
 

 

 
 
 

 
 

 เมืองประวัติศาสตร์ 

เมืองประวัติศาสตร์ หมายถึง นครศรีธรรมราชเป็นดินแดนที่มีการตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัยมาตั้งแต่สมัย
ประวัติศาสตร์และพัฒนาเป็นชุมชนขนาดใหญ่ขึ้นมาเป็นล าดับ ดังเห็นได้จากการขุดค้น ได้พบหลักฐานทาง
โบราณคดีทั้งเครื่องมือหินและกลองมโหระทึก โบราณสถานบ้านโมคลานและเขาคาซึ่งปรากฏร่องรอยอิทธิพลของ
ศาสนาพราหมณ์ พบศิลาจารึกหุบเขาช่องคอยอายุพุทธศตวรรษที่ ๑๑ ที่มีข้อความบูชาพระศิวะ และจากศิลา
จารึกวัดเสมาเมืองพ.ศ.๑๓๑๘แสดงให้เห็นว่านครศรีธรรมราชเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรศรีวิชัย 

ในพุทธศตวรรษที่ ๑๘ สมัยอาณาจักรตามพรลิงค์ ภายใต้การปกครองของพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช 
นครศรีธรรมราชเจริญสูงสุดมีอ านาจปกครองครอบคลุมหัวเมืองรายรอบถึงสิบสองเมืองเรียกว่าเมืองสิบสอง
นักษัตรนครศรีธรรมราช จึงเป็นรัฐใหญ่ศูนย์กลางการปกครองและศูนย์กลางการเผยแพร่พระพุทธศาสนา 

 พระธาตุทองค า 

พระธาตุทองค า หมายถึง พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เป็นที่เคารพ
สักการะของพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย พระบรมธาตุเจดีย์องค์นี้มีขนาดใหญ่ และสูงสง่ายิ่ง ส่วนปลียอดของพระบรม
ธาตุ มีแผ่นทองค าปิดประดับตกแต่ง มีน้ าหนักถึง ๘๐๐ ชั่ง เย็บร้อยรัดไว้ด้วยเส้นด้ายทองค าประดับอัญมณีมีค่า
นานาชนิด กลีบบัวคว่ าบัวหงายที่รองรับปลียอดทองค ายังหุ้มไว้ด้วยแผ่นทองค าล้ าค่า "ปลียอดทองค า" ส่วนบนสุด
จึงเป็นส่วนส าคัญท่ีท าให้องค์พระบรมธาตุเจดีย์งามสง่ายิ่งขึ้น 

 ชื่นฉ่ าธรรมชาติ 

ชื่นฉ่ าธรรมชาติ หมายถึง นครศรีธรรมราชมีทั้งลักษณะภูมิประเทศที่เป็นภูเขา และชายฝั่งทะเล จึงมี
ธรรมชาติที่สวยงามให้ชื่นชม ในอุทยานแห่งชาติเขาหลวง ป่าไม้ยังคงไว้ซึ่งความสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ ามีน้ าตก
อันงดงาม เช่น น้ าตกกรุงชิง น้ าตกในเขียว น้ าตกสี่ขีด มีถ้ าเขาวังทองที่มีก้อนหินลูกน้อยหน่า ชื่นชมธรรมชาติ
ตลอดแนวชายทะเลมีทั้งหาดทรายขาว ป่าโกงกาง เกาะ อ่าว แหลม และแก่งหิน มีชายหาดที่สวยงาม เช่น หาดหิน
งาม และหาดในเพลา 

 
 
 

ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดนครศรีธรรมราช 



 

 

 แร่ธาตุอุดม 

แร่ธาตุอุดม หมายถึง นครศรีธรรมราชอุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุชนิดต่าง ๆ มีทั้งยิปชั่มซึ่งเป็นแร่ที่มีมูลค่า
มากที่สุดในนครศรีธรรมราช พบมากในอ าเภอทุ่งใหญ่และฉวาง แหล่งแร่ดีบุกพบในหลายอ าเภอใช้ ประโยชน์ใน
การท าภาชนะบรรจุอาหาร สีทาบ้าน ท าแก้วเนื้อทึบ แร่วุลแฟรมพบบริเวณเดียวกับแร่ดีบุก ใช้ท าไส้หลอดไฟฟ้า 
นอกจากนี้ยังมีแร่อ่ืน ๆ อีก เช่นพลวงแบไรท์ดินขาวเหล็ก บอลเคลย์ 

 เครื่องถม 

เครื่องถม หมายถึง เครื่องถมของนครศรีธรรมราชมีชื่อเสียงมาตั้งแต่สมัยอยุธยาเครื่องราชูปโภคท้ังหลาย
ล้วนแต่เป็นเครื่องถมจากนครศรีธรรมราช ถมนครมีทั้งถมเงินและถมทองประดิษฐ์เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทขันน้ า
พานรอง กรอบรูป ถาด ตลับแป้ง ตลับบุหรี่ กระเป๋าถือสตรี เข็มกลัดก าไล และอ่ืน ๆ 
สามกษัตริย์ หมายถึง สายสร้อยสามกษัตริย์ ประกอบด้วยทอง นาค และเงิน จัดเป็นเครื่องประดับที่เป็นเอกลักษณ์
ของนครศรีธรรมราช 

 มากวัด มากศิลป์ 

มากวัด หมายถึง นครศรีธรรมราชมีวัดมากกว่า ๖๐๐ วัด 
มากศิลป์ หมายถึง ศิลปหัตถกรรมของนครศรีธรรมราชมีมากกว่าจังหวัดอ่ืนในภาคใต้ มีทั้งแกะสลักไม้ 

แกะหนัง จักสานย่านลิเพา สานพัดใบพ้อ สานเสื่อกระจูด ท าเครื่องปั้นดินเผา เครื่องถมเงินและถมทองและ
เครื่องประดับเงิน 

 ครบสิ้นกุ้งปู 

ครบสิ้นกุ้งปู หมายถึง นครศรีธรรมราชอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารเป็นอู่ข้าวอู่น้ า อาหารการกิน
ของนครศรีธรรมราชจึงมีทุกฤดูกาล มีทั้งท านาข้าว สวนผลไม้ อาหารทะเลสดทุกชนิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
นครศรีธรรมราช เป็นเมืองโบราณที่มีความส าคัญทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง และ

ศาสนามากที่สุดเมืองหนึ่ง ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นครศรีธรรมราชมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันอย่าง
กว้างขวางมาไม่น้อยกว่า 1800 ปีมาแล้ว หลักฐานทางโบราณคดี และหลักฐานทางเอกสารที่ปรากฏในขณะนี้
ยืนยันได้ว่านครศรีธรรมราช มีก าเนิดมาแล้วตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 7 เป็นอย่างน้อย   

จาก ประวัติศาสตร์อันยาวนานแห่งนครศรีธรรมราช สามารถประมวลได้ว่า "นครศรีธรรมราช"ได้ปรากฏ
ชื่อในที่ต่างๆ หลายชื่อตามความรู้ความเข้าใจที่สืบทอด กันมา และส าเนียงภาษาของชนชาติต่าง ๆ ที่เคยเดิน
ทางผ่านในระยะเวลาที่ต่างกัน 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 คือพระเจ้า
ศรีธรรมาโศกราช ค านี้แปลความได้ว่า "นครอันงานสง่าแห่ง พระราชาผู้ทรงธรรม" และธรรมของราชาแห่งนครนี้ก็
คือ ธรรมแห่งพระพุทธศาสนา   

ถ้าจะล าดับความเป็นมาของนครศรีธรรมราช จากหลักฐานโบราณคดี และประวัติศาสตร์ที่สืบค้นได้ใน
ขณะนี้ พบว่ามีภูมิหลังอันยาวนานนับตั้งแต่ยุคหินกลางในราว 8,350-11 ,000 ปีที่ล่วงมา จากหลักฐานมีการ
พบเครื่องหินที่มีตัวขวานยาวใหญ่ (บางคนเรียกว่าระนาดหิน) ที่อ าเภอท่าศาลา ในยุคโลหะได้พบหลักฐานทาง
โบราณคดี คือ กลองมโหระทึกส าริด 2 ใบ ที่บ้านเกตุกาย ต าบลท่าเรือ อ าเภอเมือง และที่คลองคุดด้วน อ าเภอ
ฉวาง   

นอกจากนี้ ในบริเวณพ้ืนที่อ าเภอสิชลปัจจุบัน ยังมีร่องรอยโบราณสถาน และโบราณวัตถุเกี่ยวเนื่องใน
ศาสนาพราหมณ์ ซึ่งมีอายุเก่าแก่ที่สุดในนครศรีธรรมราช เช่น พระพุทธรูปส าริด ศิลปแบบอมราวดีของอินเดีย 
และเศียรพระพุทธรูปศิลปแบบคุปตะอินเดีย เป็นต้น จากหลักฐานเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า ในช่วงนี้นครศรีธรรมราช
ได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมมาจากอินเดียอย่างมากมาย ทั้งในด้านศาสนา ความเชื่อ อักษร ภาษา ประเพณี และการ
ปกครอง จนกลายเป็นพื้นฐานวัฒนธรรม นครศรีธรรมราชมาถึงปัจจุบันนี้   

พุทธศตวรรษที่ 17-19 เป็นช่วงที่นครศรีธรรมราชมีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุด ภายใต้การปกครองของ
ราชวงศ์ศรีธรรมาโศกราช ปัจจัยส าคัญที่ก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองน่าจะ เนื่องมากจากการเป็นสถานีการค้า
ส าคัญของคาบสมุทรไทยเป็นจุดพักถ่าย ซื้อสินค้าระหว่างตะวันออกกับตะวันตกที่ดีที่สุดในเวลานั้น ประกอบกับ
บริเวณหาดทรายแก้วอันเป็นศูนย์กลางของชุมชน เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธองค์ความ
ศรัทธาและความเลื่อมใสในบวรพุทธศาสนา จึงเป็นปัจจัยชักน าให้ผู้คนจากทุกสารทิศในภาคใต้เข้ามาตั้งถิ่นฐานใน
นครศรีธรรมราชอย่างหนาแน่นในราว พ.ศ. 1700 เศษ ราชวงศ์ศรีธรรมาโศกราชก็สามารถจัดการปกครอง 
หัวเมืองรายรอบได้ส 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. เมืองกระบุรี ตราหมู 

ประวัติความเป็นมา “จังหวัดนครศรีธรรมราช” 



 

 

 
จากหลักฐานต านานเมืองนครศรีธรรมราช ต านานพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช ตลอดถึงวรรณกรรมเรื่อง

พระนิพพานสูตรทุกส านวน ต่างยืนยันให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความรุ่งเรืองไพศาลของนครศรีธรรมราช ในยุค
ดังกล่าวและสามารถควบคุมหัวเมืองอ่ืน ๆ ได้ทั่วถึงคาบสมุทร มีแสนยานุภาพเกรียงไกรถึงขนาดกรีธาทัพไปตีลังกา
ถึงสองครั้ง   

เหนือสิ่งอ่ืนใดราชวงศ์ศรีธรรมาโศกราช ได้สถาปนาพระพุทธศาสนา ลัทธิลังกาวงศ์ ขึ้นอย่างมั่นคงใน
นครศรีธรรมราช มีการบูรณะพระเจดีย์เดิมให้เป็นทรงระฆังคว่ าอันเป็นศิลปะลังกา จนนครศรีธรรมราชกลายเป็น
ศูนย์กลางวัฒนธรรม เป็นเมืองแม่แห่งวัฒนธรรมที่ได้ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมไปยังหัวเมืองอ่ืน ๆ รวมทั้งสุโขทัยซึ่ง
ในเวลานั้นเพิ่งเริ่มก่อตัวขึ้นเป็นราชธานีทางภาคเหนือตอนล่างใหม่ ๆ   

ในช่วงแรกของการตั้งกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี คือ สมัยสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ได้แต่งตั้ง
อุปราช (พัฒน์) บุตรเขยของพระเจ้านครศรีธรรมราช (หนู) ขึ้นเป็น “เจ้าพระยานครศรีธรรมราช" เจ้าพระยานคร
นครศรีธรรมราช (พัฒน์) รับราชการมาจนถึงปลายรัชสมัยรัชกาลที่ 2 จึงได้กราบทูลลาออกจากต าแหน่งด้วยเห็น
ว่า ชราภาพมากแล้ว พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย จึงได้โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งพระบริรักษ์ ภูเบศร ผู้ช่วย
ราชการเมืองนครศรีธรรมราชเป็นเจ้าเมืองนครศรีธรรมราช ต่อมากระท าความดีความชอบในราชการ จนได้รับการ
แต่งตั้งเป็นเจ้าพระยานครศรีธรรมราช คนทั่วไปรู้จักในนาม “เจ้าพระยานครน้อย” 

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

เจ้าพระยานครศรีธรรมราชผู้นี้ มีความสามารถ ได้ปราบปรามหัวเมืองมลายู ได้สงบราบคาบเป็นนักการ
ทูตที่ส าคัญคนหนึ่ง โดยเฉพาะการเจรจากับอังกฤษในสมัยรัชกาลที่ 2-3 ได้ท าให้เมืองนครศรีธรรมราชมีอิทธิพล
ต่อหัวเมืองมลายูเป็นที่น่านับถือย าเกรงแก่บริษัทอังกฤษซึ่งก าลังแผ่อิทธิพลทางการค้าขายและทางการเมืองใน
ภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อย) ยังเป็นผู้มีฝีมือในทางช่างหลายอย่าง 
เช่น ฝีมือในทางการต่อเรือจนได้รับสมญาว่าเป็น "นาวีสถาปนิก" และในสมัยรั ชกาลที่  4 เจ้าพระยา 
นครศรีธรรมราช (น้อย) ก็ได้ถวายพระแท่นถมตะทอง และพระราชยานถมอีกด้วย   

ภายหลังที่เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อย) ถึงแก่อสัญกรรม เจ้าเมืองนครศรีธรรมราชคนถัดมา คือ
เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง) ผู้บุตรไม่เข็มแข็งเท่าที่ควรเป็นเหตุให้หัวเมื องกระด่างกระเดื่อง 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงแก้ไขจัดการปกครองหัวเมืองปักษ์ใต้ โดยให้มีการปกครองเป็น
มณฑลนครศรีธรรมราชจึงเป็นมณฑลหนึ่งของประเทศไทย โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระยาสุขุมนัยวินิต 
(ปั้นสุขุม) เป็นข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลนครศรีธรรมราช ในพ.ศ. 2439   

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการเปลี่ยนแปลงการบริหารราชการแผ่นดินด้าน
การปกครองหัวเมืองอีกครั้งหนึ่งในรัชกาลนี้ โปรดฯ ให้มีการแต่งตั้งต าแหน่งอุปราชปักษ์ใต้ขึ้น เพ่ือปกครองหัว
เมืองปักษ์ใต้ทั้งหมดในการนี้ได้ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งสมเด็จเจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร กรมหลวงลพบุรี 
ราเมศวร์ ด ารงต าแหน่งอุปราชปักษ์ใต้   

จนกระทั่งได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 จึงได้ยุบมณฑลนครศรีธรรมราชลงเป็น
จังหวัดหนึ่งของราชอาณาจักรไทย และด ารงฐานะดังกล่าวเรื่อยมาจนปัจจุบัน   

ด้วยเหตุที่นครศรีธรรมราชมี ประวัติอันยาวนานมาก ก่อนกรุงสุโขทัย ซึ่งถือว่าเป็นราชธานีแรกของไทยมี
ความเจริญรุ่งเรืองทางพุทธศาสนา และศาสนาพราหมณ์มาก่อนศิลปวัฒนธรรม เช่น ประติมากรรม สถาปัตยกรรม 
จิตรกรรม ช่างฝีมือพ้ืนบ้าน การละเล่น และ ขนบธรรมเนียมประเพณี อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมจึงมีมาก 
ซึ่งชาวเมืองยังยึดถือปฏิบัติกันอยู่ในปัจจุบัน นครศรีธรรมราชจึงมีอารยธรรมและศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์
ของชาติบ้านเมืองมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ 



 

 

 
 

 

อ าเภอ/กิ่งอ าเภอ 
จ านวนประชากร รวมท้ังจังหวัด/

อ าเภอ 
จ านวนบ้าน จ านวนบ้าน

ทั้งจังหวัด ชาย หญิง รวม 

จังหวัดนครศรีธรรมราช  770,997  786,485 1,557,482  1,557,482  557,711  557,711  

1. อ าเภอเมือง  76,995      78,091  155,086  271,848  57,580  106,969  

   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช     49,460      54,894  104,354    45,585    

   เทศบาลต าบลท่าแพ       2,043        2,166  4,209    1,264    

   เทศบาลต าบลปากนคร       3,178        3,143  6,321    1,928    

   เทศบาลต าบลบางจาก         901          977  1,878    612    

2. อ าเภอพรหมครี ี     13,476      13,856  27,332  37,530  8,558  12,100  

   เทศบาลต าบลทอนหงส ์       1,687        1,676  3,363    986    

   เทศบาลต าบลพรหมโลก       3,352        3,483  6,835    2,556    

3. อ าเภอลานสกา     19,086      20,020  39,106  40,952  13,831  14,783  

   เทศบาลต าบลลานสกา         914          932        1,846    952    

4. อ าเภอฉวาง     26,546      28,063      54,609   67,160  18,742  25,138  

   เทศบาลต าบลฉวาง       1,292        1,318        2,610    1,270    

   เทศบาลต าบลไมเ้รียง       1,218        1,266        2,484    1,228    

   เทศบาลต าบลจันด ี       3,570        3,887        7,457    3,898    

5. อ าเภอพิปูน       8,998        9,251      18,249  29,216  7,006  11,386  

   เทศบาลต าบลพิปูน       1,348        1,443        2,791    1,093    

   เทศบาลต าบลเขาพระ       4,058        4,118        8,176    3,287    

6. อ าเภอเชียรใหญ ่     20,856      20,711      41,567  43,318  13,791  14,512  

   เทศบาลต าบลเชียรใหญ ่         878          873        1,751    721    

7. อ าเภอชะอวด     41,226      41,689    82,915  86,664  28,732  30,379  

   เทศบาลต าบลชะอวด       1,726        2,023      3,749    1,647    

8. อ าเภอท่าศาลา     54,638      55,779  110,417  113,397  33,743  35,426  

   เทศบาลต าบลท่าศาลา       1,398        1,582     2,980    1,683    

9. อ าเภอทุ่งสง     59,457      57,215  116,672  161,356  45,304  62,399  

   เทศบาลต าบลที่วัง       7,029        6,933  13,962    6,045    

   เทศบาลเมืองทุ่งสง     14,237      16,485  30,722    11,050    

10. อ าเภอนาบอน     12,034      12,288  24,322  26,814  8,198     9,308  

   เทศบาลต าบลนาบอน       1,223        1,269     2,492    1,110    
 

ข้อมูลสถิติเกี่ยวกับประชากรจังหวัดนครศรีธรรมราช” 



 

 

อ าเภอ/กิ่งอ าเภอ 
จ านวนประชากร รวมท้ังจังหวัด/

อ าเภอ 
จ านวนบ้าน จ านวนบ้าน

ทั้งจังหวัด ชาย หญิง รวม 

11. อ าเภอทุ่งใหญ่     34,547      34,926  69,473  74,691  23,303  26,278  

   เทศบาลต าบลท่ายาง       2,512        2,706      5,218    2,975   

12. อ าเภอปากพนัง     40,019      39,339  79,358  99,301  24,830    32,518  

   เทศบาลต าบลปากพนัง       9,862      10,081  19,943    7,688    

13. อ าเภอร่อนพิบูลย ์     30,617      30,716  61,333  82,255  19,142  26,367  

   เทศบาลต าบลร่อนพิบูลย ์       3,763        4,126    7,889    3,132    

   เทศบาลต าบลหินตก       4,293        4,263     8,556    2,803    

   เทศบาลเขาชุมทอง       2,179        2,298    4,477    1,290    

14. อ าเภอสิชล     40,609      41,186  81,795  88,884  27,230    30,961  

   เทศบาลต าบลสิชล       3,428        3,661    7,089    3,731    

15. อ าเภอขนอม     10,139      10,264  20,403  30,446  8,933  14,402  

   เทศบาลต าบลท้องเนียน       2,791        2,801      5,592    3,125    

   เทศบาลต าบลขนอม       2,193        2,258     4,451    2,344    

16. อ าเภอหัวไทร     23,396      23,380    46,776  66,486  16,958    23,615  

   เทศบาลต าบลเกาะเพชร       3,485        3,416    6,901    2,051    

   เทศบาลต าบลหัวไทร       2,152        2,246     4,398    1,771    

   เทศบาลต าบลหน้าสตน       4,191        4,220    8,411    2,835    

17. อ าเภอบางขัน     23,832      23,389  47,221  47,221  15,989    15,989  

18. อ าเภอถ้ าพรรณรา       9,569        9,677      19,246  19,246  7,145  7,145  

19. อ าเภอจุฬาภรณ์     15,623      16,120  31,743  31,743  10,239  10,239  

20. อ าเภอพระพรหม     21,708      22,198  43,906  43,906  15,396    15,396  

21. อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ     11,381      11,479  22,860  31,597  7,610    10,328  

   เทศบาลต าบลทางพูน       4,440        4,297     8,737    2,718   

22. อ าเภอนบพิต า     16,744      16,807  33,551  33,551  11,433    11,433  

23. อ าเภอช้างกลาง     14,700      15,200  29,900  29,900  10,640     10,640  

ที่มา : ประกาศส านักทะเบยีนกลาง กรมการปกครอง (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2560) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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 าจากวิสัยทัศน์ หมายถึง 
นครแห่งอารย

ธรรม 
นครศรีธรรมราชเมืองท่ีมีความหลากหลายทางศาสนา พลเมืองอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทร มี
แหล่งบ่มเพาะบุคคลด้วยด้วยสถาบันการเรียนรู้ ท้ังในและนอกระบบ และมีประเพณี 
วัฒนธรรมท่ีสืบทอดอย่างยาวนาน 

น่าอยู่น่าเที่ยว เมืองท่ีปลอดภัยจากอาชญากรรม อุบัติภัย ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ชุมชนเข้มแข็ง เป็นท่ีอยู่
อาศัยชั้นดี และประชาชนมีความสุข มีสุขภาพอนามัยดี ชุมชนมีความมั่นคงทางอาหารสูง 
เป็นเมืองอาหารปลอดภัย เมืองสีเขียวท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เมืองพลังงานสะอาด เมืองท่ี
มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ า การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เมืองท่ีมี
ระบบสาธารณูปโภค ระบบคมนาคมท่ีเชื่อมโยงท้ังทางบก ทางราง ทางน้ า ทางอากาศอย่าง
ครบวงจร ระบบโลจิสติกส์ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความเป็นเจ้าบ้านท่ีดี และเป็นคนมี
อัธยาศัยไมตรีท่ีดี เป็นเมืองแห่งท่องเท่ียวท่ีอบอุ่น 

การเกษตรและ
อุตสาหกรรมยั่งยืน 

นครศรีธรรมราชมีฐานเศรษฐกิจเข้มแข็งจากภายในจังหวั ด เป็นแหล่งการผลิตทาง
การเกษตรท่ีมีความสมดุลของระบบนิเวศ และสภาพแวดล้อม มุ่งเน้นการผลิตท่ีมีคุณภาพ 
ปลอดภัย มีมาตรฐาน และเพิ่มมูลค่า ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค และน านวัตกรรม 
เทคโนโลยีอันทันสมัยมาประยุก ต์ใช้  ส่ งผลให้ เกษตรกร ประชาชนชาวจังหวัด
นครศรีธรรมราช มีงาน อาชีพ รายได้  การบริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานการผลิตทาง
การเกษตรท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดในเรื่อง ดิน น้ า และระบบชลประทาน รวมท้ังการจัดสรร
ท่ีดินท ากิน เป็นเมืองท่ีเน้นการจัดการด้านการส่งเสริมการผลิตพืช สัตว์ ประมง การพัฒนา
ศักยภาพเกษตรกรสู่ Smart Farmer การพัฒนาองค์กรเกษตรกร ให้เข้มแข็งการบริหาร
จัดการฟาร์มสู่ Smart Farm ระบบการวางแผนการผลิต เพื่อการสร้างมูลค่าผ่านการแปรรูป
และ การพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร ท่ีมีความยั่งยืนและเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการตลาดท้ัง
ภายในและภายนอกประเทศ มีการแปรรูปเพิ่มคุณค่า มูลค่าสินค้าเกษตรสร้างผลตอบแทน
เชิงเศรษฐกิจ และการประยุกต์ใช้นวัตกรรมด้านการเกษตรคู่ขนานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เศรษฐกิจเติบโตจากการท่องเท่ียว เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ นิเวศน์
ป่าเขา และทางทะเล และการท่องเท่ียวทางพุทธศาสนา เศรษฐกิจจากฐานการค้า การลงทุน 
การบริการ และอุตสาหกรรมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ท่ีเติบโต และแข่งขันได้ 



 

 

(2) จุดยืนการพัฒนาของจังหวัด (Positioning) จากข้อมูลการวิเคราะห์ศักยภาพของจังหวัด และ
ก าหนดทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ในภาพรวมของจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ก าหนดจุดยืนการพัฒนาของ
จังหวัด 3 ประเด็น ดังนี้ 
 1. เมืองสืบสานศิลปวัฒนธรรม สงบสุข น่าเที่ยว 
 2. เมืองเกษตรนวัตกรรม และอุตสาหกรรมสีเขียว 
 3. ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง และกระจายสินค้าของภาคใต้ 

(3) เป้าประสงค์รวม (วัตถุประสงค์) (Objective) 
 1. เพิ่มรายได้จากการเกษตร  อุตสาหกรรม  และการท่องเที่ยว ยกระดับมาตรฐานคุณภาพ 
 2. ศิลปวัฒนธรรม  และประเพณีมีการสืบสานอย่างต่อเนื่อง 
 3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
 4. ประชาชนยึดหลักธรรมะในการด าเนินชีวิต และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

(4) ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 
 1. การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 2. การพัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ  ธรรมชาติ  และศิลปวัฒนธรรม 
 3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
 4. การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าหมายการพัฒนา ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมายรายปี 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 
1. เ พ่ิ มรายได้ จาก
การเกษตร อุตสาหกรรม 
และการท่ องเที่ ยว  
โ ดยควบคู่ กั บกา ร
ยกระดั บมาตรฐาน
คุณภาพ 

1.1 รายได้จากผลิตภัณฑ์
ภาคเกษตรที่ใช้เทคโนโลยี 
นวัตกรรม เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 
5 ต่อปี 

N/A N/A 5 5 5 5 

1 .2  ร า ย ได้ จ ากกา ร
ท่องเที่ยวเกษตรเพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 5 ต่อปี 

N/A N/A 5 5 5 5 

1.3 ร้ อยละของแปลง/
ฟาร์มที่ ได้รับการเตรียม
ความพร้อมและผ่านการ
รับรองมาตรฐาน GAP ร้อย
ละ 80 

80 80 80 80 80 80 

1.4 จ านวนแปลง/ฟาร์มที่
ได้ รั บการเตรี ยมความ
พร้ อมเข้ าสู่ มาตรฐาน
อิ น ท รี ย์ Organics 24 
แปลง/ฟาร์ม 

21 21 21 22 23 24 

1.5 ร า ย ไ ด้ จ า ก ก า ร
ท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 
15 ต่อปี 

N/A N/A 15 15 15 15 



 

 

เป้าหมายการพัฒนา ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมายรายปี 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 
2. ศิลปวัฒนธรรม  และ
ประเพณีมีการสืบสาน
อย่างต่อเนื่อง 

2.1 ระดับความส าเร็จ
ข อ ง ก า ร ด า เ นิ น ง า น
ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ
ประเพณีสืบสานอย่าง
ต่อเนื่อง 

ระดับ 
5 

N/A *ระดับ 
5 

ระดับ  
5 

ระดับ  
5 

ระดับ  
5 

3. ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมได้รับ
การจั ดการอย่ างมี
ประสิ ทธิ ภ าพและ
ยั่งยืน 

3.1. ร้อยละของพ้ืนที่สี
เขียวเพิ่มข้ึน ร้อยละ 2 

N/A N/A 2 2 2 2 

3.2 ร้อยละของขยะมูล
ฝ อ ย ที่ น า ก ลั บ ม า ใ ช้
ประโยชน์ ร้อยละ 30 

N/A N/A 30 30 30 30 

3.3 ร้อยละของการใช้
พลังงานลดลง ร้อยละ 3 

N/A N/A 3 3 3 3 

4. ประชาชนยึดหลัก
ธรรมะในการด าเนิน
ชีวิต และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน 

4.1 ดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิต
และความสุขมวลรวมของ
ประชาชนเพ่ิมขึ้น ปีละ 23 
หมู่บ้าน 

138 N/A 23 23 23 23 

*   พิจารณาจากระดับความส าเร็จของการด าเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ปลูกฝังให้ประชาชน 
รักศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น โดยเน้นกิจกรรมการสืบสาน สืบทอด ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีของ  
ทุกองค์กรอย่างต่อเนื่องและมีส่วนร่วม 

ระดับคะแนน 1 จัดประชุมเพ่ือรวบรวมกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องกับประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ก าหนด
เป็นแผนปฏิบัติการด้านศิลปวัฒนธรรม และประเพณี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560และ
ก 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 เพื่อเสนอผู้บริหารก าหนด
ไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดต่อไป 

 
   
 
 
   



 

 

ประเด็นการพัฒนาที่ ๑   
การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

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

๑. เป้าประสงค์ของประเด็นการพัฒนา 
     1.1  เป็นเมืองเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ เกษตรนวัตกรรม ท่องเที่ยวเกษตร และเกษตรอุตสาหกรรม
สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

เป้าหมายการพัฒนา 
ตัวช้ีวัด/ 

เป้าหมายรวม 4 ปี 
ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมายรายปี 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 
2.1  เป็นเมืองเกษตร
สุขภาพ เกษตรคุณภาพ 
เ ก ษต ร นวั ต ก ร ร ม 
ท่องเที่ยวเกษตร และ
เกษตรอุตสาหกรรมสี
เขี ยวที่ เป็ นมิ ตรกั บ
สิ่งแวดล้อม ได้รับการ
จั ด ก า ร อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

2.1.1 จ านวนผลิตภัณฑ์ที่
เกิดจากการใช้เทคโนโลยี
นวัตกรรม/1 

1 1 1 1 1 1 

2.1.2 ร้อยละที่ เพ่ิมขึ้น
ของรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่
ใช้เทคโนโลยี 
นวัตกรรม/ร้อยละ 25 

N/A N/A 10 15 20 25 

2.1.3 จ านวนแหล่งน้ า
ชุมชนที่เพ่ิมขึ้น 

13 10 27 13 9 9 

2.1.4 ร้อยละที่ เพ่ิมขึ้น
ของโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
คมนาคมขนส่งได้รับการ
ปรับปรุงและพัฒนา 

4 4 4 4 4 4 

2.1.5 ร้อยละของแปลง/
ฟาร์มที่ ได้รับการเตรียม
ความพร้อมและผ่านการ
รับรองมาตรฐาน GAP/ร้อย
ละ 80 

80 80 80 80 80 80 

2.1.6 จ านวนแปลง/ฟาร์ม
ที่ได้รับการเตรียมความ
พร้อมสู่มาตรฐานอินทรีย์ 
Organics/24 แปลง 

21 21 21 22 23 24 

2.1.7 ร้อยละ 5 ของสถาน
ประกอบการที่ได้รับการ
รั บรองอุตสาหกรรมสี
เขียว/ร้อยละ 5 

5.18 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

 

 



 

 

3. กลยุทธ์ 
 3.1 พัฒนาสินค้าเกษตร บริหารจัดการน้ าและบริการทางการเกษตร การเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 3.2 พัฒนาระบบการท่องเที่ยวเกษตรที่ได้มาตรฐานบนปัจจัยพ้ืนฐานด้านการเกษตรที่มีคุณภาพ 

          3.3 พัฒนากระบวนการผลิต การเก็บเกี่ยว การเก็บรักษา การแปรรูป และพัฒนาผลผลิตต่อยอดเป็น
เกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้าแบบครบวงจรอย่างมีประสิทธิภาพ 

 3.4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ องค์กรชุมชน กลุ่มเกษตรกร พ่อค้าในการผลิต การตลาด 
และการกระจายสินค้าทางการเกษตร 

 3.5 พัฒนาระบบโลจิสติกส์ รองรับการเป็นเมืองศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งและกระจายสินค้าทาง
การเกษตร 

3.6 ส่งเสริมสถานประกอบการอุตสาหกรรมของจังหวัดให้พัฒนากระบวนการผลิตที่มีมาตรฐานและเป็น
อุตสาหกรรม นวัตกรรมสีเขียว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 
การพฒันาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม 

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

๑. เป้าประสงค์ของประเด็นการพัฒนา 
     1.1 เพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยว 

1.2 แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน 
1.3 เพ่ิมศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 

๒. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

เป้าหมายการพัฒนา 
ตัวช้ีวัด/ 

เป้าหมายรวม 4 ปี 
ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมายรายปี 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 
2.1 เพ่ิมรายได้จาก
การท่องเที่ยว 
 

2.1.1 ร้อยละของรายได้
จากการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น/
ร้อยละ 15  

N/A N/A 15 15 15 15 

2.2 แหล่งท่องเที่ยว
ได้รับการพัฒนาให้ได้
มาตรฐาน 

2.2.1 จ า น ว น แ ห ล่ ง
ท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา
ให้ได้มาตรฐาน/8 แห่ง 

3 N/A 2 2 2 2 

2.3 เ พ่ิ ม ศั ก ยภ าพ
บุ คล าก รด้ า นก า ร
ท่องเที่ยว 

2.3.1 จ านวนบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ/ไม่
น้อยกว่า 400 คน 

210  N/A 100 100 100 100 

3. กลยุทธ์ 
3.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน พ้ืนที่ แหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยว ที่ได้

มาตรฐาน 
 3.2 พัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย เสริมสร้างโอกาสและศักยภาพ

การแข่งขัน ในตลาดการท่องเที่ยว 
3.3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการการและสื่อสารการตลาดท่องเที่ยวเชิงรุก ภายใต้ชื่อนครสองธรรม 

“ธรรมะและธรรมชาติ” 
 3.4 พัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพบุคลกร แรงงานรองรับการท่องเที่ยวที่ ได้มาตรฐาน  

เกิดความประทับใจแก่ผู้มาเยือน 
 3.5 ฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีชีวิตชุมชนตามวิถีชาวนคร เพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยว 

 
 
 

 
 
 



 

 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

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

๑. เป้าประสงค์ของประเด็นการพัฒนา 
1.1 ทรัพยากรธรรมชาติ น้ า สิ่งแวดล้อม ได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและใช้อย่างยั่งยืน 
1.2 การจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและใช้อย่างประหยัด 

๒. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

เป้าหมายการพัฒนา 
ตัวช้ีวัด/ 

เป้าหมายรวม 4 ปี 
ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมายรายปี 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 
2.1 ทรัพยากรธรรมชาติ 
น้ า สิ่ งแวดล้อมได้รับ 
การจั ดการอย่ างมี
ประสิทธิภาพและใช้
อย่างยั่งยืน 

2.1.1 ร้อยละของพ้ืนที่
สีเขียวเพ่ิมข้ึน/ร้อยละ 2 

N/A N/A 2 2 2 2 

2.1.2 ร้อยละของขยะมูล
ฝ อ ย ที่ น า ก ลั บ ม า ใ ช้
ประโยชน์/ร้อยละ 30 

N/A N/A 30 30 30 30 

2.1.3 จ านวนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ในการจัดการภัยพิบัติ/40 

20 25 29 32 38 40 

2.2 การจัดการพลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ
และใช้อย่างประหยัด 

2.2.1 ร้อยละของการใช้
พลังงานลดลง/ร้อยละ 3  

N/A N/A 3 3 3 3 

2.2.2 การใช้พลังงาน
ทดแทนเพ่ิมขึ้น/80 toe 

N/A N/A 20 20 20 20 

3. กลยุทธ์ 
3.1 พัฒนากระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ า และสิ่งแวดล้อมในชุมชนรองรับการเกษตร การ

ท่องเที่ยวและการพัฒนาจังหวัดโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
3.2 อนุรักษ์ ป้องกัน ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เติมความสมบูรณ์ในระบบนิเวศพ้ืนที่ป่า 

เขา ล าน้ าหลักและนิเวศทางทะเลจังหวัด 
3.3 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการจัดการภัยพิบัติ สาธารณภัยที่ยั่งยืน 
 3.4 ส่งเสริม สนับสนุน รณรงค์ และเสริมสร้างความสามารถในการพัฒนาสู่เมืองแห่งพลังงานทดแทน 

และการประหยัดพลังงาน 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 
การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

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

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

๒. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

เป้าหมายการพัฒนา 
ตัวช้ีวัด/ 

เป้าหมายรวม 4 ปี 
ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมายรายปี 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 
2.1 ประชาชนได้รับ
สวัสดิการพ้ืนฐานอย่าง
ทั่วถึงมีคุณภาพชีวิตที่
ดี และมีความสุข 

2.1.1 ดัชนีความมั่นคง
ของมนุษย์ 

80 80 80 85 90 95 

2.2 ประชาชนได้รับ
ความมั่นคง ปลอดภัย 
เป็นธรรม 

2.2.1 อัตราการลดลง
ของคดีอาชญากรรม 
ทุกประเภท 

80 80 80 85 90 95 

2 . 3  ก า ร ศึ ก ษ า มี
คุณภาพ ทัดเทียมกับ
ค่ามาตรฐานการศึกษา 

2.3.1 ค่าเฉลี่ยคะแนน  
O-net ม.3  

N/A 
 

N/A 
 

40 
 

45 
 

50 
 

55 
 

2.3.2 ปีการศึกษาเฉลี่ยของ
คนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
สู งกว่ าเกณฑ์มาตรฐาน
ประเทศ  

N/A N/A 9.1 9.4 9.5 9.6 

2.4 ชุมชนเข้มแข็ง
ตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

2.4.1 ร้อยละของชุมชน
เข้มแข็งตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

30 35 40 45 50 55 

3. กลยุทธ์ 
3.1 พัฒนาคนคุณภาพการให้บริการทางสังคม และการเข้าถึงสวัสดิการพ้ืนฐานของประชาชน อย่างทั่วถึง 

เป็นธรรมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
3.2 ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนให้มีสุขภาพดีถ้วนหน้าและมีความสุข 
 3.3 สร้างความปรองดองสมานฉันท์ เสริมความมั่นคง ปลอดภัย  เป็นธรรมแก่ประชาชน ชุมชน สังคม 

เป็น “นครที่น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง” 
 3.4 ยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระดับให้ได้มาตรฐาน ให้เป็น “นครแห่งการเรียนรู้” 
3.5 เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง มั่งคั่ง ยั่งยืน สร้างงาน สร้างอาชีพตามแนวปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 



 

 

3.6 พัฒนาระบบการจัดการวัฒนธรรม ประเพณี ศิลปะ ภูมิปัญญาแผ่นดิน ให้มีความยั่งยืน สร้างคุณค่า
เพ่ิมแก่จังหวัดและชุมชน 

3.7 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยพื้นฐานเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 


