าบลเขาพระ 

8,966 
1,359 
4,069 

9,305 
1,449 
4,121 

18,271 
2,808 
8,190 

29,269 6,801 
1,081 
3,246 

11,128 

6. อ าเภอเชียรใหญ่ 
   เทศบาลต าบลเชียรใหญ่ 

20,885 
935 

20,754 
926 

41,639 
1,861 

43,500 13,453 
707 

14,160 

7. อ าเภอชะอวด 
   เทศบาลต าบลชะอวด 

41,103 
1,781 

41,590 
2084 

82,693 
3,865 

86,558 27,871 
1,631 

29,502 

8. อ าเภอท่าศาลา 
   เทศบาลต าบลท่าศาลา 

54,139 
1,432 

55,390 
1,604 

109,529 
3,036 

112,565 32,410 
1,657 

34,067 

9. อ าเภอทุ่งสง 
   เทศบาลต าบลที่วัง 
   เทศบาลเมืองทุ่งสง 

58,599 
6,982 

14,216 

56,851 
6,887 

16,389 

115,450 
13,869 
30,605 

159,924 43,946 
5,822 

10,878 

60,646 

10. อ าเภอนาบอน 
   เทศบาลต าบลนาบอน 

12,077 
1,338 

12,287 
1,375 

24,364 
2,713 

27,077 8,007 
1,088 

9,095 

11. อ าเภอทุ่งใหญ ่
   เทศบาลต าบลท่ายาง 

34,359 
2,451 

34,615 
2,569 

68,974 
5,020 

73,994 22,781 
2,930 

25,711 

12. อ าเภอปากพนัง 
   เทศบาลต าบลปากพนัง 

40,306 
10,016 

39,442 
10,205 

79,748 
20,221 

99,969 24,281 
7,564 

31,845 

 
 

ข้อมูลสถิติเกี่ยวกับประชากรจังหวัดนครศรีธรรมราช 



 

 

 

อ าเภอ/กิ่งอ าเภอ 
จ านวนประชากร รวมทั้งจังหวัด/

อ าเภอ 
จ านวน
บ้าน 

จ านวนบ้าน
ทั้งจังหวัด ชาย หญิง รวม 

13. อ าเภอร่อนพิบูลย์ 
   เทศบาลต าบลร่อนพิบูลย ์
   เทศบาลต าบลหินตก 
   เทศบาลเขาชุมทอง 

30,400 
3,837 
4,317 
2,171 

30,457 
4,196 
4,296 
2,302 

60,857 
8,033 
8,613 
4,473 

81,976 18,436 
3,056 
2,731 
1,248 

25,471 

14. อ าเภอสิชล 
   เทศบาลต าบลสชิล 

40,379 
3,441 

40,838 
3,625 

81,217 
7,066 

88,283 26,396 
3,469 

29,865 

15. อ าเภอขนอม 
   เทศบาลต าบลท้องเนียน 
   เทศบาลต าบลขนอม 

10,105 
2,762 
2,139 

10,197 
2,788 
2,243 

20,302 
5,550 
4,382 

30,234 8,591 
3,042 
2,282 

13,915 

16. อ าเภอหัวไทร 
   เทศบาลต าบลเกาะเพชร 
   เทศบาลต าบลหัวไทร 

27,656 
3,510 
2,195 

27,617 
3,411 
2,290 

55,273 
6,921 
4,485 

66,679 19,380 
1,991 
1,712 

23,083 

17. อ าเภอบางขัน 23,656 23,096 46,752 46,752 15,653 15653 

18. อ าเภอถ้ าพรรณรา 9,575 9,603 19,178 19,178 6,961 6,961 

19. อ าเภอจุฬาภรณ์ 15,515 15,966 31,481 31,481 9,934 9,934 

20. อ าเภอพระพรหม 21,507 21,884 43,391 43,391 14,767 14,767 
21. อ าเภอเฉลิมพระเกียรต ิ
   เทศบาลต าบลทางพูน 

11,393 
4,435 

11,485 
4,236 

22,878 
8,671 

31,549 7,435 
2,637 

10,072 

22. อ าเภอนบพิต า 16,613 16,570 33,183 33,183 10,946 10,946 

23. อ าเภอช้างกลาง 14,806 15,275 30,081 30,081 10,371 10,371 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
๑. การก าหนดต าแหน่งและทิศทางการพัฒนาจังหวัด 

จากกรอบนโยบายและศักยภาพ โอกาส ข้อจ ากัด จังหวัดนครศรีธรรมราชจึงก าหนดต าแหน่งและทิศ
ทางการพัฒนาจังหวัด โดยก าหนดวิสัยทัศน์จังหวัดนครศรีธรรมราชว่า  “นครแห่งอารยธรรม น่าอยู่ น่าเที่ยว  
การเกษตรและอุตสาหกรรมยั่งยืน”     

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
(๑) วิสัยทัศน์ (Vision) “นครแห่งอารยธรรม  น่าอยู่น่าเที่ยว  การเกษตรและอุตสาหกรรมยั่งยืน”

โดยมีค านิยามวิสัยทัศน์ ดังนี้ 

ค านิยามวิสัยทัศน์ 

ค าจากวิสัยทัศน์ หมายถึง 
นครแห่งอารยธรรม นครศรีธรรมราชเมืองที่มีความหลากหลายทางศาสนา พลเมืองอยู่ร่วมกันอย่าง 

เอ้ืออาทร มีแหล่งบ่มเพาะบุคคลด้วยด้วยสถาบันการเรียนรู้ทั้งในและนอกระบบ 
และมีประเพณี วัฒนธรรมที่สืบทอดอย่างยาวนาน 

น่าอยู่น่าเที่ยว เมืองที่ปลอดภัยจากอาชญากรรม อุบัติภัย ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และส่งเสริม
สุขภาพอนามัย อาหารปลอดภัย เมืองสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เมืองพลังงาน
สะอาด การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ า การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
สาธารณูปโภค ระบบคมนาคมเพิ่มศักยภาพระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงโครงข่ายถนน
ให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ ปลูกฝัง
ความเป็นเจ้าบ้านที่ดี และเป็นคนมีอัธยาศัยไมตรีที่ดี เป็นเมืองน่าเที่ยว 

การเกษตรและ
อุตสาหกรรมยั่งยืน 

นครแห่งการผลิตทางการเกษตรที่มีความสมดุลของระบบนิเวศ และสภาพแวดล้อม 
มุ่งเน้นการผลิตที่มีคุณภาพ ปลอดภัย มีมาตรฐาน ตรงตามความต้องการของ
ผู้บริโภค และน านวัตกรรม เทคโนโลยีอันทันสมัยมาประยุกต์ใช้ ส่งผลให้เกษตรกร 
ประชาชน ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความผาสุก และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น การ
บริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในเรื่อง ดิน น้ า 
และระบบชลประทาน รวมทั้งการจัดสรรที่ดินท ากิน การจัดการด้านการส่งเสริมการ
ผลิตพืช สัตว์ ประมง การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่ Smart Farmer การพัฒนา
องค์กรเกษตรกร ให้เข้มแข็งการบริหารจัดการฟาร์มสู่ Smart Farm การวางแผน
การผลิต การพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร  ที่มีความยั่งยืนและเชื่อมโยงเครือข่ายด้าน
การตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ การแปรรูปเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรสร้าง
ผลตอบแทนเชิงเศรษฐกิจ และการประยุกต์ใช้นวัตกรรมด้านการเกษตรคู่ขนานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการพัฒนา 
พร้อมทั้ง สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงเกษตร/เชิงนิเวศน์ สนับสนุนและพัฒนา
อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด 
สู่การพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืนของจังหวัด โดยค านึงถึงความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ 
ความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนทางด้านสังคมของจังหวัด 



 

 

 

(2) จุดยืนการพัฒนาของจังหวัด (Positioning) 
จากข้อมูลการวิเคราะห์ศักยภาพของจังหวัด และก าหนดทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ใน

ภาพรวมของจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ก าหนดจุดยืนการพัฒนาของจังหวัด 3 ประเด็น ดังนี้ 
1. เมืองสืบสานศิลปวัฒนธรรม  สงบสุข  น่าเที่ยว 
2. เมืองเกษตรนวัตกรรม และอุตสาหกรรมสีเขียว 
3. ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง และกระจายสินค้าของภาคใต้ 

(3) เป้าประสงค์รวม (วัตถุประสงค์) (Objective) 
1. เพ่ิมรายได้จากการเกษตร  อุตสาหกรรม  และการท่องเที่ยว  โดยควบคู่กับการยกระดับ 

มาตรฐานคุณภาพ 
2. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
3. ประชาชนยึดหลักธรรมะในการด าเนินชีวิต  และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
4. ศิลปวัฒนธรรม  และประเพณีมีการสืบสานอย่างต่อเนื่อง 

 (4) ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 
1. บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
2. พัฒนาการท่องเที่ยวบนพ้ืนฐานธรรมะ  ธรรมชาติ  และศิลปวัฒนธรรม 
3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
4. พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

เป้าประสงค์ 
ตัวช้ีวัดเป้าหมายรวม 4 

ปี 
ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมายรายปี 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 
1 .  เ พิ่ ม ร า ย ไ ด้ จ า ก
การเกษตร อุตสาหกรรม  
และการท่องเที่ยว  โดย
ควบคู่ กับการยกระดับ 
มาตรฐานคุณภาพ 

 1.1. ผลิตภัณฑ์มวลรวม 
(GPP) ภาคเกษตร เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 1 ต่อปี 

34,587 
ล้านบาท 

34,935
ล้านบาท 

1 1 1 1 

1.2 รายได้จากการท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 15 ต่อปี 

8,724.
49 

ล้านบาท 

10,397
.62 ล้าน

บาท 
(11.44%) 

11,957
.26 

ล้านบาท 

13,702
.21 ล้าน

บาท 

15,758
.14 ล้าน

บาท 

18,121
.86 ล้าน

บาท 

1.3 ร้อยละ 80 ของฟาร์ม/
แปลงทีไ่ด้รับการรับรอง
มาตรฐานฟาร์ม (GAP) 

  80 80 80 80 

2. ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมได้รับการ
จั ด ก า ร อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน 

2.1 ร้อยละของพื้นที่สีเขียว
เพิ่มข้ึน 

    0.1 0.1 

2.2 ร้อยละของขยะมูลฝอย
ที่น ากลับมาใช้ประโยชน์ 

    30 30 

2.3 ร้อยละของการใช้
พลังงานลดลง (ร้อยละ 3 
ต่อปี) 

  3 3 3 3 

 
 
 



 

 

 

เป้าประสงค์ 
ตัวช้ีวัดเป้าหมายรวม 4 

ปี 
ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมายรายปี 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 
3 .  ป ระช าชนยึ ดหลั ก
ธรรมะในการด ารงชีวิต
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

3.1 ดัชนีวัดคุณภาพชีวิต
และความสุขมวลรวมของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 
75 

N/A N/A 60 65 70 75 

4. ศิลปวัฒนธรรม และ
ประ เพณีมี การสืบสาน
อย่างต่อเนื่อง 

4.1 ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน ศิลปวัฒนธรรม
และประเพณีสืบสานอย่าง
ต่อเนื่อง 

N/A N/A    * ระดับ  
5 

*  พิจารณาจากระดับความส าเร็จของการด าเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ปลูกฝังให้ประชาชน  
   รักศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น โดยเน้นกิจกรรมการสืบสาน สืบทอด ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีของทุก 
   องค์กรอย่างต่อเนื่องและมีส่วนร่วม 

ระดับคะแนน 1  จัดประชุมเพ่ือรวบรวมกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องกับประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ก าหนด
เป็นแผนปฏิบัติการด้านศิลปวัฒนธรรม และประเพณี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
และก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจนของตัวชี้วัดผลส าเร็จต่างๆ 

ระดับคะแนน 2  ด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีได้ครบถ้วน ร้อยละ 
100 

ระดับคะแนน 3  มีรายงานสรุปผลการด าเนินงานแต่ละกิจกรรม/โครงการจากหน่วยงานที่ด าเนินการได้
ครบถ้วน 

ระดับคะแนน 4  สรุปประเมินผลส าเร็จในภาพรวมของแผนปฏิบัติการฯ ตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ได้อย่าง
ชัดเจน พร้อมอภิปรายผล และปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะในภาพรวม 

ระดับคะแนน 5  จัดประชุมสัมมนาผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และสามารถ
ก าหนดแนวทางการสร้างความยั่งยืนด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี เพ่ือเสนอผู้บริหาร
ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑   
บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 

--------------------------------------------------------------------- 

๑. เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ 
1.1 รายได้เพ่ิมจากการผลิตทางการเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวเกษตร 
1.2 นครศรีธรรมราชเป็นเมืองเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ เกษตรนวัตกรรม และเกษตร

อุตสาหกรรมสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด/ 
เป้าหมายรวม 4 ปี 

ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมายรายปี 
2555 2556 2557 2558 2559 2560 

2.1  รายได้เพิ่มจากการ
ผ ลิ ต ท า ง ก า ร เ ก ษ ต ร 
เกษตรอุตสาหกรรม และ
การท่องเที่ยวเกษตร 

2.1.1 ผลิตภัณฑ์มวลรวม 
(GPP) ภาคเกษตร เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๑ ต่อปี 

34,58
7 

ล้าน
บาท 

34,93
5ล้าน
บาท 

1 1 1 1 

2.2  ระบบการผลิตที่
ได้รับรองมาตรฐาน 

2.2.1 ร้อยละ 80 ของ
ฟาร์ม/แปลงที่ ได้ รับการ
รั บ รอ งม าต รฐ านฟา ร์ ม 
(GAP) 

  80 80 80 80 

2.3  เป็น เมือง เกษตร
สุขภาพ เกษตรคุณภาพ 
เกษตรนวัตกรรม และ
เกษตรอุตสาหกรรมสีเขียว
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ได้รับการจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.3.1 ร้อยละ 5 ของสถาน
ประกอบการที่ ได้ รับรอง
อุตสาหกรรมสีเขียว 

     5 

3. กลยุทธ์ 
3.1 พัฒนาสินค้าและบริการทางการเกษตรที่ได้มาตรฐาน ตอบสนองความต้องการในตลาดสากล 

(Global Marketing) 
3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานด้านการผลิต (น้ า ที่ดิน พันธุ์ ปุ๋ย) ที่พอเพียง 
3.3 พัฒนากระบวนการผลิต การเก็บเกี่ยว การเก็บรักษา การแปรรูป และพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็น

เกษตรอุตสาหกรรมแบบครบวงจรอย่างมีประสิทธิภาพ 
3.4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ องค์กรชุมชน กลุ่มเกษตรกร พ่อค้าในการผลิต  

การตลาด และการกระจายสินค้าทางการเกษตร 
3.5 พัฒนาระบบโลจิสติกส์ รองรับการเป็นเมืองศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งและกระจายสินค้าทาง

การเกษตร 
3.6 ส่งเสริมสถานประกอบการให้ได้การรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม นวัตกรรมสีเขียว 
 
 



 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ  ธรรมชาติ  และศิลปวัฒนธรรม 

--------------------------------------------------------------------- 
 

๑. เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ 
1.1 เพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยว 

๒. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
เป้าประสงค์ 

เชิงยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด/ 

เป้าหมายรวม 4 ปี 
ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมายรายปี 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 
2.1 เพิ่มรายได้จากการ
ท่องเที่ยว 
 

2.1.1 ร้อยละของรายได้
จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 

15 15 15 15 15 15 

3. กลยุทธ์ 
3.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน พ้ืนที่ แหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยวที่

ได้มาตรฐาน 
3.2 พัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย เสริมสร้างโอกาสและ

ศักยภาพการแข่งขัน ในตลาดการท่องเที่ยว 
3.3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการการและสื่อสารการตลาดท่องเที่ยวเชิงรุก ภายใต้ชื่อ 

“นครแห่งธรรม” 
3.4 พัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพการให้บริการ ของบุคลากรท่องเที่ยว ที่ได้มาตรฐาน  

เกิดความประทับใจแก่ผู้มาเยือน 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
--------------------------------------------------------------------- 

๑. เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ 
1.1 ทรัพยากรธรรมชาติ น้ า สิ่งแวดล้อม ได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและใช้อย่างยั่งยืน 
1.2 การจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและใช้อย่างประหยัด 

๒. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
เป้าประสงค์ 

เชิงยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด/ 

เป้าหมายรวม 4 ปี 
ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมายรายปี 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 
2.1 ทรัพยากรธรรมชาติ 
น้ า  สิ่ ง แ ว ดล้ อ ม ไ ด้ รั บ 
ก า ร จั ด ก า ร อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพและใช้อย่าง
ยั่งยืน 

2.1.1 ร้อยละของพื้ นที่ สี
เขียวเพิ่มขึ้น 

    0.1 0.1 

2.1.2 ร้อยละของขยะมูล
ฝอยที่น ากลับมาใช้ประโยชน์ 

    30 30 

2.1.3 จ านวนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพในการ
จัดการภัยพิบัติ 

20 25 29 32 38 40 

2.2 การจัดการพลังงาน
อย่างมีประสทิธิภาพและ
ใช้อย่างประหยัด 
 

2.2.1 ร้อยละของการใช้
พลังงานลดลง  
(ร้อยละ 3 ต่อปี) 

  3 3 3 3 

2 .2 .2  ก า ร ใ ช้ พ ลั ง ง า น
ทดแทนเพิ่มข้ึน (60 toe) 

  60 60 60 60 

3. กลยุทธ์ 
3.1 พัฒนากระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ า และสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมทุกภาค

ส่วน 
3.2 อนุรักษ์ ป้องกัน ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่จังหวัด 
3.3 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการจัดการภัยพิบัติ การบริหารจัดการน้ า  และการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.4 ส่งเสริม สนับสนุน และรณรงค์ให้มีการใช้พลังงานทดแทน และการประหยัดพลังงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

--------------------------------------------------------------------- 

๑. เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ 
1.1 ประชาชนได้รับสวัสดิการพื้นฐานอย่างทั่วถึงมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุข 
1.2 ประชาชนได้รับความมั่นคง ปลอดภัย เป็นธรรม 
1.3 การศึกษามีคุณภาพ ทัดเทียมกับค่ามาตรฐานการศึกษา 
1.4 ชุมชนเข้มแข็งตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
เป้าประสงค์ 

เชิงยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด/ 

เป้าหมายรวม 4 ปี 
ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมายรายปี 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 
2 . 1 ป ร ะ ช า ช น ไ ด้ รั บ
สวัสดิการพื้นฐานอย่าง
ทั่วถึงมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
และมีความสุข 

2 . 1 . 1  ร้ อ ย ล ะ ข อ ง
ประชาชนที่ได้รับสวัสดิการ
พื้ น ฐ า น อ ย่ า ง ทั่ ว ถึ ง  มี
คุ ณ ภา พชี วิ ต ที่ ดี  แ ล ะ มี
ความสุข 

80 80 80 85 90 95 

2.2 ประชาชนได้รับความ
มั่นคง ปลอดภัย เปน็ธรรม 
 

2 . 2 . 1  ร้ อ ย ล ะ ข อ ง
ประชาชนได้รับความมั่นคง 
ปลอดภัย เป็นธรรม 

80 80 80 85 90 95 

2.3 การศึกษามีคุณภาพ 
ทัดเทียมกับค่ามาตรฐาน
การศึกษา 
 

2.3.1 ค่าเฉลี่ยคะแนน  
O-net ม.3 

N/A 
 

N/A 
 

40 
 

45 
 

50 
 

55 
 

2.3.2 ปีการศึกษาเฉลี่ยของ
คนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ประเทศ 

N/A N/A 9.1 9.4 9.5 9.6 

2.4.1 ร้อยละของชุมชน
เข้มแข็งตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

30 35 40 45 50 55 

3. กลยุทธ์ 
  3.1  พัฒนาคุณภาพการให้บริการทางสังคม และการเข้าถึงสวัสดิการพ้ืนฐานของประชาชน  
                 อย่างทั่วถึง เป็นธรรมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 3.2  ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนให้มีสุขภาพดีถ้วนหน้าและมีความสุข 
 3.3  สร้างความปรองดองสมานฉันท์ เสริมความมั่นคง ปลอดภัย เป็นธรรมแก่ประชาชน ชุมชน  
                 สังคม เป็น “นครที่น่าอยู่  ชุมชนเข้มแข็ง” 
 3.4  ยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระดับให้ได้มาตรฐาน ให้เป็น “นครแห่งการเรียนรู้” 
 3.5  เสริมสร้างเศรษฐกิจ 
 


