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วิสัยทัศน ์ เมืองแห่งความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ สังคม ความม่ันคง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"     
                     (Sustainability Phatthalung) 
 
เมืองคนคุณภาพ หมายถึง   

- คนพัทลุงมีความรักทางวัฒนธรรม และวิถีดั้งเดิมท่ีมีคุณค่า มีการศึกษาดี เรียนรู้ตลอดชีวิต มีความ
เป็นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน พลเมืองโลก และความรัก ภาคภูมิใจในจังหวัดสูง มีความสามารถในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม และการปรับตัวท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงสูง 

- คนพัทลุงตืน่ตัวทางการเรียนรู้ เป็นเมืองการศึกษา ผู้คนใฝ่รู้ เรียนรู้ ตลอดชีวิต วัฒนธรรมการศึกษา
เข้มแข็ง สถานศึกษาทุกระดับมีคุณภาพ มาตรฐาน 

- คนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทุกมิติ (กาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ สังคม สิ่งแวดล้อมฯ) ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพในการจัดการสุขภาวะตนเอง ชุมชนตามศักยภาพท่ีมีอยู่ พัฒนาจังหวัดให้มุ่ง สู่ความเป็นเลิศใน
การเป็นเมืองสุขภาพดี ปัญญาดีท่ียั่งยืน 

 
เมืองสิ่งแวดล้อม หมายถึง 

- ทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดได้รับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนา และบริหารการใช้ประโยชน์ท่ี
คํานึงถึงการใช้อย่างยั่งยืน และเกิดคุณค่าทางสังคม และเศรษฐกิจ 

- ปัญหาทางสิ่งแวดล้อม ภัยทางธรรมชาติ ลดลง อย่างต่อเนื่อง มีระบบการจัดการ การป้องกัน และ
การรับมือท่ีมีประสิทธิภาพ 

- สังคมพัทลุงเป็นสังคมท่ีให้ความสําคัญกับการสร้างเมืองสีเขียว เกิดวัฒนธรรมการรักษ์ธรรมชาติใน
ทุกหมู่บ้าน ปัญหาการบุกรุกทําลายป่าไม้ ทรัพยากรลดลง พ้ืนท่ีป่าไม้เพ่ิมมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

- พัทลุงเป็นเมืองอากาศบริสุทธิ์ ไม่มีมลพิษทางสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะมีมาตรฐานเมือง 
สิ่งแวดล้อมท่ีด ี
 
ชุมชนเข้มแข็ง หมายถึง 

- ชุมชน ประชาชนมีวิถีชีวิตเรียบง่าย ดําเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
- ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้เพียงพอต่อการดํารงชีพ มีหลักประกันความม่ันคง มีความปลอดภัย  

ในชีวิตและทรัพย์สิน ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม มีศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์ สามารถดํารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 

- วัฒนธรรม ประเพณีของชุมชนได้รับการจัดการอย่างเข้มแข็ง มีคุณค่าทางการพัฒนาทางสังคม และ
เศรษฐกิจของชุมชน 
 

วิสัยทัศน ์
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การเกษตรและการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ย่ังยืน หมายถึง 

- เศรษฐกิจจังหวัดเติบโตอย่างต่อเนื่องจากการเกษตร ยึดหลักการผลิตท่ีเหมาะสมกับระบบนิเวศน์ ใช้
ทรัพยากรอย่างประหยัดมีประสิทธิภาพ ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความสมดุลต่อสภาพแวดล้อม รักษาอัตราการ
ผลิตให้อยู่ในระดับท่ีไม่ก่อให้เกิดผลเสียท้ังในระยะสั้นและระยะยาว 

- ผลผลิตทางการเกษตรมีความปลอดภัยต่อสุขภาพและพลานามัยของมนุษย์ เป็นการเกษตรจากการ
เรียนรู้บนพ้ืนฐานกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเกษตร และนําไปสู่การพ่ึงพาตนเองของเกษตรกร ผลผลิตมี
หลากหลายเพียงพอต่อการดํารงชีวิตและความม่ันคงทางอาหารของจังหวัด 

- วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ประเพณี ผลผลิตจากภูมิปัญญาของจังหวัด สามารถสร้างรายได้เข้าสู่จังหวัด 
- แหล่งท่องเท่ียว กิจกรรมการท่องเท่ียว ท้ังในพ้ืนท่ีนิเวศน์ภูเขา-ทะเลสาบ-วัฒนธรรม ศาสนา 

ประเพณี มีชื่อเสียงระดับประเทศ และนานาชาติ มุ่งสู่อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์แบบครบวงจร 
โดดเด่นในการท่องเท่ียว เพ่ือการเรียนรู้ ศึกษาดูงานการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ การท่องเท่ียวเพ่ือสุขภาพ การ
ท่องเท่ียวในเชิงวัฒนธรรม ชุมชนและท้องถ่ินมีความพร้อมในการเป็นเจ้าบ้านท่ีด ี

 
 
 
 

 

การบริหารเชิงพ้ืนท่ีและการพัฒนาจังหวัดพัทลุง มุ่งสู่เมืองคนคุณภาพ สิ่งแวดล้อมดี ชุมชนเข้มแข็ง 
การเกษตรและการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ยั่งยืน โดยน้อมนํา “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”มาปรับใช้ ในทุก
กระบวนการและทุกภาคส่วน ท้ังนี้ ได้กําหนดพันธกิจการพัฒนาจังหวัด ดังนี ้

1. พัฒนาคนให้มีคุณภาพ สุขภาพดี มีความรู้และปัญญา พร้อมคุณธรรม ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง 
พ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

2. เสริมสร้าง และจัดการให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และดูแลรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์อย่างรู้คุณค่า 

3. พัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความสามารถในการ
พ่ึงตนเอง ปรับตัวได้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 

4. พัฒนาการเกษตรให้มีความม่ังค่ังและยั่งยืน เป็นรายได้หลักทางเศรษฐกิจของจังหวัด และความม่ันคง
ทางอาหารในอนาคต 

5. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ให้มีคุณภาพมาตรฐานทางการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์แบบ
ครบวงจร 

 

 

พันธกิจ 
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จังหวัดพัทลุง เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ของประเทศไทย ท่ีมีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน ตั้งแต่
สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ดังปรากฏหลักฐานจากการค้นพบขวานหินขัดในท้องท่ีท่ัวไปหลายอําเภอในสมัยศรี
วิชัย (พุทธศตวรรษท่ี 13 –14) บริเวณเมืองพัทลุงเป็นแหล่งชุมชนท่ีได้รับวัฒนธรรมอินเดียในด้าน
พระพุทธศาสนาลัทธิมหายาน มีหลักฐานค้นพบ เช่น พระพิมพ์ดินดิบจํานวนมากเป็นรูปพระโพธิสัตว์ รูป
เทวดาโดยค้นพบบริเวณถํ้าคูหาสวรรค์ และถํ้าเขาอกทะล ุ

ต่อมาในพุทธศตวรรษท่ี 19 เมืองพัทลุงได้ตั้งข้ึนอย่างม่ันคงภายใต้การปกครองของกรุงศรีอยุธยา  
ในสมัย พระบรมไตรโลกนาถ ได้ปรากฏชื่อเมืองพัทลุง ในกฎหมายพระอัยการนาทหารหัวเมือง พ.ศ.1998 
ระบุว่าเมืองพัทลุง มีฐานะเป็นเมืองชั้นตรี ซึ่งนับได้ว่าเป็นหัวเมืองหนึ่งของพระราชอาณาจักรทางใต้ ท่ีตั้งเมือง
พัทลุงในระยะเริ่มแรกนั้น เชื่อกันว่า ตั้งอยู่ท่ีเมืองสทิงพระ จังหวัดสงขลาในปัจจุบัน มักจะประสบปัญหาโดน
โจมตีจากกลุ่มโจรสลัดมาเลย์ อยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มโจรสลัดราแจะอารูและอุยงคตนะ ได้เข้า
ปล้นสดมภ์โจมตีเผาทําลายเมืองอยู่เนืองๆ 

ในรัชสมัยพระเจ้าทรงธรรม ด๊ะโต๊ะโมกอล ชาวมุสลิมท่ีอพยพมาจากเมืองสาเลห์ บริเวณหมู่เกาะชวา  
ซึ่งเป็น ต้นตระกูลของสุลต่านสุไลมาน แห่งเมืองสงขลาได้เข้ามาตั้งถ่ินฐานค้าขาย ณ หัวเขาแดง แล้วตั้ง
ประชาคมมุสลิมข้ึน ตรงนั้นอย่างสงบ ไม่มีการขัดแย้งกับชาวเมืองท่ีอยู่มาก่อน ปักหลักอยู่ยาวนานจนมีผู้คน
อพยพมาอาศัยอยู่มากข้ึน ในท่ีสุดก็พัฒนาข้ึนมาเป็นเมืองท่าปลอดภาษี มีเรือสําเภาแวะเข้ามาซื้อ 

 

ประวัติจังหวัดพัทลุง 
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บทบาทของดะโต๊ะโมกอลได้รับการสนับสนุนจากอาณาจักรศรีอยุธยาด้วยดี พระเจ้าทรงธรรม 
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็น "ข้าหลวงใหญ่" ผู้ดํารงตําแหน่งนี้ต่อมาคือท่านสุไลมานบุตรชายคนโต มีหน้าท่ี
ปกครองดูแลรักษา ความสงบของพ้ืนท่ีตั้งแต่ตอนล่างของนครศรีธรรมราช มาจดเขตปัตตานี ครอบคลุม
ครึ่งล่างของเมืองตรัง ปะเหลียน พัทลุง และสงขลา นอกจากนี้ก็ต้องเก็บส่วยสาอากรส่งถวายพระเจ้าแผ่นดิน 
ท่ีกรุงศรีอยุธยา ท่านสุไลมานก็ได้ทํา หน้าท่ีนี้เรียบร้อยด้วยดีมาตลอด ต่อมาได้ย้ายเมืองสงขลาจากสทิงพระ
มายังหัวเขาแดงซึ่งมีชัยภมิูป้องกันตนเอง ได้ดีกว่า 

ในสมัยสุลต่านสุไลมาน บุตรของดะโต๊ะโมกอล ได้ส่ง ฟาริซีน้องชายซึ่งเป็นปลัดเมืองมาสร้างเมืองใหม่ 
ท่ี เขาชัยบุรี เพ่ือป้องกันศัตรูท่ีจะมาโจมตีเมืองสงขลาทางบก ภายหลังได้รับโปรดเกล้าฯ ให้เป็นเจ้าเมืองพัทลุง 
และ ได้ย้ายเมืองพัทลุงออกจากเมืองสงขลาตั้งแต่นั้น และตั้งเมืองอยู่ท่ีเขาชัยบุรีตลอดมาจนกระท่ังสิ้นกรุงศรี
อยุธยาเม่ือ ปี พ.ศ.2310 

ในสมัยธนบุรีและรัตนโกสินทร์ ได้มีการย้ายสถานท่ีตั้งเมืองอีกหลายครั้งและได้ยกข้ึนเป็นเมืองชั้นโท 
ใน รัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ในช่วงนี้เมืองพัทลุงมีผู้นําท่ีมีความสําคัญในการ
สร้างความ เจริญและความม่ันคงให้กับบ้านเมืองหลายท่าน อาทิ พระยาพัทลุง (ขุนคางเหล็ก) พระยาวิชิต
เสนา (ทองขาว) พระยาอภัยบริรักษ์ (จุ้ย จันทร์โรจน์วงศ์) ส่วนประชาชนชาวเมืองพัทลุงก็ได้มีบทบาทในการ
ร่วมมือกับผู้นํา ต่อสู้ ป้องกันเอกราชของชาติมาหลายครั้ง เช่น เม่ือสงครามเก้าทัพ (พ.ศ. 2328 – 2329) 
พม่าจัดกองทัพใหญ่ 9 ทัพ 1 ใน 9 ทัพ มีเกงหวุ่นแมงยีเป็นแม่ทัพ ยกลงมาตีทางใต้ ตีได้เมืองกระบุรี ระนอง 
ชุมพร ไชยา และนครศรีธรรมราช ตามลําดับ 
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ขณะท่ีกําลังจัดไพร่พลอยู่ท่ีนครศรีธรรมราช เพ่ือจะยกมาตีเมืองพัทลุงและสงขลานั้น พระยาพัทลุงโดย
ความ ร่วมมือจากพระมหาช่วยแห่งวัดป่าลิไลยก์ ได้รวบรวมชาวพัทลุงประมาณ 1,000 คน ยกออกไปตั้งขัด
ตาทัพท่ีคลอง ท่าเสม็ด จนกระท่ังทัพของสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท วังหน้าในรัชกาลท่ี 1 ทรง
ยกกองทัพมาช่วย หัวเมืองปักษ์ใต้ ตีทัพพม่าแตกหนีไป พระมหาช่วยได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ลาสิกขาแล้วแต่งตั้ง
เป็นพระยาทุกขราษฎร์ ช่วยราชการเมืองพัทลุง นอกจากสงครามกับพม่าแล้วชาวพัทลุงยังมีบทบาทสําคัญใน
การรักษาความม่ันคงปลอดภัย ของประเทศชาติในหัวเมืองภาคใต้ เพราะปรากฏอยู่เสมอว่าทางเมืองหลวงได้มี
คําสั่งให้เกณฑ์ชาวพัทลุง พร้อมด้วย เสบียงอาหารไปทําสงครามปราบปรามกบฏในหัวเมืองมลายูเช่น กบฏไทร
บุรี พ.ศ.2373 และพ.ศ.2381 ซึ่งบทบาท ดังกล่าวนี้สะท้อนให้เห็นความสําคัญของเมืองพัทลุง ทางด้าน
การเมือง การปกครองในอดีตเป็นอย่างด ี

ครั้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ปฏิรูปการปกครองเป็นแบบเทศาภิบาลใน 
พ.ศ. 2437 และได้ประกาศจัดตั้งมณฑลนครศรีธรรมราชข้ึน เม่ือ พ.ศ. 2439 ประกอบด้วยเมืองต่างๆ คือ 
นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา และหัวเมืองท้ัง 7 ท่ีเป็นเมืองปัตตานีเดิม สําหรับเมืองพัทลุงแบ่งการปกครอง
ออกเป็น 3 อําเภอ คือ อําเภอกลางเมือง อําเภออุดร อําเภอทักษิณ ขณะนั้นตัวเมืองตั้งอยู่ท่ีตําบลลําปํา 
จนกระท่ัง พ.ศ. 2467 พระบาท สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ย้ายเมืองพัทลุงมาอยู่ท่ี
ตําบลคูหาสวรรค์ในปัจจุบัน เพ่ือจะได้อยู่ใกล้ เส้นทางรถไฟ และสะดวกในด้านติดต่อกับเมืองต่างๆ จากอดีต
ถึงปัจจุบัน เมืองพัทลุงได้มีการย้ายเมืองหลายครั้ง สถานท่ีเคยเป็นท่ีตั้งเมืองพัทลุงมาแล้ว ได้แก่ 

โคกเมืองแก้ว ปัจจุบัน หมู่ท่ี 4 ตําบลจองถนน อําเภอเขาชัยสน 
บ้านควนแร ่ปัจจุบัน หมู่ท่ี 1 ตําบลควนมะพร้าว อําเภอเมืองพัทลุง 
เขาชัยบุร ี(เขาเมือง) ปัจจุบัน เขต 3 ตําบล คือตําบลชัยบุรี อําเภอเมืองพัทลุง 
ท่าเสม็ด ปัจจุบัน ตําบลท่าเสม็ด อําเภอชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 
เมืองพระรถ ปัจจุบัน หมู่ท่ี 1 ตําบลควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง 
บ้านควนมะพร้าว ปัจจุบัน หมู่ท่ี 2 ตําบลพญาขัน อ.เมืองพัทลุง 
บ้านม่วง ปัจจุบัน หมู่ท่ี 2 ตําบลพญาขัน อ.เมืองพัทลุง 
บ้านโคกสูง ปัจจุบัน หมู่ท่ี 4 ตําบลลําปํา อ.เมืองพัทลุง 
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ต่อมาในปี พ.ศ. 2476 ได้มีการจัดระเบียบบริหารส่วนภูมิภาคเป็นจังหวัดและอําเภอ ได้ยกเลิกการ
ปกครอง แบบมณฑลเทศาภิบาล ทําให้เมืองพัทลุงมีฐานะเป็นจังหวัดหนึ่ง ในปัจจุบันจังหวัดพัทลุง แบ่งเขต
การปกครองออก เป็น 10 อําเภอ 1 ก่ิงอําเภอ คือ อําเภอเมืองพัทลุง อําเภอควนขนุน อําเภอเขาชัยสน 
อําเภอปากพะยูน อําเภอกงหรา อําเภอตะโหมด อําเภอป่าบอน อําเภอศรีบรรพต อําเภอป่าพะยอม อําเภอ
บางแก้ว และก่ิงอําเภอศรีนครินทร ์

นอกจากด้านการเมืองการปกครองแล้ว สิ่งท่ีน่าสนใจอีกประการหนึ่งคือ ด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
เมืองพัทลุงเคยมีชื่อเสียงในการละเล่นพ้ืนเมือง คือหนังตะลุง มโนราห์ ลิเกป่า ส่วนด้านศาสนา ได้มีการ
ทะนุบํารุง พระพุทธศาสนามาตั้งแต่อดีต มีการพระราชทานพ้ืนท่ีพระกัลปานา วัดเขียนบางแก้ว วัดสทัง  
วัดพะโค๊ะ เพ่ือบํารุงรักษา วัดให้เจริญรุ่งเรืองเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนา 

ชื่อเมืองพัทลุง ในสมัยก่อนชื่อเมืองพัทลุง ไม่ได้เขียนอย่างท่ีปรากฏให้เห็นจากหลักฐานพบว่าบนเหรียญ
อีแปะพัทลุง พ.ศ. 2426 เขียนว่า พัททะลุง และพัตลุง ในเอกสารของไทย ใช้ต่างกันมากมายได้แก่ พัตะลุง 
พัดทลุง พัทธลุง พัตทลุง พัฒลุง พัทลุง ในเอกสารเบอร์นีของอังกฤษสมัยรัชกาลท่ี 3 เขียนว่า Bondelun และ 
Merdelong ของ นายลามาร์ วิศวกรชาวฝรั่งเศส สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เขียนว่า Bourdelun 
ความหมายของชื่อเมือง หมายถึงเมืองช้างหรือเมืองเก่ียวเนื่องด้วยช้างซึ่งตรงกับข้อเท็จจริงหลายประการ คํา
ว่า "พัต-พัท-พัทธ" ยังไม่อาจ ทราบได้ว่าคําเดิมเขียนอย่างไร คําไหน ทราบเพียงว่าใช้เป็นคําข้ึนต้น ส่วนคํา
พ้ืนเมืองท่ีเรียกว่า"ตะลุง"แปลว่าเสา ล่ามช้างหรือไม้หลักผูกช้างชื่อบ้านนามเมืองของพัทลุงท่ีเก่ียวกับช้างมีมาก
หรือจะเรียกว่าเป็น"เมืองช้าง"ก็ได้ โดยเฉพาะทางฝั่งตะวันตกของทะเลสาบสงขลาในแถบชะรัดซึ่งอยู่ติดกับ
เทือกเขาบรรทัด มีช้างป่าชุกชุม และใน ตํานานนางเลือดขาวตํานานเมืองพัทลุงกล่าวว่า ตาสามโม ยายเพชร
เป็นหมอสดําหมอเฒ่านายกองช้าง เลี้ยงช้าง ส่งเจ้าพระยากรุงทองทุกปี ต่อมาพระกุมารกับนางเลือดขาวก็
ได้รับมรดกเป็นนายกองเลี้ยงช้างส่งส่วย ซึ่งในปัจจุบันชาวบ้านบางส่วนยังคงนับถือ "ตาหมอช้าง" 
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ที่ตั้งและขนาด 
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จังหวัดพัทลุง ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งตะวันออกของแหลมมลายู หรือ แหลมทอง (Golden Khersonese) 
ซึ่งตั้งอยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทยหรือฝั่งตะวันตกของลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา (Songkhla Lake Basin) โดย
ตั้งอยู่บริเวณเส้นรุ้ง (latitude) ท่ี 7 องศา 5 ลิปดา ถึง 7 องศา 55 ลิปดา เหนือ และเส้นแวง (longtitude) 
ท่ี 99 องศา 44 ลิปดา ถึง 100 องศา 25 ลิปดา ตะวันออก อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครตามเส้นทางรถไฟ 
สายใต้ประมาณ 846 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 ประมาณ 856 กิโลเมตร หรือตามทาง
หลวง แผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ประมาณ 1,200 กิโลเมตร มีรูปร่างลักษณะคล้ายสี่เหลี่ยมผืนผ้า 
โดยมีส่วน กว้างท่ีสุดตามแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก ประมาณ 56 กิโลเมตร และส่วนยาวท่ีสุดตามแนวทิศ
เหนือ-ใต้ ประมาณ 83 กิโลเมตร มีเนื้อท่ีท้ังหมดประมาณ 3,424.473 ตารางกิโลเมตร หรือ 
2,140,295.60 ไร่ เป็นพ้ืนดิน 1,919,446 ไร่ และเป็นพ้ืนน้ํา 220,850 ไร่ (กรมแผนท่ีทหาร 2534 ; 
กรมการปกครอง, 2541) นับเป็นจังหวัด ท่ีมีเนื้อท่ีมากเป็นอันดับท่ี 10 ของภาคใต้และเป็นอันดับท่ี 58 ของ
ประเทศไทย 

มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นท่ีใกล้เคียง ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ อําเภอชะอวด อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช และอําเภอระโนด จังหวัดสงขลา 

ทิศใต ้ ติดต่อกับ อําเภอควนเนียง อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลาและอําเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 

ทิศ
ตะวันออก 

ติดต่อกับ อําเภอสิงหนคร อําเภอสทิงพระ อําเภอกระแสสินธุ ์ และอําเภอระโนด จังหวัดสงขลา 
อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อําเภอควนกาหลง และก่ิงอําเภอมะนัง จังหวัดสตูล อําเภอปะเหลียน อําเภอย่านตาขาว 
อําเภอนาโยง อําเภอเมืองตรัง อําเภอห้วยยอด และอําเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 

 

 

 

 
สภาพภูมิประเทศ 

สภาพพ้ืนท่ีมีลักษณะเป็นภูเขาและท่ีราบสูง ทางด้านตะวันตกอันประกอบด้วย เทือกเขาบรรทัด  
มีระดับสูงจาก น้ําทะเลปานกลาง ประมาณ 50 - 1,000 เมตร ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้ เช่น สวนยางพารา สวน
ไม้ผลและไม้ยืนต้น ถัดลงมาทางด้านตะวันออกเป็นท่ีราบสลับท่ีดอน มีความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง
เฉลี่ย 0 - 15 เมตร บริเวณนี้ ส่วนใหญ่ปลูกข้าว ยางพารา มะพร้าว พืชผัก และพืชไร่ชนิดต่างๆ โดยมีอัตรา
ความลาดชัน 1: 1,000 จากทิศ ตะวันตกมาสู่ทิศตะวันออกของจังหวัด 

 
 

ภูมิประเทศ/อากาศ 
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สภาพภูมิอากาศ 
สภาพภูมิอากาศมี 2 ฤดูกาล คือ ฤดูร้อน และฤดูฝนได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และ

มรสุม ตะวันตกเฉียงใต้ ปริมาณน้ําฝนโดยเฉลี่ย 1,853.5 มิลลิเมตรต่อปี จํานวนวันฝนตกเฉลี่ย 154 วันต่อปี 
อุณหภูมิ สูงสุดเฉลี่ย 29.3 องศาเซลเซียส ในเดือนเมษายน และอุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ย 26.7 องศาเซลเซียส  
ในเดือนธันวาคม อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 28.14 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์อยู่ระหว่าง 75 – 83 
เปอร์เซ็นต์ โดยเฉลี่ย 78.7 เปอร์เซ็นต์ และความเร็วลมประมาณ 1-2 เมตรต่อวินาที ปริมาณการระเหยของ
น้ําประมาณ 3.3- 5.5 มิลลิเมตรต่อวัน 

 

  

เทือกเขาบรรทัด แหล่งกําเนิดต้นน้ําลําธารและชีวิต เมืองอู่ข้าวอู่น้ําแดนใต้แห่งสยาม จากอดีตถึงปัจจุบัน 

  

ผืนดินจรดทะเลสาบสงขลา หล่อหลอมวิถีชีวิตคนเมืองลุง ผืนแผ่นดินและผืนน้ําอันอุดมสมบรูณ์ หล่อเลีย้งสรรพชีวิต 
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เป้าประสงค์รวมของแผนยุทธศาสตร์ (Objective) 

เพ่ือให้สอดคล้องกับศักยภาพการพัฒนาจังหวัดและบริบทการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ และก้าวไปสู่วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดท่ีพึงปรารถนาในระยะเวลา 5 ปี จังหวัดจึงกําหนด
เป้าประสงค์รวมของการพัฒนา ดังนี ้

1. พัทลุงเมืองเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากล การเกษตรของจังหวัด สร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ 
กระจายรายได้ สร้างงาน อาชีพแก่เกษตร และชุมชน 

2. การท่องเท่ียวสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจกระจายรายได้สู่จังหวัดและรักษาสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน 
3. ประชาชนมีคุณภาพ เรียนรู้ตลอดชีวิต สังคมน่าอยู่ และมีความสงบด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
 
4. พัทลุงเมืองสีเขียว ทรัพยากร ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ชุมชนมีสิ่งแวดล้อมด ี
5. ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานมีประสิทธิภาพ การคมนาคมปลอดภัย การบริหารจัดการมีธรรมาภิบาล 

 

จังหวัดพัทลุงได้กําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ๕ ประเด็น โดยจัดลําดับความสําคัญของประเด็น
ยุทธศาสตร์ ดังนี ้
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑   การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตรและ    
                                ผลติภัณฑ์ชุมชน และท้องถ่ิน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒   การพัฒนาสู่อุตสาหกรรมท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์แบบเพ่ิมคุณค่าครบวงจรท่ียั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓   การพัฒนาคนคุณภาพ สังคมคุณธรรม สู่เมืองแห่งปัญญาและสันติสุขท่ียั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๔   การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๕   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และการบริหารจัดการบ้านเมือง  
                                รองรับการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาเมืองสู่อนาคต 

 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
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ยุทธศาสตร ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 เสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
     มีความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาลท่ี 8.1.4 
 
(1) เป้าประสงค์ 
 

1. บุคลากรภาครัฐนํานโยบายและกฎหมายไปใช้พัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. บุคลากรภาครัฐของจังหวัดพัทลุงปฏิบัติหน้าท่ีอย่างถูกต้อง มีระเบียบวินัยและจรรยาบรรณ 
3. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่อสังคมอย่างถูกต้องและเข้าถึงได้โดยสะดวก 
4. ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมรับผิดชอบ และได้รับบริการท่ีดีมีคุณภาพ 
5. ทุกภาคส่วนมีความรับผิดชอบต่อสังคมและปฏิบัติหน้าท่ีโดยคํานึงถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
6. ส่วนราชการมีการบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรท่ีมีจํากัด อย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด 

 
(2) ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
 

1. บุคลากรภาครัฐท่ีได้รับการพัฒนาขีดความสามารถเพ่ิมข้ึนปีละ 30% 
2. บุคลากรภาครัฐได้รับการร้องเรียนลดลงปีละ 10% 
3. บุลากรภาครัฐท่ีถูกลงโทษทางวินัย ลดลงปีละ 5% 
4. ประชาชนผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ 85% 
5.  ปริมาณการใช้พลังงาน (ไฟฟ้า,น้ํามัน) จริง เท่ากับหรือมากกว่าปริมาณการใช้ไฟฟ้า, น้ํามัน 

มาตรฐาน โดยมีค่าดัชนีการใช้ไฟฟ้า,น้ํามันอยู่ในช่วง -0.166 ถึง 0 
6. ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานการ และร่วมขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดเพ่ิมข้ึนอย่าง

ต่อเนื่อง 
 
(3) แนวทางมาตรการการพัฒนาจังหวัด/กลยุทธ์ 
 

1. ส่งเสริมระบบคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณ สร้างจิตสํานึกและเพ่ิมสมรรถนะ ให้แก่บุคลากร
ภาครัฐในการนํานโยบายและกฎหมายไปสูก่ารปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และให้บริการท่ีดีแก่ประชาชน 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมรับผิดชอบ ในกิจกรรมท่ี

อาจมีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพประชาชน 
4. เพ่ิมประสทิธิภาพการเข้าถึงและการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ ด้วยระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเชิงรุก 
 


