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 เมืองประวัติศาสตร ์

เมืองประวัติศาสตร์ หมายถึง นครศรีธรรมราชเป็นดินแดนที่มีการตั ้งถิ ่นฐานอยู ่อาศัยมาตั ้งแต่สมัย
ประวัติศาสตร์และพัฒนาเป็นชุมชนขนาดใหญ่ขึ้นมาเป็นลำดับ ดังเห็นได้จากการขุดค้น ได้พบหลักฐานทาง
โบราณคดีทั้งเครื่องมือหินและกลองมโหระทึก โบราณสถานบ้านโมคลานและเขาคาซึ่งปรากฏร่องรอยอิทธิพลของ
ศาสนาพราหมณ์ พบศิลาจารึกหุบเขาช่องคอยอายุพุทธศตวรรษที่ ๑๑ ที่มีข้อความบูชาพระศิวะ และจากศิลา
จารึกวัดเสมาเมืองพ.ศ.๑๓๑๘แสดงให้เห็นว่านครศรีธรรมราชเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรศรีวิชัย 

ในพุทธศตวรรษที่ ๑๘ สมัยอาณาจักรตามพรลิงค์ ภายใต้การปกครองของพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช 
นครศรีธรรมราชเจริญสูงสุดมีอำนาจปกครองครอบคลุมหัวเมืองรายรอบถึงสิบสองเมืองเรียกว่าเมืองสิบสอง
นักษัตรนครศรีธรรมราช จึงเป็นรัฐใหญ่ศูนย์กลางการปกครองและศูนย์กลางการเผยแพร่พระพุทธศาสนา 

 พระธาตุทองคำ 

พระธาตุทองคำ หมายถึง พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เป็นที่เคารพ
สักการะของพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย พระบรมธาตุเจดีย์องค์นี้มีขนาดใหญ่ และสูงสง่าย่ิง ส่วนปลียอดของพระบรม
ธาตุ มีแผ่นทองคำปิดประดับตกแต่ง มีน้ำหนักถึง ๘๐๐ ชั่ง เย็บร้อยรัดไว้ด้วยเส้นด้ายทองคำประดับอัญมณมีีค่า
นานาชนิด กลีบบัวคว่ำบัวหงายที่รองรับปลียอดทองคำยังหุ้มไว้ด้วยแผ่นทองคำล้ำค่า "ปลียอดทองคำ" ส่วนบนสุด
จึงเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้องค์พระบรมธาตุเจดีย์งามสง่าย่ิงข้ึน 

 ชื่นฉ่ำธรรมชาต ิ

ชื่นฉ่ำธรรมชาติ หมายถึง นครศรีธรรมราชมีทั้งลักษณะภูมิประเทศที่เป็นภูเขา และชายฝั่งทะเล จึงมี
ธรรมชาติที่สวยงามให้ช่ืนชม ในอุทยานแห่งชาติเขาหลวง ป่าไม้ยังคงไว้ซึ่งความสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ำมีน้ำตก
อันงดงาม เช่น น้ำตกกรุงชิง น้ำตกในเขียว น้ำตกสี่ขีด มีถ้ำเขาวังทองที่มีก้อนหินลูกน้อยหน่า ชื่นชมธรรมชาติ
ตลอดแนวชายทะเลมีทั้งหาดทรายขาว ป่าโกงกาง เกาะ อ่าว แหลม และแก่งหิน มีชายหาดที่สวยงาม เช่น หาดหิน
งาม และหาดในเพลา 

 
 
 

ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดนครศรีธรรมราช 
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 แร่ธาตุอุดม 

แร่ธาตุอุดม หมายถึง นครศรีธรรมราชอุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุชนิดต่าง ๆ มีทั้งยิปช่ัมซึ่งเป็นแร่ที่มีมูลค่า
มากที่สุดในนครศรีธรรมราช พบมากในอำเภอทุ่งใหญ่และฉวาง แหล่งแร่ดีบุกพบในหลายอำเภอใช้ประโยชน์ใน
การทำภาชนะบรรจุอาหาร สีทาบ้าน ทำแก้วเนื้อทึบ แร่วุลแฟรมพบบริเวณเดียวกับแร่ดีบุก ใช้ทำไส้หลอดไฟฟ้า 
นอกจากนี้ยังมีแร่อื่น ๆ อีก เช่นพลวงแบไรท์ดินขาวเหล็ก บอลเคลย์ 

 เครื่องถม 

เครื่องถม หมายถึง เครื่องถมของนครศรีธรรมราชมีช่ือเสียงมาต้ังแต่สมัยอยุธยาเครื่องราชูปโภคทั้งหลาย
ล้วนแต่เป็นเครื่องถมจากนครศรีธรรมราช ถมนครมีทั้งถมเงินและถมทองประดิษฐ์เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทขันน้ำ
พานรอง กรอบรูป ถาด ตลับแป้ง ตลับบุหรี่ กระเป๋าถือสตรี เข็มกลัดกำไล และอื่น ๆ 
สามกษัตริย์ หมายถึง สายสร้อยสามกษัตรยิ์ ประกอบด้วยทอง นาค และเงิน จัดเป็นเครื่องประดับที่เปน็เอกลักษณ์
ของนครศรีธรรมราช 

 มากวัด มากศลิป ์

มากวัด หมายถึง นครศรีธรรมราชมีวัดมากกว่า ๖๐๐ วัด 
มากศิลป์ หมายถึง ศิลปหัตถกรรมของนครศรีธรรมราชมีมากกว่าจังหวัดอื่นในภาคใต้ มีทั้งแกะสลักไม้ 

แกะหนัง จักสานย่านลิเพา สานพัดใบพ้อ สานเสื่อกระจูด ทำเครื่องปั้นดินเผา เครื่องถมเงินและถมทองและ
เครื่องประดับเงิน 

 ครบสิ้นกุ้งป ู

ครบสิ้นกุ้งปู หมายถึง นครศรีธรรมราชอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธ์ุธัญญาหารเป็นอู่ข้าวอู่น้ำ อาหารการกิน
ของนครศรีธรรมราชจึงมีทุกฤดูกาล มีทั้งทำนาข้าว สวนผลไม้ อาหารทะเลสดทุกชนิด 
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นครศรีธรรมราช เป็นเมืองโบราณที่มีความสำคัญทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง และ

ศาสนามากที่สุดเมืองหนึ่ง ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นครศรีธรรมราชมีชื่อเสียงเป็นที ่รู้จ ักกันอย่าง
กว้างขวางมาไม่น้อยกว่า 1800 ปีมาแล้ว หลักฐานทางโบราณคดี และหลักฐานทางเอกสารที่ปรากฏในขณะนี้
ยืนยันได้ว่านครศรีธรรมราช มีกำเนิดมาแล้วตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 7 เป็นอย่างน้อย   

จาก ประวัติศาสตร์อันยาวนานแห่งนครศรีธรรมราช สามารถประมวลได้ว่า "นครศรีธรรมราช"ได้ปรากฏ
ชื่อในที่ต่างๆ หลายชื่อตามความรู้ความเข้าใจที่สืบทอด กันมา และสำเนียงภาษาของชนชาติต่าง ๆ ที่เคยเดิน
ทางผ่านในระยะเวลาที่ต่างกัน เช่น ตามพลิงคม ตามพรลิงค์ มัทธาลิงคม ตามพลิงเกศวร โฮลิง โพลิง เชียะโท้ว 
โลแค็ก (Locae) สิริธรรมนคร ศรีธรรมราช ลิกอร์ (Ligor) ละคอน คิวตูตอน สุวรรณปุระ ปาฏลีบุตร (Pataliputra) 
และเมืองนคร เป็นต้น   

คำว่า "นครศรีธรรมราช" น่าจะมาจากสร้อยพระนามของปฐมกษัตริย์ผู้ครองนครศรีธรรมราช คือพระเจ้า
ศรีธรรมาโศกราช คำนี้แปลความได้ว่า "นครอันงานสง่าแห่ง พระราชาผู้ทรงธรรม" และธรรมของราชาแห่งนครนี้ก็
คือ ธรรมแห่งพระพุทธศาสนา   

ถ้าจะลำดับความเป็นมาของนครศรีธรรมราช จากหลักฐานโบราณคดี และประวัติศาสตร์ที่สืบค้นได้ใน
ขณะนี้ พบว่ามีภูมิหลังอันยาวนานนับตั้งแต่ยุคหินกลางในราว 8,350-11 ,000 ปีที่ล่วงมา จากหลักฐานมกีาร
พบเครื่องหินที่มีตัวขวานยาวใหญ่ (บางคนเรียกว่าระนาดหิน) ที่อำเภอท่าศาลา ในยุคโลหะได้พบหลักฐานทาง
โบราณคดี คือ กลองมโหระทึกสำริด 2 ใบ ที่บ้านเกตุกาย ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง และที่คลองคุดด้วน อำเภอ
ฉวาง   

นอกจากนี้ ในบริเวณพื้นที่อำเภอสิชลปัจจุบัน ยังมีร่องรอยโบราณสถาน และโบราณวัตถุเกี่ยวเนื่องใน
ศาสนาพราหมณ์ ซึ่งมีอายุเก่าแก่ที่สุดในนครศรีธรรมราช เช่น พระพุทธรูปสำริด ศิลปแบบอมราวดีของอินเดีย 
และเศียรพระพุทธรูปศิลปแบบคุปตะอินเดีย เป็นต้น จากหลักฐานเหล่าน้ีแสดงให้เห็นว่า ในช่วงนี้นครศรีธรรมราช
ได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมมาจากอินเดียอย่างมากมาย ทั้งในด้านศาสนา ความเช่ือ อักษร ภาษา ประเพณี และการ
ปกครอง จนกลายเป็นพื้นฐานวัฒนธรรม นครศรีธรรมราชมาถึงปัจจุบันน้ี   

พุทธศตวรรษที่ 17-19 เป็นช่วงที่นครศรีธรรมราชมีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุด ภายใต้การปกครองของ
ราชวงศ์ศรีธรรมาโศกราช ปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองน่าจะ เนื่องมากจากการเป็นสถานีการค้า
สำคัญของคาบสมุทรไทยเป็นจุดพักถ่าย ซื้อสินค้าระหว่างตะวันออกกับตะวันตกที่ดีที่สุดในเวลานั้น ประกอบกับ
บริเวณหาดทรายแก้วอันเป็นศูนย์กลางของชุมชน เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธองค์ความ
ศรัทธาและความเลื่อมใสในบวรพุทธศาสนา จึงเป็นปัจจัยชักนำให้ผู้คนจากทุกสารทิศในภาคใต้เข้ามาต้ังถ่ินฐานใน
นครศรีธรรมราชอย่างหนาแน่นในราว พ.ศ. 1700 เศษ ราชวงศ์ศรีธรรมาโศกราชก็สามารถจัดการปกครอง  
หัวเมืองรายรอบได้สำเร็จถึง 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 “จังหวดันครศรีธรรมราช” 
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จากหลักฐานตำนานเมืองนครศรีธรรมราช ตำนานพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช ตลอดถึงวรรณกรรมเรือ่ง

พระนิพพานสูตรทุกสำนวน ต่างยืนยันให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความรุ่งเรืองไพศาลของนครศรีธรรมราช ในยุค
ดังกล่าวและสามารถควบคุมหัวเมืองอื่น ๆ  ได้ทั่วถึงคาบสมุทร มีแสนยานุภาพเกรียงไกรถึงขนาดกรีธาทัพไปตีลังกา
ถึงสองครั้ง   

เหนือสิ่งอื่นใดราชวงศ์ศรีธรรมาโศกราช ได้สถาปนาพระพุทธศาสนา ลัทธิลังกาวงศ์ ขึ้นอย่างมั่นคงใน
นครศรีธรรมราช มีการบูรณะพระเจดีย์เดิมให้เป็นทรงระฆังคว่ำอันเป็นศิลปะลังกา จนนครศรีธรรมราชกลายเป็น
ศูนย์กลางวัฒนธรรม เป็นเมืองแม่แห่งวัฒนธรรมที่ได้ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมไปยังหัวเมืองอื่น ๆ รวมทั้งสุโขทัยซึ่ง
ในเวลาน้ันเพิ่งเริ่มก่อตัวข้ึนเป็นราชธานีทางภาคเหนือตอนล่างใหม่ ๆ   

ในช่วงแรกของการตั้งกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี คือ สมัยสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ได้แต่งตั้ง
อุปราช (พัฒน์) บุตรเขยของพระเจ้านครศรีธรรมราช (หนู) ข้ึนเป็น “เจ้าพระยานครศรีธรรมราช" เจ้าพระยานคร
นครศรีธรรมราช (พัฒน์) รับราชการมาจนถึงปลายรัชสมัยรัชกาลที่ 2 จึงได้กราบทูลลาออกจากตําแหน่งด้วยเห็น
ว่า ชราภาพมากแล้ว พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย จึงได้โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งพระบริรักษ์ ภูเบศร ผู้ช่วย
ราชการเมืองนครศรีธรรมราชเปน็เจา้เมืองนครศรีธรรมราช ต่อมากระทำความดีความชอบในราชการ จนได้รับการ
แต่งตั้งเป็นเจ้าพระยานครศรีธรรมราช คนทั่วไปรู้จักในนาม “เจ้าพระยานครน้อย” 

เจ ้าพระยานครศรีธรรมราช (น ้อย ) ตามหลักฐานทางราชการ กล ่าวว ่า เป ็นบุตรเจ ้าพระยา
นครศรีธรรมราช (พัฒน์) แต่คนทั่วไปทราบกันว่าเป็นโอรสพระเจ้ากรุงธนบุรี   

เจ้าพระยานครศรีธรรมราชผู้นี้ มีความสามารถ ได้ปราบปรามหัวเมืองมลายู  ได้สงบราบคาบเป็นนกัการ
ทูตที่สำคัญคนหนึ่ง โดยเฉพาะการเจรจากับอังกฤษในสมัยรัชกาลที่ 2-3 ได้ทําให้เมืองนครศรีธรรมราชมีอิทธิพล
ต่อหัวเมืองมลายูเป็นที่น่านับถือยำเกรงแก่บริษัทอังกฤษซึ่งกำลังแผ่อิทธิพลทางการค้าขายและทางการเมืองใน
ภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อย) ยังเป็นผู้มีฝีมือในทางช่างหลายอยา่ง 
เช่น ฝ ีม ือในทางการต่อเร ือจนได้ร ับสมญาว่าเป ็น "นาวีสถาปนิก" และในสมัยรั ชกาลที ่ 4 เจ ้าพระยา 
นครศรีธรรมราช (น้อย) ก็ได้ถวายพระแท่นถมตะทอง และพระราชยานถมอีกด้วย   

ภายหลังที่เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อย) ถึงแก่อสัญกรรม เจ้าเมืองนครศรีธรรมราชคนถัดมา คือ
เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง) ผู ้บุตรไม่เข็มแข็งเท่าที ่ควรเป็นเหตุให้หัวเมื องกระด่างกระเดื ่อง 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงแก้ไขจัดการปกครองหัวเมืองปักษ์ใต้ โดยให้มีการปกครองเป็น
มณฑลนครศรีธรรมราชจึงเป็นมณฑลหนึ่งของประเทศไทย โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระยาสุขุมนัยวินิต 
(ปั้นสุขุม) เป็นข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลนครศรีธรรมราช ในพ.ศ. 2439   

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการเปลี่ยนแปลงการบริหารราชการแผ่นดินดา้น
การปกครองหัวเมืองอีกครั้งหนึ่งในรัชกาลนี้ โปรดฯ ให้มีการแต่งตั้งตําแหน่งอุปราชปักษ์ใต้ขึ้น เพื่อปกครองหัว
เมืองปักษ์ใต้ทั้งหมดในการนี้ได้ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งสมเด็จเ จ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร กรมหลวงลพบุรี 
ราเมศวร์ ดำรงตําแหน่งอุปราชปักษ์ใต้   

จนกระทั่งได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 จึงได้ยุบมณฑลนครศรีธรรมราชลงเป็น
จังหวัดหนึ่งของราชอาณาจักรไทย และดำรงฐานะดังกล่าวเรื่อยมาจนปัจจุบัน   

ด้วยเหตุที่นครศรีธรรมราชมี ประวัติอันยาวนานมาก ก่อนกรุงสุโขทัย ซึ่งถือว่าเป็นราชธานีแรกของไทยมี
ความเจริญรุ่งเรืองทางพุทธศาสนา และศาสนาพราหมณ์มาก่อนศิลปวัฒนธรรม เช่น ประติมากรรม สถาปัตยกรรม 
จิตรกรรม ช่างฝีมือพื ้นบ้าน การละเล่น และ ขนบธรรมเนียมประเพณีอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมจึงมีมาก 
ซึ่งชาวเมืองยังยึดถือปฏิบัติกันอยู่ในปัจจุบัน นครศรีธรรมราชจึงมีอารยธรรมและศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์
ของชาติบ้านเมืองมาจนกระทั่งปัจจุบันน้ี 



 146 

ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบรหิาร ปกีารศึกษา 2564         งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 
 

 

อำเภอ/กิ่งอำเภอ 
จำนวนประชากร รวมท้ังจังหวัด/

อำเภอ 
จำนวนบ้าน จำนวนบ้าน

ทั้งจังหวัด ชาย หญิง รวม 

จังหวัดนครศรีธรรมราช  771,530  788,903 1,560,433 1,560,433 565,508 565,508 

1. อำเภอเมือง 78,209 78,789 156,998 272,502 59,044 108,767 

   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 48,939 54,253 103,192  45,878  

   เทศบาลตำบลท่าแพ 2,015 2,102 4,117  1,266  

   เทศบาลตำบลปากนคร 3,189 3,143 6,332  1,946  

   เทศบาลตำบลบางจาก 889 974 1,863  633  

2. อำเภอพรหมคีรี 13,462 13,840 27,302 37,437 8,673 12,265 

   เทศบาลตำบลทอนหงส์ 1,680 1,697 3,377  1,005  

   เทศบาลตำบลพรหมโลก 3,316 3,442 6,758  2,587  

3. อำเภอลานสกา 19,042 20,068 39,110 40,910 14,061 15,055 

   เทศบาลตำบลลานสกา 875 925 1,800  994  

4. อำเภอฉวาง 26,534 28,046 54,580 67,083 18,956 25,393 

   เทศบาลตำบลฉวาง 1,277 1,315 2,592  1,274  

   เทศบาลตำบลไม้เรียง 1,206 1,260 2,466  1,242  

   เทศบาลตำบลจันดี 3,546 3,899 7,445  3,921  

5. อำเภอพิปูน 8,967 9,220 18,187 29,122 7,087 11,493 

   เทศบาลตำบลพิปูน 1,329 1,425 2,754  1,099  

   เทศบาลตำบลเขาพระ 4,068 4,113 8,181  3,307  

6. อำเภอเชียรใหญ่ 20,722 20,706 41,428 43,152 13,978 14,710 

   เทศบาลตำบลเชียรใหญ่ 866 858 1,724  732  

7. อำเภอชะอวด 41,043 41,707 82,750 86,474 29,111 30,763 

   เทศบาลตำบลชะอวด 1,711 2,013 3,724  1,652  

8. อำเภอท่าศาลา 55,276 58,047 113,323 116,307 34,323 36,041 

   เทศบาลตำบลท่าศาลา 1,403 1,581 2,984  1,718  

9. อำเภอทุ่งสง 59,811 57,347 117,158 161,685 45,868 63,164 

   เทศบาลตำบลที่วัง 7,023 6,991 14,014  6,130  

   เทศบาลเมืองทุ่งสง 14,061 16,452 30,513  11,166  

10. อำเภอนาบอน 12,001 12,342 24,343 26,778 8,295 9,420 

   เทศบาลตำบลนาบอน 1,188 1,247 2,435  1,125  
 

ข้อมูลสถิติเกีย่วกับประชากรจังหวดันครศรีธรรมราช 
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อำเภอ/กิ่งอำเภอ 
จำนวนประชากร รวมท้ังจังหวัด/

อำเภอ 
จำนวนบ้าน จำนวนบ้าน

ทั้งจังหวัด ชาย หญิง รวม 

11. อำเภอทุ่งใหญ่ 34,518 34,916 69,434 74,667 23,572 26,562 

   เทศบาลตำบลท่ายาง 2,511 2,722 5,233  2,990  

12. อำเภอปากพนัง 39,900 39,290 79,190 98,857 25,131 32,881 

   เทศบาลตำบลปากพนัง 9,711 9,956 19,667  7,750  

13. อำเภอร่อนพิบูลย์ 30,636 30,803 61,439 82,330 19,413 26,729 

   เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ 3,777 4,139 7,916  3,163  

   เทศบาลตำบลหินตก 4,285 4,254 8,539  2,839  

   เทศบาลเขาชุมทอง 2,161 2,275 4,436  1,314  

14. อำเภอสิชล 40,615 41,273 81,888 88,953 27,730 31,504 

   เทศบาลตำบลสิชล 3,418 3,647 7,065  3,774  

15. อำเภอขนอม 10,102 10,267 20,369 30,422 9,061 14,593 

   เทศบาลตำบลท้องเนียน 2,791 2,799 5,590  3,165  

   เทศบาลตำบลขนอม 2,206 2,257 4,463  2,367  

16. อำเภอหัวไทร 23,295 23,315 46,610 66,189 17,160 23,896 

   เทศบาลตำบลเกาะเพชร 3,474 3,395 6,869  2,087  

   เทศบาลตำบลหัวไทร 2,123 2,213 4,336  1,791  

   เทศบาลตำบลหน้าสตน 4,174 4,200 8,374  2,858  

17. อำเภอบางขัน 23,859 23,486 47,345 47,345 16,158 16,158 

18. อำเภอถ้ำพรรณรา 9,628 9,649 19,277 19,277 7,234 7,234 

19. อำเภอจุฬาภรณ์ 15,629 16,104 31,733 31,733 10,380 10,380 

20. อำเภอพระพรหม 21,825 22,372 44,197 44,197 15,695 15,695 

21. อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 11,338 11,468 22,806 31,562 7,690 10,440 

22. อำเภอนบพิตำ 16,757 16,786 33,543 33,543 11,616 11,616 

23. อำเภอช้างกลาง 14,694 15,214 29,908 29,908 10,749 10,749 

ที่มา : ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2561) 
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แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
๑. การกำหนดตำแหน่งและทิศทางการพัฒนาจังหวัด 

จากกรอบนโยบายและศักยภาพ โอกาส ข้อจำกัด จังหวัดนครศรีธรรมราชจึงกำหนดตำแหน่งและทิศ
ทางการพัฒนาจังหวัด โดยกำหนดวิสัยทัศน์จังหวัดนครศรีธรรมราชว่า “นครแห่งอารยธรรม น่าอยู่ น่าเที่ยว  
การเกษตรและอุตสาหกรรมยั่งยืน”     

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
(๑) วิสัยทัศน์ (Vision) “นครแห่งอารยธรรม น่าอยู ่น่าเที ่ยว การเกษตรและอุตสาหกรรมยั่งยืน” 

โดยมีคำนิยามวิสัยทัศน์ ดังนี ้

คำจากวิสยัทัศน ์ หมายถึง 
นครแห่งอารย

ธรรม 
นครศรีธรรมราชเมืองที่มีความหลากหลายทางศาสนา พลเมืองอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทร มี
แหล่งบ่มเพาะบุคคลด้วยสถาบันการเรียนรู้ทั้งในและนอกระบบ และมีประเพณี วัฒนธรรม 
ที่สืบทอดอย่างยาวนาน 

น่าอยู่น่าเท่ียว เมืองที่ปลอดภัยจากอาชญากรรม อุบัติภัย ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ชุมชนเข้มแข็ง เป็นที่อยู่
อาศัยชั้นดี และประชาชนมีความสุข มีสุขภาพอนามัยดี ชุมชนมีความมั่นคงทางอาหารสูง 
เป็นเมืองอาหารปลอดภัย เมืองสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เมืองพลังงานสะอาด เมืองที่
มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ำ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เมืองที่มี
ระบบสาธารณูปโภค ระบบคมนาคมที่เชื่อมโยงทั้งทางบก ทางราง ทางน้ำ ทางอากาศอย่าง
ครบวงจร ระบบโลจิสติกส์ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความเป็นเจ้าบ้านที่ดี และเป็นคนมี
อัธยาศัยไมตรีที่ดี เป็นเมืองแห่งท่องเที่ยวที่อบอุ่น 

การเกษตรและ
อุตสาหกรรมยั่งยืน 

นครศรีธรรมราชมีฐานเศรษฐกิจเข้มแข็งจากภายในจังหวัด เป็นแหล่งการผลิตทาง
การเกษตรที่มีความสมดุลของระบบนิเวศ และสภาพแวดล้อม มุ่งเน้นการผลิตที่มีคุณภาพ 
ปลอดภัย มีมาตรฐาน และเพิ่มมูลค่า ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค และนำนวัตกรรม 
เทคโนโลย ีอ ันท ันสม ัยมาประย ุกต ์ใช ้  ส ่งผลให ้ เกษตรกร ประชาชนชาวจ ังหวัด
นครศรีธรรมราช มีงาน อาชีพ รายได้  การบริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานการผลติทาง
การเกษตรที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในเรื่อง ดิน น้ำ และระบบชลประทาน รวมทั้งการจัดสรร
ที่ดินทำกิน เป็นเมืองที่เน้นการจัดการด้านการส่งเสริมการผลิตพืช สัตว์ ประมง การพัฒนา
ศักยภาพเกษตรกรสู่ Smart Farmer การพัฒนาองค์กรเกษตรกร ให้เข้มแข็งการบริหาร
จัดการฟาร์มสู่ Smart Farm ระบบการวางแผนการผลติ เพื่อการสร้างมูลค่าผ่านการแปรรปู
และ การพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร ที่มีความยั่งยืนและเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการตลาดทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ มีการแปรรูปเพิ่มคุณค่า มูลค่าสินค้าเกษตรสร้างผลตอบแทน
เชิงเศรษฐกิจ และการประยุกต์ใช้นวัตกรรมด้านการเกษตรคู ่ขนานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เศรษฐกิจเติบโตจากการท่องเที่ยว เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ นิเวศน์
ป่าเขา และทางทะเล และการท่องเที่ยวทางพุทธศาสนา เศรษฐกิจจากฐานการค้า การ
ลงทุน การบริการ และอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่เติบโต และแข่งขันได้ 
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(2) จุดยืนการพัฒนาของจังหวัด จากข้อมูลการวิเคราะห์ศักยภาพของจังหวัด และกำหนดทิศทางการ
พัฒนายุทธศาสตร์ในภาพรวมของจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กำหนดจุดยืนการพัฒนาของจังหวัด 3 ประเด็น ดังนี้ 
 1. เมืองสืบสานศิลปวัฒนธรรม สงบสุข น่าเที่ยว 
 2. เมืองเกษตรนวัตกรรม และอุตสาหกรรมสเีขียว 
 3. ศูนย์กลางการคมนาคมขนสง่ และกระจายสินค้าของภาคใต้ 

(3) เป้าหมายการพัฒนา 
 1. เพิ่มรายไดจ้ากการเกษตร  อุตสาหกรรม  และการท่องเที่ยว ยกระดับมาตรฐานคุณภาพ 
 2. ศิลปวัฒนธรรม  และประเพณีมีการสบืสานอย่างต่อเนื่อง 
 3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
 4. ประชาชนยึดหลกัธรรมะในการดำเนินชีวิต และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

(4) ประเด็นการพัฒนา 
 1. การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม  
 2. การพัฒนาการทอ่งเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ  ธรรมชาติ  และศิลปวัฒนธรรม 
 3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน  
 4. การพัฒนาคน ชุมชน และสงัคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
 5. การรักษาความมั่นคงและความสงบ เรียบร้อย 
 6. การสง่เสรมิศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 

เป้าหมาย 
การพัฒนา 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน เป้าหมายรายป ี

2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
1. เพิ ่มรายได้จาก
ก า ร เ ก ษ ต ร แ ล ะ
อุตสาหกรรม โดย
ควบค ู ่ ก ับการยก 
ระดับมาตรฐานคุณ 
ภาพ 

1.1 มูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมด ้ านการ 
เกษตรของจ ังหวัด 
เพิ่มข้ึนร้อยละ 1 ต่อ
ปี 
 

34,675 
ล้านบาท 

38,807 
ล้านบาท 

39,195 
ล้านบาท 

39,586 
ล้านบาท 

39,981
ล้านบาท 

40,380 
ล้านบาท 

40,783 
ล้านบาท 

2. เพิ ่มรายได ้จาก
การท่องเท่ียว 

2.1 รายได้จากการ
ท่องเที ่ยวเพ ิ ่ม ข้ึน 
ร้อยละ 15 ต่อปี 

14,465 
ล้านบาท 

15,579 
ล้านบาท 

15 15 15 15 15 

3. ทรัพยากรธรรม 
ชาติและสิ่งแวดล้อม 
ได ้ ร ับการจ ัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพ 
และย่ังยืน 
 
 
 
 
 
 
 

3.1. ร ้ อ ยล ะขอ ง
พื้นที่สีเขียวเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 2 
 
 

0.02 0.08 2 2 2 2 2 

3.2 ร ้ อ ยล ะขอ ง
ขยะม ูลฝอยท ี ่นำ
กลับมาใช้ประโยชน์ 
ร้อยละ 30 

N/A 38.04 44.84 30 30 30 30 

3.3 ร้อยละของการ
ใช ้พล ั งงานลดลง 
ร้อยละ 3 

1.08 2.76 3 3 3 3 3 
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เป้าหมาย 
การพัฒนา 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน เป้าหมายรายป ี

2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 

4. ประช า ช น ยึ ด
หลักธรรมะในการ
ดำเนินชีวิต และมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

4.1 ด ัชน ีช ี ้ว ัดคุณ 
ภาพชีวิตและความ 
ส ุ ข ม ว ล ร วม ของ
ประชาชนเพิ ่ม ข้ึน 
ปีละ 23 หมู่บ้าน 

138 23 23 23 23 23 23 

5. ศิลปวัฒนธรรม
และประเพณีมีการ
สืบสานอย่างต่อเนื่อง 

5.1 ร ะด ั บ ความ 
ส ำ เ ร ็ จ ข อ ง ก า ร
ดำ เน ิ น ง านศ ิ ลป 
ว ั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ
ประเพณี  ส ื บสาน
อย่างต่อเนื่อง 

ระดับ 5 ระดับ 5 *ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 

*   พิจารณาจากระดับความสำเร็จของการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ปลูกฝังให้ประชาชน  
รักศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น โดยเน้นกิจกรรมการสืบสาน สืบทอด ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีของ  
ทุกองค์กรอย่างต่อเนื่องและมีส่วนร่วม 

ระดับคะแนน 1 จัดประชุมเพื่อรวบรวมกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องกับประเพณี ศิลปวัฒนธรรม กำหนด
เป็นแผนปฏิบัติการด้านศิลปวัฒนธรรม และประเพณี และกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนของ
ตัวช้ีวัดผลสำเร็จต่างๆ 

ระดับคะแนน 2 ดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีได้ครบถ้วน ร้อยละ 
100 

ระดับคะแนน 3 มีรายงานสรุปผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม/โครงการจากหน่วยงานที่ดำเนินการได้
ครบถ้วน 

ระดับคะแนน 4 สรุปประเมินผลสำเร็จในภาพรวมของแผนปฏิบัติการฯ ตามตัวชี ้วัดที ่กำหนดไว้ได้ อย่าง
ชัดเจน พร้อมอภิปรายผล และปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะในภาพรวม 

ระดับคะแนน 5 จัดประชุมสัมมนาผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการต่างๆ ที ่เกี่ยวข้อง และสามารถ
กำหนดแนวทางการสร้างความยั่งยืนด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี เพื่อเสนอผู้บรหิารกำหนด
ไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดต่อไป 
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ประเด็นการพัฒนาที่ ๑   
การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

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

๑. เป้าประสงคข์องประเด็นการพัฒนา 
     1.1  เป็นเมอืงเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ เกษตรนวัตกรรม ทอ่งเที่ยวเกษตร และเกษตรอุตสาหกรรม
สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม ได้รับการจัดการอย่างมปีระสิทธิภาพ 

๒. ตัวชี้วัดและคา่เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
การพัฒนา 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน เป้าหมายรายป ี

2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
2.1  เป ็ น เม ื อ ง
เ ก ษ ต ร ส ุ ข ภ า พ
เ ก ษ ต ร ค ุ ณ ภ า พ
เกษตรนว ัตกรรม
ท ่อง เท ี ่ ยวเกษตร 
และเกษตรอุตสาห-
กรรม สีเขียวที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ได ้ ร ับการจ ัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 . 1 . 1  จ ำ น ว น
ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจาก
การใช ้เทคโนโล ยี
นวัตกรรม/1 

1 1 1 1 1 1 1 

2.1.2 ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึน 
ของรายได ้จากผลิต 
ภัณฑ์ที ่ใช้เทคโนโลยี
นวัตกรรม/ร้อยละ 25 

N/A N/A 10 15 20 25 25 

2.1.3 จำนวนแหล่งน้ำ
ชุมชนท่ีเพิ่มข้ึน/45 

13 10 27 13 9 9 9 

2.1.4 ร ้ อยละท่ี
เพิ่มขึ้นของโครงสรา้ง
พื้นฐานด้านคมนาคม
ขนส ่ ง ได ้ ร ั บ ก า ร
ปรับปรุงและพัฒนา/
ร้อยละ 20 

4 4 4 4 4 4 4 

2.1.5 ร้อยละ 5 ของ
สถานประกอบการท่ี
ได ้ ร ั บการร ั บรอง
อุตสาหกรรมสีเขียว/
ร้อยละ 5 

5.18 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

3. กลยุทธ ์
 3.1 พัฒนาสินค้าเกษตร บริหารจัดการน้ำและบริการทางการเกษตร การเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 3.2 พัฒนาระบบการท่องเที ่ยวเกษตรที่ได้มาตรฐานบนปัจจัยพื ้นฐานด้านการเกษตรที่มีคุณภาพ  

          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 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 2 
การพัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวฒันธรรม 

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

๑. เป้าประสงคข์องประเด็นการพัฒนา 
     1.1 เพิ่มรายไดจ้ากการท่องเที่ยว 

1.2 แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพฒันาให้ได้มาตรฐาน 
1.3 เพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการทอ่งเที่ยว 

๒. ตัวชี้วัดและคา่เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
การพัฒนา 

ตัวช้ีวัด/ 
เป้าหมายรวม 5 ปี 

ข้อมูลพ้ืนฐาน เป้าหมายรายป ี
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 

2.1 เพิ่มรายได้จาก
การท่องเท่ียว 
 

2.1.1 ร ้อยละของ
รายได ้จากการท ่อง 
เที่ยวเพิ่มขึ้น/ร้อยละ 
15  

14,465 
ล้านบาท 

15,579 
ล้านบาท 

15 15 15 15 15 

2.2 แหล่งท่องเที่ยว
ได้รับการพัฒนาให้ได้
มาตรฐาน 

2.2.1 จำนวนแหล่ง
ท่องเที ่ยวได้รับการ
พัฒนาให้ได้มาตรฐาน 
/10แห่ง 

3 2 2 2 2 2 2 

2.3 เพิ ่มศักยภาพ
บุคลากรด้านการ
ท่องเท่ียว 

2.3.1 จำนวนบุคลากร
ด้านการท่องเที ่ยวท่ี
ได ้ ร ั บการพ ัฒนา
ศักยภาพ/ไม่น้อยกว่า 
100 คน 

210  300 5,000 200 200 200 200 

3. กลยุทธ ์
3.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พื้นที่ แหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว ที่ได้

มาตรฐาน 
 3.2 พัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย เสริมสร้างโอกาสและศักยภาพ

การแข่งขัน ในตลาดการท่องเที่ยว 
3.3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการการและสื่อสารการตลาดท่องเที่ยวเชิงรุก ภายใต้ชื่อนครสองธรรม 

“ธรรมะและธรรมชาติ” 
 3.4 พัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพบุคลกร แรงงานรองรับการท่องเที ่ยวที ่ได้มาตรฐาน  

เกิดความประทับใจแก่ผู้มาเยือน 
 3.5 ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีชีวิตชุมชนตามวิถีชาวนคร เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 3 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

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

๑. เป้าประสงคข์องประเด็นการพัฒนา 
1.1 ทรัพยากรธรรมชาติ น้ำ สิ่งแวดล้อม ได้รับการจัดการอย่างมีประสทิธิภาพและใช้อย่างยั่งยืน 
1.2 การจัดการพลังงานอย่างมปีระสทิธิภาพและใช้อย่างประหยัด 

๒. ตัวชี้วัดและคา่เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
การพัฒนา 

ตัวช้ีวัด/ 
เป้าหมายรวม 5 ปี 

ข้อมูลพ้ืนฐาน เป้าหมายรายป ี
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 

2.1 ทรัพยากรธรรม 
ชาติ น้ำ สิ่งแวดล้อม
ได้รับการจัดการอย่าง
มีประสิทธิภาพและ
ใช้อย่างย่ังยืน 

2.1.1 ร ้อยละของ
พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น/
ร้อยละ 2 

0.02 0.08 2 2 2 2 2 

2.1.2 ร ้อยละของ
ขยะม ู ลฝอยท ี ่ นำ
กลับมาใช้ประโยชน์/
ร้อยละ 30 

N/A 38.04 44.84 30 30 30 30 

2.1.3 จำนวนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ ่นที ่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพใน
การจัดการภัยพิบัติ/
40 

20 25 29 32 38 40 40 

2.2 การจัดการพลังงาน 
อย่างมีประสิทธิภาพ
และใช้อย่างประหยัด 

2.2.1 ร้อยละของการ
ใช้พลังงานลดลง/ 
ร้อยละ 3 

1.08 2.76 3 3 3 3 3 

2.2.2 การใช้พลังงาน
ทดแทนเพิ ่มขึ ้น/80 
toe 

N/A N/A 20 20 20 20 20 

3. กลยุทธ์ 
3.1 พัฒนากระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ำ และสิ่งแวดล้อมในชุมชนรองรับการเกษตร การ

ท่องเที่ยวและการพัฒนาจังหวัดโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
3.2 อนุรักษ์ ป้องกัน ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เติมความสมบูรณ์ในระบบนิเวศพื้นที่ป่า 

เขา ลำน้ำหลักและนิเวศทางทะเลจังหวัด 
3.3 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการจัดการภัยพิบัติ สาธารณภัยที่ยั่งยืน 
 3.4 ส่งเสริม สนับสนุน รณรงค์ และเสริมสร้างความสามารถในการพัฒนาสู่เมืองแห่งพลังงานทดแทน 

และการประหยัดพลังงาน 
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ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบรหิาร ปกีารศึกษา 2564         งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 
การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

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

๑. เป้าประสงคข์องประเด็นการพัฒนา 
 1.1 ประชาชนได้รับสวัสดิการพื้นฐานอย่างทั่วถึงมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุข 
 1.2 การศึกษามีคุณภาพ ทัดเทียมกับค่ามาตรฐานการศึกษา 
 1.3 ชุมชนเข้มแข็งตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. ตัวชี้วัดและคา่เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
การพัฒนา 

ตัวช้ีวัด/ 
เป้าหมายรวม 5 ปี 

ข้อมูลพ้ืนฐาน เป้าหมายรายป ี
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 

2.1 ประชาชนได้รับ 
สวัสดิการพื ้นฐาน
อย่างท่ัวถึงมีคุณภาพ 
ชีวิตท่ีดี และมีความสุข 

2.1.1 ด ัชน ี ความ
มั่นคงของมนุษย/95 

80 80 80 85 90 95 95 

2.2 การศ ึ กษามี
คุณภาพ ทัดเทียมกับ
ค่ามาตรฐานการศึกษา 

2.2.1 ค่าเฉลี่ยคะแนน 
O-net ม.3/60 

35.82 
 

34.64 
 

40 
 

45 
 

50 
 

55 
 

60 

2.2.2 ป ีการศ ึกษา
เฉลี ่ยของคนจังหวัด
นครศรีธรรมราช สูง
กว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ประเทศ/9.7 

9.50 N/A 9.1 9.4 9.5 9.6 9.7 

2.3 ชุมชนเข้มแข็ง
ตามแนวปร ั ชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.3.1 ร ้อยละของ
ช ุมชนเข้มแข็งตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง/ร้อยละ 60 

30 35 40 45 50 55 60 

3. กลยุทธ ์
3.1 พัฒนาคนคุณภาพการให้บริการทางสังคม และการเข้าถึงสวัสดิการพื้นฐานของประชาชน อย่างทั่วถึง 

เป็นธรรมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
3.2 ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนให้มีสุขภาพดีถ้วนหน้าและมีความสุข 
 3.3 สร้างความปรองดองสมานฉันท์ เป็นธรรมแก่ประชาชน ชุมชน สังคม เป็น  “นครที่น่าอยู่ ชุมชน

เข้มแข็ง” 
 3.4 ยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระดับให้ได้มาตรฐาน ให้เป็น “นครแห่งการเรียนรู้” 
3.5 เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง มั ่งคั ่ง ยั ่งยืน สร้างงาน สร้างอาชีพตามแนวปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
3.6 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
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ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบรหิาร ปกีารศึกษา 2564         งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 
การรักษาความมั่นคง และความสงบเรียบร้อย 

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

๑. เป้าประสงคข์องประเด็นการพัฒนา 
 1.1 สังคมปลอดยาเสพติด 
 1.2 ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน และมคุีณภาพชีวิตที่ดี 

๒. ตัวชี้วัดและคา่เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
การพัฒนา 

ตัวช้ีวัด/ 
เป้าหมายรวม 5 ปี 

ข้อมูลพ้ืนฐาน เป้าหมายรายป ี
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 

2.1 สังคมปลอดยา
เสพติด 

2.1.1 ร้อยละของ
หมู่บ้าน/ชุมชนเอา 
ชนะปัญหายาเสพ
ติดอย่างยั่งยืน/ร้อย
ละ 55 

25 30 35 40 45 50 55 

2.2 ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทร ัพย ์ ส ิ น และมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

2.2.1 อัตราการลดลง
ของคดีอาชญากรรม
ทุกประเภท/ร้อยละ 
95 

80 80 80 85 90 95 95 

2.2.2 อัตราการลดลง
การเกิดอุบัติเหตุ/ 
ร้อยละ95 

75 75 75 80 85 90 95 

3. กลยุทธ ์
3.1 จัดให้มีการป้องกัน ปราบปราม สร้างความเข้มแข็งและพัฒนามวลชนเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน 
3.2 พัฒนาสร้างระบบความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบรหิาร ปกีารศึกษา 2564         งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 6 
การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม 

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

๑. เป้าประสงคข์องประเด็นการพัฒนา 
 1.1 ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีมีการสบืสานอย่างต่อเนือ่ง 

๒. ตัวชี้วัดและคา่เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
การพัฒนา 

ตัวช้ีวัด/ 
เป้าหมายรวม 5 ปี 

ข้อมูลพ้ืนฐาน เป้าหมายรายป ี
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 

2.1 ศิลปวัฒนธรรม
และประเพณีมีการ
สืบสานอย่างต่อเนื่อง 

2.1 ระดับความสำเร็จ
ของการดำเน ินงาน
ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีสืบสานอย่าง
ต่อเนื่อง/ระดับ 5 

ระดับ 5 ระดับ 5 *ระดับ 
5 

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 

3. กลยุทธ ์
3.1 พัฒนาระบบการจัดการวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา ศิลปะ ภูมิปัญญาแผ่นดิน ให้มีความยั่งยืน สร้าง

คุณค่าเพิ่มแก่ชุมชนและจังหวัด 
3.2  อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน พัฒนาและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม 

*   พิจารณาจากระดับความสำเร็จของการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ปลูกฝังให้ประชาชน  
รักศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น โดยเน้นกิจกรรมการสืบสาน สืบทอด ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีของ  
ทุกองค์กรอย่างต่อเนื่องและมีส่วนร่วม 

ระดับคะแนน 1 จัดประชุมเพื่อรวบรวมกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องกับประเพณี ศิลปวัฒนธรรม กำหนด
เป็นแผนปฏิบัติการด้านศิลปวัฒนธรรม และประเพณี และกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนของ
ตัวช้ีวัดผลสำเร็จต่างๆ 

ระดับคะแนน 2 ดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีได้ครบถ้วน ร้อยละ 
100 

ระดับคะแนน 3 มีรายงานสรุปผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม/โครงการจากหน่วยงานที่ดำเนินการได้
ครบถ้วน 

ระดับคะแนน 4 สรุปประเมินผลสำเร็จในภาพรวมของแผนปฏิบัติการฯ ตามตัวชี ้วัดที ่กำหนดไว้ได้อย่าง
ชัดเจน พร้อมอภิปรายผล และปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะในภาพรวม 

ระดับคะแนน 5 จัดประชุมสัมมนาผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการต่างๆ ที ่เกี่ยวข้อง และสามารถ
กำหนดแนวทางการสร้างความยั่งยืนด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี เพื่อเสนอผู้บรหิารกำหนด
ไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดต่อไป 

 
 
 


