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1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและสถานการณ์การพัฒนาของจังหวัดพัทลุง
(1.1)ความเป็นมา
ชื่ อ พั ท ลุ ง ในสมั ย ก่ อ นไม่ ได้ เขี ย นอย่ า งที่ ป รากฏให้ เห็ น จากหลั ก ฐานบนเหรี ย ญอี แ ปะพั ท ลุ ง
พ.ศ.2426 เขียนว่า พัททะลุง และพัตะลุง ในเอกสารของไทยใช้ต่างกันมากมาย ได้แก่ พะลุง พัดทลุง พัทธลุง
พัฒลุง พัทลุง
ความหมายของชื่อเมือง หมายถึง เมืองช้างหรือเมืองเกี่ยวเนื่องด้วยช้าง ซึ่งตรงกับข้ อเท็จจริงหลาย
ประการ ค าว่ า “พั ด -ท-พั ท ธ” ยั ง ไม่ อ าจทราบได้ ว่ า ค าเดิ ม เขี ย นอย่ า งไร ทราบเพี ย งว่ า เป็ น ค าขึ้ น ต้ น
ส่วนคาพื้นที่เมืองที่เรียกว่า “ตะลุง” แปลว่า เสาล่ามช้าง หรือไม้ หลักผูกช้าง ชื่อบ้านนามเมืองของพัทลุงที่
เกี่ยวกับช้างมีมาก หรือจะเรียกว่าเป็น “เมืองช้าง” ก็ได้ โดยเฉพาะทางฝั่งตะวันตกของทะเลสาบสงขลาในแถบ
ชะรัด ซึ่งอยู่ติดกับเทือกเขาบรรทัด มีช้างป่าชุกชุม และในตานานนางเลือดขาว ตานานเมืองพัทลุงกล่าวว่า ตา
สามโม ยายเพชร เป็นหมอดา หมอเฒ่า นายกองช้างเลี้ยงช้างส่งเจ้าพระยากรุงทองทุกปี ต่อมาพระกุมารกับ
นางเลือดขาวได้รับมรดกเป็นนายกองเลี้ยงช้างส่งส่วย ซึ่งในปัจจุบันชาวบ้านบางส่วนยังคงนับถือ “ตาหมอช้าง”
จังหวัดพัทลุง มีประวัติความเป็นมายาวนาน ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ดังปรากฏหลักฐานจาก
การค้นพบขวานหินขัดในท้องที่ทั่วไปหลายอาเภอในสมัยศรีวิชัย (พุทธศตวรรษที่ ๑๓ -๑๔) บริเวณเมืองพัทลุง
เป็นแหล่งชุมนุมที่ได้รับวัฒนธรรมอินเดีย นับถือพุทธศาสนาลัทธิมหายาน หลักฐานค้นพบ เช่น พระพิมพ์ดินดิบ
จานวนมากเป็นรูปพระโพธิสัตว์รูปเทวดา โดยค้นพบบริเวณถ้าคูหาสวรรค์ และถ้าเขาอกทะลุ ต่อมาในพุทธ
ศตวรรษที่ ๑๙ ในสมัยกรุงศรีอยุธยา เมืองพัทลุ งมีฐานะเป็นเมืองชั้นตรี ซึ่งนับว่าเป็นหั ว เมืองหนึ่งของพระ
ราชอาณาจั กรทางใต้ ในสมั ยนั้ นเมื องพั ทลุ งมั กจะประสบปั ญหาการโจมตี จากกลุ่ มโจรสลั ด มาเลย์ อยู่ เสมอ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มโจรสลัดอาแจะอารูและยุยงคตนะ ได้โจมตีเผาทาลายสร้างความเสียหายแก่เมืองพัทลุงถึง
สองครั้ง ปัญหาดังกล่าวนี้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทาให้มีการย้ายสถานที่ตั้งเมือง อยู่เสมอ และก็เป็นมูลเหตุหนึ่งที่ทาให้
ชาวเมืองพัทลุ งเป็ นนั กต่อสู้ ที่เข้มแข็ง ในสมัยธนบุ รีและรัตนโกสินทร์ ได้มีการย้ายสถานที่ตั้งเมืองอีกหลายครั้ ง
และได้ยกขึ้นเป็นเมืองชั้นโท ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ในช่วงนี้ เมืองพัทลุงมี
ผู้น าส าคัญในการสร้างความเจริญ และความมั่นคงให้ กับบ้านเมืองหลายท่าน อาทิเช่น พระยาพัทลุ ง (ขุนคาง
เหล็ก) พระยาวิชิตเสนา(ทองขาว) พระยาอภัย บริรักษ์ (จุ้ย จันทโรจนวงศ์) ได้ป้องกันเอกราชของชาติมาหลาย
ครั้ง เช่น เมื่อสงครามเก้าทัพ (พ.ศ.๒๓๒๘- ๒๓๒๙) พระมหาช่วย วัดป่าลิไลย์ ได้นาชาวพัทลุงต่อสู้ป้องกันการ
รุกรานของพม่าจนได้รับความดีความชอบโปรดเกล้าฯ ให้เป็นพระยาช่วยทุกขราษฎร์ ช่วยราชการเมืองพัทลุง
นอกจากสงครามกับ พม่าแล้ว ชาวพัทลุ งยังมีบทบาทสาคัญ ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ
ประเทศชาติ ในหัวเมืองภาคใต้ เพราะปรากฏอยู่เสมอว่าทางเมืองหลวงได้มีคาสั่งให้เกณฑ์ชาวพัทลุงพร้อมด้วย
เสบี ย งอาหารไปท าสงครามปราบปรามกบฏในหั ว เมื อ งมาลายู เช่ น กบฏไทรบุ รี พ.ศ.๒๓๗๓ และ
พ.ศ.๒๓๘๑ ซึ่งบทบาทดังกล่าวนี้สะท้อนให้เห็นความสาคัญของเมืองพัทลุงทางด้านการเมือง การปกครองและ
แหล่งอู่ข้าวอู่น้าในอดีตเป็นอย่างดี
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ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้มี
การปรับปรุงการปกครองส่วนภูมิภาคใหม่ เป็นการปกครองแบบเทศาภิบาลใน พ.ศ. ๒๔๓๗ และได้ประกาศ
จัดตั้งมณฑลนครศรีธ รรมราชขึ้น เมื่อ พ.ศ.๒๔๓๙ ประกอบด้ว ยเมื องต่างๆ คือ นครศรีธรรมราช พัท ลุ ง
สงขลา และหั วเมืองทั้ ง ๗ ที่เป็ น เมืองปั ตตานีเดิม ส าหรับเมืองพัทลุ งแบ่งการปกครองเป็น ๓ อาเภอ คือ
อาเภอกลางเมือ ง อ าเภออุ ดร อาเภอทั กษิ ณ ขณะนั้ นตั ว เมืองตั้งอยู่ที่ต าบลล าป า จนกระทั่ ง พ.ศ.๒๔๖๗
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้ย้ายเมืองพัทลุงมาอยู่ที่บ้านวังเนียง ตาบลคูหาสวรรค์
ในปัจจุบัน เพื่อจะได้อยู่ใกล้เส้นทางรถไฟสะดวกในการติดต่อกับเมืองต่างๆ จากอดีตถึงปัจจุบันเมืองพัทลุงได้มี
การย้ายเมืองหลายครั้ง สถานที่ที่เคยเป็นเมืองที่ตั้งเมืองพัทลุงได้แก่
๑. โคกเมืองแก้ว
ปัจจุบัน หมู่ที่ ๔ ตาบลจองถนน อาเภอเขาชัยสน
๒. บ้านควนแร่
ปัจจุบัน หมู่ที่ ๑ ตาบลควนมะพร้าว อาเภอเมืองพัทลุง
๓. เขาชัยบุรี (เขาเมืองฯ) ปัจจุบัน หมู่ที่ 1 ตาบลชัยบุรี อาเภอเมืองพัทลุง
๔. ท่าเสม็ด
ปัจจุบัน หมู่ที่ 11 ตาบลท่าเสม็ด อาเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
๕. เมืองพระรถ
ปัจจุบัน หมู่ที่ ๑ ตาบลพญาขัน อาเภอเมืองพัทลุง
๖. บ้านควนมะพร้าว
ปัจจุบัน หมู่ที่ ๒ ตาบลพญาขัน อาเภอเมืองพัทลุง
๗. บ้านม่วง
ปัจจุบัน หมู่ที่ ๖ ตาบลพญาขัน อาเภอเมืองพัทลุง
๘. บ้านโคกลุง
ปัจจุบัน หมู่ที่ ๔ ตาบลลาปา อาเภอเมืองพัทลุง

(1.2) ลักษณะทางกายภาพ
1.2.1 ที่ตั้งและอาณาเขต
จังหวัดพัทลุ งตั้ งอยู่ ทางทิ ศตะวันออกของภาคใต้ ของประเทศไทย ระหว่างละติจูดที่ 7 องศา
6 ลิบดาเหนือ ถึง 7 องศา 53 ลิบดาเหนือ และลองติจูดที่ 99 องศา 44 ลิบดาตะวันออก ถึง 100 องศา
26 ลิ ป ดาตะวั น ออก ห่ า งจากกรุ ง เทพมหานครตามเส้ น ทางรถยนต์ ท างหลวงสายเอเชี ย ทางหลวง
(หมายเลข 41) เป็ น ระยะทางประมาณ 856 กิโลเมตร และตามเส้ น ทางรถไฟเป็ น ระยะทางประมาณ
846 กิโลเมตร
ความยาวของจั ง หวัดจากทิ ศเหนื อไปทิ ศใต้ป ระมาณ 83 กิโลเมตรและความกว้างจาก
ทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกเป็นระยะทางประมาณ 56 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ

ติดต่อกับอาเภอชะอวด อาเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
และอาเภอระโนด จังหวัดสงขลา
ทิศใต้
ติดต่อกับอาเภอรัตภูมิ อาเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา
และอาเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
ทิศตะวันออก ติดต่อกับทะเลสาบพัทลุง-สงขลาซึ่งเป็นน่านน้าติดต่อกับ อาเภอระโนด
อาเภอกระแสสินธ์ อาเภอสทิงพระ และอาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
ทิศตะวันตก ติดเทือกเขาบรรทัด ซึ่งเป็นแนวติดต่อกับอาเภอห้วยยอด
อาเภอเมือง อาเภอนาโยง อาเภอย่านตาขาว
และอาเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
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การคมนาคมสะดวก เพราะตั้งอยู่กึ่งกลางของภาคใต้ (กึ่งกลางระหว่างจังหวัดชุมพร-นราธิวาส)
เป็ น ศูน ย์ รวมของการคมนาคมทางบก จากภาคใต้ตอนบน (ฝั่ งอ่าวไทย) และภาคตะวันตก (ฝั่ งอันดามัน)
ลงสู่ภาคใต้ตอนล่างและภาคใต้ชายแดน โดยใช้เส้นทางสายเพชรเกษม (หมายเลข 4) ระหว่างสี่ แยกเอเชีย
อ าเภอเมื อ ง (จ.พั ท ลุ ง )-อ าเภอหาดใหญ่ (จ.สงขลา) มี ท างรถไฟผ่ า นหลายๆอ าเภอจากเหนื อ จรดใต้
การเดิ น ทางโดยเครื่ อ งบิ น สะดวก รวดเร็ ว (ระยะทางจากจั ง หวั ด พั ท ลุ ง ถึ ง สนามบิ น ตรั ง 70 กม.
สนามบินหาดใหญ่ 100 กม. สนามบินจังหวัดนครศรีธรรมราช 100 กม.)

แผนที่แสดงเขตการปกครองจังหวัดพัทลุง

1.2.2 ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพภูมิประเทศ มีลั กษณะเป็นภูเขาและที่ราบสูงทางด้านทิศตะวันตก ประกอบด้วย
เทือกเขาบรรทัด ถัดมาทางทิศตะวันออกเป็นพื้นที่ราบสลับที่ดอน และเป็นพื้นที่ราบลุ่มจดทะเลสาบสงขลา
พื้ น ที่ ทั้ ง หมด ประมาณ 3,424 ตารางกิ โลเมตร หรื อ 2,140,296 ไร่ เป็ น พื้ น ดิ น 1,919,446 ไร่
พื้ น น้ า 220,850 ไร่ เป็ น พื้ น ที่ ท างเกษตร 1,327,270 ไร่ (62%) พื้ น ที่ ป่ า 384,438 ไร่ (18%)
และพื้นที่อื่นๆ 428,588 ไร่ (20%)
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ลักษณะของพื้นที่ ประกอบด้วย พื้นที่ภูเขา มีลักษณะเป็นเทือกเขาที่มียอดสูงๆ ต่าๆ มีความสูงเฉลี่ย
ประมาณ 800 เมตร และลาดไปทางทิ ศ ตะวั น ออกลงสู่ ท ะเลสาบสงขลาในอั ต ราความลาดชั น
25- 30 เปอร์เซ็น ต์ เทือกเขานี้ เป็ น ส่ วนหนึ่งของเทือกเขานครศรีธรรมราช เรียกกันโดยทั่วไปในท้องถิ่น
ว่าเขาบรรทัด พื้นที่ภูเขามีเนื้อที่รวมกันประมาณ 835.90 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 24.41 ของพื้นที่
ทั้งหมด อยู่ในเขตพื้นที่อาเภอป่าบอน ตะโหมด กงหรา ศรีนครินทร์ ศรีบรรพต และป่าพะยอม พื้นที่ลูกคลื่น
ลอนชัน เป็นส่วนที่อยู่ถัดจากเทือกเขาบรรทัด หรือพื้นที่เชิงเขาลักษณะภูมิประเทศเป็นเนินเตี้ย ๆ ที่เรียกกัน
โดยทั่วไปในท้องถิ่นว่า ควน มีเนื้อที่ประมาณ 539.70 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 15.76 ของพื้นที่ทั้งหมด
พื้นที่ราบ มีเนื้อที่รวมกันประมาณ 1,485.54 ตารางกิโลเมตรหรือร้อยละ 43.38 ของพื้นที่ทั้งหมด ลักษณะ
พื้ น ที่ ร าบ และเนื่ องจากเป็ น ที่ ที่ เหมาะแก่การกสิ ก รรม ประชากรส่ ว นใหญ่ ของจังหวัด จึงนิย มตั้ งถิ่น ฐาน
หนาแน่นในบริเวณนี้ และพื้น ที่เกาะ เป็ นพื้นที่ในบริเวณทะเลสาบสงขลาในเขตจังหวัดพัทลุง ตั้งอยู่ในเขต
อาเภอปากพะยูน มีเนื้อที่รวมกันประมาณ 219.17 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 6.40 ของพื้ นที่ทั้งหมด
พื้นที่เกาะเป็นถิ่นที่อยู่ของนกอีแอ่นกินรังมีเนื้อที่รวมกันประมาณ 1.12 ตารางกิโลเมตร
อนึ่ ง พื้ นน้ าในจั งหวัดพั ทลุ งนั้ นนั บเป็ นส่ วนส าคั ญของทะเลสาบสงขลา ประกอบด้ วยทะเลน้ อยและ
ทะเลหลวงหรือทะเลสาบสงขลาตอนใน คิดเป็นเนื้อที่ประมาณ 344.16 ตารางกิโ ลเมตร หรือร้อยละ 10
ของพื้นที่ทั้งหมด

1.2.3 ลักษณะภูมิอากาศ
จังหวัดพัทลุงมีลมมรสุม คือ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนื อ และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
ท าให้ มี ส ภ าพ ภู มิ อ ากาศอยู่ ใ ต้ อิ ท ธิ พ ลของมรสุ ม ที่ พั ดปกคลุ ม ป ระจ าฤดู ก าล ท าให้ ในปี หนึ่ ง ๆ
จะมีเพียง 2 ฤดูกาล เท่านั้นคือ
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม - กลางเดือนกันยายน ความร้อนและความอบอ้าว
ของอากาศมีสูงสุด ในช่วงเดือนมิถุนายน โดยมีอุณหภูมิสูงสุดประมาณ 35.4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่าสุด
ประมาณ 24.0 องศาเซลเซี ย ส โดยในช่ ว ง 10 ปี จั ง หวั ด พั ท ลุ ง มี อุ ณ หภู มิ เฉลี่ ย อยู่ ใ นช่ ว งระหว่ า ง
27-29 องศาเซลเซีย ส
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกันยายน - กลางเดือนมีนาคม โดยปริมาณฝนสูงสุดในรอบปี
2556 – 2559 คือ ในปี 2559 มีปริมาณน้าฝน 2,156.90 มิลลิเมตร วันฝนตก จานวน 147 วัน
ปริมาณน้าฝนมีฝนเฉลี่ยทั้งปีในช่วง 10 ปี 2,305.52 มิลลิเมตร

(1.3) ข้อมูลการปกครอง/ประชากร
1.3.1 การปกครอง

2 ระดับ

จังหวัดพัทลุง มีรูปแบบการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน 3 รูปแบบ คือ
1. การบริหารราชการส่วนกลาง ซึ่งมีที่ตั้งในพื้นที่จังหวัดพัทลุง จานวน 81 ส่วนราชการ
2. การบริหารราชการส่วนภูมิภาค จัดรูปแบบการปกครองและการบริหารราชการออกเป็น

- ระดับจังหวัด จานวน 31 ส่วนราชการ 14 รัฐวิสาหกิจ
- ระดับอาเภอ ประกอบด้วย 11 อาเภอ
3. การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 74 แห่ง 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 เทศบาลเมือง 47
เทศบาลตาบล และ 25 องค์การบริหารส่วนตาบล
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โครงสร้างการบริหารราชการจังหวัด
พัทลุง
หน่วยงานบริหารราชการส่วนกลาง
จานวน 81 ส่วนราชการ
หน่วยงานบริหารราชการส่วนภูมิภาค จานวน
31 ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ 14 หน่วยงาน
อาเภอ จานวน 11 อาเภอ

องค์กรอิสระ

หน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
จานวน 74 ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
จานวน 1 แห่ง

เทศบาลเมือง 1 แห่ง
เทศบาลตาบล 47 แห่ง

ตาบล จานวน 65 ตาบล
องค์การบริหารส่วนตาบล
จานวน 25 แห่ง

หมู่บ้าน จานวน 670 หมู่บ้าน

1.3.2 ประชากร
1) การปกครอง
จั งหวั ดพั ทลุ ง แบ่ งเขตการปกครองออกเป็ น 11 อ าเภอ 65 ต าบล 1 องค์ การบริ หาร
ส่วนจั งหวัด 1 เทศบาลเมือง 47 เทศบาลต าบล 25 องค์การบริหารส่วนตาบล 670 หมู่บ้าน ส่ วนราชการ
ส่วนภูมิภาค ระดับจังหวัด จานวน 31 ส่วนราชการ 14 รัฐวิสาหกิจ
2) ประชากร
จานวนประชากร ทั้งหมด 523,802 คน แบ่งเป็นเพศชาย 255,536 คน เพศหญิ ง
268,266 คน จานวนครัวเรือนทั้งหมด 187,343 ครัวเรือน
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สถิติจานวนประชากรจังหวัดพัทลุง ปี 2555-2559
เพศ

ปี
ชาย
หญิง
รวม

2556

2557

2558

2559

2560

253,264
264,757
518,021

255,365
267,358
522,723

255,061
267,795
522,856

255,532
268,191
523,723

255,536
268,266
523,802

ที่มา: ที่ทาการปกครองจังหวัดพัทลุง

3) กลุ่มชาติพันธุ์
กลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดพัทลุง คือ ชนเผ่าซาไก หรือ มันนิ หรือ มานิ หรือเงาะป่า
ซึ่งเป็ น ชนเผ่ าพื้ น เมื องดั้ งเดิม อาศัย อยู่ บ ริเวณเทื อ กเขาบรรทั ด ในพื้ น ที่ อ าเภอป่ าบอน และอาเภอกงหรา
ปัจจุบันมีจานวนประมาณ 77 คน คิดเป็นร้อยละ 0.014 ของจานวนประชากรในจังหวัด ซาไกเป็นกลุ่มชาติพันธุ์
นิกริโต (Nigrito) มีถิ่นฐานอยู่ในพื้นที่ตอนใต้ของประเทศไทย ตลอดไปจนถึงประเทศมาเลเซียและบางส่วน
ในประเทศอินโดนีเซีย
ซาไกมีถิ่นที่อยู่อาศัย คือ ตามป่าเขา มีการย้ายถิ่นเร่ร่อนอยู่ตลอดเวลาตามความอุดมสมบูรณ์
ของป่ าและแหล่ งหาอาหาร ใช้การหาของป่า และล่ าสั ตว์ในการยังชีพ เมื่ออาหารที่มีอยู่ในบริเวณนั้น หมด
จึงอพยพไปหาอาหารที่อื่น วนเวียนผลัดเปลี่ยนตลอดปี การศึกษาเน้นตามธรรมขาติเป็นหลั ก มีวัฒ นธรรม
ที่ เป็ น เอกลั ก ษณ์ และเชื่ อ ในสิ่ งที่ เหนื อ ธรรมชาติ การถ่ ายทอดภู มิ ปั ญ ญาเป็ น ไปในลั ก ษณะการบอกเล่ า
เนื่องจากไม่มภี าษาเขียน
ปัจจุบันกลุ่มชนเผ่าซาไกได้รับความช่วยเหลือจากจังหวัดพัทลุงในการแก้ไขปัญหาด้านสถานะ
และสิ ท ธิ ข องบุ ค คล รวมถึ ง การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ด้ า นต่ า งๆเช่ น ที่ อ ยู่ อ าศั ย , การด ารงชี พ , การศึ ก ษา
และสุขภาพ เป็นต้น เพื่อให้ซาไกสามารถปรับตัวและรู้เท่าทันถึงความเปลี่ยนแปลงที่มาจากสังคมภายนอกได้
ที่มา: ที่ทาการปกครองจังหวัดพัทลุง

(1.4) ข้อมูลเศรษฐกิจ
1.4.1 โครงสร้างเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจ ของจั งหวัดพัทลุ ง โครงสร้างส่ วนใหญ่ ขึ้นอยู่กับสาขาการเกษตรกรรมเป็นหลั ก
รองลงมาได้แก่ส าขาการขายส่ง การขายปลี ก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่ วนบุคคลและ
ของใช้ในครัวเรือน และสาขาอุตสาหกรรม โดยมีสัดส่วนตามผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ณ ราคาประจาปี
พ.ศ. 2558 จานวน 30,451 ล้านบาท รายได้หลักของจังหวัดพัทลุงมาจากภาคการเกษตร สินค้าเกษตร
ที่สาคัญ ได้แก่ ยางพารา สุกร และข้าว โดยมีมูลค่า 30,441 ล้านบาท และรายได้ผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ย
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ของประชากรเท่ากับ 60,497 บาท เป็นลาดับที่ 13 ของภาคใต้ (ข้อมูล : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดพัทลุงปี พ.ศ.2554-2558
ปี 2554

สาขาการผลิต
ภาคการเกษตร
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้
ประมง
ภาคนอกการเกษตร
การทาเหมืองแร่และเหมืองหิน
การผลิตอุตสาหกรรม
การไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา
การก่อสร้าง

ปี 2556

16,602
16,270
332
22,038
143
3,799
393
1,667

13,172
12,836
336
21,512
136
3,693
449
1,582

11,413
11,026
387
20,959
166
3,495
507
1,314

11,466
11,067
400
21,236
181
3,326
558
1,588

9,644
9,289
355
20,807
119
2,784
537
1,616

4,414

3,916

3,471

3,598

3,655

60
842
1,654
1,937

79
869
1,917
1,864

136
905
2,239
1,885

92
886
2,481
1,545

107
917
2,755
1,582

2,336

2,240

1,955

1,668

1,722

3,559
838
339
58
38,640
79,549
486

3,461
922
361
23
34,684
70,764
490

3,523
925
400
38
32,373
67,876
495

3,876
983
396
59
32,702
65,530
499

3,443
1,139
397
35
30,451
60,497
503

การขายส่งการขายปลีก การซ่อมแซมยายนต์
จักยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน
โรงแรมและภัตตาคาร
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม
ตัวกลางทางการเงิน
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ
การบริหารราชการและการป้องกันประเทศรวมทั้ง
การประกันสังคมภาคบังคับ
การศึกษา
การบริการด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์
การให้บริการชุมชน สังคม และบริการส่วนบุคคลอื่น ๆ
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP)
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยต่อหัว (บาท)
จานวนประชากร (1,000 คน)

ปี 2555

หน่วย : ล้านบาท
ปี2557 ปี 2558

ที่มา: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

1.4.2 การจัดเก็บภาษี
การจัดเก็บภาษีสรรพากร ปีงบประมาณ 2555 – 2559
ลักษณะการจัดเก็บ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีการค้า
ภาษีมูลค้าเพิ่ม
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
อากรแสตมป์
รายได้อื่น(ค่าปรับ)
รวมทุกลักษณะจัดเก็บ
กรมสรรพากรจัดเก็บ

2555
202.32
81.95
0
165.21
42.12
29.17
8.72
530.04
346.95

ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 - 2558
2556
2557
2558
233.83
215.24
184.759
91.04
89.773
90.493
0
0
0
190.91
205.894
269.657
49.62
67.822
62.069
33.30
30.794
34.146
0.97
1.14
1.285
599.70
610.691
642.409
418.38
419.634
470.552

หน้า ๗

2559
211.745
83.193
0
292.657
51.361
32.63
1.28
672.259
521.299

แผนพัฒนาจังหวัดพัทลุง พ.ศ.2561 - 2564
หน่วยงานอื่นจัดเก็บ

1830.9

181.31

191.057

171.857

150.96

ที่มา : สานักงานสรรพากรพื้นที่พทั ลุง

1.4.3 การพาณิชย์กรรม
จังหวัดพัทลุงมีนิติบุคคล ปี 2558 จานวนทั้งหมด 1,065 แห่ง มีทุนจดทะเบียนทั้งหมด
2,273,842,700 บาท แยกเป็น บริษัทจากัด 298 ราย ทุนจดทะเบียน 921,833,700 บาท ห้างหุ้นส่วน
จากัด 764 แห่ ง ทุ น จดทะเบี ย น 1,347,069,000 บาท ห้ างหุ้ น ส่ วนสามัญ 3 แห่ ง ทุนจดทะเบี ยน
4,940,000 บาท
ตารางแสดงจานวนนิติบุคคลจังหวัดพัทลุงแยกตามรายอาเภอ ปี 2559
อาเภอ

หสม.

หจก.

บจ.

กงหรา
21
5
เขาชัยสน
42
6
ควนขนุน
2
130
40
ตะโหมด
41
13
บางแก้ว
22
8
ปากพะยูน
39
8
ป่าบอน
33
17
ป่าพะยอม
39
16
เมืองพัทลุง
1
339
171
ศรีนครินทร์
28
12
ศรีบรรพต
30
2
3
รวม
764
298
ที่มา : สานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดพัทลุง(ข้อมูล ณ 3 ม.ค.59)

1.4.4 ด้านการเกษตร
1. ข้าวนาปี
ข้าวนาปี เป็นพืชหนึ่งที่สร้างมูลค่าให้กับจังหวัดพัทลุงนอกเหนือจากยางพารา มีรอบการ
ผลิตเหลื่อมปีคือเริ่มปลูกข้าวนาปี ในช่วงกลางเดือนมิถุนายนถึงเดือนปลายเดือนธันวาคม และเริ่มเก็บเกี่ยว
ในช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ พันธุ์ข้าวส่งเสริมที่ปลูก ได้แก่ เล็บนก ชัยนาท เฉี้ยงพัทลุง สังข์หยด หอมประทุม
และสุ พ รรณบุ รี ข้ า วนาปี จั ง หวั ด พั ท ลุ ง มี ร ะยะเวลาตั้ ง แต่ ก ารปลู ก ถึ ง เก็ บ เกี่ ย วตั้ ง แต่ 16 มิ ถุ น ายน 28 กุมภาพันธ์
1.1 พื้นที่
พื้ น ที่ ป ลู ก ข้ า วจั ง หวั ด พั ท ลุ ง ปี ก ารเพาะปลู ก 2558/59 พื้ น ที่ ป ลู ก ทั้ ง สิ้ น
131,716 ไร่ ลดลงจากปีที่ผ่านมา 4,882 ไร่ หรือลดลงร้อยละ 4
หน้า ๘

แผนพัฒนาจังหวัดพัทลุง พ.ศ.2561 - 2564

พื้นที่ที่มีการปลูกข้าว 3 อันดับแรก ได้แก่ อาเภอเมืองพัทลุง 49,757 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 38 รองลงมาอาเภอควนขนุน 37,146 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 28.80 และอาเภอปากพะยูน 10,700
ไร่ คิดเป็นร้อยละ 8.37
1.2 ผลผลิต
ผลผลิ ตข้าวนาปี ปี 2558/59 เท่ากับ 566.44 ตัน เพิ่ มขึ้น จากปีที่ผ่ านมา
694.13 ตัน หรือลดลงร้อยละ 1.24 ผลผลิตเฉลี่ย 434 กิโลกรัมต่อไร่
1.3 ราคา
ราคาข้าวนาปี ปี 2558/59 ราคา 9,0300.00 บาทต่อตัน ลดลงจากปีที่ผ่าน
มา 350 บาท/ตัน หรือลดลงร้อยละ 3.73

ปี
2554/55
2555/56
2556/57
2557/58
2558/59

พื้นที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และมูลค่าข้าวนาปีในจังหวัดพัทลุง
ช่วง 5 ปี (2554/55 - 2558/59)
พื้นที่ปลูก พื้นที่เก็บเกี่ยว ผลผลิตรวม ผลผลิตเฉลี่ย
ราคา
(ไร่)
(ไร่)
(ตัน)
(กก./ไร่)
(บาท/ตัน)
202,158
192,930 99,417.90
485.17 9,060.00
145,051
128,249 59,503.00
441.73 10,000.00
141,202
136,846 64,065.00
468.00 9,860.00
136,538
134,975 55,949.87
414.52 9,380.00
131,716
130,638 56,644.00
434.00 9,250.00

ที่มา : สานักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง

2. ข้าวนาปรัง
ข้าวนาปรัง หรือข้าวนอกฤดูหรือข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง โดยฤดูกาลปลูกข้าวนาปรังใน
จังหวัดพัทลุง เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงกลางเดือนมิถุนายน พันธุ์ข้าวที่นิยมนามาปลูกในช่วงนาปรัง ได้แก่
ชัยนาท หอมประทุม สุพรรณบุรี
2.1 พื้นที่ปลูก
พื้นที่ป ลู กข้าวนาปรังจังหวัดพัทลุ ง มีจานวนพื้นที่ปลูกไม่แน่นอน ซึ่งขึ้นอยู่กับ
ภาวะราคา และปริมาณน้าชลประทานตลอดจนปริมาณน้าตามแหล่งน้า สาหรับปี 2559 พื้นที่ปลูกทั้งสิ้น
53,045 ไร่ ลดลงจากปีที่ผ่านมา 11,460 ไร่ หรือลดลงร้อยละ 26.60
ข้าวนาปรังจังหวัดพัทลุง ปี 2559 ปลูกทุกอาเภอ โดยมีพื้นที่ปลูก 3 อันดับแรก
ได้แก่ อาเภอควนขนุน 20,883 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 48.51 รองลงมาอาเภอเมืองพัทลุง 12,485 ไร่ คิดเป็นร้อย
ละ 29 และอาเภอป่าพะยอม 4,280 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 9.94 ตามลาดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 87.46 ของ
พื้นที่ปลูกรวม
2.2 ผลผลิต

หน้า ๙
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ผลผลิตข้าวนาปรัง ปี 2559 เริ่มออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงกลางเดือน
ตุ ล าคม โดยผลผลิ ตจะออกมากในช่ วงเดื อนกรกฎาคม - กั นยายน มี จ านวน 23,203 ตั น ลดลงจากปี ที่
ผ่านมา 5,834.80 ตัน หรือลดลงร้อยละ 25.15 ผลผลิตเฉลี่ย 549 กิโลกรัมต่อไร่
2.3 ราคา
ราคาข้ าวนาปรัง ปี 2559 ตั น ละ 7,230 บาทต่ อตั น ลดลงจากปี ที่ ผ่ านมา
160 บาท/ตัน หรือลดลงร้อยละ 2.21
พื้นที่เก็บเกี่ยว ผลผลิตและมูลค่าข้าวนาปรังในจังหวัดพัทลุง
ช่วง 5 ปี (2555-2559)
ปี
2555
2556
2557
2558
2559

พื้นที่ปลูก
พื้นที่เก็บเกี่ยว
(ไร่)
(ไร่)
84,021
81,570
74,077
73,777
67,551
67}059
54,505
54,141
43,045
43,045

ผลผลิตรวม
(ตัน)
43,853.00
40,472.88
36}118.74
29,458.65
23,623.85

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร่)
538.00
495.45
607.40
544.00
549.00

ราคา
(บาท/ตัน)
8,890
10,000
10,000
7,390
7,230

ที่มา : สานักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง

3. ยางพารา
3.1 พื้นที่ปลูก
พื้ น ที่ ป ลู ก ยางพาราของจั ง หวั ด พั ท ลุ ง ในปี 255 9 มี พื้ น ที่ ป ลู ก ยางพารา
897,615 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 58.53 ของพื้นที่การเกษตรในจังหวัด พื้นที่ที่มีการปลูกมาก 3 อันดับแรก
ได้แก่ ป่ าบอน 154,106 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 17.17 รองลงมาอาเภอตะโหมด 101,307 ไร่ คิดเป็นร้อยละ
11.29 และอาเภอเขาชัยสน 96,778 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 10.78 ตามลาดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 39.24
ของพื้นที่ปลูกรวมในจังหวัด
3.2 ผลผลิต
ผลผลิตยางพาราจังหวัดพัทลุงจะออกสู่ตลาดตลอดปี ในปี 2559 ผลผลิตออกสู่
ตลาดมากในเดือ นกุม ภาพั น ธ์ถึงเดื อนมีน าคม ผลผลิ ตรวม 194,357.94 ตัน ซึ่งเพิ่ มขึ้น จากปี ที่ ผ่ านมา
3,079.96 ตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.61 ผลผลิตเฉลี่ย 263.25 กิโลกรัมต่อไร่
3.3 ราคา
ราคายางพาราปี 2559 ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย 48.29 บาทต่อกิโลกรัม
เพิ่มจากปีที่ผ่านมา 4.10 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.27

ปี
2555

พื้นที่ให้ผลผลิตและมูลค่ายางพาราในจังหวัดพัทลุง
ช่วง 5 ปี (2555-2559)
พื้นที่ปลูก
พื้นที่ให้ผล
ผลผลิตรวม ผลผลิตเฉลี่ย
(ไร่)
(ไร่)
(ตัน)
(กก./ไร่)
879,329
621,791 163,306.17
261.54
หน้า ๑๐

ราคา
(บาท/กก.)
83.88

แผนพัฒนาจังหวัดพัทลุง พ.ศ.2561 - 2564

2556
2557
2558
2559

891,903
878,437
903,438
897,615

662,701
665,885
720,302
738,315

172,903.01
169,373.28
191,277.99
194,357.94

261.00
254.36
265.55
263.25

76.55
57.43
44.19
48.29

ที่มา : สานักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง

4. ปาล์มน้ามัน
4.1 พื้นที่ปลูก
พื้นที่ปลูกปาล์มน้ามันจังหวัดพัทลุงตั้งแต่ปี 2555 มีการขยายพื้นที่ปลูกปาล์ม
มากขึ้น พื้นที่ปลูกปาล์มในปี 2559 จานวน 44,206 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 2,305 ไร่ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ
5.50 อาเภอที่มีพื้น ที่ป ลู ก 3 อัน ดับ แรก ได้แก่ อาเภอปากพะยูน 12,036 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 27.23
รองลงมาอาเภอควนขนุน 8,976 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 20.30 และอาเภอป่าบอน 6,920 ไร่ คิดเป็นร้อยละ
15.65 ตามลาดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 63.18 ของพื้นที่ปลูกรวม
4.2 ผลผลิต
ผลผลิตปาล์มน้ามันในปี 2559 จานวน 83,975.05 ตัน ลดลงจากปีที่ผ่านมา
14,920.85 ตัน หรือลดลงร้อยละ 21.61 ผลผลิตเฉลี่ย 2,632.94 กิโลกรัมต่อไร่
4.3 ราคา
ราคาผลปาล์ ม สดที่ เกษตรกรขายได้ ปี 2559 เฉลี่ ย กิ โลกรัม ละ 5.09 บาท
สูงกว่าปีที่ผ่านมาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 1.26 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 32.90 ในปี 2559
สาหรับ ตลาดปาล์มน้ามัน เกษตรกรส่ วนใหญ่จะนาผลปาล์มขายให้กับลานเท
ในจั งหวัด พั ท ลุ ง ปี 2557 ลานเทในจั งหวัด พั ท ลุ งมี ทั้ งหมด 9 ลาน ตั้ งอยู่ ในอ าเภอเมื องพั ท ลุ ง 1 แห่ ง
อาเภอควนขนุ น 2 แห่ ง อ าเภอป่ าพะยอม 1 แห่ ง อ าเภอป่ าบอน 2 แห่ ง อ าเภอตะโหมด 1 แห่ ง และ
อาเภอเขาชัยสน 2 แห่ง
พื้นที่ปลูกให้ผลผลิตรวม ผลผลิตเฉลี่ย และมูลค่าปาล์มน้ามัน ช่วง 5 ปี
(2555 – 2559)
ปี
2555
2556
2557
2558
2559

พื้นที่ปลูก
(ไร่)
35,188
38,400
39,031
41,901
44,206

พื้นที่ให้ผล
(ไร่)
11,488
14,425
23,917
26,716
31,894

ผลผลิตรวม
(ตัน)
25,479.38
41,320.47
60,093.66
69,054.20
83,975.05

ที่มา : สานักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง

หน้า ๑๑

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร่)
2,039.85
2,310.00
2,512.55
2,584.75
2,632.94

ราคา
(บาท/กก.)
4.19
4.08
4.47
3.83
5.09

แผนพัฒนาจังหวัดพัทลุง พ.ศ.2561 - 2564

5. ทุเรียน
5.1 พื้นที่ปลูก
พื้นที่ปลูกทุเรียนจังหวัดพัทลุง ในปี 2559 พื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้น มีพื้นที่ปลูก จานวน
4,078 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 73 ไร่ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.82
จังหวัดพัทลุงปลูกทุเรียนในทุกอาเภอ อาเภอที่มีพื้นที่ปลูก 3 อันดับแรกได้แก่
อาเภอกงหรา 873 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 21.41 รองลงมาอาเภอศรีนครินทร์ 712 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 17.46
และอาเภอศรีบรรพต 667 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 16.35 ตามลาดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 55.22 ของพื้นที่ปลูกรวม
5.2 ผลผลิต
ทุเรียนจังหวัดพัทลุงหรือในภาคใต้จะออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือนมิถุนายน - ตุลาคม
และจะออกมากช่วงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ผลผลิตจึงกระจุกตัวในช่วงสั้น ๆ ส่งผลให้ราคาในช่วงที่ผลผลิต
มากมีราคาถูก ผลผลิตของจังหวัดพัทลุงในปี 2559 จานวน 882 ตัน ลดลงจากปีที่ผ่านมา 636.60 ตัน
หรือลดลงร้อยละ 41.92
5.3 ราคา
ในปี 2559 เกษตรกรขายได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 53.25 บาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
15.89 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 42.52
ปี
2555
2556
2557
2558
2559

พื้นที่ให้ผล ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ และมูลค่า ทุเรียน ช่วง 5 ปี (2555-2559)
พื้นที่ปลูก
พื้นที่ให้ผล
ผลผลิตรวม ผลผลิตเฉลี่ย
ราคา
(ไร่)
(ไร่)
(ตัน)
(กก./ไร่)
(บาท/กก.)
3,763
2,951 2,524.86
912.97
42.86
3,889
2,859 2,097.13
907.10
26.22
4,230
3,574 1,084.90
303.55
28.58
4,005
3,467 1,518.60
438.02
37.36
4,078
3,467
882.00
254
53.25

ที่มา : สานักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง

6. มังคุด
6.1 พื้นที่ปลูก
มั งคุ ด ของจั งหวั ด พั ท ลุ งปลู ก ทุ กอ าเภอ ปี 2559 มี พื้ น ที่ ป ลู กทั้ งหมด
14,017 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 448 ไร่ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.20 พื้นที่ที่มีการปลูกมาก 3 ลาดับแรก ได้แก่
กงหรา 3,551 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 25.15 รองลงมาศรีนครินทร์ 2,789 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 19.75 และ
ศรีบรรพต 2,375 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 16.82 ตามลาดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 61.73 ของพื้นที่ปลูกรวม
6.2 ผลผลิต
มั ง คุ ด ในภาคใต้ จ ะออกสู่ ต ลาดตั้ ง แต่ เดื อ นมิ ถุ น ายน-ตุ ล าคม ส าหรั บ
จังหวัดพัทลุง ในปี 2559 ผลผลิต 4,106 ตัน ลดลงจากปีที่ผ่านมา 1,078.50 ตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.80
ผลผลิตเฉลี่ย 3,49 กิโลกรัมต่อไร่
หน้า ๑๒

แผนพัฒนาจังหวัดพัทลุง พ.ศ.2561 - 2564

6.3 ราคา
ราคาไม้ผลจะขึ้นอยู่กับปริมาณผลผลิต หากปริมาณผลผลิตมากจะทาให้
ราคาที่เกษตรกรขายได้มีราคาต่า เนื่องจากมังคุดในภาคใต้จะเก็บเกี่ยวในช่วงระยะใกล้เคียงกัน ในปี 2559
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ ยกิโลกรัมละ 17.95 บาท ต่ากว่าปีที่ผ่านมา 2.77 บาทต่อกิโลกรัม หรือลดลงร้อยละ
13.39

ปี
2555
2556
2557
2558
2559

พื้นที่ปลูก พื้นที่ให้ผล ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ และมูลค่า มังคุด
ช่วง 5 ปี (2555-2559)
พื้นที่ปลูก
พื้นที่ให้ผล
ผลผลิตรวม
ผลผลิตเฉลี่ย
(ไร่)
(ไร่)
(ตัน)
(กก./ไร่)
12,659
8,957
5,881.25
786.04
12,138
8,503
5,476.11
674.49
15,098
14,387
6,552.70
455.46
14,465
11,774
5,184.50
440.33
14,017
11,774
4,106
349

ราคา
(บาท/กก.)
16.26
16.54
13.80
20.73
17.95

ที่มา : สานักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง

7. ลองกอง
ผลผลิ ตลองกองในภาคใต้จะเริ่มออกสู่ ตลาดตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงพฤศจิกายน
ช่วงที่ผลผลิตออกชุกคือช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน
7.1 พื้นที่ปลูก
พื้น ที่ปลูกลองกองของจังหวัดพัทลุ ง ปี 2559 มีพื้นที่ปลู ก 12,875 ไร่
ลดลงจากปีที่ผ่านมา 625 ไร่ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.63 พื้นที่ที่มีการปลูกมาก 3 อันดับแรก ได้แก่ อาเภอกงหรา
4,287 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 33.30 รองลงมาอาเภอศรีนครินทร์ 1,623 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 12.60 และ
อาเภอตะโหมด 1,519 ไร่ คิดเป็ น ร้ อยละ 11.80 ตามล าดับ หรือคิดเป็น ร้อยละ 57.70 ของพื้น ที่
ปลูกรวม
7.2 ผลผลิต
สาหรับในปี 2559 จังหวัดพัทลุงมีผลผลิต 3,706 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่
ผ่านมา 518 ตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.26 ผลผลิตเฉลี่ย 352 กิโลกรัมต่อไร่
7.3 ราคา
ราคาที่ เกษตรกรขายได้ ต่ ากว่ า ปี ที่ ผ่ า นมา ราคาเฉลี่ ย กิ โ ลกรั ม ละ
18.18 บาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 0.27 บาทต่อกิโลกรัม หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.52
พื้นที่ปลูก พื้นที่ให้ผล ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ และมูลค่า ลองกอง
ของจังหวัดพัทลุง ปี 2555-2559
หน้า ๑๓

แผนพัฒนาจังหวัดพัทลุง พ.ศ.2561 - 2564

พื้นที่ปลูก
(ไร่)
13,473
14,470
14,299
13,500
12,875

ปี
2555
2556
2557
2558
2559

พื้นที่ให้ผล
(ไร่)
9,832
11,760
10,514
10,561
10,542

ผลผลิตรวม
(ตัน)
5,790.04
6,026.18
5,648
4,224
3,706

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร่)
774.15
780.48
540.61
399.96
352.00

ราคา
(บาท/กก.)
23.15
25.73
14.81
17.91
18.18

ที่มา : สานักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง

8. เงาะ
เงาะเป็นไม้ผลอีกชนิดหนึ่งที่ผลผลิตจะออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือนมิถุนายน – ตุลาคม
และจะออกมากช่วงเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม ทาให้ผลผลิตไม้ผล เช่น ทุเรียน มังคุด ลองกองและเงาะ
ผลผลิต จะกระจุกตัวในช่วงระยะสั้น 2 เดือนดังกล่าว และจะเกิดปัญหาการบริหารจัดการการกระจายผลผลิต
ออกสู่ตลาดอยู่เสมอ
8.1 พื้นที่ปลูก
ในปี 2559 มีพื้นที่ปลูก 14,017 ไร่ ลดลงขึ้นจากปีที่ผ่านมา 448ไร่
หรือลดลงร้อยละ 3.20 อาเภอที่มีพื้นที่ปลูกมากที่สุด 3 อันดับแรก คือกงหรา 3,551 ไร่ คิดเป็นร้อยละ
25.15 รองลงมา ศรีนครินทร์ 2,789 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 19.75 และศรีบรรพต 2,375 ไร่ คิดเป็นร้อยละ
16.82 หรือคิดเป็นร้อยละ 61.73 ของพื้นที่ปลูกรวม
8.2. ผลผลิต
ผลผลิ ต ในปี 255 9 จ านวน 4,106 ตั น ลดลงจากปี ที่ ผ่ า นมา
1,078.50 ตัน หรือลดลงร้อยละ 20.80 ผลผลิตเฉลี่ย 349 กิโลกรัมต่อไร่
8.3 ราคา
ราคาที่ เกษตรกรขายได้ ในปี นี้ ต่ากว่าปี ที่ ผ่ านมา ราคาเฉลี่ ยกิ โลกรัมละ
17.95 บาท ต่ากว่าปีที่ผ่านมา 2.77 บาทต่อกิโลกรัม หรือคิดเป็นร้อยละ 13.39
พื้นที่ปลูก พื้นที่ให้ผล ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ และมูลค่า เงาะ ปี 2555 – 2559
ปี
2555
2556
2557
2558
2559

พื้นที่ปลูก
(ไร่)
5,488
5,702
5,487
5,262
5,267

พื้นที่ให้ผล ผลผลิตรวม ผลผลิตเฉลี่ย
(ไร่)
(ตัน)
(กก./ไร่)
4,610 5,888.28 1,263.82
4,563 4,850.95 1,340.45
5,018 2,004.40
399.44
3,983 1,645.00
409.82
3,994 1,544.00
387.00

ที่มา : สานักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง

9. พืชไร่

หน้า ๑๔

ราคา
(บาท/กก.)
14.78
16.44
10.59
12.82
15.55

แผนพัฒนาจังหวัดพัทลุง พ.ศ.2561 - 2564

พืชไร่ที่มีมูลค่าสูงสุด 3 อันดับแรกของจังหวัดพัทลุง ในปี 2559 ได้แก่ สับปะรด
มูลค่า 92.3090 ล้านบาท รองลงมาถั่วปันหยี (ถั่วหรั่ง) มูลค่า 1.7200 ล้านบาท และหญ้าเลี้ยงสัตว์ มูลค่า
1.31 ล้านบาท ตามลาดับ

10. พืชผัก
พื ช ผั กที่ มี มู ล ค่ าสู งสุ ด 3 อั น ดั บ แรกของจั งหวั ด พั ท ลุ ง ในปี 2559 ได้ แ ก่
พริกขี้หนู มูลค่า 45.55 ล้านบาท รองลงมา ขมิ้น 11.20 ล้านบาท และแตงโมเนื้อ มูลค่า 8.21 ล้านบาท ตามลาดับ

1.4.4 ด้านปศุสตั ว์
1. โคเนื้อ
โคเนื้อในปี 2559 มีปริมาณการเลี้ยง 69,499 ตัว ลดลงจากปีที่ผ่านมา 2,106 ตัว
สาหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงลดลงจากปีที่ผ่านมา 725 ราย หรือลดลงร้อยละ 4.10
เมื่อพิจารณารายอาเภอ พบว่า ปริมาณการเลี้ยงโคเนื้อ 3 อันดับแรก ได้แก่ เมืองพัทลุง
14,537 ตัว รองลงมาควนขนุน 15,010 ตัว และปากพะยูน 8,454 ตัว ตามลาดับ รวมคิดเป็นร้อยละ
54.68 ส่วนอาเภอที่มีการเลี้ยงน้อยที่สุดได้แก่ อาเภอบางแก้ว 2,253 ตัว
แสดงจานวนโคเนื้อและเกษตรกรผู้เลี้ยง ปี 2555 – 2559
อาเภอ
เมืองพัทลุง
กงหรา
เขาชัยสน
ตะโหมด
ควนขนุน
ปากพะยูน
ศรีบรรพต
ป่าบอน
บางแก้ว
ป่าพะยอม
ศรีนครินทร์
รวม

ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
จานวน
จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน
จานวน จานวน จานวน
เกษตรกร โคเนื้อ เกษตรกร โคเนื้อ เกษตรกร โคเนื้อ เกษตรกร โคเนื้อ เกษตรกร โคเนื้อ
(ราย)
(ตัว)
(ราย)
(ตัว)
(ราย)
(ตัว)
(ราย)
(ตัว)
(ราย)
(ตัว)
4,806 18,526
5,066 19,773
5,008 19,457
3,330 14,774
3,242 14,537
1,329 3,892
1,248 3,760
982 3,289
987 3,345
978 3,585
2,338 8,702
2,021 6,861
2,106 6,808
2,460 8,740
2,320 7,978
921 3,459
903 2,077
906 3,029
954 3,945
931 3,754
4,693 17,703
4,472 16,983
4,595 18,507
3,176 14,196
3,202 15,010
2,044 9,198
1,909 9,145
1,615 7,479
1,829 8,244
1,769 8,454
875 2,784
782 3,115
668 2,765
668 2,866
633 2,730
1,612 7,161
1,552 6,960
1,521 6,247
1,621 5,656
1,481 4,878
1,344 4,977
612 2,358
495 1,969
648 2,638
504 2,253
1,256 4,968
1,008 3,948
1,014 4,035
1,067 4,489
968 3,830
870 2,823
673 2,577
738 2,676
735 2,712
722 2,490
22,088 84,193 20,246 77,557 19,648 76,261 17,435 71,605 16,750 69,499

ที่มา : สานักงานปศุสตั ว์จังหวัดพัทลุง

2. โคนม
หน้า ๑๕

แผนพัฒนาจังหวัดพัทลุง พ.ศ.2561 - 2564

โคนมในปี 2559 มีปริมาณการเลี้ยง 2,399 ตัว เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 210 ตัว
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.19 สาหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงลดลงจากปีที่ผ่านมา 8 ราย หรือลดลงร้อยละ 8.61
เมื่ อ พิ จ ารณารายอ าเภอ พบว่ า ปริ ม าณการเลี้ ย งโคนม 3 อั น ดั บ แรก ได้ แ ก่
อาเภอเมืองพัทลุง 1,210 ตัว รองลงมาป่าพะยอม 698 ตัว และควนขนุน 169 ตัว ตามลาดับ รวมคิดเป็น
ร้อยละ 88.92 สาหรับอาเภอที่ไม่มีการเลี้ยงโคนม ได้แก่ กงหรา ตะโหมด ปากพะยูน ป่าบอน และบางแก้ว

จานวนโคนม น้านมดิบ และเกษตรกรผู้เลี้ยง ปี 2555 – 2559
อาเภอ
เมืองพัทลุง
กงหรา
เขาชัยสน
ตะโหมด
ควนขนุน
ปากพะยูน
ศรีบรรพต
ป่าบอน
บางแก้ว
ป่าพะยอม
ศรีนครินทร์
รวม

2555
2556
2557
2558
2559
จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน
เกษตรกร โคนม เกษตรกร โคนม เกษตรกร โคนม เกษตรกร โคนม เกษตรกร โคนม
(ราย)
(ตัว)
(ราย)
(ตัว)
(ราย)
(ตัว)
(ราย)
(ตัว)
(ราย)
(ตัว)
52 1,210
57
965
89 1,973
84 1,961
50 1,130
1
67
4
131
8
90
6
133
7
167
5
133
4
17
11
169
39
231
39
230
19
173
11
178
2
4
1
4
2
22
2
42
2
42
2
26
1
21
9
31
1
1
25
698
28
563
24
620
23
616
22
554
5
115
8
177
3
122
3
122
153 2,170
164 3,015
138 3,065
93 2,139
101 2,349

ที่มา : สานักงานปศุสตั ว์จังหวัดพัทลุง

3. สุกร
สุกรในปี 2559 มีปริมาณการเลี้ยง 284,063 ตัว เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 43,037 ตัว
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.80 สาหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงลดลงจากปีที่ผ่านมา 13 รายหรือลดลงร้อยละ 0.38
เมื่ อ พิ จ ารณารายอ าเภอพบว่ า ปริ ม าณการเลี้ ย งสุ ก รมาก 3 อั น ดั บ แรก ได้ แ ก่
อาเภอควนขนุน 85,244 ตัว รองลงมาอาเภอกงหรา 35,478 ตัว คิดเป็นร้อยละ 52.73 สาหรับอาเภอ
ที่มีการเลี้ยงน้อยที่สุด ได้แก่อาเภอบางแก้ว 3,559 ตัว
จานวนสุกรและเกษตรกรผู้เลี้ยง ปี 2555 – 2559
2555
อาเภอ

จานวน
เกษตรกร
(ราย)

2556
จานวน
สุกร
(ตัว)

จานวน
เกษตรกร
(ราย)

จานวน
สุกร
(ตัว)

2557
จานวน
จานวน
เกษตรกร
สุกร
(ราย)
(ตัว)

หน้า ๑๖

2558
จานวน
เกษตรกร
(ราย)

2559
จานวน
สุกร
(ตัว)

จานวน
เกษตรกร
(ราย)

จานวน
สุกร
(ตัว)

แผนพัฒนาจังหวัดพัทลุง พ.ศ.2561 - 2564
เมืองพัทลุง
กงหรา
เขาชัยสน
ตะโหมด
ควนขนุน
ปากพะยูน
ศรีบรรพต
ป่าบอน
บางแก้ว
ป่าพะยอม
ศรีนครินทร์
รวม

1,273
250
467
73
2,114
851
535
194
131
588
294
6,770

58,346
6,027
16,202
20,401
120,658
22,796
35,381
36,399
6,780
20,425
18,563
361,978

1,246
241
235
22
2,101
766
405
191
44
465
221
5,937

60,464
5,517
7,719
8,442
111,936
27,631
27,905
36,717
4,885
20,410
15,528
327,154

1,151
156
246
49
1,769
396
420
139
39
479
191
5,035

50,848
20,839
7,899
12,463
109,713
14,987
29,036
44,850
6,245
23,725
14,097
334,702

533 28,760
165 21,051
278
9,086
44 14,674
993 55,390
443 15,923
357 26,722
91 40,493
39
2,390
305 11,904
187 14,633
3,435 241,026

520
147
262
51
984
435
290
82
41
415
195
3,422

29,043
35,478
16,630
10,729
85,244
17,612
23,742
24,603
3,559
22898
14,525
284,063

ที่มา : สานักงานปศุสตั ว์จังหวัดพัทลุง

4. ไก่เนื้อ
ไก่เนื้ อในปี 2559 มีปริมาณการเลี้ยง 3,574,798 ตัว เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
339,896 ตัว หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.51
เมื่ อ พิ จ ารณารายอ าเภอพบว่ า ปริ ม าณการเลี้ ย งไก่ เนื้ อ 3 อั น ดั บ แรก ได้ แ ก่
อาเภอกงหรา 963,518 ตัว รองลงมาอาเภอเขาชัยสน 402,815 ตัว และอาเภอตะโหมด 388,446 ตัว
ตามลาดับ คิดเป็นร้อยละ 49.09 สาหรับอาเภอที่มีการเลี้ยงน้อยที่สุด ได้แก่อาเภอบางแก้ว 6,358 ตัว
จานวนไก่เนื้อและเกษตรกรผู้เลี้ยง ปี 2555 – 2559

อาเภอ
เมืองพัทลุง
กงหรา
เขาชัยสน
ตะโหมด
ควนขนุน
ปากพะยูน
ศรีบรรพต
ป่าบอน
บางแก้ว
ป่าพะยอม
ศรีนครินทร์
รวม

2555
2556
2557
เกษตรกร
จานวน
เกษตรกร
จานวน
เกษตรกร
จานวน
(ราย)
(ตัว)
(ราย)
(ตัว)
(ราย)
(ตัว)
173
249,452
184
401,727
116
320,050
44
120,591
33
175,497
102 1,007,565
65
255,538
22
121,950
28
237,834
35
188,920
30
421,688
45
393,585
176
421,617
179
325,955
153
258,399
98
39,430
110
16,646
33
13,304
21
153,548
24
129,153
20
126,600
84
226,967
71
210,532
37
190,149
35
10,936
5
238
4
108
40
55,482
11
31,390
10
69,150
66
447,378
62
400,805
82
392,881
837 2,169,859
731 2,235,581
630 2,972,625

ที่มา : สานักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง

5. แพะ
หน้า ๑๗

2558
เกษตรกร
(ราย)
92
104
41
43
77
22
19
62
4
5
88
547

จานวน
(ตัว)
327,809
1,059,202
346,751
408,410
293,729
36,564
130,655
188,951
6,060
29,500
407,271
3,234,902

2559
เกษตรกร
จานวน
(ราย)
(ตัว)
92
359,274
104
963,518
41
402,815
43
388,446
77
287,836
22
267,067
39
181,655
62
137,412
4
6,358
5
31,400
88
349,017
547 3,574,798

แผนพัฒนาจังหวัดพัทลุง พ.ศ.2561 - 2564

แพะในปี 2559 มีปริมาณการเลี้ยง 13,172 ตัว เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 904 ตัว
หรือลดลงร้อยละ 6.93 สาหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงลดลงจากปีที่ผ่านมา 68 ราย หรือลดลงร้อยละ 5.86
เมื่อพิจารณารายอาเภอ พบว่า ปริมาณการเลี้ยงแพะ 3 อันดับแรก ได้แก่ ตะโหมด
3,552 ตัว รองลงมากงหรา 2,030 ตัว และปากพะยูน 1,885 ตัว ตามลาดับ คิดเป็นร้อยละ 56.569
สาหรับอาเภอที่มีการเลี้ยงน้อยที่สุด ได้แก่ อาเภอบางแก้ว 285 ตัว

จานวนแพะและเกษตรกรผู้เลี้ยง ปี 2555 – 2559
อาเภอ
เมืองพัทลุง
กงหรา
เขาชัยสน
ตะโหมด
ควนขนุน
ปากพะยูน
ศรีบรรพต
ป่าบอน
บางแก้ว
ป่าพะยอม
ศรีนครินทร์
รวม

2555
จานวน
จานวน
เกษตรกร
แพะ
(ราย)
(ตัว)
36
487
390
2,741
45
475
544
3,635
27
373
301
2,302
9
267
77
658
78
438
26
645
13
570
1,546
12,591

2556
จานวน
จานวน
เกษตรกร
แพะ
(ราย)
(ตัว)
38
536
329
2,354
30
526
378
2,158
28
399
217
1,816
13
354
81
686
44
345
30
681
21
820
1,209 10,675

2557
จานวน
จานวน
เกษตรกร
แพะ
(ราย)
(ตัว)
34
485
259
2,215
35
586
433
3,148
38
695
201
2,139
10
293
62
546
14
140
22
437
20
760
1,128 11,444

2558
จานวน
จานวน
เกษตรกร
แพะ
(ราย)
(ตัว)
36
502
260
2,065
56
1,026
444
4,777
37
991
185
1,782
11
310
61
534
38
403
14
903
20
783
1,162 14,076

2559
จานวน
จานวน
เกษตรกร
แพะ
(ราย)
(ตัว)
33
523
246
2,030
48
1,000
430
3,552
34
1,062
165
1,885
16
862
55
434
23
285
33
1,098
11
477
1,094 13,172

ที่มา : สานักงานปศุสตั ว์จังหวัดพัทลุง

1.4.5 สัตว์น้าเศรษฐกิจ
1. ปลานิล
มู ล ค่ า ผลผลิ ต ของปลานิ ล จ านวน 156.80 ล้ า นบาท ลดลงจากปี ที่ ผ่ า นมา
ร้ อ ยละ 3.38 ตามปริ ม าณการผลิ ต ที่ เพิ่ ม ขึ้ น จากปี ที่ ผ่ า นมา 64 ตั น ส าหรั บ ราคาผลผลิ ต ต่ อ กิ โ ลกรั ม
เท่ากับราคาปีที่ผ่านมา

2. ปลาดุกลูกผสม

หน้า ๑๘

แผนพัฒนาจังหวัดพัทลุง พ.ศ.2561 - 2564

มูลค่าผลผลิตของปลาดุกลูกผสม จานวน 95.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
ร้อยละ 2.80 ตามปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 131 ตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.90 สาหรับราคา
ผลผลิตเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 1.83 บาท/กิโลกรัม หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.88

3. ปลากะพงขาว
มูลค่าผลผลิตของปลากะพงขาว จานวน 1.23 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ
223.69 ตามปริมาณการผลิตที่ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 5.38 ตัน หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.90 สาหรับราคา
ผลผลิตลดลงจากปีที่ผ่านมา 5 บาท/กิโลกรัม หรือลดลงขึ้นร้อยละ 3.39

4. กุ้งขาว
มูลค่าผลผลิตของกุ้งขาว จานวน 182.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ
39.15 ตามปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 101 ตัน หรือลดลงร้อยละ 11.75 ส่วนราคาผลผลิต
เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 31.75 บาทต่อกิโลกรัม หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.07

5. กุ้งก้ามกราม
ในปี 2559 ไม่มีการผลิตกุ้งก้ามกรามในจังหวัดพัทลุง เนื่องจากต้นทุนการผลิตสูง
ผลผลิตที่ได้รับไม่คุ้มทุน
สัตว์น้าเศรษฐกิจที่สาคัญของจังหวัดพัทลุง ปี 2555 – 2559
ชนิด

ราคา
(บ./กก.)

ปลานิล

76.25

ปลาดุก
ลูกผสม
ปลา
กะพง
ขาว
กุ้งขาว
กุ้ง
ก้ามกร
าม :

ปี 2555
ปริมาณ
(ตัน)
1,824.0
0

มูลค่า
(ลบ.)

ราคา
(บ./กก.)

139.08

85.00

ปี 2556
ปริมาณ
(ตัน)
2,071.
00

มูลค่า
(ลบ.)

ราคา
(บ./กก.)

176.04

82.92

ปี 2557
ปริมาณ
(ตัน)
1,960.
00

มูลค่า
(ลบ.)
162.52

ราคา
(บ./
กก.)
80

ปี 2558
ปริมาณ
(ตัน)
1,896

มูลค่า
(ลบ.)
151.6
8

ราคา
(บ./กก.)

ปี 2559
ปริมาณ
(ตัน)

มูลค่า
(ลบ.)

80.00

1,960

156.80

45.00

2,008

90.36

49.25

2,061

101.5

49.75

2,074

103.18

48.17

2,047

98.60

50.00

1,916

95.80

180.42

33.10
2,462.6
0
86.63

5.97

185.00

3.37

165.00

0.38
136.1
0
-

1.23

174.17
-

2.53
860.0
8
-

7.91

128.93
11.31

150
158.2
5
-

155.00

176.00
325.00

5.92
595.9
0
-

0.98

310.29
25.99

18.20
732.5
4
34.80

190.00
-

961
-

182.59
-

126.00
300.00

103.79
-

ที่มา สานักงานประมงจังหวัดพัทลุง

1.4.6 ผลผลิตด้านอุตสาหกรรม

จังหวัดพัทลุงมีโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมด 793 โรง เงินทุน 6,865.18 ล้านบาท และมี
จานวนคนงาน 5,512 คน
ตารางแสดงสถิติจานวนโรงงานแยกตามหมวดอุตสาหกรรม ปี ๒๕60
รายการ
อุตสาหกรรมการเกษตร(อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากพืช)

จานวน
(โรง)
337

เงินทุน
(ล้านบาท)
375.81

จานวนคนงาน(คน)

เครื่องจักระ
(แรงม้า)

558

9,335

1,234

29,699

อุตสาหกรรมอาหาร

54

2,124.38

อุตสาหกรรมแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้

55

235.16

809

9,533

อุตสาหกรรมเครื่องเรือนหรือตบแต่งในอาคารจากไม้ แก้ว
ยาง หรือโลหะอื่น

16

29.35

166

738

หน้า ๑๙

แผนพัฒนาจังหวัดพัทลุง พ.ศ.2561 - 2564
อุตสาหกรรมเคมีภณ
ั ฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี

3

26.10

16

205

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลีย่ ม

3

47.03

31

5,344

อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง

83

1,206.81

1,209

13,137

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติก

2

6.34

25

83

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อโลหะ

53

329.60

398

4,287

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ

22

42.60

78

617

อุตสาหกรรมจักรเครื่อง และเครื่องกล

11

6.51

43

320

อุตสาหกรรมยานพาหนะและอุปกรณ์ รวมทั้งการซ่อมแซม
พาหนะและอุปกรณ์

36

342.16

397

1,455

อุตสาหกรรมการผลิตอืน่ ๆ(ทั่วไป)

118

2,093.33

548

117,440

รวม

793

6,865.18

5,512

192,193

ที่มา : สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง

ตารางแสดงสถิติอุตสาหกรรมทีม่ กี ารลงทุนมากที่สุด ๓ อันดับแรก
จานวน เงินทุน จานวนคนงาน
รายการ
(โรง) (ล้านบาท)
(คน)
54
อุตสาหกรรมอาหาร
2,124.38
1,234
อุตสาหกรรมอื่นๆ
118 2,093.33
548
อุตสาหกรรมยาง
83 1,206.81
1,209
ที่มา : สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง

ภาวะการณ์ผลิตที่สาคัญ
การประกอบการด้านอุตสาหกรรมในจังหวัดพัทลุงส่วนใหญ่เป็นโรงงานขนาดกลาง และขนาดเล็ก
เมื่ อ แบ่ งขนาดโรงงานแยกตามเงิน ลงทุ น จะมี โรงงานขนาดใหญ่ เพี ย ง 7 โรงงาน ที่ มี ก ารลงทุ น มากกว่ า
100 ล้านบาท คือ บริษัทสยามอินโดรับเบอร์ จากัด ประกอบกิจการผลิตยางแท่ง STR ห้างหุ้นส่วนจากัด ที.พี.
แอสฟัลท์ ประกอบกิจการผลิตแอสฟัลท์คอนกรีต บริษัท พี.เค.ลาแท็กซ์ จากัด ประกอบกิจการผลิตน้ายางข้น
บริษัท เบทาโกรภาคใต้ จากัด ประกอบธุรกิจการแปรรูปไก่และเนื้อไก่แช่แข็ง บริษัท เบทาโกรภาคใต้ จากัด
ประกอบกิจการฆ่าสัตว์(สุกร)/แปรรูปสุกร(ตัดแต่ง) บริษัท พัทลุง กรีน เพาเวอร์ จากัด (ยังไม่ประกอบกิจการ)
ประกอบกิจ การผลิ ต และจาหน่ ายกระแสไฟฟ้า ขนาดกาลังผลิ ต 9.9 และบริษัท พัทลุงกรีนโฮลดิ้ง จากัด
(ยังไม่ประกอบกิจการ) ประกอบกิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล การประกอบการภาคอุตสาหกรรม
ของจังหวัด ส่วนใหญ่เป็นการประกอบการที่ยังไม่เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์มากนัก เป็นเพียงอุตสาหกรรมต้นน้า
ที่จะนาไปสู่การผลิตในขั้นต่อไป ลักษณะและการลงทุนส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าของคนเดียว มีการร่วมลงทุนกับ
นักลงทุนอื่นๆ น้อย
ณ วั น ที่ 30 กั น ยายน 2560 จั ง หวั ด พั ท ลุ ง มี โ รงงานอุ ต สาหกรรมทั้ งหมด 793 โรงงาน
เงินลงทุนรวม 6,865.19 ล้านบาท และมีจานวนคนงาน 5,512 คน โดยจาแนกออกเป็นจาพวกโรงงาน
จาพวกที่ 1 จานวน 312 โรงงาน เงินทุน 52.46 ล้านบาท คนงาน 456 คน โรงงานอุตสาหกรรมจาพวกที่ 2
หน้า ๒๐

แผนพัฒนาจังหวัดพัทลุง พ.ศ.2561 - 2564

จานวน 85 โรงงาน เงินทุน 149.39 ล้านบาท คนงาน 519 คน โรงงานอุตสาหกรรมจาพวก 3 จานวน 396
โรงงาน เงินทุน 6,673.34 ล้านบาท คนงาน 4,537 คน อาเภอที่มีจานวนอุตสาหกรรมมากที่สุก คือ อาเภอ
เมืองพัทลุง มีจานวนโรงงาน 198 โรงงาน เงินทุน 2,058.96 ล้านบาท คนงาน 2,258 คน รองลงมาคือ
อาเภอควนขนุน มีจานวนโรงงาน 68 โรงงาน เงินทุน 509.07 ล้านบาท คนงาน 505 คน อาเภอที่มีโรงงาน
น้อยที่สุดคือ อาเภอบางแก้ว มีจานวนโรงงาน 15 โรงงาน เงินทุน 111.25 ล้านบาท คนงาน 132 คน
อุตสาหกรรมที่มีการลงทุนมากที่สุด 3 อันดับแรกของจังหวัด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ได้แก่
1. อุตสาหกรรมอาหาร ประกอบด้วยการการผลิตเกี่ยวกับสัตว์เป็นหลัก เช่น การฆ่าสัตว์(สุกร)
การผลิ ตอาหารสาเร็จรูป จากเนื้อสัตว์ รองลงมาได้แก่การผลิตน้าแข็ง และการผลิตขนม ปัจจุบันมีจานวน
โรงงานทั้งสิ้น 54 โรงงาน เงินลงทุน 2,124.38 ล้านบาท คนงาน 1,234 คน
2. อุตสาหกรรมทั่วไป ประกอบด้วยการขุดตักดิน การดูดทราย การผลิตคอนกรีตบล็อก ท่อ เสา
คอนกรีต การแบ่งบรรจุก๊าซหุงต้ม การผลิตจาหน่ายกระแสไฟฟ้า และการโม่ บด ย่อยหิน ปัจจุบันมีจานวนโรงงาน
ทั้งสิ้น 118 โรงงาน เงินลงทุน 2,093.33 ล้านบาท คนงาน 548 คน
3. อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง ประกอบด้วยการผลิตเกี่ยวกับยาง เช่น การผลิตยางแผ่น
ดิบ ยางแผ่นรมควัน และยางแผ่นผึ่งแห้ง การผลิตน้ายางข้น ยางแท่ง STR และการตัดแต่งแผ่นยางธรรมชาติ
และอัดก้อนปัจจุบันมีจานวนโรงงานทั้งสิ้น 83 โรงงาน เงินลงทุน 1,206.81 ล้านบาท คนงาน 1,209 คน
ภาวการณ์ลงทุนด้านอุตสาหกรรมในจังหวัดผลจากการพิจารณาข้อมูลการลงทุนอุตสาหกรรมใน
เดือนนี้เปรียบเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันในปีก่อน พบว่าจานวนโรงงานลดลงจานวน 2 โรง แต่จานวน
เงินทุนลดลง 29.39 ล้านบาท และจานวนคนงานลดลง 19 คน

1.4.7 ผลผลิตด้านผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น (OTOP)
จังหวัดพัทลุงมีสมาชิกลงทะเบียน OTOP ประจาปี ๒๕๕๗-2559 จานวน ๔๑๑ ราย ๑,๐๑๖
ผลิตภัณฑ์ เป็นกลุ่มผู้ผลิตชุมชน จานวน ๑๘๙ กลุ่ม ผู้ประกอบการรายเดียว 211 ราย ผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จานวน ๑๑ ราย
ผลเปรียบเทียบ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ที่ลงทะเบียน OTOP ปี ๒๕๕7 – ๒๕๕9
ประเภท
ปี ๒๕๕7 ปี ๒๕๕8
ปี๒๕๕9
กลุ่มผู้ผลิตชุมชน
๒๐๐ กลุ่ม ๑๕๔ กลุ่ม ๑๘๙ กลุ่ม
ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว
๑๖๔ ราย ๑๗๘ ราย ๒๑๑ ราย
ผู้ผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs)
๖ ราย
๔ ราย
๑๑ ราย
รวม
๓๗๐
๓๓๖
๔๑๑
ผลเปรียบเทียบจานวนผลิตภัณฑ์ ที่ลงทะเบียนของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP
ปี ๒๕๕7 – ปี ๒๕๕9
ที่

ประเภทผลิตภัณฑ์

ปี ๒๕๕7 ปี ๒๕๕8 ปี ๒๕๕9
(ผลิตภัณฑ์) (ผลิตภัณฑ์) (ผลิตภัณฑ์)
หน้า ๒๑
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๑
๒
๓
๔
๕

ผลิตภัณฑ์อาหาร
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
ผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ผลิตภัณฑ์ของใช้
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
รวม

ที่
๑
๒
๓
๔
๕

๒๖๑
๑๘
๔๒
๑๕๑
๑๙๗
๖๖๙

๕๔๐
๓๙
๖๒
๑๕๖
๒๑๙
๑,๐๑๖

540
๓๙
๖๒
๑๕4
๒๑๙
๑,๐๑4

ผลการคัดสรร OTOP เปรียบเทียบ ปี ๒๕๕8 – ปี ๒๕๕9
ปี ๒๕๕8 ปี ๒๕๕9
ระดับดาวผลิตภัณฑ์
(ผลิตภัณฑ์) (ผลิตภัณฑ์)
ระดับ ๕ ดาว
๓๐
๔๕
ระดับ ๔ ดาว
๕๑
๓๕
ระดับ ๓ ดาว
๒๔
๒๕
ระดับ ๒ ดาว
๑๔
๙
ระดับ ๑ ดาว
๑
รวม
๑๒๐
๑๑๔

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ ปี ๒๕๕8 – ๒๕๕9
แยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์รายอาเภอ
ที่

อาเภอ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

เมืองพัทลุง
เขาชัยสน
ควนขนุน
ปากพะยูน
กงหรา
ตะโหมด
ป่าบอน

กลุ่มดาวเด่น
สู่สากล(฿)
(ผลิตภัณฑ์)
๕๗
๓๔
๒
๑
๑
-

กลุ่มอนุรักษ์
สร้างคุณค่า(฿)
(ผลิตภัณฑ์)
๗
๓
๔
๑
๑
หน้า ๒๒

กลุ่มพัฒนาสู่การ
แข่งขัน(C)
(ผลิตภัณฑ์)
๖๕
๑๕
๖๖
๒๓
๔
๕
๒๒

กลุ่มปรับตัว
สู่การพัฒนา(D)
(ผลิตภัณฑ์)
๑๙๐
๔๐
๑๒๔
๒๒
๕๒
๕๙
๒๗

รวม
๓๑๙
๕๘
๒๒๘
๔๘
๕๗
๖๕
๕๐
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๘
๙
๑๐
๑๑

ศรีบรรพต
บางแก้ว
ป่าพะยอม
ศรีนครินทร์
รวม

๑
๙๖

๑
๑๗

๒
๖
๒๐
๒๖
๒๖๕

๒๑
๒๑
๔๖
๔๗
๖๓๘

๒๔
๒๘
๖๖
๗๓
๑,๐๑๖

ประเภทผลิตภัณฑ์ OTOP แยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ ปี๒๕๕8-๒๕๕9

ประเภทผลิตภัณฑ์
อาหาร
เครื่องดื่ม
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ของใช้
สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
รวม

กลุ่มดาวเด่นสู่
สากล(A)
(ผลิตภัณฑ์)
ปี
ปี
๒๕๕8 ๒๕๕9
๑๖
๔๐
๓
๑๐
๒
๖
๑๔
๒๕
๘
๑๕
๔๓
๙๖

กลุ่มผลิตภัณฑ์
กลุ่มอนุรักษ์สร้าง กลุ่มพัฒนาสู่การ
คุณค่า(฿)
แข่งขัน(C)
(ผลิตภัณฑ์)
(ผลิตภัณฑ์)
ปี
ปี
ปี
ปี
๒๕๕8 ๒๕๕9 ๒๕๕8 ๒๕๕9
๑๗
๑
๑๓๕
๑๔๖
๑
๐
๗
๑๐
๒๐
๗
๕
๑๔
๖๖
๙
๓๐
๖๔
๒๑
๐
๕๗
๒๐
๑๒๕
๑๗
๒๓๔
๒๕๔

กลุ่มปรับตัวสู่การ
พัฒนา(D)
(ผลิตภัณฑ์)
ปี
ปี
๒๕๕8 ๒๕๕9
๘๘
๓๕๓
๙
๑๙
๑๘
๓๕
๑๙
๕๘
๑๔๔
๑๘๔
๒๗๘
๖๔๙

รวม
ปี
๒๕๕8
๒๕๖
๒๐
๔๕
๑๒๙
๒๓๐
๖๘๐

ปี
๒๕๕9
๕๔๐
๓๙
๖๒
๑๕๖
๒๑๙
๑,๐๑๖

ยอดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ย้อนหลัง ปี ๒๕๕5 – ๒๕๕9
ปี พ.ศ.
ยอดจาหน่าย (บาท)
+เพิ่ม/-ลด %
ปี ๒๕๕5
๕๖๔,๑๔๔,๓๐๙
+10.66
ปี ๒๕๕6
๖๑๓,๖๑๔,๐๕๕
+8.77
ปี ๒๕๕7
๖๘๖,๘๕๑,๘๗๔
+11.94
ปี ๒๕๕8
๖๘๕,๕๗๖,๓๗๐
-0.19
ปี ๒๕๕9
๗๙๙,๒๗๗,๑๖๑
+16.56

1.4.8 การท่องเที่ยว
จังหวัดพัทลุงเป็นแหล่งกาเนิดหนังตะลุงมโนราห์และยังคงรักษาเอกลักษณ์ศิลปะการแสดง
สืบทอดมาถึงปั จจุบั น มีป ระวัติศาสตร์ที่ยาวนาน เริ่มมีเจ้าเมืองพัทลุ ง ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2315 (พระยา
พัทลุงหรือขุนคางเหล็ก) มีแหล่งปฏิบัติธรรม เช่น วัดถ้าสุมโน วัดพุทธโคดม (อาเภอศรีนครินทร์) และเป็นถิ่น
หรือแหล่งตรรกศิลาที่เลื่องชื่อทางไสยเวชที่สาคัญ เช่น วั ดเขาอ้อ วัดบ้านสวน วัดดอนศาลา (อาเภอควนขนุน)
เป็นต้น
จังหวัดพัทลุงในอดีตเป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวไม่ค่อยรู้จัก หรือแวะมาเที่ยวมากนัก ส่วนใหญ่
นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจังหวัดพัทลุง จะมาเที่ยวกันเป็นกลุ่มเป็นครอบครัวมีความตั้งใจมาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยว
หลักได้แก่ อุทยานเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย (มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมาก และเป็นพื้นที่ชุ่มน้าโลก
แห่งแรกของประเทศไทย) หาดแสนสุขลาปา บ่อน้าร้อนเขาชัยสน น้าตกไพรวัลย์ อุทยานแห่งชาติ เขาปู่-เขาย่า
แหล่งท่องเที่ยว
จังหวัดพัทลุง เป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวมากมาย ประกอบด้วย สถานที่
ท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ โบราณวัตถุ โบราณสถาน และศาสนสถาน
หน้า ๒๓
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แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
1) อุทยานนกน้าทะเลน้อย เป็นอุทยานนกน้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ตั้ งอยู่ที่ตาบลทะเล

น้อย อาเภอควนขนุน มีเนื้อที่ประมาณ 450 ตารางกิโลเมตร (พื้นดิน 422 ตร.กม. และพื้นน้า 28 ตร.กม.)
เป็ น ที่ อาศัยของนกน้ าหลากพั น ธุ์ ประมาณ 187 ชนิด และมีพื ช ไม้น านาพั นธุ์มากมาย ใช้เส้ นทางหลวง
หมายเลข 4048 จากอาเภอเมืองพัทลุง อาเภอควนขนุน ระยะทาง 32 กิโลเมตร
2) อุ ท ยานแห่ งชาติ เขาปู่ – เขาย่ า มี เนื้ อที่ ป ระมาณ 433,750 ไร่ หรื อ 694 ตาราง
กิโลเมตร มีสภาพเป็นป่าดงดิบชื้ นพรรณไม้ที่สาคัญ เช่น หลุมพอ เคี่ยมตะเคียนทอง และมีสัตว์ป่าที่สาคัญ
เช่น สมเสร็จ แรด ลิง ค่าง และนกต่างๆ ใช้เส้นทางหมายเลข 41 ไปอาเภอควนขนุน แยกซ้ายเข้าทางหลวง
หมายเลข 4164 สู่อาเภอศรีบรรพต เข้าไปประมาณ 17 กิโลเมตร และแยกซ้ายเข้าอีก 4 กิโลเมตร ถึงที่
ทาการอุทยาน

3) เขตรั ก ษาพั น ธุ์ สั ต ว์ ป่ า เทื อ กเขาบรรทั ด มี เ นื้ อ ที่ ป ระมาณ 167 ตารางกิ โ ลเมตร

ครอบคลุมพื้นที่ตรัง สงขลา สตูล ภูมิประเทศเป็นเทือกเขา เป็นแหล่งต้นน้าลาธารและพรรณไม้มีค่ามากมาย
ที่ทาการตั้งอยู่ตาบลบ้านนา อาเภอศรีนครินทร์ ห่างจากตัวเมืองพัทลุงไปตามทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 4
ระยะทาง 27 กิโลเมตร
4) หาดแสนสุขลาปา เป็นหาดทรายที่มีทิวสนร่มรื่น เป็นทะเลสาบน้าจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเซีย
(ทะเลสาบสงขลา) กลางวงเวียนมีรูปปั้นปูนฝูงปลาลาปา ซึ่งเป็นปลาท้องถิ่นที่อาศัยในบริเวณหาดแสนสุข
ล าป า มี ศาลากลางน้ า ชื่ อว่า “ศาลาล าป าที่ รัก ” ส าหรับ ชมทิ ว ทั ศ น์ท ะเลสาบสงขลา และจากบริเวณ
ชายหาดมีสะพานเชื่อมไปยังเกาะลอยซึ่งเป็นเกาะที่เกิดจากการทับถมของดินตะกอนปากน้าลาปา เดินทางจาก
เมืองพัทลุงไปตามถนนทางหลวงหมายเลข 4047 ระยะทาง 10 กิโลเมตร
5) แหลมจองถนน ตั้ ง อยู่ ต าบลจองถนน จากเมื อ งพั ท ลุ ง ไปตามเส้ น ทางสายเพชรเกษม
เลี้ยวซ้ายผ่านอาเภอเขาชัยสนไปอีกประมาณ 12 กิโลเมตร เป็นหมู่บ้านชาวประมง อยู่บนเนินดินและลาดชัน
ลงไปยังทะเลสาบสงขลา สามารถมองเห็นทิวทัศน์เกาะแก่งต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
6) เกาะสี่เกาะห้า ตั้งอยู่ในทะเลสาบสงขลา ตาบลเกาะหมาก อาเภอปากพะยูนเกาะแห่งนี้
เป็ น ที่อยู่อาศัย ของนกนางแอ่น ทะเลเป็ น จานวนมาก จึงถูกเรียกว่าเกาะรังนก และมีสัมปทานเพื่อนารังนก
เหล่ านี้ ไปจ าหน่ าย สภาพธรรมชาติ ของเกาะมี ความงดงามมากแห่ งหนึ่ งของจังหวัดพั ท ลุ ง การเดิน ทาง
สามารถเดินทางได้จากท่าเรือตาบลลาปา ระยะทาง 25 กิโลเมตร หรือท่าเรือ อาเภอปากพะยูน ระยะทาง
10 กิโลเมตร และที่ ส าคัญ เกาะแห่ งนี้ พ ระบาทสมเด็ จพระจุล จอมเกล้ าเจ้าอยู่หั ว (รัช การที่ 5) เคยเสด็ จ
ประพาส และทรงจารึกพระปรมาภิไธยย่อไว้ ณ บริเวณหน้าผาถ้าเทวดา และในบริเวณนี้ได้ก่อสร้างอนุสาวรีย์
พระองค์ท่านประดิษฐานไว้ด้วย
7) บ่อน้าร้อน บ่อน้าเย็น (ธารน้าเย็น) ตั้งอยู่ตาบลเขาชัยสน อาเภอเขาชัยสน เชื่อกันว่าเป็น
น้าศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้รักษาโรคบางอย่างได้ อยู่ห่างจากตัวจังหวัดพัทลุงไปทางทิศใต้ตามทางหลวงหมายเลข 4
หน้า ๒๔
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ประมาณ 25 กิโลเมตร แยกซ้าย (บ้ านท่านางพรหม) เข้าทางหลวงหมายเลข 4081 ไปอาเภอเขาชัยสน
ระยะทาง 7 กิโลเมตรบริเวณถนนสุขาภิบาลซอย 2 ติดที่ว่าการอาเภอเขาชัยสน จะมีถนนลาดยางแยกขวามือ
เข้าไปอีกประมาณ 1 กิโลเมตร ถึงหน้าผาเชิงเขาชัยสน อันเป็นที่ตั้งของบ่อน้าเย็นแต่เป็นสวนพักผ่อนเลยไป
อีก 300 เมตร เป็นบ่อน้าร้อน ลักษณะเป็นแอ่งน้าร้อน
8) น้าตกไพรวัลย์ ตั้งอยู่ในหน่วยพิทักษ์ป่าบ้านพูด เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด ตาบล
คลองเฉลิม อาเภอกงหรา ใช้เส้นทางจากบ้านคลองหมวยไปตามถนนลาสินธุ์บ้านกงหรา (ทางหลวงหมายเลข
4122) ระยะทาง 23 กิโลเมตร เป็นน้าตกขนาดใหญ่ มีความงดงามตามธรรมชาติ เงียบสงบและร่มเย็นอุดม
ไปด้วยพรรณไม้นานาชนิด

9) น้ าตกหม่ อ มจุ้ ย ตั้ งอยู่ ในบริเวณหน่ ว ยพิ ทั ก ษ์ ป่ า ตะโหมด อยู่ ห่ า งจากที่ ท าการอาเภอ

ตะโหมด ระยะทาง 12 กิโลเมตร การเดินทางใช้เส้นทางหมายเลข 4121 และต่อด้วยเส้นทางหมายเลข
4137 (อยู่ทางตอนใต้ของเมื องพัทลุง) แยกทางหลวงหมายเลข 4 เข้าไปจนถึงวัดตะโหมดระยะทางจาก
อ าเภอตะโหมดถึ ง น้ าตกประมาณ 5 กิ โลเมตร เป็ น น้ าตกที่ อ ยู่ ท่ า มกลางป่ าที่ ร่ ม รื่ น ลั ก ษณะของน้ าตก
จะแบ่งเป็นชั้นๆ แต่ละชั้นมีชื่อต่างกัน มีแอ่งน้าสามารถเล่นน้าได้ มีลานกว้างเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ
10) ภูเขาอกทะลุ จากวัดคูหาสวรรค์ มุ่งหน้าไปบนทางหลวงหมายเลข 4047 จะพบ
ภูเขาอกทะลุ ตั้งตระหง่านอยู่ทางทิศตะวันออกของสถานีรถไฟพัทลุง ภูเขาอกทะลุเป็นสัญลักษณ์ ของจังหวัด
พัทลุง มีความสูง 250 เมตร มี สามารถเดินเท้าขึ้นบันไดไปยังยอดเขาเพื่อชมวิวทิวทัศน์ของเมืองพัทลุงได้
ลักษณะพิเศษของภูเขาลูกนี้ คือ มีโพรงทะลุมองเห็นอีกด้านหนึ่ง อยู่บริเวณเกือบตอนปลายของยอดเขา ซึ่ง
เป็นที่มาของชื่อภูเขา
11) ถ้าสุมโน ตั้งอยู่ที่ตาบลบ้านนา อาเภอศรีนครินทร์ อยู่ห่างจากตัวเมืองพัทลุงไปตาม
ถนนสายพัทลุง – ตรัง (ทางหลวงแผ่นดินสายเพชรเกษม หมายเลข 4 ระยะทาง 21 กิโลเมตร) เป็นถ้าที่มี
หินงอก หินย้อย และมีห้องโถงกว้างใหญ่โต มีความร่มเย็นสวยงามวิจิตรตระการตาตามธรรมชาติ ถ้ามีสอง
ชั้น คือ ชั้นแรกเสมอกับพื้นราบและชั้นใต้ดิน ภายในถ้ามีพระพุทธรูปปางต่างๆ หลายองค์นอกจากนั้นถ้าสุม
โน ยังเป็นสถานทีว่ ิปัสสนาที่มีชื่อเสียงโด่งดังในกลุ่มของผู้ที่แสวงธรรม
12) ล่องแก่ง จังหวัดพัทลุงมีกิจกรรมล่องแก่งสาหรับผู้ผจญภัยและชอบความตื่นเต้น ซึ่ง
ปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมแพร่หลาย เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อาเภอป่าพะยอม
ห่างจากตัวเมืองพัทลุงไปตามถนนสายพัทลุง – นครศรีธรรมราช (ทางหลวงแผ่นดินสายเอเชีย หมายเลข 41)
ระยะทาง 40 กิโลเมตร
แหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานและโบราณวัตถุ
1) วั ด วั ง ตั้ ง อยู่ ต าบลล าป า อ าเภอเมื อ งพั ท ลุ ง ห่ า งจากเมื อ งพั ท ลุ ง ไปตามทางหลวง
หมายเลข 4047 ระยะทาง 6 กิโลเมตร เป็นปูชนียสถานที่สาคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดพัทลุง สร้างโดย
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พระยาพัทลุง (ทองขาว) ในสมัยรัชกาลที่3 อดีตเป็นสถานที่ทาพิธีถือน้าพิพัฒ น์สัตยาในสมัยรัตนโกสินทร์
ภายในพระอุ โ บสถมี ภ าพเขี ย นฝาผนั ง เขี ย นด้ ว ยสี ฝุ่ น เกี่ ย วกั บ พุ ท ธประวั ติ แ ละเทพพระประธานเป็ น
พระพุทธรูปปูนปั้น ในระเบียงคต มีพระพุทธรูปปูนปันจากสมัยเดียวกัน จานวน 108 องค์
2) วัดคูหาสวรรค์ ตั้งอยู่เชิงเขาคูหาสวรรค์ ใกล้กับตลาดสดเทศบาลเมืองพัทลุง วัดนี้สร้าง
สมัยอยุธยา และต่อมาได้ยกฐานะขึ้นเป็นอารามหลวงแห่งแรกของจังหวัดพัทลุง ภายในวัดนี้มีถ้าพระพุทธรูป
ปางไสยาสน์องค์ใหญ่ และพระพุทธรูปนั่งประดิษฐานอยู่ตามผนังถ้า บริเวณหน้าถ้ามีจารึกพระปรมาภิไธยย่อ
ของพระมหากษัตริย์และเชื้อพระวงศ์หลายพระองค์
3) พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ หรือที่เรียกกันว่าพระสี่มุมเมือง เป็นพระพุทธรูป
ประจาภาคใต้และปูชนี ยวัตถุคู่เมืองของจังหวัดพัทลุง ประดิษฐานอยู่ภายในศาลาจตุรมุขบริเวณด้านหน้า
ระหว่างศาลากลางจังหวัดพัทลุงกับศาลจังหวัดพัทลุง เป็นพระพุทธรูปหล่อสัมฤทธิ์ ปางสมาธิที่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมกาภูมิพลอดุลยเดช (รัชการที่9) โปรดเกล้าพระราชทานไว้ที่จังหวัดพัทลุง เมื่อปี พ.ศ. 2511
4) อนุสาวรีย์พระยาทุกขราษฎร์ (ช่วย) ประดิษฐานอยู่ที่สามแยกท่ามิหรา ตาบลท่ามิ หรา
อาเภอเมื อ งพั ท ลุ ง ตามประวัติ ก ล่ าวว่าพระยาทุ ก ขราษฎร์ (ช่ว ย) เดิม เป็ น พระสงฆ์ ชื่ อ พระมหา ช่ ว ย
จาพรรษาอยู่ที่วัดป่าลิไลยก์ ในสมัยรัชการที่ 1 ซึ่งในขณะนั้นเกิดสงคราม 9 ทัพ พระมหาช่วยได้ช่วยเหลือ
พระยาพัทลุง นาชาวบ้านเข้าต่อต้านกองทัพพม่าจนแตกพ่าย ต่อมาลาสิขาบทและได้รับโปรดเกล้าให้เป็น
พระยาทุกขราษฎร์ (ช่วย) ทาราชการเมืองพัทลุง มีตาแหน่ง “พระยาเทียบเท่าเจ้าเมือง”
5) วัดเขียนบางแก้ว ตั้งอยู่หมู่ที่4 ตาบลจองถนน อาเภอเขาชั ยสนตามเส้นหลวงหมายเลข
4081 ห่างจากที่ว่าการอาเภอเขาชัยสน 7 กิโลเมตร วัดเขียนตั้งอยู่ที่ริมทะเลสาบสงขลา มีพระธาตุบางแก้ว
ซึ่งสร้างแบบเดียวกับพระมหาธาตุ เจดีย์นครแต่มีขนาดเล็กกว่า เป็นปูชยนีสถานที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของ
จังหวัดพัทลุง สันนิษฐานว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น และเป็นที่ตั้งของเมืองพัทลุงมาก่อน
เพราะได้พบซากปรักหักพังของศิลาแลงและพระพุทธรูปจานวนมาก
6) ศูนย์วัฒ นธรรมบ้านตะโหมด ตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียนประชาบารุง จากวัดตะโหมดไป
ศูนย์วัฒนธรรม ระยะทาง 1 กิโลเมตร เป็นศู นย์รวบรวมวัฒ นธรรม ท้องถิ่น วิถีชีวิตพื้นบ้านของชุ มชนบ้าน
ตะโหมด นับเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและคนรุ่นหลังจะได้สืบทอดความเป็นมาของชุ นชน หมู่บ้านหัตถกรรมรูปหนัง
ตะลุง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตาบลท่าทะเดื่อ ตามเส้นทางจากสามแยกถนนเพชรเกษมไปทางรถไฟ ระยะทาง 9
กิโลเมตร เป็นหมู่บ้านหัตถกรรมรูปหนังตะลุงและหนังใหญ่
ส่งจาหน่ายทั้งในและต่างประเทศ
7) วังเจ้าเมืองพัทลุง หรือวังเก่า – วังใหม่ ตั้งอยู่ที่ตาบลลาปา อาเภอเมืองพัทลุง เดิมเป็น
ที่ว่าราชการและเป็นที่อยู่อาศัยของเจ้าเมืองพัทลุง ปัจจุบันคงเหลืออยู่ส่วนหนึ่ง คือ วังเก่า สร้างในสมัยพระ
ยาพัทลุง (น้อย จันทรโรจนวงษ์) เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดต่อ มาวังได้ตกทอดมาจนถึงประไพ มุตามะระ บุตรี
ของหลวงศี ว รฉั ต ร ส่ ว นวั ง ใหม่ สร้ า งเมื่ อ พ.ศ.2462 โดยพระยาอภั ย บริ รั ก ษ์ จั ก ราวิ ชิ ต พิ พิ ธ ภั ก ดี
(เนตร จั น ทรโรจนวงษ์ ) บุ ต รชายของพระยาพั ท ลุ ง ซึ่ ง เป็ น เจ้ า เมื อ งพั ท ลุ ง ปั จ จุ บั น ทายาทตระกู ล
จันทรโรจนวงษ์ ได้ มอบวังนี้ให้เป็ นสมบัติของชาติและกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน
แห่งชาติ เมื่อ พ.ศ.2526
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(1.5) ลักษณะทางสังคม
15.1 ด้านคุณภาพชีวิต
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ
ข้ อ มู ล ครั ว เรื อ นยากจนเป้ า หมายที่ ตกเกณ ฑ์ จปฐ. จั ง หวั ด พั ทลุ ง ในปี 2 5 5 9
ใช้เกณฑ์รายได้ ๓๐,๐๐๐ บาท /คน/ปี จากการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๕9 จานวน ๖๖๙ หมู่บ้าน มีรายได้
เฉลี่ย ๗0,524 บาท/คน/ปี ดังนี้
เปรียบเทียบรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี และครัวเรือนที่มีรายได้ต่ากว่าเกณฑ์ ปี ๒๕๕7- ๒๕๕9
รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี
ครัวเรือนที่มีรายได้ต่ากว่าเกณฑ์
ที่
อาเภอ
ปี ๒๕๕7 ปี ๒๕๕8 ปี ๒๕๕9 ปี ๒๕๕7 ปี ๒๕๕8 ปี ๒๕๕9
๑ เมืองพัทลุง
๗๘,๑๓๒ ๙๑,๑๙๔ 83,311
๑
๐
0
๒ กงหรา
๖๑,๓๓๐ ๖๓,๑๙๙ 61,457
๑
๑
0
๓ เขาชัยสน
๖๘,๕๓๕ ๘๕,๙๙๐ 83,267
๑
๔
0
๔ ตะโหมด
๕๕,๑๒๒ ๗๖,๘๗๔ 67,343
๑๔
๐
0
๕ ควนขนุน
๗๐,๑๒๖ ๗๖,๕๒๖ 73,489
๑๒
๗
0
๖ ปากพะยูน
๖๓,๙๒๒ ๖๙,๒๐๖ 59,691
๐
๒๕
0
๗ ศรีบรรพต
๖๔,๖๙๐ ๖๕,๗๑๗ 60,349
๑๐
๐
0
๘ ป่าบอน
๖๐,๙๐๕ ๓๖,๓๕๔ 60,992
๐
๐
0
๙ บางแก้ว
๕๙,๕๗๗ ๗๓,๖๑๔ 67,253
๐
๐
0
๑๐ ป่าพะยอม
๖๑,๐๙๒ ๗๓,๗๖๘ 60,892
๔
๐
0
๑๑ ศรีนครินทร์
๖๘,๕๓๒ ๗๕,๒๗๐ 69,816
๗
๔
0
รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี ๕๙,๔๗๒ ๖๗,๑๐๙ 70,524
50
41
0
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ที่มา : สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง

การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จังหวัดพัทลุง มีจานวน ๖๗๐ หมู่บ้าน ได้ดาเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านตามหลัก
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีการบูรณาการการทางานในพื้นที่ร่วมกับทุกภาคส่วน จานวน ๒๓๖ หมู่บ้าน
ข้อมูลพื้นที่หมู่บ้านการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดพัทลุง
หน่วยงาน/ส่วนราชการดาเนินการ
จานวน
อาเภอ
รวม หมายเหตุ
หมู่บ้านทั้งหมด พช. ธกส. ABC พอช. ปากพนัง
เมืองพัทลุง
๑๔๔
๑๐
๒๑
๘
๑๓
๔๓ บางหมู่บ้าน
เขาชัยสน
๕๘
๘
๗
๔
๑๒ มีการดาเนิน
ควนขนุน
๑๒๙
๑๑
๒๐
๕
๔
๓๕ การมากกว่า
ปากพะยูน
๖๕
๘
๑๑
๑๐
๒๒ ๑ หน่วยงาน
กงหรา
๔๕
๑๐
๑๑
๒
๑๔
ตะโหมด
๓๓
๑๐
๘
๑๒
ป่าบอน
๕๐
๘
๑๑
๙
๑๘
ศรีบรรพต
๓๐
๑๐
๗
๔
๑๓
บางแก้ว
๓๔
๘
๗
๔
๑๒
ป่าพะยอม
๓๙
๘
๗
๓
๒
๑๕
ศรีนครินทร์
๔๓
๑๑
๑๑
๑๔
๒๗
รวม
๖๗๐
๑๐๐ ๑๓๖
๗๔
๑๓
๖
๒๓๖
การจัดระดับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดพัทลุง
ตามแบประเมินตามเกณฑ์ตัวชี้วัดของกระทรวงมหาดไทย ๔ ด้าน ๒๓ ตัวชี้วัด
จานวน
อาเภอ
หมู่บ้าน พออยู่พอกิน อยู่ดี กินดี มั่งมี ศรีสุข
ทั้งหมด
เมืองพัทลุง
๑๔๔
๑๐๓
๓๙
๒
หน้า ๒๘

แผนพัฒนาจังหวัดพัทลุง พ.ศ.2561 - 2564

เขาชัยสน
๕๘
๕๔
๓
๑
ควนขนุน
๑๒๙
๗๔
๕๑
๔
ปากพะยูน
๖๕
๖๓
๒
กงหรา
๔๕
๒๖
๑๙
ตะโหมด
๓๓
2๘
๓
๒
ป่าบอน
๕๐
๔๖
๒
๒
ศรีบรรพต
๓๐
๒๗
๒
๑
บางแก้ว
๓๔
๒๕
๙
ป่าพะยอม
๓๙
๑๘
๒๑
ศรีนครินทร์
๔๓
๒๕
๑๕
๓
รวม
๖๗๐
๔8๙
๑๖๖
๑๕
การพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ตามแบประเมินตามเกณฑ์ตัวชี้วัดของ
กระทรวงมหาดไทย ๔ ด้าน ๒๓ ตัวชี้วัด แบ่งเป็น ๓ ระดับ
ระดับ พออยู่ พอกิน
มุ่งลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และมีการออม
ระดับ อยู่ดี กินดี
มุ่งการพึ่งตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ระดับ มั่งมี ศรีสุข
มุ่งการบริหารจัดการเชิงธุรกิจ ประสานประโยชน์
จังหวัดพัทลุง ได้ดาเนินงานตามโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ มาตั้งแต่ ปี 2552-2558
และได้ดาเนินการจัดระดับหมู่บ้านตามศักยภาพการพัฒนาหมู่บ้าน จานวน 92 หมู่บ้าน
จานวน
ผลการจัดระดับหมู่บ้านตามศักยภาพการพัฒนาหมู่บ้าน
หมู่บ้าน
ปีงบประมาณ
พออยู่พอกิน
อยู่ดี กินดี
มั่งมี ศรีสขุ
ที่ดาเนินการ
2552
2
2
2553
11
2
4
5
2554
22
3
11
8
2555
11
8
3
2556
11
4
7
2557
11
9
1
1
2558
24
17
7
รวม
92
43
33
16
ที่มา : สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘)

1.5.2 ความมั่นคง
สถานการณ์ ปั ญ หาอาชญากรรม เกี่ยวกับความปลอดภั ยในชีวิตและทรัพ ย์สิ นของ
จังหวัดพัทลุงสรุปสถิตคิ ดีอาญา 4 กลุ่ม ระหว่างปี ๒๕๕8– 2559
ประเภทความผิด
กลุ่มที่ ๑
ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ

จับ
(คน)
314

ปี 2559
รับแจ้ง
ผลปฏิบัติ
(ราย)
(ร้อยละ)
177
56.37

หน้า ๒๙

จับ
(คน)
217

ปี 2560
รับแจ้ง
ผลปฏิบัติ
(ราย)
(ร้อยละ)
123
56.68

แผนพัฒนาจังหวัดพัทลุง พ.ศ.2561 - 2564
กลุ่มที่ ๒
ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
กลุ่มที่ ๓
ฐานความผิดพิเศษ
กลุ่มที่ ๔
คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย

673

218

32.39

651

243

37.33

146

46

31.51

120

52

43.33

3,573

4,349

2,948

รวม

4,706

4,790

3,936

ฐานความผิดโจรกรรมรถยนต์

2

1

50.00

-

4,149
4,56
7
-

-

ฐานความผิดโจรกรรมรถจักรยานยนต์

116

4

12.07

128

17

18.52

ที่มา : ตารวจภูธรจังหวัดพัทลุง
สถิติการจับกุมคดียาเสพติดจังหวัดพัทลุง ปี 2555-2559
พ.ศ.

๒๕๕๕

๒๕๕๖

2557

2558

2559

จับกุมคดียาเสพติด / ราย

2,946

3,585

3,499

2,952

1,261

จับกุมคดียาเสพติด / คน
3,230
ที่มา : ตารวจภูธรจังหวัดพัทลุง

4,015

4,068

3,529

1,483

สถิติการบาบัดผู้ติดยาเสพติด
สมัครใจเข้ารับ
ให้บริการบาบัดตาม
การบาบัด
พ.ร.บ.
พ.ศ.
๒๕๕๕
๒๕๕๖
2557
2558
รวม
ที่มา : ศตส.จ.พัทลุง

จานวน ผ่านการบาบัด จานวน
(คน)
(คน)
(คน)
๒๑๐
๑,๑๐๐
1,050
1,056
3,416

๒๑๐
๑,๐๒๑
1,000
1,046
3,287

๑,๖๙๐
๔๑๐
400
880
3,380

การบาบัดรักษาใน
ระบบต้องโทษ
ผ่านการ
ผ่านการ จานวน
บาบัด
บาบัด (คน) (คน)
(คน)
๑,๖๙๐
๓๒
๓๒
๓๙๐
๑๐๐
39
400
160
128
559
50
12
3,039
342
211

1.5.3 การสังคมสงเคราะห์
จั งหวั ด พั ท ลุ ง มี ห น่ ว ยงานที่ เข้ า ไปช่ ว ยเหลื อ ด้ า นสั ง คมสงเคราะห์ จั งหวั ด พั ท ลุ ง ได้ แ ก่
ส านั ก งานพั ฒ นาสั งคมและความมั่น คงของมนุ ษ ย์จั งหวั ดพั ท ลุ ง บ้ านพั ก เด็ ก และครอบครัว จั งหวั ดพั ท ลุ ง
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพัทลุง เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดพัทลุง และ อปท.ในจังหวัดพัทลุง ได้ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือดังนี้
ปีงบประมาณ
ที่

เป้าหมาย

2558

หน้า ๓๐

2559

แผนพัฒนาจังหวัดพัทลุง พ.ศ.2561 - 2564
1
2
3
4
5
6

การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส
การสงเคราะห์เด็ก
การสงเคราะห์คนพิการ
การสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อ HIV
การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ
การสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย
รวม

ราย
35,181
142,553
19,404
3,707
68,054
8,066
276,965

งบประมาณ (บาท)
ราย
งบประมาณ (บาท)
11,519,044 36,874
11,945,671
217,049,869 154,037
212,391,033
69,477,852 24,568
84,500,040
5,041,500 3,785
4,773,700
370,177,344 79,628
419,852,580
4,604,129
894
1,957,644
677,869,698 299,786
735,420,668

ที่มา : สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง

จานวนและอัตราส่วนคนพิการในจังหวัด
คนพิการในจังหวัดพัทลุง ส่วนใหญ่พิการทางการเคลื่อนไหว หรือทางร่างกาย คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๗๘
รองลงมาเป็ น คนพิการทางการได้ยิ น และสื่ อความหมาย คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๗๒ และพิ การทางสติปัญ ญา
คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๖๔ อาเภอที่มีคนพิการมากที่สุด ได้แก่ อาเภอเมือง รองลงมาได้แก่ อาเภอควนขนุน และ
อาเภอเขาชัยสน ส่วนอาเภอที่มีคนพิการน้อยที่สุด ได้แก่ อาเภอศรีบรรพต รองลงมาคืออาเภอศรีนครินทร์
ความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในครอบครัว
ตั้งแต่ปี ๒๕๕5 – ๒๕๕9 จานวนสตรีที่ถูกทาร้ายในครอบครัวมีจานวนเพิ่มมากขึ้น แต่ถ้าเปรียบเทียบ
ปี ๒๕๕4 –๒๕๕8 จานวนเด็กที่ถูกกระทาฯ มีจานวนลดลงเล็กน้อย อาจจะเนื่องมาจากปัญหาครอบครัว
อ่อนแอ มีการทะเลาะเบาะแว้งกัน แก้ไขปัญหากันไม่ได้ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับการเก็บข้อมูลมาตรฐาน
ครอบครัว เข้ มแข็งในศูน ย์ พั ฒ นาครอบครัว ในชุม ชน ที่ พ บว่าครอบครัว ในจังหวัดพั ท ลุ ง ไม่ ผ่ านม าตรฐาน
ครอบครัวเข้มแข็ง
ปี งบประมาณ
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕8
๒๕๕9
จานวนสตรีที่ถูกกระทา
143
118
61
81
30
ความรุนแรง (คน)
จานวนเด็กที่ถูกกระทา
23
17
4
1
5
ความรุนแรงในครอบครัว
รวม
158
135
69
79
79
ที่มา : สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง

1.5.4 การศาสนา
จังหวัดพัทลุงมีวัดในพุทธศาสนา ๒๓๘ วัด สานักสงฆ์ ๗ แห่ง ที่พักสงฆ์ ๑๙ แห่ง มัสยิด ๙๒ แห่ง
โบสถ์คริสต์ ๖ แห่ง
ตารางแสดงผู้นับถือศาสนา
ปี พ.ศ. ๒๕๕9

ศาสนา
หน้า ๓๑

แผนพัฒนาจังหวัดพัทลุง พ.ศ.2561 - 2564
จานวน (คน)
ร้อยละ
พุทธ
460,108
87.84
อิสลาม
63,380
12.10
อื่นๆ
314
0.06
ที่มา : สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง, สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง

1.5.5 ด้านแรงงาน
ข้อมูลประชากรและกาลังแรงงาน
ณ ไตรมาส 2 ปี 2559 (เมษายน – มิถุนายน) จังหวัดพัทลุงมีประชากร 506,909 คน
โดยสัดส่วนของประชากรเป็นเพศชาย 244,722 คน คิด เพศหญิง 262,187 คน โดยประชากรทั้งหมดพบว่า
เป็นผู้อยู่ในวัยทางาน (อายุ 15 ปีขึ้นไป) จานวน 403,583 คน คิดเป็นร้อยละ 79.62 ขณะที่ผู้มีอายุต่ากว่า
15 ปี มีจานวน 103,326 คน ร้อยละ 20.38
โดยกลุ่มผู้อยู่ในวัยทางาน (ผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป) จานวน 403,583 คน พบว่าเป็นผู้อยู่ใน
กาลังแรงงาน 297,753 คน โดยจาแนกเป็นผู้มีงานทา 295,645 คน คิดเป็นร้อยละ 73.26 ของกาลัง
แรงงานทั้งหมด ขณะที่ผู้ว่างงานมีจานวน 2,107 คน หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 0.71 ของผู้อยู่ในกาลังแรงงาน
เมื่อพิจารณาในภาพรวมจะพบว่าอัตราการมีงานทาซึ่งคานวณจากสัดส่วนผู้มีงานทาต่อผู้อยู่ในกาลังแรงงาน
มีอัตราร้อยละ 99.29 นั่นหมายความว่า ผู้อยู่ในกาลังแรงงาน 100 คน เป็นผู้มีงานทาประมาณ 99 คน
ส่วนอัตราการว่างงานโดยคานวณจากผู้ว่างงานต่อผู้อยู่ในกาลังแรงงานมีอัตราร้อยละ 0.71
โดยเพศชายจะมีอัตราการว่างงานมากกว่าเพศหญิง กล่าวคือ เพศชาย 685 คน ขณะที่เพศหญิง 1,425 คน
ส าหรับ ตัวเลขในกลุ่ มของผู้ ที่ไม่อยู่ ในกาลั งแรงงานซึ่งมี จานวน 105,830 คน พบว่าเป็น คนท างานบ้าน
จานวน 28,529 คน เรียนหนังสือ จานวน 26,926 คน และอื่นๆ จานวน 50,375 คน
ประชากรจังหวัดพัทลุง จาแนกตามเพศ และสถานภาพแรงงาน ไตรมาส 2 ปี 2559
สถานภาพ

รวม
506,909
403,583
297,753
297,753
295,645
2,107
-

ประชากรรวม
ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป
1. ผู้อยู่ในกาลังแรงงาน
1.1 กาลังแรงงานปัจจุบัน
- ผู้มีงานทา
- ผู้ว่างงาน
1.2 กาลังแรงงานที่รอฤดูกาล
หน้า ๓๒

จานวน (คน)
ชาย
244,722
91,689
155,253
155,253
154,571
682
-

หญิง
262,187
211,894
142,500
142,500
141,074
1,425
-

แผนพัฒนาจังหวัดพัทลุง พ.ศ.2561 - 2564

2. ผู้ไม่อยู่ในกาลังแรงงาน
- ทางานบ้าน
- เรียนหนังสือ
- อื่นๆ
ประชากรอายุต่ากว่า 15 ปี
อัตราการจ้างงานต่อกาลังแรงงาน
อัตราการว่างงาน

105,830
28,529
26,926
50,375
103,326

36,436
345
12,762
23,329
53,033

69,394
28,184
14,164
27,046
50,293

99.29

99.56

99.00

0.71

0.44

1.00

ที่มา : สานักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง

ผู้ มี งานท าในจั งหวั ด พั ท ลุ ง จ านวน 295,645 คน พบว่ าท างานในภาคเกษตรกรรม
153,664 คน คิดเป็นร้อยละ 51.98 ของผู้มีงานทาทั้งหมด ทางานนอกภาคเกษตรกรรม 141,981 คน
คิดเป็นร้อยละ 48.02 โดยอุตสาหกรรมที่มีผู้ทางานนอกภาคเกษตรสูงสุด 5 อันดับแรก คือ การขายส่ง ขายปลีก
ซ่อมแซม ยานยนต์ รถจักรยานยนต์ ของใช้ส่ วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือนสูงสุด จานวน 43,179 คน
ร้อยละ 30.41 รองลงมา คือ การผลิต จานวน 22,226 คน ร้อยละ 15.65 การก่อสร้าง จานวน 16,890 คน
ร้อยละ 11.90 การบริหารราชการและป้องกันประเทศ จานวน 14,411 คน ร้อยละ 10.15 และกิจกรรม
โรงแรมและอาหาร จานวน 13,165 คน ร้อยละ 9.27

1.5.6 การสหกรณ์
สหกรณ์
จั งหวั ด พั ท ลุ งมี ส หกรณ์ จั ด ตั้ งอยู่ แ ล้ ว 7 ประเภท จ านวน 109 สหกรณ์ สมาชิ ก 121,870 คน
ทุนดาเนินงานทั้งสิ้น 17,423,280,165.94 บาท
จานวน
สมาชิก
ทุนดาเนินการ
ประเภทสหกรณ์
(สหกรณ์)
(คน)
(บาท)
สหกรณ์การเกษตร
91
95,318
4,321,703,017.20
สหกรณ์ออมทรัพย์
5
13,459 12,533,250,851.80
สหกรณ์ร้านค้า
2
2,930
20,255,381.29
สหกรณ์บริการ
3
258
13,877,495.46
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
6
8,339
523,436,106.88
สหกรณ์ประมง
1
1,047
1,148,912.55
สหกรณ์นิคม
1
519
9,608,400.76
รวม
109
121,870 17,423,280,165.74

กลุ่มเกษตรกร 5 ประเภท จานวน 50 กลุ่ม มีสมาชิกทั้งสิ้น จานวน 8,235 คน แยกเป็น
ประเภทกลุ่มเกษตรกร
กลุ่มเกษตรกรทานา
กลุ่มเกษตรกรทาสวน
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์
กลุ่มเกษตรกรทาประมง
กลุ่มเกษตรกรทาไร่

จานวน
(กลุม่ เกษตรกร)
30
9
10
1
0
หน้า ๓๓

สมาชิก
(คน)
6,076
1,141
896
122
-

คิดเป็นร้อยละ
73.699
13.880
10.935
10.935
-
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รวม
ที่มา : สานักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง

50

8,235

100

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ในจังหวัดพัทลุงมีแนวโน้มจะลดลง เนื่องจากสหกรณ์จังหวัดพัทลุงมีการ
เข้ ม งวดในการขอจั ด ตั้ ง สหกรณ์ / กลุ่ ม เกษตรกรมากขึ้ น และการจั ด ตั้ ง คณะบุ ค คลต้ อ งมี ค วามพร้ อ ม
เมื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับใบสาคัญการจดทะเบียนแล้วต้องมีการจัดจ้างพนักงานบัญชี ทั้งนี้สหกรณ์ที่
หยุดดาเนินงาน หากไม่สามารถฟื้นฟูกลับ มาดาเนินธุรกิจได้จะดาเนินการเลิกและถอดชื่อสหกรณ์นั้น

1.5.7 ด้านการศึกษา
จั งหวัด พั ท ลุ ง มี ส ถานศึ ก ษาทั้ งหมด 394 แห่ ง สั งกั ด ส านั ก งานคณะกรรมการ
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน จ านวน 265 แห่ ง สั งกั ด ส านั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริม การศึ ก ษาเอกชน
40 แห่ง สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพัทลุง จานวน
11 แห่ง สังกัดสานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 7 แห่ง สังกัดสานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
1 แห่ง สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 14 แห่ง สังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ 1 แห่ง และ
สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 1 แห่ง
ตารางแสดงจานวนสถานศึกษาในจังหวัดพัทลุง จาแนกตามสังกัดประจาปีการศึกษา 2560
จานวน
สังกัด
สถานศึกษา
1. กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ)
1.1สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 ส่วนแยกพัทลุง
สานักงานการบริหารการศึกษาพิเศษ
1.2สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
1.3 สานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
1.4 สานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพัทลุง
1.5สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (ศกอ.)
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
2.กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง
เทศบาลเมืองพัทลุง
3.สานักงานตารวจแห่งชาติ กองกากับการตารวจตะเวนชายแดน
หน้า ๓๔

118
115
27
2
15
25
7
11
1
6
3
5
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โรงเรียน ตชด.บ้านควนตะแบก
4.สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง

1
1
327

รวมทั้งสิ้น

จังหวัดพัทลุงจะมีการศึกษาในระบบแล้ว ยังมีการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งมีศูนย์การศึกษาประจาอาเภอ
(กศน.ประจาอาเภอ) จ านวน 11 อาเภอ และมีศูนย์การศึกษาประจาตาบล (กศน.ประจาตาบล) จานวน
65 แห่ ง มี ห้ อ งสมุ ด ประจ าอ าเภอ 12 แห่ ง แยกเป็ น ห้ อ งสมุ ด ประจ าอ าเภอ 10 อ าเภอ ห้ อ งสมุ ด
ประจ าจั งหวัด 1 แห่ ง ซึ่ งตั้งอยู่ ณ อาเภอเมื องพั ท ลุ ง ห้ องสมุด เฉลิ ม -พระเกี ยรติ จานวน 1 แห่ ง ตั้งอยู่
ณ อาเภอศรีนครินทร์
จานวนผู้เรียน/นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ในสังกัด สานักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง
แยกตามรายอาเภอ ปี 2559
กิจกรรม
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

สถานศึกษา
ชาย
11
27
1
7
11
22
6
17
14
11
2
129

กศน.อาเมืองพัทลุง
กศน.อาเภอกงหรา
กศน.อาเภอเขาชัยสน
กศน.อาเภอตะโหมด
กศน.อาเภอควนขนุน
กศน.อาเภอปากพะยูน
กศน.อาเภอศรีบรรพต
กศน.อาเภอป่าบอน
กศน.อาเภอบางแก้ว
กศน.อาเภอป่าพะยอม
กศน.อาเภอศรีนครินทร์
รวมทั้งสิ้น

ส่งเสริมการเรียนรู้
หญิง
15
18
33
6
19
26
15
13
13
15
0
173

รวม
26
45
34
13
30
48
21
30
27
26
2
302

ชาย
791
364
287
253
556
353
212
368
193
288
425
4,090

การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หญิง
รวม
383
1,174
216
580
153
440
175
428
303
859
215
568
120
332
164
532
174
367
171
459
122
547
2,196
6,286

ที่มา: สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุงมีจานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 5,819 คน สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 มีครูและบุคลากรทางการศึกษามากที่สุด จานวน 1,456 คน รองลงมา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 จานวน 1,166 คน และถัดมาสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จานวน 1,082 คน
ข้อมูลบุคคลากรทางการศึกษาจังหวัดพัทลุง ปี 2559
สังกัด

จานวน
สถานศึกษา นักเรียน/ ห้องเรียน
นักศึกษา
120
17,579 1,091
117
19,672 1,097
27
18,523
588

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต12
หน้า ๓๕

ครู/
ผู้บริหาร
1,166
1,456
1,082
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สานักบิหารหารศึกษาพิเศษ
2
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
40
สานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.)
7
กศน.จังหวัดพัทลุง
65
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
14
กองกากับการตารวจตระเวนชายแดน
1
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง
1
รวมทั้งสิ้น
394
ทีม่ า: สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

451
12,810
5,910
6,719
9,900
96
757
92,417

18
320
356
287
8
27
3,792

51
982
414
135
462
10
61
5,819

1.5.8 ด้านสาธารณสุข
จังหวัดพัทลุงมีสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ ประเภทโรงพยาบาล จานวน ๑๑ แห่ง
มีจานวนเตียงทั้งหมด ๘๐๐ เตียง มีอัตราส่วนเตียงต่อประชากรเท่ากับ ๑ : ๖3๓
๑. สถานบริการสาธารณสุขของรัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้
๑.๑ รายชื่อโรงพยาบาลและจานวนเตียง ในจังหวัดพัทลุง
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

อาเภอ
เมือง
ควนขนุน
เขาชัยสน
กงหรา
ตะโหมด
ป่าบอน
บางแก้ว
ปากพะยูน
ศรีบรรพต
ป่าพะยอม
ศรีนครินทร์

ชื่อ
โรงพยาบาลพัทลุง
โรงพยาบาลควนขนุน
โรงพยาบาลเขาชัยสน
โรงพยาบาลกงหรา
โรงพยาบาลตะโหมด
โรงพยาบาลป่าบอน
โรงพยาบาลบางแก้ว
โรงพยาบาลปากพะยูน
โรงพยาบาลศรีบรรพต
โรงพยาบาลป่าพะยอม
โรงพยาบาลศรีนครินทร์
(ปัญญานันทภิกขุ)
รวม

ประเภท
โรงพยาบาลทั่วไป
โรงพยาบาลชุมชน
โรงพยาบาลชุมชน
โรงพยาบาลชุมชน
โรงพยาบาลชุมชน
โรงพยาบาลชุมชน
โรงพยาบาลชุมชน
โรงพยาบาลชุมชน
โรงพยาบาลชุมชน
โรงพยาบาลชุมชน
โรงพยาบาลชุมชน

จานวน (เตียง)
๔๔๐
๙๐
๓๐
๓๐
๓๐
๓๐
๓๐
๓๐
๓๐
๓๐
๓๐
๘๐๐

๑.๒ โรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตาบล จานวน ๑๒๔ แห่ ง ครอบคลุ มทุกตาบลของ
จังหวัดพัทลุง
๒. สถานบริการสาธารณสุขของเอกชน ดังนี้
๒.๑ สถานบริการสาธารณสุข (ขึ้นทะเบียนสาขาเวชกรรมชั้น ๑ มีเตียงรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
จานวน ๕๐ เตียง) จานวน 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลปิยะรักษ์ และโรงพยาบาลรวมแพทย์
๒.๒ สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
ประเภท
- เวชกรรมชั้น ๑
- การพยาบาลและผดุงครรภ์
- ทันตกรรม ชั้น ๑
หน้า ๓๖

จานวน
(แห่ง)
๔1
๖๐
๒๑
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- ทันตกรรม ชั้น ๒
- เวชกรรมแผนโบราณ
- เทคนิคการแพทย์
- สหคลินิก
รวม

๑
๓
๔
๔
๑๓3

๓. บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานพยาบาลทุกแห่ง ทุกสังกัด ในเขตพื้นที่
ประกอบด้วย
แพทย์
จานวน ๑๐๖ คน อัตราส่วนต่อประชากร = ๑ : ๔,782
ทันตแพทย์
จานวน ๕๑ คน อัตราส่วนต่อประชากร = ๑ : 9,939
เภสัชกร
จานวน ๘๐ คน อัตราส่วนต่อประชากร = ๑ : ๖,336
พยาบาล
จานวน ๑,๑๐๔ คน อัตราส่วนต่อประชากร = ๑ : 459
นักวิชาการสาธารณสุข/เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน จานวน ๔๔๘ คนอัตราส่วนต่อ
ประชากร = ๑: ๑,๑๖๕
๔. สถิติชีพจังหวัดพัทลุง ปี พ.ศ. ๒๕๕2-๒๕๕9
เครื่องชี้วัด
(หน่วยวัดต่อประชากร)
อัตราการเกิด (ต่อพัน)
อัตราการตาย (ต่อพัน)
อัตราการเพิ่มประชากร
(ต่อร้อย)
อัตรามารดาตาย
(ต่อแสนเกิดมีชีพ)
อัตราทารกตาย
(ต่อพันเกิดมีชีพ)

สถานการณ์ ปี พ.ศ.
เป้า
หมาย ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗
๑๓ ๑๑.๘๓ ๑๑.๒๕ ๑๐.๗๓ ๑๐.๘๒
๘.๔๒ ๑๐.๖๘
๖.๘
๕.๗๕ ๕.๖๖ ๖.๑๓ ๕.๕๖
๔.๘๘ ๕.๙๕
๐.๖
๐.๖๑ ๐.๕๖ ๐.๔๖ ๐.๕๒
๐.๓๕ ๐.๔๗

๒๕๕8
๑๐.๑๙
๖.๑๓
๐.๔๑

๒๕๕9
6.93
5.58
0.13

<๑๘

๒๓.๙ ๒๖.๖๕

๓๖.๓๗

39.39

๖.๒๘

๔.๑๓

3.53

๐
๔.๒

๐ ๑๗.๗๘ ๑๘.๓๕
๓.๒ ๒.๓๐

๕.๕๑

๔.๑๖

ที่มา : สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

๕. จ านวนผู้ป่วยมารับบริการ ที่ที่มารับ บริการในสถานบริการของรัฐ 10 อันดับแรก ปี พ.ศ.
2557-2559
อัน
สาเหตุการป่วย
พ.ศ.2557
พ.ศ.2558
พ.ศ. 2559
ดับ
(กลุ่มโรค)
จานวน อัตราป่วย จานวน อัตราป่วย จานวน อัตราป่วย
1 ปอดบวม
1,664 317.61 3,392 644.07
1,153 218.93
2 ภาวะแทรกซ้อนการตั้งครรภ์ 1,348 257.29 2,708 514.20
738 140.13
3 โรงถุงลมโป่งพอง
1,170 223.32 1,946 369.51
615 116.78
4 บาดเจ็บบริเวณร่างกาย
1,145 218.55 2,105 399.70
520
98.74
5 โรคหลอดลม
893 170.45 2,143 406.91
676 128.36
6 โรคหืด
869 165.87 1,530 290.52
423
80.32
ที่มา : สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
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6. การดาเนินงานหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ
และหลอดเลือด
จังหวัดพัทลุงเข้าร่วมโครงการ จานวนหมู่บ้าน/ชุมชนทั้งหมด ๗๒๑ หมู่บ้าน ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับจังหวัด จานวน ๕๔๘ หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๐๑
7. โรงพยาบาลที่ผ่าน HA (Hospital Accreditation) ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้กาหนดให้
โรงพยาบาลทุกแห่งต้องมีการพัฒนาคุณภาพโดยใช้มาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล HA และมีองค์กรภายนอก
กระทรวงประเมินระดับ ขั้น การพัฒ นาคุณ ภาพ ทั้งสิ้น ๓ ขั้น ขั้น ๓ เป็นขั้นสู งสุดของการรับรองและธารง
คุณ ภาพ โดยรับ การประเมิน อย่างต่อเนื่ อง เพื่ อให้ ประชาชนเกิดความมั่น ใจในการรับบริการคุณ ภาพจาก
โรงพยาบาลทุกแห่งทั่วประเทศว่ามีความปลอดภัย โรงพยาบาลในจังหวัดพัทลุงมีทั้งหมด ๑๑ แห่ง ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานขั้ น ๓ จ านวน ๙ แห่ ง และผ่ า นเกณฑ์ ม าตรฐานขั้ น ๒ จ านวน ๒ แห่ ง (รพ.บางแก้ ว และ
รพ.ศรีนครินทร์ อยู่ระหว่างรอรับการประเมินขั้น ๓)
8. ปัญหาสาธารณสุขที่สาคัญของจังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุ งได้มีกระบวนการจัดลาดั บความส าคัญ ของปัญ หา ประจาปี ๒๕๕9 โดยมีการ
วิเคราะห์สถานการณ์ แนวโน้มของปัญหา สาเหตุ และแนวทางแก้ไขปัญหา มีการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
๒๕๕๘ เพื่ อแก้ไขปั ญหาสาธารณสุ ขในพื้ นที่ ซึ่ งสอดคล้ องกับแผนยุ ทธศาสตร์จังหวัดพั ทลุ ง ด้านสาธารณสุ ข
(ปี ๒๕61-๒๕64) โดยมีปั ญหา ๕ อันดับแรกคือ ๑) ไข้เลือดออก ๒) โรคมะเร็งทุกชนิด ๓) โรคไม่ติดต่อ
๔) ยาเสพติด และ ๕) อนามัยแม่และเด็ก
โดยปัญหาสาธารณสุขที่สาคัญ 5 อันดับแรก ได้วิเคราะห์สถานการณ์เพื่อกาหนดแนวทาง/
มาตรการ/กิจกรรมที่มุ่งเน้นสาหรับการป้องกัน/แก้ไขปัญหาในปีงบประมาณ 2559 สรุปได้ดังตาราง
ปัญหาที่สาคัญของจังหวัดพัทลุง 5 อันดับแรก และแนวทางป้องกัน/แก้ไข
อันดับ
ปัญหา
กิจกรรมมุ่งเน้นสาหรับป้องกัน/แก้ไขปัญหา
1. โรคไข้เลือดออก
1. ควบคุมโรคเร็ว ได้มาตรฐาน ป้องกัน
2nd Generation case
2. การป้องกันโรคในพื้นที่เสี่ยง
2. โรคมะเร็งทุกชนิด
1. คัดกรอง ค้นหาตั้งแต่ระยะเริ่มต้น
- มะเร็งปากมดลูก
- มะเร็งเต้านม
- มะเร็งลาไส้
3.

โรคไม่ติดต่อ

4.

ยาเสพติด

1. ควบคุมน้าตาล/ความดันด้วยตนเอง (Self-Monitoring of Blood
Glucose, Blood Pressure)
2. คัดกรองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด
(CVD Risk)
1. To be No.1 STOP DAT (ยาเสพติด, เอดส์, การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น)
2. การบาบัดได้มาตรฐาน
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อันดับ
ปัญหา
5. อนามัยแม่และเด็ก

กิจกรรมมุ่งเน้นสาหรับป้องกัน/แก้ไขปัญหา
1. ฝากครรภ์เร็ว ครบ มีคุณภาพ
2. ครรภ์เสี่ยงได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด
3. ป้องกันการตั้งครรภ์ซ้าในแม่อายุน้อย
4. คัดกรอง และ แก้ไข พัฒนาการเด็ก

(1.6) โครงสร้างพื้นฐาน
1.6.1 ไฟฟ้า
จังหวัดพัทลุงมีสานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดและสานักงานการไฟฟ้าย่อยในพื้นที่
อาเภอรวม 10 แห่ง (ยกเว้นอาเภอศรีนครินทร์) สรุปจานวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ ดังนี้
ปี พ.ศ.
2554
2555
2556
2557
2558
2559

ครัวเรือนทั้งหมด
151,773
157,554
166,231
170,988
171,923
172,903

ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้
150,832
155,374
165,860
170,696
170,664
172,827

ร้อยละครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้
99.38
98.62
99.78
99.87
99.90
99.96

1.6.2 ประปา
จังหวัดพัทลุง มีสานั กงานประปาส่วนภูมิภาค จานวน 3 แห่ ง คือ สานักงานประปาพัทลุ ง
มีกาลังการผลิต 17,280 ลบ.ม./วัน มีผู้ใช้น้า 16,074 ราย และสานักงานประปาเขาชัยสน มีกาลังการผลิต
2,000 ลบ.ม./วัน มีผู้ใช้น้า 16,907 ราย สานักงานประปาทะเลน้อย มีกาลังการผลิต 720 ลบม./วัน มีผู้ใช้
น้า 363 ราย การท้องถิ่นมีครบทุกอาเภอ ยกเว้นอาเภอป่าพะยอมขึ้นกับสานักงานการประปาส่วนภูมิภาค
อาเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช สาหรับพื้นที่ที่ประปาภูมิภาคเข้าไม่ถึงมีประปาหมู่บ้านให้บริการเพื่อ
การบริโภคอย่างทั่วถึง

1.6.3 การไปรษณีย์โทรเลข
มีที่ทาการไปรษณีย์โทรเลขประจาอาเภอ จานวน 10 อาเภอ (อาเภอควนขนุนมี 2 แห่ ง
อาเภอที่ไม่มีที่ทาการไปรษณีย์โทรเลข คือ ศรีนครินทร์)
ปริมาณการส่งออก - รับเข้าไปรษณียภัณฑ์ ของไปรษณีย์ในจังหวัดพัทลุง
ประเภทไปรษณียภัณฑ์

ปริมาณการส่งออก – รับเข้า (ชิน้ )
ปี 2556

ไปรษณียภัณฑ์ธรรมดา

ส่งออก
รับเข้า
1,500,000 1,200,000

ไปรษณียภัณฑ์มีหลักฐาน

239,798

250,000

ปี 2557
ปี 2558
ส่งออก
รับเข้า
ส่งออก
รับเข้า
1,660,000 1,890,000 1,900,000 1,320,00
250,000

300,000

หน้า ๓๙

270,000

26,000

ปี 2559
ส่งออก
รับเข้า
19,480,000 23,580,000
2,460,000

4,000,000

แผนพัฒนาจังหวัดพัทลุง พ.ศ.2561 - 2564
ไปรษณียด์ ว่ นพิเศษ (EMS)
รวม

360,000
2,110,000

300,000
1,750,000

320,000 320,000
41,000
2,230,000 2,510,000 2,330,000

350,000 2,390,000 3,310,000
1,930,000 24,330,000 30,930,000

ที่มา: ที่ทาการไปรษณีย์จังหวัดพัทลุง

1.6.4 โทรศัพท์ สถิติการใช้โทรศัพท์ ปี 2555 – 2559
ประเภทเลขหมาย
เลขหมายราชการ
เลขหมายบ้าน
เลขหมายธุรกิจ
เลขหมายสาธารณะ
รวมเลขหมายที่มีผู้เช่า
เลขหมายทั้งหมด

ปี 2555
1,210
15,817
1,164
716
19,211
38,108

ปี 2556
1,498
15,517
1,174
716
18,905
37,085

ปี 2557 ปี 2558
ปี 2559
1,198
1,188
1,196
15,036
14,586
15,961
1,175
1,171
1,183
710
710
710
17,409
17,655
19,050
26,558
27,003
27,924

1.6.5 คมนาคม
การคมนาคมสะดวก เพราะตั้ งอยู่ กึ่ งกลางของภาคใต้ (ระหว่ างจั งหวั ด ชุ ม พร-นราธิ ว าส)
เป็นศูนย์รวมของการคมนาคมทางบก จากภาคใต้ตอนบน (ฝั่งอ่าวไทย) และภาคตะวันตก (ฝั่งอันดามัน) ลงสู่
ภาคใต้ ต อนล่ างและภาคใต้ ช ายแดน โดยใช้ เส้ น ทางสายเพชรเกษม (หมายเลข 4) ระหว่ างสี่ แยกเอเชี ย
อ าเภอเมื อ ง (จ.พั ท ลุ ง ) - อ าเภอหาดใหญ่ (จ.สงขลา) มี ท างรถไฟผ่ า นหลายๆอ าเภอจากเหนื อ จรดใต้
การเดินทางโดยเครื่องบินสะดวก รวดเร็ ว (ระยะทางจากจังหวัดพัทลุง ถึงสนามบินตรัง 70 กม. สนามบิน
หาดใหญ่ 100 กม. สนามบินจังหวัดนครศรีธรรมราช 100 กม.)

1.6.6 แหล่งน้า
(1) แหล่งน้าชลประทาน พื้นที่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดพัทลุงติดต่อกับเทือกเขาบรรทัด
ซึ่งเป็นแหล่งกาเนิดของต้นน้าลาธาร สายสั้น ๆ ไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลาหลายสาย ทาให้สามารถใช้แหล่งน้าธรรมชาติ
เหล่านี้มาพัฒนาใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น การก่อสร้างระบบชลประทาน มีพื้นที่ได้รับประโยชน์ 667,288ไร่
(1.1) โครงการชลประทานขนาดใหญ่ 1 โครงการ คื อ โครงการส่ ง น้ า
และบารุงรักษาท่าเชียด ตาบลโคกสัก อาเภอบางแก้ว พื้นที่ได้รับประโยชน์จานวน 103,300 ไร่
(1.2) โครงการชลประทานขนาดกลาง 11 โครงการ ในพื้นที่ได้รับประโยชน์
250,900 ไร่
(1.3) โครงการชลประทานขนาดเล็ ก 260โครงการ พื้ น ที่ ได้ รั บ ประโยชน์
380,853 ไร่
(1.4) โครงการสูบน้าด้วยไฟฟ้า (ที่อยู่ในความรับผิดชอบ/รวมทั้งในความดูแล
ของท้องถิ่น) 23 โครงการ พื้นที่ได้รับประโยชน์ 60,821 ไร่
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(2) ศั ก ยภาพลุ่ ม น้ าในเขตจั งหวั ด พั ท ลุ ง จังหวั ด พั ท ลุ งมี พื้ น ที่ รับ น้ า (Watershed
Area) ทั้งสิ้น 3,513.57 ตารางกิโลเมตร (ไม่รวมลุ่มน้าคลองลาโลน) แบ่งเป็นลุ่มน้าย่อย 7 ลุ่มน้า ปริมาณ
น้ าฝนเฉลี่ ย รายปี เท่ ากับ 2,139.66 ล้ านลู กบาศก์เมตรต่อปี ซึ่งสามารถนาไปใช้ส าหรับ ทาการเกษตร
การอุปโภค-บริโภค และอื่นๆ รวม 658.91 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ดังนั้น จะมีปริมาณน้าที่ไม่สามารถเก็บ
กักไว้ใช้ และไหลลงทะเลสาบสงขลา คิดเป็นปริมาณ 2,204.12 ล้านลูกบาศก์เมตร

ตารางแสดงปริมาณน้าท่าในลุ่มน้าย่อย 7 ลุ่มน้าของจังหวัดพัทลุง
ที่

ลุ่มน้าย่อย

1
2
3
4
5

คลองป่าพะยอม
คลองท่าแนะ
คลองนาท่อม
คลองสะพานหยี
คลองท่าเชียดบางแก้ว
คลองป่าบอน
คลองพรุพอ้

6
7

รวม

พื้นที่รบั น้า
(ตร.กม.)
312.38
586.87
456.74
368.91
677.68

ปริมาณ
น้าท่าเฉลี่ย
(ล้าน ลบ.ม./
ปี)
261.22
455.11
456.44
368.91
532.24

288.67
822.32
3,513.57

ความต้องการใช้น้า (ล้าน ลบ.ม./ปี)
อุต
การ อุปโภค
สาหรวม
เกษตร บริโภค
กรรม
70.41
1.27 0.18 71.86
92.42
3.46 1.75 100.63
71.55
5.17 0.23 76.95
121.82 1.99 0.27 124.08
230.59 3.36 0.25 234.20

244.67 20.44
543.78 25.65

1.85
1.90

2,863.03 635.88 19.00

ปริมาณน้า
เหลือ
(ล้าน ลบ.ม./
ปี)
189.36
354.48
379.49
245.49
298.04

1.20 23.49
0.15 27.70

221.18
516.08

4.03 658.91

2,204.12

ที่มา : โครงการชลประทานพัทลุง

1.7 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.7.1 ทรัพยากรดิน
กรมพัฒนาที่ดินได้จาแนกดินในพื้นที่จังหวัดพัทลุงไว้ จานวน 62 กลุ่มชุดดิน ซึ่งลักษณะดิน
มีความสัมพันธ์กับลักษณะภูมิประเทศและวัตถุต้นกาเนิด (ชนิดของหิน)
ลักษณะดินของจังหวัดพัทลุง

62,430

ร้อยละของ
พื้นที่
จังหวัด
2.92

19,711
39,981
2,738
3,435
3,435
6,445

0.92
1.87
0.13
0.16
0.16
0.30

พื้นที่
(ไร่)

ประเภทของดิน
ดินเปรี้ยวจัด
ดินเปรี้ยวจัดที่พบชั้นดินกรดกามะถันในระดับตื้น
ดินเปรี้ยวจัดที่พบชั้นดินกรดกามะถันในระดับลึก
ปานกลาง
ดินเปรี้ยวจัดที่พบชั้นดินกรดกามะถันในระดับลึก
ดิมาก
นอินทรีย์
ดินอินทรีย์
ดินเค็มชายทะเล
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6,445

ร้อยละของ
พื้นที่
จังหวัด
0.30

10,928

0.51

1,716
9,212

0.08
0.43

ดินตื้น
ดินตื้นในพื้นที่ลุ่มถึงลูกรังหรือก้อนกรวด
ดินตื้นในพื้นที่ดอนถึงลูกรังก้อนกรวดหรือเศษหิน

204,740
10,955
158,591

9.57
0.51
7.41

ดินตื้นในพื้นที่ดอนถึงชั้นหินพื้น
พื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน
พื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน
ทรัพยากรดินอื่นๆ
ดินที่มีปฏิกิริยาเป็นกรดพบในทีล่ ุ่ม
ดินที่มีปฏิกิริยาเป็นกรดพบในทีด่ อน
ดินที่มีการยกร่อง

35,194
382,296
382,296
1,182,54
752,7256
352,218
553

1.64
17.86
17.86
55.26
35.17
16.56
0.03

77,050

3.60

287,476

13.43

2,140,29
6

100.00

พื้นที่
(ไร่)

ประเภทของดิน
ดินเค็มชายทะเล
ดินทราย
ดินทรายในพื้นที่ลุ่ม
ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไม่มีชั้นดานอินทรีย์

ดินที่มีปฏิกิรยิ าเป็นด่างพบในที่ลุ่ม
พื้นที่เบ็ดเตล็ด
รวมพื้นที่ดิน
ที่มา : สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง

1.7.2 ทรัพยากรป่าไม้
จังหวัดพัทลุงมีพื้นที่ป่าไม้ที่สาคัญแยกได้ ดังนี้
ตารางจาแนกพื้นที่ป่าจังหวัดพัทลุง
พื้นที่ป่า
พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
พื้นที่ป่าอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ
พื้นที่ป่าอนุรักษ์เขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่า
พื้นที่ป่าอนุรักษ์เขตห้ามล่าสัตว์ป่า
พื้นที่ป่าอนุรักษ์เมืองเก่าชัยบุรี
พื้นที่ป่ามอบให้ ส.ป.ก.

จานวน
31 ป่า
1แห่ง
1 แห่ง
3 แห่ง
1 แห่ง
19 ป่า

พื้นที่ (ไร่)
756,468.75
175,792-0-48
269,330
442,430-2-12
1,922
153,474.99

จังหวัดมีพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติ เขตป่าไม้ถาวร และเขตป่าสงวนแห่งชาติ ดังนี้
1. อุทยานแห่งชาติ มี 1 แห่ง คือ อุทยานแห่งชาติเขาปู่ – เขาย่า เนื้อที่ 166,760 – 0 -48 ไร่
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2. เขตรักษาพันธ์ มี 1 แห่ง คือ เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด เนื้อที่ 265,625 ไร่
3. เขตห้ามล่าสัตว์ป่า มี 3 แห่ง คือ
- เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย
เนื้อที่ 103,204 – 2 – 21 ไร่
- เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลหลวง
เนื้อที่ 375,000 – 0- 38 ไร่
- เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลา
เนื้อที่ 136,742 – 3 -53 ไร่
4. เขตป่าสงวนแห่งชาติ มี 31 แห่ง คือ

ข้อมูลพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดพัทลุง
ที่

ชื่อป่า

เนื้อที่

มอบสปก.

เหลือเนื้อที่

1 ป่าเทือกเขาบรรทัดแปลงที่ 2 ตอนที3่

151,968.75

-

151,968.75

2 ป่าเทือกเขาบรรทัดแปลงที่ 2 ตอนที2่

93,750

-

93,750

3 ป่าภูเขาบรรทัดแปลงที่ 2 ตอนที1่

30,750

-

30,750

4 ป่าภูเขาบรรทัดแปลงที่ 1 ตอนที1่

38,375

5 ป่าเทือกเขาบรรทัดแปลงที่ 1 ตอนที2่

60,000

-

60,000

6 ป่าเทือกเขาบรรทัดแปลงที่ 1 ตอนที3่

160,625

1,804

158,821

23,687.50

22,891.93

795.57

8 ป่าควนป่ายางและป่าควนดินสอ

443.75

425

18.75

9 ป่าควนหวาน ป่าควนนอโมและป่าห้วยหาร
ป่าเขาหัวช้างป่าเขาตีนป่า ป่าเขาหลักไก่
10
และป่าเขาพระ
11 ป่าควนหินแท่นป่าควนไม้ไผ่

1,125

160

965

11,937.50

7,450.75

4,486.75

26,843.75

25,504.80

1,338.95

12 ป่าคลองยวน
ป่าเขาศพนางพันธุรัตน์ป่าควนแก้ว
13
และป่าควนอ้ายหลุด
14 ป่าในวัง

6,175

-

6,175

7,456

993.5

6,462.50

6,725

75

6,650

15 ป่าค่ายไพ

1,662

1,590.69

71.31

16 ปาเหมืองกั่วและป่าบางเตง

2,781

-

2,781

17 ป่าควนโคกยาป่าควนโต๊ะดน และป่าควนนุ้ย

9,775

8,759.63

1,015.37

18 ป่าควนเปล้าป่าควนกฤษณา และป่าสระราชา

14,525

14,300.32

224.68

19 ป่าเหนือคลอง

14,375

14,350

25

7 ป่าเกาะเต่าคลองเรียน

38,375

ป่าเขาวงทับใคร และป่าเหมียง

หน้า ๔๓

แผนพัฒนาจังหวัดพัทลุง พ.ศ.2561 - 2564
20 ป่าควนหินกองป่าควนโพธิ์เล

25,500

22,481

3,019

14,000

12,890.78

1,109.22

450

-

450

10,000

6,654

3,346

เนื้อที่

มอบ สปก.

เหลือเนื้อที่

5,531

-

5,531

ป่าควนขี้หมิ้น และป่าควนน้าทรัพย์
21 ป่าควนเสาธง ป่าควนนายสุกและป่าควนนายหวัด
22 ป่าพรุเสม็ดและป่าบางเต็ง
23 ป่าเขาจันทร์
ที่

ชื่อป่า

24 ป่าเขียว
25 ป่าท่าเตียน
ป่าควนตอ ป่าควนฤทธิ์ป่าควนเลียบและป่าควนหิน
26
ขาว
27 ป่าเกาะหมาก

563

-

563

5,185

-

5,185

5,009

-

5,009

28 ป่าห้วยส้มและป่าลานาวา

6,976

-

6,976

29 ป่าเขาหวัง ป่าเขาคับป่าเขาเขียว และป่าเขายาโง้ง

8,125

925

7,200

30 ป่าห้วยเรือและป่าควนเพ็ง

6,875

6,748.95

126

31 ป่าควนคาทอง

5,275

5,275

-

756,469

148,005.35

603,189

รวม

1.7.3 ทรัพยากรสัตว์ป่า
จังหวัดพัทลุงพบสัตว์ป่าที่หายากหรือใกล้สูญพันธุ์ ได้แก่สมเสร็จ เก้งหม้อ เลียงผาหรือกูรา
ค่างดา นกเงือก เสื อปลาหรือเสื อไฟ หมี และโลมาอิรวดี โดยพบเพี ยงจานวนเล็ กน้อยบริเวณเทือกเขา
บรรทัด (สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6, 2549)

1.7.4 ทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จะแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
1. ป่าชายเลน แหล่งที่พบ บริเวณพื้นที่ทะเลน้อยและรอบทะเลสาบสงขลามีเนื้อที่ 97.21
ตารางกิโลเมตร หรือ 60,756.25 ไร่
2. หญ้ าทะเล มี การกระจายตั วเป็ นพื้ นที่ กว้ าง อยู่ ห่ างจากพื้ นที่ ชายฝั่ งประมาณ 80 - 100 เมตร
และเป็ นบริ เวณที่ ปลาชุ กชุ มมี การปั กหอย และเลี้ ยงปลาในกระชั ง แหล่ งที่ พบ บริ เวณเกาะยวน ต าบลเกาะนางค า
อาเภอปากพะยูน

1.7.5 ความหลากหลายทางชีวภาพ
จังหวัดพัทลุง มีความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความในระบบนิเวศวิทยาป่า
บก และระบบนิเวศวิทยา ป่าพรุและทะเลสาบ ซึง่ ส่วนสนับสนุนหรือก่อเกิดภูมิปัญญาชาวบ้าน และผลิตภัณฑ์
ชุมชนของคนพัทลุง ได้แก่
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1) อุทยานแห่งชาติ เขาปู่ เขาย่า ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ตรัง และพัทลุ ง
ในพื้นที่ ตาบลชุมพล ลาสินธุ์และบ้านนา อาเภอศรีนครินทร์ตาบลตะแพนและเขาปู่ อาเภอศรีบรรพตตาบล
เกาะเต่ าและลานข่ อ ย อ าเภอป่ า พะยอมต าบลกงหรา ชะรัด และคลองทรายขาว อ าเภอกงหราห่ างจาก
จังหวัดพัทลุง 37 กิโลเมตร โดยได้ประกาศให้พื้นที่เป็น "อุทยานแห่งชาติเขาปู่ -เขาย่า"เมื่อปี 2525 นับเป็น
อุทยานแห่งชาติ ลาดับที่ 42 ของประเทศไทย
ลักษณะภูมิประเทศ/ภูมิอากาศเป็นเทือกเขาสูงพื้นที่โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในบริเวณป่าเทือกเขา
บรรทั ด มี ภู เขาสู งสลั บ ซั บ ซ้ อนมากมายมี "เขาหิ นแท่ น" เป็ นยอดเขาสู งสุ ด มี ความสู งประมาณ 877 เมตร
จากระดับน้าทะเลปานกลางเป็นจุดแบ่งเขตระหว่างจังหวัดพัทลุงและตรังสภาพธรณีประกอบไปด้วยเทือกเขา
หิ นปู น จัดอยู่ ในกลุ่มหินปู นทุ่งสงยุ คออร์โดวิเชียนถึงยุคไตรแอสซิ สจูราสสิ ค อายุประมาณ 150 - 450 ล้ านปี
มาแล้ว
พื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่าเป็นต้นน้าของแม่น้าตรังและแม่น้าปากพนังโดยในฝั่งจังหวัด
พัทลุงเป็นแหล่งกาเนิดคลองลาไมคลองไม้เสียบ คลองน้าใสซึ่งจะไหลรวมเป็นคลองชะอวดและแม่น้าปากพนัง
ส่วนในฝั่งจังหวัดตรังเป็นต้นกาเนิดของคลองลาภูรา คลองละมอซึ่งเป็นต้นน้าของแม่น้าตรัง
สภาพพืชพรรณ/สัตว์ป่าส่วนใหญ่เป็น ป่าดิบชื้น ประมาณร้อยละ 60 ของพื้นที่มีพรรณไม้
หลายชนิด ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น ได้แก่ ไม้ยาง ตะเคียน หลุมพอกระบาก จาปาป่า พิกุล ไข่เขียว นาคบุด พญาไม้
เป็นต้น
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม พบประมาณ 60 กว่าชนิด ได้แก่ เลียงผาเสือปลา พญากระรอกเหลือง
พญากระรอกด า เก้ ง กวาง กระจง หมู ป่ า ค่ า งแว่ น ถิ่ น ใต้ ชะนี อี เห็ น ลายพาด หมี ค น หนู ผี จิ๋ ว ค้ า งคาว
แม่ไก่ป่าฝน ค้างคาวปีกถุงเคราดาค้างคาวมงกุฎเล็ก เป็นต้น
นก พบประมาณ 286 ชนิ ด อาทิ เช่ น นกแซวสวรรค์ น กกางเขนดง นกกิ น ปลี สี เรียบ
นกจั บ แมลงสี ส้ ม นกขุ น แผนอกส้ ม นกกระบั้ งรอกนกเงือ กหั ว หงอก นกเขาเขี ย ว เหยี่ ย วรุ้ง นกโพระดก
นกกระเต็นแดง นกกระจิบกระหม่อมแดง เป็นต้น
สัตว์เลื้อยคลาน พบประมาณ 67 ชนิด อาทิเช่น งูดินมลายูเห่าช้าง งูจงอาง กิ้งก่าบินหัวสีฟ้า
ตุ๊กแกป่าใต้ งูใบ้ ตุ๊ดตู่ ตะกวด ตะพาบน้าเป็นต้น
สัตว์สะเทินน้าสะเทินบก อาทิเช่น กบหงอนมลายู กบเขาหลังตองกบอ่อง จงโคร่ง อี่งกรวยมลายู
กบชะง่ อ นหิ น เมื อ งใต้ กบตะนาวศรี กบว๊ าก อึ่ งกรายลายจุ ด อึ่ งกรายหั ว แหลม คางคกแคระ เขี ย ดบั ว
เป็นต้น
แมลง พบประมาณ 70 ชนิด อาทิเช่น ผึ้งหลวง จัก จั่น งวงมวนแดง ด้ว งกว่า งห้า เขา
ผีเ สื ้อ พ่อ มด ผีเสื้ อช่างร่อน ผี เสื้ อหางติ่งอิศวร ผีเสื้ อพระเสาร์ใหญ่ ผี เสื้อดาราไพรปักษ์ใต้ ผี เสื้อเจ้าป่ า
เป็นต้น
สถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานเขาปู่-เขาย่า ได้แก่ น้าตกเหรียงทอง ถ้ารื่นเทพนิ มิต (ถ้าตาปู่)
และถ้ามัจฉาปลาวน
2) เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย เป็นอุทยานนกน้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีการสารวจ
เมื่ อปี พ.ศ. 2517 และได้ รั บการประกาศจั ดตั้ งเป็ นเขตห้ ามล่ าสั ตว์ ป่ าทะเลน้ อย เมื่ อวั นที่ 18 กุ มภาพั นธ์ 2518
นับเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแห่งแรกของประเทศไทย อาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด คือ บางส่วนของ
ต าบ ลพ น างตุ ง แล ะต าบ ลท ะเล น้ อ ย อ าเภ อค วน ขนุ น จั ง ห วั ด พั ท ลุ ง ต าบ ล บ้ าน ขาว ต าบ ล
เครียะ อาเภอระโนด จังหวัดสงขลา ตาบลขอนหาด ตาบลนางหลง ตาบลเสม็ด ตาบลชะอวด อาเภอชะอวด
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จังหวัด นครศรีธ รรมราช มีเนื้ อที่ ป ระมาณ 457 ตารางกิโลเมตรหรือ 285,625 ไร่ (พื้ นดิน 429 ตร.กม.
ประมาณ 268,125 ไร่ และพื้นน้า 28 ตร.กม. ประมาณ 17,500 ไร่)เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย ขึ้นชื่อว่า
เป็ น พื้น ที่ ชุ่มน้ าที่ มีความสมบู รณ์ และส าคัญ ที่สุ ดแห่ งหนึ่งของไทย โดยเฉพาะพื้ นที่ บริเวณพรุ ค วนขี้เสียน
ได้รับการจดทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้าโลก หรือแรมซาร์ไซต์ แห่งแรกของประเทศไทย และเป็นลาดับที่ 110
ของโลก เมื่อปี พ.ศ. 2541 โดยทะเลน้อยเป็นที่อาศัยของนกน้าหลากพันธุ์ ประมาณ 187 ชนิด และมีพืชไม้
นานาพันธุ์มากมาย
3) เขตรั ก ษาพั น ธุ์ สั ต ว์ ป่ า เขาบรรทั ด มี ส านั ก งานเขตรั ก ษาพั น ธุ์ สั ต ว์ ป่ าเขาบรรทั ด
เป็ นหน่ วยงานดูแลรับผิ ดชอบ ตั้ งอยู่ ที่บ้ านนาวงตาบลบ้ านนา อาเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุ ง ติดกับถนน
เพชรเกษม (ทางหลวงหมายเลข 4) จากจังหวัดพัทลุง-จังหวัดตรัง ห่างจากตัวเมืองจังหวัดพัทลุง ประมาณ 27
กิโลเมตรและห่างจากตัวเมืองจังหวัดตรัง ประมาณ 31 กิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศ โดยทั่วไปเป็นเทือกเขายาว
ประกอบด้วยภูเขาสูงหลายลูกสลับ ซับซ้อนเรียงกันเป็นแนว ยอดเขาที่สาคัญคือ เขาหลักสูงจากระดับ น้าทะเล
ปานกลางประมาณ 700 เมตรเป็นแหล่งกาเนิดของต้นน้าลาธารที่ไหลรวมกันเป็นทะเลสาบสงขลาในพื้นที่ 4
จังหวัด คือ พัทลุง ตรัง สตูล และสงขลา ชนิดป่าและพรรณไม้พื้นที่ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดส่วน
ใหญ่เป็นป่าดงดิบชื้น ประมาณ 80% ของพื้นที่ทั้งหมด พื้นที่ภูเขามีลักษณะเป็นดินมากกว่าหินพรรณไม้ที่มี
ค่าและสาคัญของพื้นที่ ได้แก่ ไม้ตระกูลยาง หลุมพอ ตะเคียนต่าง ๆไข่เขียว ขานาง ฯลฯ นอกจากป่าดิบชื้น
แล้วยังประกอบด้วยป่าดิบเขาซึ่งมีอยู่ประมาณ 20% ของพื้นที่ พื้นที่ป่าของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด
เป็ น ป่ าดงดิบ ชื้ น จึ งมี สั ต ว์ป่ าชุ กชุม ทั้ งสั ตว์ครึ่งบกครึ่งน้ า สั ตว์ปี ก เช่ น นกเงือก นกกาฮัง นกหว้า เป็ น ต้ น
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น กวาง เสือ สมเสร็จ กระจง เลียงผา เม่น เก้ง ชะนี ลิง ค่างบ่าง กระรอก ฯลฯ และ
สัตว์เลื้อยคลาน
สถานที่ท่ องเที่ ย ว คือ น้ าตกลานหม่อมจุ้ ย อยู่ในพื้ นที่ ของหน่ว ยพิ ทัก ษ์ป่ าบ้ านตะโหมด
อาเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง น้าตกไพรวัลย์อยู่ในพื้นที่ของหน่วยพิทักษ์ป่าบ้านพูด อาเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
ส่วนน้าตกโตนแพรทองอยู่ในพื้นที่ของหน่วยพิทักษ์ป่าบ้านโตนอาเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
4) โลมาอิรวดี พบในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลหลวง สถานการณ์ความอยู่รอดของโลมา
อิรวดีในประเทศไทยมีแนวโน้มจานวนลดลง เนื่องจากลักษณะทางชีววิทยาหรือพฤติกรรมของโลมาอิรวดี
มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์สูง เช่นความต้องการพื้นที่อาศัยที่มีลักษณะเฉพาะ หรือการตกลูกเพียงคราวละ 1 ตัว
5) หมู่ เกาะสี่ – เกาะห้ า (เกาะรั งนก) จั งหวัด พั ท ลุ งมี รังนกนางแอ่ น ที่ ดี และมี คุ ณ ภาพ
บริเวณเกาะสี่ – เกาะห้ า ตาบลเกาะหมาก อาเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง มีการสัมปทานเพื่อนารังนกไป
จาหน่าย สภาพธรรมชาติของเกาะสี่ – เกาะห้า สวยงามมากแห่ งหนึ่งของจังหวัดพัทลุง แนวโน้มอาจเป็น
จุดขายด้านการท่องเที่ ยวเชิงอนุ รักษ์ที่ สาคัญ ของจังหวัดพัทลุ งและเป็นแหล่ งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
“ตามรอยประพาสสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง”

1.7.๖ คุณภาพน้า
คุณภาพน้าลุ่มทะเลสงขลา ปี 2559 โดยรวมอยู่ในเกณฑ์พอใช้ โดยอยู่ในเกณฑ์ดี ร้อยละ
27 พอใช้ ร้ อ ยละ 33 และเสื่ อ มโทรม ร้อ ยละ 40 เมื่ อ เปรีย บเที ย บกั บ ปี 2558 พบว่าคุ ณ ภาพน้ าไม่
เปลี่ ย นแปลง พารามิ เตอร์ ส าคั ญ ที่ บ่ งชี้ ถึ งปั ญ หาคุ ณ ภาพน้ า คื อ ความสกปรกในรู ป สารอิ น ทรีย์ (BOD)
ออกซิ เจนละลายน้ า (DO) แบคที เรี ย กลุ่ ม ฟี ค อลโคลิ ฟ อร์ม (FCB) แอมโมเนี ย -ไนโตรเจน (NH3-N) และ
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB)
ผลการตรวจวัดสารเคมีที่ใช้ในการป้องกันกาจัดศัตรูพืชและสัตว์ที่มีคลอรีนเป็นองค์ประกอบ
ได้แก่ เฮปตาคลอร์ (Heptachlor) เฮปตาคลอร์ อีปอกไซด์ (Heptachlor epoxide) อัลดริน (Aldrin) ดีลดริน
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(Dieldrin) บีเอชซี ชนิดแอลฟา (alpha-BHC) บีเอชซี ชนิดเบต้า (beta-BHC) บีเอชซี ชนิดแกมมา (gammaBHC) บีเอชซี ชนิดเดลต้า (delta-BHC) พารา ดีดีที (p,p’-DDT) พารา ดีดีดี (p,p’-DDD) พารา ดีดีอี (p,p’DDE) เอนโดซั ล เฟน (Endosulfan) เอนโดซั ล เฟนซั ล เฟต (Endosulfan Sulfate) เอนดริน (Endrin) และ
เอนดริลอัลดีไฮด์ (Endrin Aldehyde) 2 บริเวณ คือ บ้านปากพะยูน (SK08) และปากคลองสาโรง (SK13)
พบว่ามีค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานทั้ง 2 บริเวณ
ผลการตรวจวัดโลหะหนัก จานวน 6 จุดตรวจวัด คือ หมู่บ้านทะเลน้อย (SK01) คลองนาง
เรี ย ม (SK03) ปากคลองล าปา (SK06) ปากคลองอู่ ต ะเภา (SK10) ปากคลองส าโรง (SK13) และปาก
ทะเลสาบสงขลา (SK15) จานวน 9 พารามิเตอร์ ได้แก่ แคดเมียม (Cd) โครเมียม (Cr) แมงกานีส (Mn) นิเกิล
(Ni) ตะกั่ว (Pb) สังกะสี (Zn) ทองแดง (Cu) ปรอท (Hg) และสารหนู (As) พบค่าโครเมียม (Cr) เกินมาตรฐาน
บริเวณหมู่บ้านทะเลน้อย (SK01) ปากคลองสาโรง (SK13) และปากทะเลสาบสงขลา (SK15) และค่าสังกะสี
(Zn) เกินมาตรฐานบริเวณปากคลองลาปา (SK06)

คุณภาพน้าทะเลสาบสงขลา ปี 2559
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1.7.7 คุณภาพอากาศและเสียง
ในปี พ.ศ. 2557 สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ร่วมกับสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง ดาเนินการตรวจวัดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10 หรือฝุ่นละออง
ขนาดเล็ ก ) และตรวจวั ด ระดั บ เสี ย ง ณ บริเวณจวนผู้ ว่า ราชการพั ท ลุ งโซนด้ านหน้ าติ ด กั บ ถนนราเมศวร์
อาเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง พบว่าคุณภาพอากาศ โดยรวมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
1. ค่าฝุ่น ละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน สาหรับในพื้นที่จังหวัดพัทลุงซึ่งไม่มีสถานี
ตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบอัตโนมัติ สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ได้ดาเนินการตรวจวัดค่าฝุ่นละออง
ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) โดยใช้เครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นในบรรยากาศแบบปริมาตรสูง (Hi-volume
Sampler) ผลการตรวจวัดพบว่าในพื้น ที่จังหวัดพัทลุ งมีค่าฝุ่นละอองขนาด ไม่เกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย 24
ชั่วโมง อยู่ในช่วง 27-33 มคก./ลบ.ม. ซึ่งมีค่าเฉลี่ยของสารมลพิษมีค่าต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศ
ในบรรยากาศทั่วไป (ค่ามาตรฐาน 120 มคก./ลบ.ม.) (รายงานสถานการณ์ สิ่งแวดล้อมภาคใต้ตอนล่ างฝั่ ง
ตะวันออก,2559)
2. ระดั บเสียง สาหรับในพื้นที่จังหวัดพัทลุงซึ่งไม่มีสถานีตรวจวัดระดับเสียงแบบอัตโนมัติ
สานั กงานสิ่ งแวดล้อมภาคที่ 16 ได้ ดาเนิ นการตรวจวัดระดับเสี ยงในพื้นที่จังหวัดพัทลุ ง พบมีค่าอยู่ ในช่ว ง
54.7 - 65.3 เดซิ เบลเอ (dBA) ส าหรั บ โดยระดั บ เสี ย งสู ง สุ ด มี ค่ าต่ ากว่ า มาตรฐานระดั บ เสี ย งโดยทั่ ว ไป
(กาหนดค่ าระดับ เสี ยงสู งสุ ดไม่ เกิน 115 เดซิเบลเอ (dBA)) ส่ วนค่ าเฉลี่ยระดับเสี ยงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่า
เท่ากับ 68.0, 60.3 และ 64.0 เดซิเบลเอ(dBA) ตามลาดับ ซึ่งมีค่าต่ากว่ามาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
(กาหนดไว้ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ (dBA)) (รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันออก,2557

1.7.๘ ขยะมูลฝอย
๑) ขยะมูลฝอยชุมชน
(๑) อัตราการผลิต ปริมาณและองค์ประกอบของขยะมูลฝอย จังหวัดพัทลุงมีปริมาณ
ขยะมูลฝอยเกิดขึ้นประมาณวันละ ๕๒๔ ตัน แบ่งเป็นขยะมูลฝอยที่เกิดในเขตเทศบาลวันละ ๓๓๒ ตัน และ
องค์การบริหารส่วนตาบล ๑๙๒ ตัน (พิจารณาจากอัตราการเกิดขยะมูลฝอยของกรมควบคุมมลพิษ ปี ๒๕๕๕
เทศบาลนคร ๑.๘๙ กิโลกรัมต่อคนต่อวัน เทศบาลตาบล ๑.๐๒ กิโลกรัมต่อคนต่อวัน องค์การบริหารส่วนตาบล
๐.๙๑ กิโลกรัมต่อคนต่อวัน) กรมควบคุมมลพิษได้ศึกษาองค์ประกอบของขยะมูลฝอยชุมชน (ร้อยละโดยน้าหนัก)
ในเขตเทศบาลพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ในปี ๒๕๕๕ พบว่า จังหวัดพัทลุงมีองค์ประกอบของขยะมูลฝอยส่วนใหญ่
เป็ นเศษอาหาร (เฉลี่ ยร้อยละ ๔๒.๘๘) รองลงมาคือ ไม้/ใบไม้ (เฉลี่ยร้อยละ ๑๓.๖๗) พลาสติก (เฉลี่ ยร้อยละ
๑๐.๒๑) กระดาษ (เฉลี่ ยร้อยละ ๙.๙๒) แก้ว (เฉลี่ยร้อยละ ๘.๐๘) โลหะ (เฉลี่ยร้อยละ ๕.๒๘) หิ น/กระเบื้ อง
(เฉลี่ยร้อยละ ๒.๗๘) ยาง/หนั ง (เฉลี่ ยร้อยละ ๒.๗๓) ผ้า (เฉลี่ยร้อยละ ๑.๓๒) และอื่นๆ (เฉลี่ ยร้อยละ ๓.๑๔)
ตามลาดับ
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(๒) การคั ด แยกและน าขยะมู ล ฝอยกลั บ มาใช้ ป ระโยชน์ ใหม่ กรมควบคุ ม มลพิ ษ ได้
ทาการศึกษาการนาขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ในปี ๒๕๕๕ พบว่า จังหวัดพัทลุง มีอัตราการนาขยะ
มูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ร้อยละ ๙.๑๕ ซึ่งเป็นการนากลับมาใช้ใหม่โดยผ่านกิจกรรมร้านรับซื้อของเก่า
ธนาคารขยะ และทาปุ๋ยหมัก ตามลาดับ
(๓) การรวบรวมขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดพัทลุง มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งสิ้น
๗๓ แห่ง มีขยะมูลฝอยชุมชนต่อวั น ประมาณ ๕๒๔ ตัน โดยมีการเก็บขนขยะมูลฝอยไปกาจัดประมาณวันละ
๑๗๑ ตัน (คิดเป็ น ร้อยละ ๓๒.๖๓) แบ่ งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการให้ บริการเก็บรวมรวมขยะ
มูลฝอย จานวน ๔8 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 65.75) และไม่มีการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย จานวน 25 แห่ง ซึ่ง
ในจานวนที่มีการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยมีการกาจัดที่ถูกหลักวิชาการประมาณ ๓๕ ตันต่อวัน และไม่ถูกหลัก
วิชาการ ๑๓๖ ตันต่อวัน
(4) การกาจัดขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดพัทลุง มีสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกหลัก
วิชาการ (Sanitary Landfill) จานวน ๑ แห่ง ได้แก่ ระบบกาจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองพัทลุง ตั้งอยู่ในเขต
องค์การบริหารส่วนตาบลลาปา ซึ่งร่วมกาจัดขยะ มูลฝอยด้วย และมีปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกกาจัดประมาณ
๓๕ ตันต่อวัน ส่วนระบบกาจัดขยะ มูลฝอยแบบไม่ถูกหลักวิชาการมีจานวน ๒๐ แห่ง ครอบคลุม ๙ อาเภอ
(ภาคผนวก ข) โดยจังหวัดพัทลุงมีปริมาณขยะสะสมตกค้างประมาณ ๖๗,๐๕๒ ตัน
๒) ของเสียอันตรายชุมชน
(๑) อัตราการผลิต ปริมาณและองค์ประกอบของเสียอันตรายชุมชน จากการประเมิน
ปริมาณของเสียอันตรายชุมชน (พิจารณาจากอัตราการเกิดของเสียอันตราย ชุมชน : เทศบาลนคร ๓.๘๘๕
กิโลกรัมต่อคนต่อปี เทศบาลเมือง ๓.๓๗๔ กิโลกรัมต่อคนต่อปี เทศบาลตาบล ๓.๒๑๗ กิโลกรัมต่อคนต่อปี
องค์การบริหารส่วนตาบล ๒.๓๐๖ กิโลกรัมต่อคนต่อปี : กรมควบคุมมลพิษ ปี ๒๕๕๕) พบว่า จังหวัดพัทลุงมี
ปริมาณของเสียอันตรายชุมชน ประมาณ ๑,๔๗๘ ตันต่อปี
เมื่อพิจารณาของเสียอันตรายชุมชนที่เป็นกลุ่มหลอดไฟ (พิจารณาจากอัตราการเกิดของ
เสีย อัน ตรายกลุ่ มหลอดไฟ : เทศบาลนคร ๐.๑๐๐ กิโลกรัมต่อคนต่อปี เทศบาลเมืองและเทศบาลตาบล
๐.๐๙๕ กิโลกรัมต่อคนต่อปี องค์การบริหารส่วนตาบล ๐.๐๘๗ กิโลกรัมต่อคนต่อปี :กรมควบคุมมลพิษ ปี
๒๕๕๑) และ แบตเตอรี่ (พิจารณาจากอัตราการเกิดของเสียอันตรายกลุ่มแบตเตอรี่ : เทศบาลเมือง ๐.๑๖๕
กิโลกรัมต่อคนต่อปี เทศบาลตาบล ๐.๐๖๐ กิโลกรัมต่อคนปี องค์การบริหารส่วนตาบล ๐.๐๕๖ กิโลกรัมต่อคน
ต่อ ปี : กรม ควบคุ ม มลพิ ษ ปี ๒๕๕๑) พบว่า จังหวัด พั ท ลุ งมี ป ริม าณของเสี ยอั น ตรายกลุ่ ม หลอดไฟและ
แบตเตอรี่ รวม ๘๒ ตันต่อปี เป็นของเสียอันตรายประเภทหลอดไฟ ๔๗ ตันต่อปี และแบตเตอรี่ ๓๕ ตันต่อปี
ส่ ว นปริ ม าณของเสี ย อั น ตรายชุ ม ชนประเภทซากผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า และ
อิเล็กทรอนิกส์ (Waste from Electrical and Electronic Equipment: WEEE) (พิจารณาจากอัตราการเกิด
: WEE เทศบาล นคร ๙.๑๕๔ กิโลกรัมต่อคนต่อปี เทศบาลเมือง ๘.๖๙๙ กิโลกรัมต่อคนต่อปี เทศบาลตาบล
หน้า ๔๙
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๖.๓๖๖ กิโลกรัม ต่อคนต่อปี องค์การบริหารส่วนตาบล ๕.๒๓๕ กิโลกรัมต่อคนต่อปี : กรมควบคุมมลพิษ ปี
๒๕๕๕) พบว่า จังหวัดพัทลุงมีปริมาณซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ๓,๑๓๕ ตันต่อปี
(๒) การรวบรวมและกาจัดของเสียอันตรายชุมชน การจัดการของเสียอันตรายชุมชน
จังหวัดพัทลุง พบว่า ส่วนใหญ่ยังมีการทิ้งปะปนกับขยะทั่วไป ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งจะมี
การคัดแยกของเสียอันตรายจากชุมชนออกจากมูลฝอยทั่วไป ก็ยั งมีข้อจากัดในการเก็บรวบรวมและขนส่งไป
กาจัดอย่างถูกหลักวิชาการ โดยตั้งแต่ ๒๕๕๗ ด้วยการสนับสนุนการดาเนินงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พัทลุง และการส่งเสริมและรณรงค์ให้ประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัด พัทลุง คัดแยกของเสีย
อันตรายจากชุมชน และนาส่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งไปกาจัดหรือบาบัดอย่างถูกหลักวิชาการ
(๓) การจัดการของเสียอันตรายแบบศูนย์รวม ปัจจุบันจังหวัดพัทลุง ได้มีการจัดตั้งศูนย์
จัดการของเสียอันตรายชุมชน รวบรวมของเสียอันตรายชุมชนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพัทลุง
ณ อบจ.พัทลุง และส่งไปกาจัดอย่างถูกหลักวิชาการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จังหวัดพัทลุงได้รวบรวม
ของเสียอันตรายชุมชนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพัทลุง ได้ประมาณ ๑ ตัน
๓) มูลฝอยติดเชื้อ
(๑) อัตราการผลิต ปริมาณและองค์ประกอบมูลฝอยติดเชื้อ จากการสารวจข้อมูลโดย
กรมควบคุมมลพิษ สานั กงานสิ่ งแวดล้ อมภาคที่ ๑๖ และศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา พบว่า จังหวัดพัทลุ ง มี
ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ ๒๔๙ ตันต่อปี หรือประมาณ ๐.๖๘ ตันต่อวัน แบ่งเป็นมูลฝอยติดเชื้อจากโรงพยาบาล
ของรัฐจานวน ๑๑ แห่ง ๑๓๔ ตันต่อปี (ร้อยละ ๕๔) โรงพยาบาลเอกชน ๒ แห่ง ๘.๘ ตันต่อปี (ร้อยละ ๔)
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ๑๒๔ แห่ง ๔๐.๗ ตันต่อปี (ร้อยละ ๑๖) คลินิก ๑๓๑ แห่ง ๖๓ ตันต่อปี (ร้อยละ
๒๕) และสถานพยาบาลสัตว์ ๗ แห่ง ๒.๖ ตันต่อปี (ร้อยละ ๑)
(๒) การรวบรวมและกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ โรงพยาบาลของรัฐและเอกชน ในจังหวัด
พัทลุง รวม ๑๓ แห่ง มีปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ รวม ๑๔๓ ตันต่อปี มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ดังนี้
๑) โรงพยาบาลกาจัดเองโดยการเผา ๒ แห่ง คือ โรงพยาบาลพัทลุง และโรงพยาบาล
เขาชัยสน ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ รวมประมาณ ๘๐ ตันต่อปี (ร้อยละ ๕๖)
2) จ้ างเอกชนเพื่ อ ขนส่ ง ไปก าจั ด จ านวน ๑๐ แห่ ง ปริม าณมู ล ฝอยติ ด เชื้ อ รวม
ประมาณ ๖๓ ตันต่อปี (ร้อยละ ๔๔) โดยเอกชนที่รับเก็บและขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ คือ บริษัทสยามกรีนเทคเอ็น
จิเนียริ่ง กรุงเทพมหานคร ส่งไปกาจัด ณ เตาเผามูลฝอยติดเชื้อของบริษัทเอกชน คือ บริษัท โชติฐกรณ์พิบูลย์
จากัด จังหวัดนครสวรรค์ สาหรับมูลฝอยติดเชื้อของ รพ.สต. ปริมาณ ๔๑ ตันต่อปี มีการจัดการร่วมกับโรงพยาบาล
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ภายใต้เครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาล (CUP) และมูลฝอยติดเชื้อจากคลินิกและโรงพยาบาลสัตว์ จานวน ๖๖
ตันต่อปี บางส่วนมีบริษัทเอกชนรับเก็บและขนส่งไปกาจัดกับบริษัทเอกชน และบางส่วนยังไม่ทราบการจัดการ
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ประเด็นปัญหาสาคัญของจังหวัด
1. ปัญหาน้าท่วม/อุทกภัยซ้าซากและระบบการระบายน้าออกสู่ทะเล
2. ปัญหาโครงสร้างพืนฐาน โดยเฉพาะเส้นทางคมนาคมในพืนที่ระดับต้าบล หมู่บ้าน และทางเข้า
แหล่งท่องเที่ยว
3. ปัญหาคุณภาพสินค้าและพืชผลด้านการเกษตรไม่ได้มาตรฐาน/และราคาตกต่้า
4. ปั ญ หาด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม ได้ แ ก่ แ หล่ ง ก้ า จั ด ขยะ การแพร่ ข ยายของวั ช พื ช ในทะเลสาบสงขลา
(พืนที่จังหวัดพัทลุง)
5. ปัญหาการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในพืนที่อุทยาน
6. ปัญหาแหล่งน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค
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สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่
จังหวัดพัทลุงได้ดาเนินการสารวจสภาพปัญหาความต้องการของประชาชนในด้านต่างๆ โดยได้มอบหมาย
ให้แต่ละอาเภอร่วมกับส่วนราชการสารวจความคิดเห็น/ปัญหาความต้องการของประชาชนในระดับพื้นที่ ได้แก่
ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านอื่นๆ
เช่น ปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ ปัญหาน้าดื่มอุปโภค บริโภค ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เป็นต้น

ข้อมูลปัญหาความต้องการระดับพื้นที่จังหวัดพัทลุง
อาเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
ที่
๑.

ด้านปัญหาความต้องการ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- โครงการก่อสร้างระบบประปา/
ขยายเขตประปา
- โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านม่วง
หมู่ที่ 6 ถึง บ้านม่วงโย่ง หมู่ที่ 9
ตาบลพญาขัน

สรุปลักษณะปัญหาโดยสังเขป
ปัญหาการขาดน้าสาหรับการ
อุปโภคบริโภค

พื้นที่ หมู่ที่ ตาบล
หมู่ที่ 1 – 16
ตาบลควนมะพร้าว

ปัญหาถนนภายในหมู่บ้านแคบ
เป็นหลุมเป็นบ่อ ไม่ได้
มาตรฐาน สัญจรไปมา
ไม่สะดวก
- โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปัญหาถนนภายในหมู่บ้านแคบ
สายชลประทานท่ามวง
เป็นหลุมเป็นบ่อ
หมู่ที่ 8 – เขตตาบลตานาน หมู่ที่ 4
ไม่ได้มาตรฐาน สัญจรไปมา
ไม่สะดวก
-โครงการก่อสร้างถนน
ประชาชนในตาบลสัญจรไปมา
คสล.สายโคกปอ - ปากประ
และขนส่งสินค้าทางการเกษตร
ไม่ได้รับความสะดวก พื้นที่เป็น
หลุมเป็นบ่อ มีน้าท่วมขังเมื่อเข้า
หน้าฝน

หมู่ที่ ๖ ,๙
ต.พญาขัน

- โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1
สายโหล๊ะพันหงส์ 3 ขนาดกว้าง 5 เมตร
ยาว 350 เมตร ไหล่ทางข้างละ
0.50 เมตร

ปัญหาการคมไม่สะดวก
ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ

หมู่ที่ ๑
ตาบล
ร่มเมือง

- โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1
สายโหล๊ะพันหงส์ 6 ขนาดกว้าง 5 เมตร

ปัญหาการคมไม่สะดวก
ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ

หมู่ที่ ๑
ตาบลร่มเมือง

หน้า ๕๒

ม๔ ,๘
ต.ท่ามิหรา

หมู่ที่ ๗
ต.ชัยบุรี
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ยาว 150 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.
ที่
ด้านปัญหาความต้องการ
สรุปลักษณะปัญหาโดยสังเขป
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2
สายต้นตะแบก-ม.3 ต.ท่าแค ขนาดกว้าง
5 เมตร ยาว 410 เมตร ไหล่ทางข้างละ
0.50 ม.
- โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายริมคลอง
อ้ายน้อย-ปากประ

- โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8
สายป่าตอ-โรงรมยางขนาดกว้าง 4 เมตร
ยาว 600 เมตร ไหล่ทางข้างละ
0.50 เมตร
- โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายเลียบคลองโรงตรวนฝั่งทิศเหนือ

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- โครงการก่อสร้างถนน
คสล. หมู่ที่ 1 – 16 ต.ควนมะพร้าว
- โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายริมคลอง
หมู่ที่ 7 (โครงการต่อเนื่อง) ตาบลพญาขัน

ปัญหาการคมไม่สะดวก
ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ

พื้นที่ หมู่ที่ ตาบล
หมู่ที่ ๒ ต.ร่มเมือง –
ม.๓ ต.ท่าแค

ประชาชนในตาบลสัญจรไปมา หมู่ที่ 2 ต.ชัยบุรี
และขนส่งสินค้าทางการเกษตร
ไม่ได้รับความสะดวก พื้นที่เป็น
หลุมเป็นบ่อ มีน้าท่วมขังเมื่อเข้า
หน้าฝน
ปัญหาการคมไม่สะดวก
หมูท่ ี่ ๘ ต.ร่มเมือง
ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ

ปัญหาถนนภายในหมู่บ้านแคบ
เป็นหลุมเป็นบ่อ
ไม่ได้มาตรฐาน สัญจรไปมา
ไม่สะดวก
ปัญหาการคมไม่สะดวก
ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ

หมู่ที่ 5
ตาบลพญาขัน

ปัญหาการคมไม่สะดวก
ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ

หมู่ที่ 7
ตาบลพญาขัน

- โครงการซ่อมแซมถนนยางพาราแอสฟัลส์ ปัญหาการคมไม่สะดวก
ติกสายเขาแดง - หัวไทร หมู่ที่ 5
ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ
(บ้านเขาแดง) - หมู่ที่ 4 (บ้านควนถบ)
ตาบลพญาขัน

หน้า ๕๓

หมู่ที่ 1 – 16
ต.ควนมะพร้าว

หมู่ที่ ๔,๕ ต.พญาขัน
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ที่

ด้านปัญหาความต้องการ
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2
สายยางยายขลุย-ม่วงท้ายช้อย ขนาดกว้าง
5 เมตร ยาว 800 เมตร ไหล่ทางข้างละ
0.50 เมตร
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1
สายพังล่า - วังเคียนขนาดกว้าง 4 เมตร
ยาว 1,280 เมตร
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายม่วงโย่ง
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2
สายบ่อโพธิ์ - โคกยางขนาดกว้าง 5 เมตร
ยาว 1,000 เมตร ไหล่ทางข้างละ
0.50 เมตร
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5
สายคลองตายขนาดกว้าง 5 เมตร
ยาว 500 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนาใน
ช่วงที่ 2
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8
สายนายหนัง – เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- โครงการซ่อมแซมถนนยางพารา
แอสฟัลส์ติกสายเขาแดง - บ้านโพธิ์
หมู่ที่ 5 (บ้านเขาแดง) - หมู่ที่ 3
(บ้านทุ่งมะขาม) ต.พญาขัน

สรุปลักษณะปัญหาโดยสังเขป

พื้นที่ หมู่ที่ ตาบล

ปัญหาการคมไม่สะดวก
ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ

หมู่ที่ 2 ต.ร่มเมือง

ปัญหาการคมไม่สะดวก
ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ

หมู่ที่ ๑ ต.ร่มเมือง

ปัญหาการคมไม่สะดวก
ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ
ปัญหาการคมไม่สะดวก
ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ

หมู่ที่ 9
ตาบลพญาขัน
หมู่ที่ 2 ต.ร่มเมือง

ปัญหาการคมไม่สะดวก
ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ

หมู่ที่ ๕ ต.ร่มเมือง

ปัญหาการคมไม่สะดวก
ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ

หมู่ที่ 1
ตาบลพญาขัน

ปัญหาการคมไม่สะดวก
ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ

หมู่ที่ ๗,๘ ต.ร่มเมือง

ปัญหาการคมไม่สะดวก
ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ

หมู่ที่ ๓,๕ ต.พญาขัน

หน้า ๕๔
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ที่

๒.

ด้านปัญหาความต้องการ
- โครงการซ่อมแซมถนนยางพารา
แอสฟัลส์ติกสายเขาแดง - ไสยอม หมู่ที่ 5
(บ้านเขาแดง) - หมู่ที่ 4 (บ้านท้าวจันทร์)
ตาบลพญาขัน
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- การจัดตั้งธนาคารขยะของชุมชน /
การส่งเสริมการคัดแยกขยะ /
การจัดการขยะอันตราย
- การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
- การรณรงค์ลดการเผาตอซังข้าว

สรุปลักษณะปัญหาโดยสังเขป
ปัญหาการคมไม่สะดวก
ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ

พื้นที่ หมู่ที่ ตาบล
หมู่ที่ ๔,๕ ต.พญาขัน

ปริมาณขยะเพิ่มขึ้น มี
ตาบลร่มเมือง /
ผลกระทบและเป็นปัญหาด้าน ตาบลควนมะพร้าว
สิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาสาคัญ
ระดับท้องถิ่น อาเภอ จังหวัด
และประเทศ ฉะนั้นทุกคนต้อง
ร่วมมือและช่วยกันในการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว

- โครงการปรับภูมิทัศน์บ่อน้าร้อน
วัดปรางชัย เพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
ของตาบล

บ่อน้าร้อนวัดปรางชัย
เป็นบ่อน้าธรรมชาติที่มีราษฎร
มาใช้บริการมากแต่เนื่องจาก
ไม่มีการปรับปรุงทาให้ไม่เป็นที่
ประทับใจของนักท่องเที่ยว
- โครงการสารวจที่ดินที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านนาโอ่
ต.ร่มเมือง เป้นพื้นที่ของธนา
รักษ์ไม่สามารถออกเอกสาร
สิทธิ์ได้
- โครงการขุดลอกคูคลอง เพื่อแก้ไขปัญหา เนื่องจากในพื้นที่ตาบลท่ามิหรา
น้าท่วม
เป็นทางผ่านของทางหลวง
(ถนนเพชรเกษม) ซึ่งเป็นพื้นที่
รับผิดชอบของแขวงการทาง
ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา
น้าท่วม จึงมีความต้องการที่จะ
ให้ดาเนินการขุดลอกคูคลอง
๒ ข้างทาง (ถนนเพชรเกษม)

หน้า ๕๕

วัดปรางชัย
ตาบลปรางหมู่

หมู่ที่ 4 ต.ร่มเมือง

ต.ท่ามิหรา
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ที่

๓.

ด้านปัญหาความต้องการ
- โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การปรับปรุงดิน การผลิตปุ๋ยชีวภาพ
- โครงการส่งเสริมการปลูกปุ๋ยพืชสด
เพื่อบารุงดิน
ด้านสังคม
- โครงการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในโครงการ
To Be Number One

- โครงการบาบัดผู้ติดยาเสพติด
.- โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด

- โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในตาบลพญาขัน
- โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์
หมู่ที่ 5 ตาบลพญาขัน (สถานที่รูปปั้น
เหมือนหลวงพ่อหมุน ยสโร)
๔.

สรุปลักษณะปัญหาโดยสังเขป

พื้นที่ หมู่ที่ ตาบล

ดินเสื่อมสภาพ

ตาบลนาโหนด

เนื่องจากในปัจจุบัน ปัญหา
ยาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม
ในสังคมมีมาก จึงต้องการ
แก้ปัญหา โดยการให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดกิจกรรม
เพื่อป้องกันและแก้ปัญหา
ดังกล่าว
เด็กเยาวชนอยากรู้อยากลอง
และเลียนแบบการเสพยาเสพติด
ปัจจุบันเกิดปัญหาอาชญากรรม
และลักทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง และไม่สามารถจับ
ผู้กระทาความผิดได้
ปัจจุบันสถาบันครอบครัว
ขาดความสัมพันธ์การและ
การเกื้อกูลระหว่างกัน
ขาดสถานที่ส่งเสริมสุขภาพและ
สร้างคนให้มีความสามัคคีและ
มีน้าใจเป็นนักกีฬา

ต.ควนมะพร้าว

ด้านเศรษฐกิจ
- การแก้ไขพยุงราคาผลผลิตทางการเกษตร ปัญหาผลผลิตราคาตกต่า
- สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืช-พันธุ์สัตว์ให้แก่
เกษตร
- ส่งเสริมสินค้า OTOP ของตาบล
- โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ปลูกพืชหมุนเวียน/ พืชแซมสวนยางพารา
หน้า ๕๖

ต.ร่มเมือง
ต.ควนมะพร้าว,
ต.ปรางหมู่,นาโหนด

ตาบลพญาขัน

หมู่ที่ 5
ตาบลพญาขัน

ตาบลปรางหมู่ ,
ตาบลนาโหนด
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ที่ ด้านปัญหาความต้องการ
- โครงการปรับภูมิทัศน์รอบภูเขาเจียก
๑. การก่อสร้างทางเท้าขนาดกว้าง ๑ เมตร
ยาว ๓,๕๐๐ เมตร ตลอดสองข้างทาง
๒. ก่อสร้างติดตั้งระบบไฟส่องสว่าง
๓. ก่อสร้างสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
- โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรในตาบล
พญาขัน
- โครงการจัดทาระบบน้าเพื่อการเกษตร

- โครงการก่อสร้างเหมืองส่งน้า คสล.และ
ก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมฝาย กั้นน้า /
พนังกั้นน้า

สรุปลักษณะปัญหาโดยสังเขป

สภาพพื้นที่บริเวณรอบเขาเจียก หมู่ที่ ๕,๖,๘,๙
ยังมิได้รับการพัฒนาเป็นสภาพ ต.เขาเจียก
ป่ารก

เกษตรกรขาดความรู้และวิธีการ
ที่ถูกต้องในการทาการเกษตรให้
มีผลผลิตเพิ่มขึ้น
ประชาชนมีความต้องการใช้น้า
เพื่อการเกษตรมากขึ้น ขณะนี้
ปริมาณน้าไม่เพียงพอ
เกษตรกรขาดน้าใช้ในภาค
การเกษตร

- โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อใช้การเกษตร เกษตรกรขาดน้าใช้ในภาค
- จัดซื้อเครื่องสูบน้าเพื่อการเกษตร
การเกษตร
- โครงการก่อสร้างฝายหินทิ้ง

- โครงการก่อสร้างฝายหินทิ้ง

พื้นที่ หมู่ที่ ตาบล

ต.พญาขัน

หมู่ที่ 2,7,๙ ต.ร่ม
เมือง
หมู่ที่ 1 – 16
ต. ควนมะพร้าว
หมู่ที่ 3 ต.ปรางหมู่

ประชาชนใช้น้าเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1, 2,5,7
มากขึ้น ทาให้น้าไม่เพียงพอใน ต.ร่มเมือง
การทาการเกษตร
ประชาชนมีความต้องการใช้น้า หมู่ที่ 5 เชื่อมต่อ หมู่
เพื่อการเกษตรมากขึ้น ขณะนี้ ที่ 7 ต.ร่มเมือง
ปริมาณไม่เพียงพอ

หน้า ๕๗
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ที่ ด้านปัญหาความต้องการ
๕.

สรุปลักษณะปัญหาโดยสังเขป

พื้นที่ หมู่ที่ ตาบล

ด้านอื่น ๆ
๕.๑ ด้านภัยพิบัติจากธรรมชาติ
- โครงการขุดลอกเหมืองน้า
- สายหมู่ที่ 7 ถึงหมู่ที่ 3
- สายนบหลวงคด – หนองผีหลอก
- สายหานหมิด หมู่ที่ 4
- สายเหมืองนบตาด้วง – ยางสามหลึง
หมู่ที่ 6
- สายทอนทาหัด – ถ้าตาพราหมณ์
หมู่ที่ 7
- โครงการก่อสร้างฝายประตูน้าแบบ
ปิด-เปิด สายเหมืองโคลงเกวียน หมู่ที่ 1

เกิดปัญหาน้าท่วมในช่วงฤดูฝน

ตาบลปรางหมู่

- โครงการขุดลอกแหล่งน้าธรรมชาติ

เกิดปัญหาน้าท่วมในช่วงฤดูฝน

ม.1 – 9 ต.ร่มเมือง

- โคตรงการขุดลอกแหล่งน้า ลอกวัชพืชใน
คู/ คลองระบายน้า
- การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน

ด้วยปัจจุบันเกิดภัยพิบัติ
จากธรรมชาติ บ่อยและรุนแรง
เช่น อุทกภัย วาตภัย
ดินโคลนถล่ม ทาให้เกิดความ
เสียหายในพื้นที่

หมู่ที่ 1 – 16
ต.ควนมะพร้าว

- โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้า

เนื่องจากสภาพปัจจุบันเกิดปัญหา
น้าเพื่อการอุปโภคและบริโภคไม่
เพียงพอ และไม่มีแหล่งกักเก็บน้า
เพื่อใช้ในหน้าแล้ง

ตาบลท่ามิหรา

หน้า ๕๘
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ที่ ด้านปัญหาความต้องการ
ด้านอื่น ๆ
๕.๒ น้ามีไม่เพียงพอในการอุปโภคบริโภค
- โครงการก่อสร้างระบบประปา
ขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๘ , 9 ต.ร่มเมือง
- โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน
ขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๒, 4 ,๕ ต.ร่มเมือง
- โครงการก่อสร้างโรงผลิตน้าดื่ม
หมู่ที่ 1 – 9 ต.ร่มเมือง
- โครงการก่อสร้างระบบประปา
หมู่ที่ 5 , ๖ , ๘ ต.ร่มเมือง
- โครงการขุดบ่อบาดาลพร้อมบ่อโยก หมู่
ที่ 3 ,๗ ต.ร่มเมือง

สรุปลักษณะปัญหาโดยสังเขป

พื้นที่ หมู่ที่ ตาบล

ปัญหาประชาชนเพิ่มขึ้นมีความ ตาบลร่มเมือง
ต้องการ ขณะนี้ปริมาณน้าไม่
เพียงพอใช้น้าอุปโภคบริโภค
มากขึ้น

หน้า ๕๙
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ข้อมูลปัญหาความต้องการระดับพื้นที่จังหวัดพัทลุง
อาเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง
ที่
๑.

ด้านปัญหาความต้องการ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 ก่อสร้างถนน คสล.สายสะพาน
ยางโหล๊ะเร็ด ม.2, 5, 8,10 ต.เขาย่า
1.2 ก่อสร้างถนนสายแร่หาน - วังราโพธิ์
ม.6 ต.เขาปู่ - ม.7 ต.เขาย่า
1.3 ก่อสร้างถนน คสล.สายอนามัย
บ้านโหล๊ะเร็ด - สี่แยกครูแป้น
ม.3 ต.เขาย่า
1.4 ก่อสร้างถนน คสล.
สายบ้านม่วง - ควนฤทธิ์ ม.3 ต.เขาย่า
1.5 ก่อสร้างถนนสายโพรงงู - วังราโพธิ์
ม.7 ต.เขาย่า
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.1 ก่อสร้างระบบประปาผิวดิน
ขนาดใหญ่
2.2 ปลุกทุ่งหญ้าแฝก
2.3 ก่อสร้างบ่อแก็สชีวภาพ
ด้านสังคม
3.1 ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ
ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

สรุปลักษณะปัญหาโดยสังเขป

พื้นที่ หมู่ที่ ตาบล

- ถนนมีสภาพเป็นลูกรัง
เป็นหลุม เป็นบ่อ ราษฎรสัญจร
ไป-มา ขนส่งผลิตผลออกสู่
ตลาดไม่ได้
- ถนนมีสภาพเป็นลูกรัง
เป็นหลุม เป็นบ่อ ราษฎรสัญจร
ไป มา ขนส่งผลิตผลออกสู่
ตลาดไม่ได้
- ถนนมีสภาพเป็นลูกรัง
เป็นหลุม เป็นบ่อ ราษฎรสัญจร
ไป มา ขนส่งผลิตผลออกสู่
ตลาดไม่ได้
- ถนนมีสภาพเป็นลูกรัง
เป็นหลุม เป็นบ่อ ราษฎรสัญจร
ไป มา ขนส่งผลิตผลออกสู่
ตลาดไม่ได้
- ถนนมีสภาพเป็นลูกรัง
เป็นหลุม เป็นบ่อ ราษฎรสัญจร
ไป มา ขนส่งผลิตผลออก
สู่ตลาดไม่ได้

ม.2, 5, 8,10
ต.เขาย่า

ขาดแคลนน้าอุปโภคบริโภค

ม.7,9 ต.เขาย่า

หน้าดินถูกน้ากัดเซาะพังทลาย
เพื่อลดมลพิษจากาการเลี้ยง
หมู ไก่

ม.3,5 ต.เขาย่า
ม.5,8 ต.เขาย่า

ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส เดือดร้อน
เรื่องที่อยู่อาศัยชารุด
ทรุดโทรม

ม.2,10 ต.เขาย่า

หน้า ๖๐

ม.6 ต.เขาปู,่
ม.7 ต.เขาย่า
ม. 3 ต.เขาย่า

ม. 3 ต.เขาย่า

ม.7 ต.เขาย่า
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ที่

ด้านปัญหาความต้องการ
3.2 จัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชน
สาหรับใช้ในศูนย์ อปพร.
ด้านเศรษฐกิจ
4.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว
"ถ้าเขาย่า"
4.2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และ
วัฒนธรรมชุมชนตาบลเขาย่า
4.3 ก่อสร้างตลาดน้าคลองท่าแนะ
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
-ปรับปรุงถนน คสล.

สรุปลักษณะปัญหาโดยสังเขป
ขาดแคลนอุปกรณ์ช่วยเหลือ
ในศูนย์ อปพร.

พื้นที่ หมู่ที่ ตาบล
อปพร.ต.เขาย่า

เพื่อพัฒนาให้แหล่งท่องเที่ยว
ม.6 ต.เขาย่า
เชิงนิเวศน์
เพื่อพัฒนาให้แหล่งท่องเที่ยว
ม.1,4,6 ต.เขาย่า
สืบสานวัฒนธรรมประเพณีของ
คนในตาบล
เพื่อสร้างรายได้ให้คนในชุมชน ม.1,2,10ต.เขาย่า
- ถนนมีสภาพเป็นลูกรัง
ม.1-11
เป็นหลุม เป็นบ่อ ราษฎรสัญจร ต.เขาปู่
ไป-มา ขนส่งผลิตผลออกสู่
ตลาดไม่ได้

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.1 ก่อสร้างฝายต้นน้าตามแนว
แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้าเพื่อ
พระราชดาริ
การอุปโภคบริโภค
2.2 โครงการปลูกป่าเพื่อถวายเป็นพระราช - แก้ไขปัญหาตัดไม้ทาลายป่า
กุศล เนื่องในวันที่ 5 ธ.ค., 12 ส.ค.
- สร้างจิตสานึกหวงแหนป่า
ต้นน้า
2.3 การบริหารจัดการน้า
- แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้า
ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค
ด้านสังคม
3.1 ซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัย
- ช่วยเหลือคนไร้บ้านหรือ
ของผู้ด้อยโอกาส
บ้านชารุด ทรุดโทรม
ด้านเศรษฐกิจ
4.1 จัดตั้งตลาดกลางผลไม้ประจาตาบล
- มีครัวเรือนที่มีสภาพยากจน
และที่อยู่อาศัยมีสภาพเก่า
ชารุด
4.2 ก่อสร้างศูนย์จาหน่ายผลิตภัณฑ์และ
- ไม่มีศูนย์รวมสินค้า OTOP
สินค้า OTOP
อาเภอ
4.3 ก่อสร้างตลาดสด อบต.เขาปู่
- แก้ไขปัญหาตลาดสด
ไม่ถูกสุขลักษณะ
4.4 ปรับปรุงภูมิทัศน์วัดถ้าเก่า
-เพื่อจูงใจให้นักท่องเที่ยว
มากขึ้น
หน้า ๖๑

ม.2,5,6,8
ต.เขาปู่
ม.1,3,4,6,7,8
ต.เขาปู่
ม.1 - 11
ต.เขาปู่
ม.4,6,11
ต.เขาปู่
ม.11
ต.เขาปู่
ม.6
ต.เขาปู่
ม.1,2,10
ม.11
ต.เขาปู่
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ที่

ด้านปัญหาความต้องการ
4.5 ส่งเสริมการท่องเที่ยว ปั่นจักรยาน
"ช้อป ชม ชิม"
4.6 เดินป่าศึกษาธรรมชาติ

สรุปลักษณะปัญหาโดยสังเขป
- เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร
-ส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศน์

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 ก่อสร้างถนนลาดยาง สายท่าข้าม อ.ศรีบรรพต
1.2 ก่อสร้างถนน สายท่ายูง-นาวง

- แก้ไขปัญหาการขนส่งผลผลิต
ออกสู่ตลาด
- แก้ไขปัญหาการขนส่งผลผลิต
ออกสู่ตลาด
1.3 ก่อสร้างถนน สายหัสคุณ - บ้านต้นไทร - แก้ไขปัญหาการขนส่งผลผลิต
ออกสู่ตลาด
1.4 พัฒนาเส้นทางแหล่งท่องเที่ยว
- เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
สายเขาแก้ว
เชิงนิเวศน์
1.5 ก่อสร้างถนน คสล.
- แก้ไขปัญหาถนนเป็นหลุม
สายวังพา - ควนปลายคลอง
เป็นบ่อ
1.6 ก่อสร้างถนนสายควนโระ - ต้นไทร
- แก้ไขปัญหาถนนเป็นหลุม
ม.3 ต.ตะแพน
เป็นบ่อ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาลักลอบตัดไม้
2.1 ก่อสร้างป้อมตรวจการ บ้านเขาแก้ว
ทาลายป่า และลักลอบล่า
สัตว์ป่า
2.2 ซ่อมแซมฝายน้าล้น
- ป้องกันการพังทลายของ
หน้าดิน
2.3 ขุดลอกแหล่งน้าสาธารณะ
- แก้ไขปัญหาวัชพืชปกคลุม
การไหลระบายของน้า
ด้านสังคม
3.1 ซ่อมแซมบ้าน/ที่อยู่อาศัยของ
- ช่วยเหลือคนไร้บ้านหรือ
ผู้ด้อยโอกาส
บ้านชารุด ทรุดโทรม
ด้านเศรษฐกิจ
4.1 ก่อสร้างที่พักบริการนักท่องเที่ยว
- เพื่อสร้างรายได้
- สร้างอาชีพ
4.2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเดินป่าศึกษา
- เพื่อสร้างรายได้
ธรรมชาติ ชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
- สร้างอาชีพ
เขาแก้ว
หน้า ๖๒

พื้นที่ หมู่ที่ ตาบล
ม.2,8,11
ต.เขาปู่
ม.1
ต.เขาปู่
ม.8
ต.ตะแพน
ม.5
ต.ตะแพน
ม.7
ต.ตะแพน
ม.5
ต.ตะแพน
ม.3
ต.ตะแพน
ม.3
ต.ตะแพน
ม.5
ต.ตะแพน
ม.5
ต.ตะแพน
ม.5,6,9
ต.ตะแพน
ม.5,8
ต.ตะแพน
ม.5
ต.ตะแพน
ม.5
ต.ตะแพน

แผนพัฒนาจังหวัดพัทลุง พ.ศ.2561 - 2564

ข้อมูลปัญหาความต้องการระดับพื้นที่จังหวัดพัทลุง
อาเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
ที่

ด้านปัญหาความต้องการ

สรุปลักษณะปัญหาโดยสังเขป

พื้นที่ หมู่ที่ ตาบล

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 ระบบน้าบริโภคอุปโภคไม่ทั่วถึงและ
ขาดอุปกรณ์ที่จาเป็นในการดาเนินงานทาให้
ระบบน้าขาดประสิทธิภาพ
1.2 ถนนเป็นถนนดินแดงและเป็นหลุมเป็น
บ่อ รวมทั้งถนนในพื้นที่ คสล. ถนนลาดยาง
เสื่อมสภาพขาดการซ่อมแซม

ปัญหาการขาดน้าสาหรับการ
อุปโภคบริโภค

ทุกตาบล

ประชาชนในตาบลสัญจรไปมา
และขนส่งสินค้าทางการเกษตร
ไม่ได้รับความสะดวก พื้นที่เป็น
หลุมเป็นบ่อ มีน้าท่วมขังเมื่อเข้า
หน้าฝน

ทุกตาบล

2.1 แหล่งน้า เหมือง มีสภาพเต็มไปด้วย
วัชพืชปกคลุม
2.2 สถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติขาด
การพัฒนาและการส่งเสริมการท่องเที่ยว
3. ด้านสังคม

ปัญหาการไหลของน้าไหลไม่
สะดวก
ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว
ธรรมชาติ

ทุกตาบล

3.1 ปัญหายาเสพติดเรื้อรังในพื้นที่
โดยเฉพาะน้ากระท่อม
4. ด้านเศรษฐกิจ

วัยรุ่นและเยาวชนในพื้นที่เข้ายุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด

ทุกตาบล

ปัญหาผลิตตกต่า

ทุกตาบล

สร้างรายได้ให้เกษตรกรเพิ่ม

ทุกตาบล

2. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 ส่งเสริมสินค้า OTOP ของตาบล
4.2 เกษตรกรปลูกพืชเชิงเดียวทาให้ดิน
เสื่อมสภาพ
4.3 กลุ่มอาชีพขาดความร่วมมือและขาด
ความรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชหมุนเวียน/ พืช
แซมสวนยางพารา

หน้า ๖๓

ทุกตาบล
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ข้อมูลปัญหาความต้องการระดับพื้นที่จังหวัดพัทลุง
อาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
ที่

ด้านปัญหาความต้องการ

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

สรุปลักษณะปัญหาโดยสังเขป

พื้นที่ หมู่ที่ ตาบล

- ถนนไม่ได้มาตรฐาน สาย
วงแหวนรอบนอก เชื่อมสาย
ควนบก-ไฟไหม้
- ถนนไม่ได้มาตรฐานสาย
หนองพ้อ-ท่าพลับ
- ถนนไม่ได้มาตรฐาน
สายควนเนียด-หนองพ้อ
- ถนนไม่ได้มาตรฐานสาย
ใสเจ็ดเจ้า-ทุ่งลาน
- ถนนไม่ได้มาตรฐานสาย
ป่าตอ-ไสขรบ
- ถนนไม่ได้มาตรฐานสายภายในเขต
เทศบาลตาบล
ควนขนุน
- ปัญหาการระบายน้า
ถ.ควนขนุน-ทะเลน้อย
- ถนนเป็นหลุมบ่อไม่ได้
มาตรฐาน
-ไฟฟ้าสาธารณะไม่ทั่วถึง
-น้าเพื่ออุปโภคบริโภคไม่เพียงพอ
- ไม่สถานที่ออกกาลังกายและที่
สาหรับส่งเสริมการเล่นกีฬาที่มี
ความทันสมัย
- ถนนภายในหมู่บ้าน และ
เส้นทางไปสู่แปลงเกษตรไม่ได้
มีการพัฒนาให้มีมาตรฐาน
- ขาดแหล่งน้าเพื่อการ
อุปโภคบริโภค

หมู่ที่ 2 เชื่อมต่อ
หมู่ที่ 1

หน้า ๖๔

หมู่ที่ 3
หมู่ที่ 2 , 8
หมู่ที่ 6
หมู่ที่ 5
ในเขตเทศบาล

ในเขตเทศบาล
หมู่ที่ 1 – 9
ตาบลควนขนุน

ในเขตเทศบาล
หมู่ที่ 1 - 11
ตาบลดอนทราย
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ที่

ด้านปัญหาความต้องการ

สรุปลักษณะปัญหาโดยสังเขป
- ถนนลูกรัง ขาดการพัฒนา
ทาให้การคมนาคมไม่สะดวก
- ขาดแหล่งน้าเพื่อการ
อุปโภคบริโภค
- น้าประปาไม่สะอาดดื่มไม่ได้
-หอกระจายข่าวไม่ทั่วถึง

พื้นที่ หมู่ที่ ตาบล
หมู่ที่ 1 -13
ตาบลพนางตุง

หมู่ที่ 1 - 9
หมู่ที่ 1, 4, 5, 6, 9

-ถนน คสล. ไม่ได้มาตรฐานและ
มีไม่ทั่วถึง
-ไม่มีป้ายจราจรเพียงพอ

หมู่ที่ 1 - 9

-คลอง หนอง บึง เหมืองน้า
ตื้นเขิน วัชพืชปกคลุม
-ปัญหาน้าท่วมขังทุกปี
- โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเก่าไม่มี
การปรับปรุง
- น้าประปาไม่สะอาดดื่มไม่ได้

หมู่ที่ 1 - 9

-หอกระจายข่าวไม่ทั่วถึง

หมู่ที่ 1- 9

หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 1 - 9
หมู่ที่ 1, 4, 5, 6, 9

-ถนน คสล. ไม่ได้มาตรฐานและ
มีไม่ทั่วถึง
-ไม่มีป้ายจราจรเพียงพอ

หมู่ที่ 1 - 9

- การคมนาคมไม่สะดวก
ถนนไม่ได้มาตรฐาน
สายคลองอ้ายโต-วัดลิงค์
- ถนนไม่ได้มาตรฐาน
สายระหว่างควน-อ่างเก็บน้า
เขาบ่อลา
- ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ
-รถบรรทุกน้าหนักเกินขนาด
-น้าท่วมขังถนนเป็นถนนลูกรัง

หมู่ที่ 2 - 4

หน้า ๖๕

หมู่ที่ 1- 9

หมู่ที่ 2

หมู่ที่ 1 -8
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ที่

ด้านปัญหาความต้องการ

สรุปลักษณะปัญหาโดยสังเขป

พื้นที่ หมู่ที่ ตาบล

ไฟฟ้าสาธารณะไม่ทั่วถึง
-งบประมาณไม่เพียงพอ
-ขาดการซ่อมแซมอย่างต่อเนื่อง
น้าอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอ
-น้าเป็นหินปูน
-ไม่มีแหล่งน้าดิบ
-ท่อส่งน้าประปาชารุด
-ผู้ดูแลไม่ทั่วถึง
-น้าประปาไม่ทั่วถึง
-ถังเก็บน้าฝนชารุด
น้าเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ
-การบริหารจัดการน้าของ
ชลประทานไม่เหมาะสม
-เหมืองส่งน้าตื้นเขิน
-ไม่มีแหล่งเก็บกักน้า
การคมนาคมไม่สะดวก
- ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ
-รถบรรทุกน้าหนักเกินขนาด
-น้าท่วมขัง
-ถนนเป็นถนนลูกรัง
- ไฟฟ้าสาธารณะไม่ทั่วถึง
งบประมาณไม่เพียงพอ
ขาดการซ่อมแซมอย่างต่อเนื่อง
น้าอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอ
-น้าเป็นหินปูน
-ไม่มีแหล่งน้าดิบ
-ท่อส่งน้าประปาชารุด
-ผู้ดูแลไม่ทั่วถึง
-น้าประปาไม่ทั่วถึง

หมู่ที่ 1 -8
ตาบลพนมวังก์

หน้า ๖๖

ทุกหมู่บ้าน

ทุกหมู่บ้าน

หมู่ที่ 1 -10

หมู่ที่ 1 -10

ทุกหมู่บ้าน
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ที่

ด้านปัญหาความต้องการ

สรุปลักษณะปัญหาโดยสังเขป

พื้นที่ หมู่ที่ ตาบล

น้าเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ
ทุกหมู่บ้าน
-การบริหารจัดการน้าของ
ชลประทานไม่เหมาะสม
-เหมืองส่งน้าตื้นเขิน
-ไม่มีแหล่งเก็บกักน้า
- หอกระจายข่าว/เสียงตามสายไม่ หมู่ที่ 3, 4, 5, 6, 7,
ทั่วถึง ชารุด ไม่มีงบประมาณ
10
ขยาย
การคมนาคมไม่สะดวก
หมู่ที่ 1 -16
- ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ
ตาบลชะมวง
-รถบรรทุกน้าหนักเกินขนาด
-น้าท่วมขัง
-ถนนเป็นถนนลูกรัง
-ถนนเป็นถนนดิน
-ไฟฟ้าสาธารณะไม่ทั่วถึง
-น้าอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอ
หมูท่ ี่ 1-16
-ไม่มีแหล่งน้าดิบ
ตาบลชะมวง
-ท่อส่งน้าประปาชารุด
-น้าประปาไม่ทั่วถึง
- น้าประปาไม่สะอาดดื่มไม่ได้
หมู่ท่ี 1 - 13
(บางหมู่บ้าน)
-หอกระจายข่าวไม่ทั่วถึง
หมู่ท่ี 1 - 13
-ถนน คสล. มีไม่ทั่วถึง
ถนนไม่ได้มาตรฐาน
สายโรงรม-ท่าฉ้อ ม.5
สายสะพานเรือก-ป่ายูง ม.3
-ไม่มีป้ายจราจรเพียงพอ

หน้า ๖๗

หมู่ที่ 1 - 13

หมู่ที่ 1 - 13
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ที่

2.

ด้านปัญหาความต้องการ

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สรุปลักษณะปัญหาโดยสังเขป

พื้นที่ หมู่ที่ ตาบล

-คลอง หนอง บึง เหมืองน้า
ตื้นเขิน วัชพืชปกคลุม
-ปัญหาน้าท่วมขังทุกปี
- เหมืองน้าสายท่อม-สะพาน
รถไฟหนองหลัก ม.7 ไม่ได้มี
การขุดลอก มานาน
-คลอง หนอง บึง เหมืองน้า
ตื้นเขิน วัชพืชปกคลุม
-ปัญหาน้าท่วมขังทุกปี
- มีสารพิษตกค้างในแม่น้า
ลาคลอง หนองบึง และมีความ
ตื้นเขิน
- ปัญหามลพิษ กลิ่นและ
แมลงวันจากการเลี้ยงหมู
- การตัดไม้ริมคลอง
-การจัดการขยะไม่ดีและมี
มลภาวะเป็นพิษ
-น้าไม่เพียงพอต่อการเกษตร

หมู่ที่ 1 - 13

-ดินเสื่อม
-แหล่งน้าตื้นเขินและมีวัชพืช
และสัตว์น้าน้อยลง
- ปัญหาภัยจากธรรมชาติ

-การเผาฟางข้าว หลังฤดูการ
เก็บเกี่ยว
-การใช้สารเคมีปราบปราม
ศัตรูพืช
-ศัตรูพืช หอยเชอรี่
หน้า ๖๘

หมู่ที่ 1 - 9

หมู่ที่ 1 - 11
ตาบลดอนทราย

หมู่ที่ 1 – 8
ตาบลแพรกหา
หมู่ที่ 1 -8
ตาบลแพรกหา
หมู่ที่ 1 -8
ตาบลแพรกหา
หมู่ที่ 1 – 8
ตาบลแพรกหา
หมู่ที่ 1 -13
ตาบลพนางตุง

ทุกหมู่บ้าน
ในพื้นที่ อ.ควนขนุน
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ที่

ด้านปัญหาความต้องการ

สรุปลักษณะปัญหาโดยสังเขป

พื้นที่ หมู่ที่ ตาบล

-มีขยะมูลฝอยจานวนมาก

3.

ด้านสังคม

ทุกหมู่บ้านในพื้นที่
อ.ควนขนุน
-มีวัชพืชในแหล่งน้าปกคลุม
ทุกหมู่บ้านในพื้นที่
หนาแน่น
อ.ควนขนุน
- ปัญหาภัยจากธรรมชาติ
หมู่ที่ 1 - 9
ตาบลแหลมโตนด
- แหล่งน้าตื้นเขิน
ทุกหมู่บ้านในพื้นที่
อ.ควนขนุน
- ผู้นาบางกลุ่มขาดความโปร่งใส ทุกหมู่บ้านในพื้นที่
และจริงใจ
อ.ควนขนุน
-หนี้สินในครัวเรือน
ทุกหมู่บ้านในพื้นที่
อ.ควนขนุน
-ปัญหายาเสพติดที่มี และมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัย
-ปัญหาการคอรัปชั่น ขาดหลัก
ธรรมะและจริยธรรม ไม่โปร่งใส
ในการปฏิบัติงาน
-สมยอมทั้งสองฝ่าย โดยยึดถือ
ค่านิยมที่ผิดๆ
-มีความขัดแย้งทางการเมือง
-ขาดความร่วมมือในการ
รวมกลุ่ม/เห็นแก่ตัว
- ครอบครัวขาดความอบอุ่น/
แตกแยก

หน้า ๖๙

ทุกหมู่บ้านในพื้นที่
อ.ควนขนุน
ในพื้นที่
อาเภอควนขนุน

ตาบลมะกอกเหนือ
อาเภอควนขนุน
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ที่
4.

ด้านปัญหาความต้องการ
ด้านเศรษฐกิจ

สรุปลักษณะปัญหาโดยสังเขป

พื้นที่ หมู่ที่ ตาบล

-รายได้ไม่เพียงพอรายจ่าย
-หนี้สินนอกระบบ
-เกษตรกรขาดการจัดการ
ฟาร์มที่ดี
-ระบายมูลสัตว์ลงแหล่งน้า
-การทิ้งขยะมูลฝอยของ
ครัวเรือนไม่เป็นระเบียบ
-องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ไม่นาข้อบังคับมาใช้อย่างจริงจัง
-ที่สาธารณะและ
ทรัพยากรธรรมชาติถูกทาลาย
-ชาวบ้านเข้ายึดครองที่ดิน
โดยปราศจากเอกสารสิทธิ์
- นายทุนบุกรุกที่เพื่อผล
ประโยชน์ตนเองและพรรคพวก
- สินค้าทางการเกษตรตกต่า
- ขาดการจัดการที่ดี

หมู่ที่ 1-9
ตาบลควนขนุน
หมู่ที่ 1 -12
ตาบลนาขยาด

-สภาพที่ดินทากินเสื่อมโทรม
-ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทากิน
-มีที่ดินทากินน้อย
-ขาดแหล่งเงินทุน
-ขาดหลักทรัพย์ค้าประกันใน
การขอกู้ยืมเงินมาดาเนินกิจการ
-ขาดความรู้ในเรื่องการวาง
แผนการผลิต
-ราคาผลผลิตตกต่า
-ปัญหาหนี้สินของเกษตรกร
-ดินเสื่อมสภาพ
-ศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว์
มีการใช้สารเคมี ในปริมาณที่
มากส่งออกทั้งพืชและสัตว์
หน้า ๗๐

หมู่ที่ 1 -12
หมู่ที่ 1 -12

หมู่ที่ 1 - 11
ตาบลดอนทราย
หมู่ที่ 1 -12

บางพื้นที่

หมู่ที่ 1 -12
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ที่

ด้านปัญหาความต้องการ

สรุปลักษณะปัญหาโดยสังเขป
-ปัญหาราคาผลผลิตตกต่า
-ราษฎรมีหนี้สินมาก
-น้าไม่เพียงพอต่อการเกษตร
-ราคาผลผลิตตกต่า ไม่มีตลาด
รองรับผลผลิตไม่มีคุณภาพ
-ต้นทุนการผลิตสูง
-ดินเสื่อม

หน้า ๗๑

พื้นที่ หมู่ที่ ตาบล
หมู่ที่ 1 -13
ตาบลพนางตุง
หมู่ที่ 1, 3 ,4 ,5 ,6
7, 8, 9
หมู่ที่ 4, 5, 6,
หมู่ที่ 1-9
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ข้อมูลปัญหาความต้องการระดับพื้นที่จังหวัดพัทลุง
อาเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
ที่

ด้านปัญหาความต้องการ

สรุปลักษณะปัญหาโดยสังเขป

พื้นที่ หมู่ที่ ตาบล

1.1ปรับปรุงระบบการผลิต
น้าประปาไม่เพียงพอความ
ต้องการ
1.2 ปรับปรุงถนนภายในซอย
1.3 เพิ่มท่อระบายน้า
1.4 ต้องกาก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนสายลุงแท่น – สุดสมบูรณ์
งบประมาณ 979,000 บาท
1.5 ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ถนนทับธนะ 4 –
ถนนธงชัย งบประมาณ
6,000,000 บาท
1.1 ก่อสร้างปรับปรุงยกระดับ
ถนนดินลูกรัง ถนนสายไร่ตก –
ไร่เหนือ
งบประมาณ 407,600 บาท

ทุกตาบล

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1ระบบการผลิตน้าประปาไม่เพียงพอ
ความต้องการ
1.2 ถนนภายในซอยขรุขระ
1.3 ท่อระบายน้าไม่เพียงพอ
1.4 ต้องการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนสายลุงแท่น – สุดสมบูรณ์

1.5 ต้องการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ถนนทับธนะ 4 - ถนนธงชัย

1.1 ต้องการก่อสร้างปรับปรุงยกระดับ
ถนนดินลูกรัง ถนนสายไร่ตก – ไร่เหนือ

1.2 ต้องการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนสายนาแค – โป๊ะเลียบ

1.2 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนสายนาแค –
โป๊ะเลียบ
งบประมาณ 8,988,000 บาท

หน้า ๗๒

แผนพัฒนาจังหวัดพัทลุง พ.ศ.2561 - 2564

ที่

ด้านปัญหาความต้องการ

สรุปลักษณะปัญหาโดยสังเขป
1.1 ต้องการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหน้าโรงเรียนทุ่งหนองสิบ
บาท-สามแยกกอสายคู

1.2 ต้ อ งการก่ อ สร้ า งถน น
ผิ ว ทางแอสฟั ล ท์ ติ ก คอนกรี ต
สายน้าตกลาดเตย

1 .3 ต้ อ งการก่ อ สร้ า งถน น
คอนกรีตเสริมเหล็ ก ถนนบ้ าน
พรุนายขาว – หนองธง

2

พื้นที่ หมู่ที่ ตาบล
1.1 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหน้าโรงเรียน
ทุ่งหนองสิบบาทสามแยกกอสายคู
งบประมาณ
9,773,000 บาท
1.2 ก่อสร้างถนนผิว
ทางแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต สายน้าตกลาด
เตย งบประมาณ
9,710,000 บาท
1.3 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนบ้านพรุนายขาว
– หนองธง
งบประมาณ
3,165,000 บาท

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.1 การจัดการขยะ
1.2 มลภาวะเป็นพิษ

1.3 จัดระบบการจัดการขยะ
1.4 แก้ปัญหามลภาวะเป็นพิษ
อย่ายั่งยืน

1 .1 โค รงการจั ด ตั้ งศู น ย์ อนุ รั ก ษ์ แล ะ 1.1 จั ด ตั้ ง ศู น ย์ อ นุ รั ก ษ์ และ
เพาะพั น ธุ์ สั ตว์ป่ าหายากและใกล้ สู ญ พั น ธ์ เพาะพั น ธุ์ สั ต ว์ ป่ า หายากและ
เทือกเขาบรรทัด
ใกล้สูญพันธ์เทือกเขาบรรทัด
1.2โครงการจั ด ตั้ ง ศู น ย์ อ นุ รั ก ษ์ พั น ธุ์ พื ช 1.2จัดตั้งศูนย์อนุรักษ์พั นธุ์พื ช
สมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่น
สมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่น

หน้า ๗๓

ทุกตาบล

แผนพัฒนาจังหวัดพัทลุง พ.ศ.2561 - 2564

ที่

ด้านปัญหาความต้องการ
1.1ปัญหาการลดลงของพื้นที่ป่าไม้

สรุปลักษณะปัญหาโดยสังเขป

พื้นที่ หมู่ที่ ตาบล

1.1แก้ปัญหาการลดลงของ
พื้นที่ป่าไม้
1.2 แก้ปัญหามลพิษอย่าง
ยั่งยืน

ทุกหมู่บ้าน

1.1 ด้านการจราจร

1.1 แก้ปัญหาการจราจร

ทุกหมู่บ้าน

1.2ปัญหาหนี้นอกระบบ

1.2แก้ปัญหาหนี้นอกระบบ

ทุกหมู่บ้าน

1.2 ปัญหามลพิษ
3 ด้านสังคม

4 ด้านเศรษฐกิจ
1.1 การระบายสินค้าทางการเกษตร

1.1 จัดให้มีตลาดระบายสินค้า
ทางการเกษตร
1.2การปลู กพื ช ร่ว มยางพารา เพิ่ มรายได้ 1 .2 ป ลู ก พื ช ร่ ว ม ย างพ ารา
เกษตรกร
เพิ่มรายได้เกษตรกร
1.3เพิ่มพื้นที่ทานาข้าวสังข์หยดอินทรีย์
1.3รณรงค์ แ ละอนุ รั ก ษ์ พื้ น ที่
ทานาข้าวสังข์หยดอินทรีย์
1.1เพิ่มพื้นที่ปลูกหญ้าพืชอาหารสัตว์
1.1เพิ่มพื้นที่ปลูกหญ้าพืช
อาหารสัตว์

หน้า ๗๔

ทุกหมู่บ้าน
ทุกหมู่บ้าน

ทุกหมู่บ้าน

แผนพัฒนาจังหวัดพัทลุง พ.ศ.2561 - 2564

ข้อมูลปัญหาความต้องการระดับพื้นที่จังหวัดพัทลุง
อาเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง
ที่

ด้านปัญหาความต้องการ

สรุปลักษณะปัญหาโดยสังเขป

พื้นที่ หมู่ที่ ตาบล

1

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ทุกหมู่บ้าน

2

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3

ด้านสังคม

-เส้นทางการคมนาคมไม่สะดวก
(ถนนเป็น หลุม เป็นบ่อผิว
ทางจราจรชารุด)
- ปัญหาความเสื่อมโทรมของ
สภาพแวดล้อมและความ
สมบูรณ์ตามธรรมชาติของ
แหล่งท่องเที่ยว ปัญหาการ
ขยะมูลฝอยและน้าเสียจาก
ชุมชน ปัญหาน้าท่วม แหล่งน้า
ตามธรรมชาติขาดการดูแล
รักษาการทิ้งขยะเรี่ยราดขาด
การบริหารจัดการขยะอย่างเป็น
ระบบ
-ปัญหาการแพร่กระจายของยา
เสพติด โดยเยาวชนในพื้นที่ติด
ยาเสพติดจานวนมาก
-ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ให้ความ
ร่วมมือในกิจกรรมของส่วนรวม
เช่น การประชุม

4

ด้านเศรษฐกิจ

- น้าประปาไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการอุปโภค บริโภค
- ประชาชนรายได้ต่า/
สินค้ามีราคาแพง
-ไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณสองข้าง
ถนนมีไม่เพียงพอ จึงทาให้เกิด
อุบัติเหตุบ่อยครั้ง
-ราคาผลผลิตทางการเกษตร
ตกต่า ราคาสินค้าแพง ต้นทุน

ทุกหมู่บ้าน

หน้า ๗๕

ทุกหมู่บ้าน

ทุกหมู่บ้าน

แผนพัฒนาจังหวัดพัทลุง พ.ศ.2561 - 2564

ที่

ด้านปัญหาความต้องการ

5

ด้านอื่น ๆ

สรุปลักษณะปัญหาโดยสังเขป
การผลิตสูง รายได้ไม่เพียงพอ
-พ่อค้าคนกลางกดราคาสินค้า
และค้ากาไรเกินควร
-ผู้นาขาดความรู้และ
งบประมาณในการบริหาร
จัดการในพื้นที่

พื้นที่ หมู่ที่ ตาบล

ทุกหมู่บ้าน

1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายสังเขย่า-ทางรถไฟ ม.3 ต.ท่ามะเดื่อ

-ถนนมีสภาพเป็นหลุม เป็นบ่อ
ราษฎรสัญจรไป-มา ไม่สะดวก
เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง

ม.3,7 ต.ท่ามะเดื่อ

2.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
2.1 เรียงหินป้องกันน้าท่วมและกัดเซาะริม
ตลิ่งคลองท่ามะเดื่อ ม.2,3,4,5
ต.ท่ามะเดื่อ โดยเสริมคันดินพร้อมเรียงหิน
ใหญ่ในกล่อง ตาข่ายยาว 1.50 กม.
2.2 เรียงหินป้องกันน้าท่วมและกัดเซาะริม
ตลิ่งคลองท่ามะเดื่อ ม.4 ต.ท่ามะเดื่อ

-ในช่วงหน้าฝนน้าเอ่อล้นท่วม
บ้านเรือนราษฎรและพื้นที่
การเกษตรในบริเวณใกล้เคียง

ม.2,3,4,5
ต.ท่ามะเดื่อ

-ในช่วงหน้าฝนน้าเอ่อล้นท่วม
บ้านเรือนราษฎรและพื้นที่
การเกษตรในบริเวณใกล้เคียง

ม.2,3,4,5
ต.ท่ามะเดื่อ

3.ด้านสังคม

-ปัญหาการแพร่ระบาดของ
ยาเสพติด

ทุกหมู่บ้าน

4.ด้านเศรษฐกิจ

-สินค้ามีราคาแพง

ทุกหมู่บ้าน

-รายได้ไม่พอกับรายจ่าย

หน้า ๗๖

แผนพัฒนาจังหวัดพัทลุง พ.ศ.2561 - 2564

ข้อมูลปัญหาความต้องการระดับพื้นที่จังหวัดพัทลุง
อาเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
ที่

ด้านปัญหาความต้องการ

๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑. มีถนนที่มีมาตรฐานการคมนาคมสะดวก
๒. มีแหล่งน้าเพื่อใช้ในการสาธารณูปโภค๑.
๒.
๓. มีไฟฟ้าใช้

๒ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑. มีพื้นที่และทรัพยากรธรรมชาติที่อุดม
สมบูรณ์ เหมาะสมในการทาเกษตร
๒. การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและตาม
ธรรมชาติและเชิงอนุรักษ์
๓
ด้านสังคม
๑. มีจุดตรวจ สายตรวจชุมชน/มีอปพร.
๒. สังคมน่าอยู่ สังคมญาติพี่น้อง
๔

ด้านเศรษฐกิจ
๑. ประชาชนมีรายได้จากผลผลผลิต
การเกษตรยางพารา และสวนผลไม้ การ
ปลูกข้าว เลี้ยงสัตว์ รับราชการ รับจ้าง
งานทั่วไป

สรุปลักษณะปัญหาโดยสังเขป

พื้นที่ หมู่ที่ ตาบล

๑. บางหมู่บ้านต้องการบุกเบิก
ถนนสายใหม่
๒. ถนนบางสายเกิดการชารุด
ต้องบารุงซ่อมแซม
๓. น้าประปาและน้าใช้
ไม่เพียงพอต่อครัวเรือน
๔. ประชาชนต้องการขยาย
ไฟฟ้าไปยังสถานประกอบการ
และครัวเรือน
๑. ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินทากิน
มีที่ดินทับซ้อนกับป่าสงวน

ทุกตาบล/หมู่บ้าน

๑. มีปัญหาการลักเล็กขโมยน้อย
๒. ปัญหายาเสพติดในกลุ่มเสี่ยง
๓. อุบัติเหตุรถชนทางถนน

ทุกตำบล/หมู่บ้ำน

ทุกตำบล/หมู่บ้ำน

ทุกตำบล/หมู่บ้ำน

๑. ขาดตลาดเพื่อรองรับผลผลิต
๒. ราคาผลผลิตทางการเกษตร
ตกต่า ผันผวน
๓. ขาดอาชีพเสริม เกษตรกร
ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรราย
ย่อยไม่มีอานาจต่อรองกับ
พ่อค้าคนกลาง
๔. ขาดการบริหารจัดการ
เรื่องดินและน้าที่มี
ประสิทธิภาพ
๖. ประชาชนไม่นิยมลงทุนใน
ท้องถิ่น
หน้า ๗๗

แผนพัฒนาจังหวัดพัทลุง พ.ศ.2561 - 2564

ที่

ด้านปัญหาความต้องการ

๕ ด้านเทคโนโลยี การสื่อสาร
๑. มีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
๒. มีอินเตอร์เน็ตตาบล
๓. มีบริการไวไฟฟรีทุกตาบล
(free wifi)

สรุปลักษณะปัญหาโดยสังเขป

พื้นที่ หมู่ที่ ตาบล

๑. มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารบริการ
ประชาชนแต่ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ไม่ทั่วถึง
2. หอกระจายข่าวชารุดบ่อย
ไม่มีมาตรฐาน

ทุกตำบล/หมู่บ้ำน

๖ ด้านการศึกษา/ศาสนา วัฒนธรรม
๑. เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ศึกษา ๑. เด็ก เยาวชน ขาดจิตสานึก
ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และไม่เห็นความสาคัญของ
และได้ศึกษาระดับชั้นที่สูงขึ้น
วัฒนธรรมและประเพณีอันดี
งาม มีค่านิยมในวัฒนธรรม
ต่างประเทศของเยาวชน
๒. การอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและ
๒. เด็กและเยาวชนที่เรียนดี
ประเพณีท้องถิ่น ดารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมไทย ขาดแคลนทุนทรัพย์ใน
เช่น การทาบุญ วันสาร์ทเดือนสิบ ประเพณี การศึกษาต่อ
ชักพระ จัดงานวันกตัญญู งานประเพณี
ลอยกระทงฯลฯ

หน้า ๗๘

แผนพัฒนาจังหวัดพัทลุง พ.ศ.2561 - 2564

มูลปัญหาความต้องการระดับพื้นที่จังหวัดพัทลุง
อาเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
ที่

ด้านปัญหาความต้องการ

สรุปลักษณะปัญหาโดยสังเขป

พื้นที่ หมู่ที่ ตาบล

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

-เส้นทางคมนาคมไม่ได้
มาตรฐาน
-น้าท่วมขัง
-ระบบการระบายน้าไม่ดีพอ
-ไฟฟ้าสาธารณะไม่ทั่วถึง
-ขาดแคลนน้าอุปโภคบริโภค
-การประปาไม่ทั่วถึง

หมู่ที่ 10
ตาบลบ้านพร้าว

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

-สิ่งแวดล้อมถูกทาลาย
-น้าเสีย ดินเสื่อมคุณภาพ
-ขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้น
-อากาศเป็นพิษ
-ที่สาธารณประโยชน์ถูกบุกรุก
-สารเคมี และสิ่งปนเปื้อน

หมู่ที่ 10
ตาบลบ้านพร้าว

ด้านสังคม

-ปัญหายาเสพติด
-ผู้นาชุมชนและชุมชนไม่
เข้มแข็ง
-ภาพลักษณ์ทางสังคมไปในทาง
ที่ไม่ดี
-การไม่มีคุณธรรมจริยธรรม
-การส่งเสริมสวัสดิการและ
นันทนาการยังไม่ทั่วถึง
-ขาดการจัดการและบริหาร
เงินทุนความจริงจังและต่อเนื่อง
ขาดการพัฒนาแบบยั่งยืน และ
ไม่มีการรวบรวมกลุ่มของ
เกษตรกรเพื่อการต่อรอง
-ระบบการตลาดและการขายไม่
ครบวงจร

หมู่ที่ 10
ตาบลบ้านพร้าว

ด้านเศรษฐกิจ

หน้า ๗๙

หมู่ที่ 10
ตาบลบ้านพร้าว

แผนพัฒนาจังหวัดพัทลุง พ.ศ.2561 - 2564

ที่

ด้านปัญหาความต้องการ
ด้านอื่น ๆ
ด้านการเกษตร

ด้านแหล่งน้า
ด้านการสาธารณสุข
ด้านการเมือง การบริหาร

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านเศรษฐกิจ
ด้านอื่น ๆ
5.1 ด้านการเกษตร
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ ปัญหาถนนชารุด เป็นหลุมเป็นบ่อ
๑.๒ ปัญหาขาดแคลนน้าอุปโภค - บริโภค

สรุปลักษณะปัญหาโดยสังเขป
- ดินเสื่อมคุณภาพ
-ผลผลิตทางการเกษตรไม่มี
คุณภาพ
-ไม่มีการประกันราคาผลผลิต
ทางการเกษตร
-การใช้สารเคมีทางการเกษตร
-ไม่มีเอกสารสิทธิ์
-ระบบชลประทานดีแต่ขาดน้า
-ขาดแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
-ห้วยหนอง คลองบึง ตื้นเขิน
1. ปัญหาโรคเรื้อรัง
2. ปัญหาโรคติดต่อ
1. การขาดจิตสานึกทาง
การเมือง
2. สิทธิและหน้าที่ของ
ประชาชนไม่ได้ใช้
3. ขาดการเผยแพร่สิทธิและ
หน้าที่ของประชาชน
4. ขาดการพัฒนาการการเมือง
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย
-ถนนประชาสงเคราะห์ 2
ชารุดเป็นอุปสรรคสาหรับผู้
สัญจร
-ระบบน้าประปาไม่เพียงพอ
-ภาวะราคาผลผลิต
จากราคายางพาราตกต่า
-การสัญจรแออัดในช่วงเทศกาล
เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวเข้ามา
ในพื้นที่จานวนมาก
-ผิวถนนเป็นคลื่นขรุขระ เป็น
หลุมเป็นบ่อ ทาให้การสัญจร
ผ่านไป - มา ไม่สะดวก
-ไม่มีน้าใช้ในการอุปโภคบริโภค
หน้า ๘๐

พื้นที่ หมู่ที่ ตาบล
หมู่ที่
2,3,4,6,8,9,10
ตาบลบ้านพร้าว

หมู่ที่ 10
ตาบลบ้านพร้าว
หมู่ที่ 10
ตาบลบ้านพร้าว
หมู่ที่ 10
ตาบลบ้านพร้าว

หมู่ที่1,3 ต.ลานข่อย
หมู่ที่1-9 ต.ลานข่อย
หมู่ที่ 1-9
ต.ลานข่อย
หมู่ที่ 1-3
ต.ลานข่อย
หมู่ที่ ๑ – ๑๓
ตาบลเกาะเต่า
หมู่ที่ ๑, ๓, ๗, ๙,
๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๓
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ที่

ด้านปัญหาความต้องการ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒.๑ ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้
๒.๒ ปัญหาสิทธิในที่ดินทากิน

ด้านสังคม
๓.๑ ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด

๓.๒ ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

โดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้ง
ตาบลเกาะเต่า
สรุปลักษณะปัญหาโดยสังเขป พื้นที่ หมู่ที่ ตาบล
-ราษฎรในแนวเขตพื้นที่ป่า
บุกรุกพื้นที่ป่า เพื่อปลูกพืชผล
ทางการเกษตร โดยเฉพาะ
ยางพาราพันธุ์ดี
-อุทยานฯ ประกาศพื้นที่
ทับซ้อนที่ดินทากินของราษฎร
ในพื้นที่
-เด็กเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น มักติดเพื่อน
อีกทั้งพ่อแม่ไม่ได้เอาใจใส่
ดูแลเด็ก จึงทาให้เด็กติด
ยาเสพติดจนเกิดปัญหาการ
ลักขโมย เพื่อนาเงินที่ได้ไปซื้อ
ยาเสพติด
-ผู้มีอิทธิพลไม่เกรงกลัวต่อ
กฎหมาย

หมู่ที่ ๓, ๖, ๙
ตาบลเกาะเต่า
หมู่ที่ ๓, ๖, ๙
ตาบลเกาะเต่า
หมู่ที่ ๑ – ๑๓
ตาบลเกาะเต่า

หมู่ที่ ๑ – ๑๓
ตาบลเกาะเต่า

ด้านเศรษฐกิจ
๔.๑ ปัญหาประชากรมีรายได้ต่า

-ประชากรส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมเมื่อราคา
ผลผลิตตกต่า จึงทาให้
ประชากรมีรายได้ลดลง

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

-การคมนาคมไม่สะดวก
หมู่ที่ 1 – 7
เนื่องจากถนนภายในตาบล
ตาบลป่าพะยอม
ส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง และ
หินคลุก เป็นหลุมบ่อ ไม่ได้
มาตรฐาน
-มีน้าท่วมขังในพื้นที่ลุ่มในฤดูน้า
หลากเนื่องจากมีท่อลอดเหลี่ยม
หรือทางระบายน้าไม่เพียงพอ
-ปัญหาไฟฟ้าสาธารณะและ
ไฟฟ้าตกค้างราษฎรที่ก่อสร้าง
บ้านเรือนเพิ่มเติมภายหลังไม่ได้
รับบริการไฟฟ้าจากสานักงาน
ไฟฟ้าเนื่องจากบ้านเรือน
หน้า ๘๑

หมู่ที่ ๑ – ๑๓
ตาบลเกาะเต่า
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ที่

ด้านปัญหาความต้องการ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้านสังคม

ด้านเศรษฐกิจ

ห่างไกลจากเขตไฟฟ้าเดิม
สรุปลักษณะปัญหาโดยสังเขป
-ปัญหามลภาวะทางด้านขยะ
สิ่งปฏิกูลมูลฝอย ประชาชน
ขาดความตระหนักในเรื่อง
สิ่งแวดล้อมและการคัดแยกขยะ
อย่างถูกวิธีตามหลักวิชาการ
-ไม่มีสถานที่ทิ้งขยะของตาบล
-ด้านการป้องกันบรรเทา
สาธารณภัยยังไม่สามารถ
ช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาได้
อย่างแท้จริง การรักษาความ
สงบเรียบร้อยของประชาชนยัง
ไม่ทั่วถึง เนื่องจากขาดแคลน
บุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ที่สามารถช่วย เหลือ
และบรรเทาสาธารณภัย
-ราคาผลผลิตตกต่า รายได้ของ
ราษฎรไม่เพียงพอต่อการ
ครองชีพ เนื่องจากต้นทุน
การผลิตในปัจจุบันค่อนข้างสูง
แต่ผลผลิตราคาต่า ขาดตลาด
กลางในการรองรับสินค้าหรือ
ผลผลิตทางการเกษตร และ
ขาดแหล่งเงินทุนในการ
สนับสนุนการดาเนินงาน

หน้า ๘๒

พื้นที่ หมู่ที่ ตาบล
หมู่ที่ 1 – 7
ตาบลป่าพะยอม

หมู่ที่ 1 – 7
ตาบลป่าพะยอม

หมู่ที่ 1 – 7
ตาบลป่าพะยอม
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ข้อมูลปัญหาความต้องการระดับพื้นที่จังหวัดพัทลุง
อาเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
ที่
1

ด้านปัญหาความต้องการ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สรุปลักษณะปัญหาโดยสังเขป

พื้นที่ หมู่ที่ ตาบล

1. สภาพถนน เส้นทางการ
คมนาคมมีสภาพชารุด เป็นหลุม
บ่อ
2. ระบบน้าประปาไม่เพียงพอ
3. ไฟฟ้าสาธารณะไม่ทั่วถึง

ม.1 – ม.11

1. สภาพถนน เส้นทางการ
คมนาคมมีสภาพชารุด เป็นหลุมบ่อ
2. ระบบน้าประปาไม่เพียงพอ
3. ไฟฟ้าสาธารณะไม่ทั่วถึง
4. ไม่มรี ะบบ Internet

หมู่ที่ 1 - 9

1. การคมนาคมไม่สะดวก
2. แหล่งน้าตามธรรมชาติไม่ได้
รับการบารุงรักษาและพัฒนา
3. ระบบประปาและไฟส่อง
สว่างยังไม่ทั่วถึง
1. ปัญหาการคมนาคม สภาพ
ถนนในหมู่บ้าน ชารุด มีสภาพเป็น
ลูกรัง เป็นหลุมบ่อ
2. ขาดแคลนน้าใช้ทา
การเกษตร

หมู่ที่ 1 – 13

หมู่ที่ 1 - 9

1. สภาพดินเสื่อมโทรม
ม.1 – 11
2. ขยะมูลฝอยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
3. แหล่งน้าตามธรรมชาติขาดการ
ดูแลรักษา
4. ปัญหามลพิษจากโรงงาน
ม.1,2,3,4,7
อุตสาหกรรม
1. สภาพดินเสื่อมโทรม
หมู่ที่ 1 – 9
2. ขยะมูลฝอยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
3. แหล่งน้าตามธรรมชาติ
ขาดการดูแล
4. ปัญหามลพิษจากโรงงาน
หน้า ๘๓
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ที่

ด้านปัญหาความต้องการ

3. ด้านสังคม

อุตสาหกรรม
หมู่ที่ 3 , 5 , 8
สรุปลักษณะปัญหาโดยสังเขป พืน้ ที่ หมู่ที่ ตาบล
1. ปัญหาการบุกรุกและลักลอบ
ตัดไม้ทาลายป่า
2. การใช้สารเคมีในการทา
การเกษตร เช่น สับปะรด
3. ปัญหาการจัดการขยะมูล
ฝอย
1. ปัญหาการแพร่ระบาด
ยาเสพติด
2. เยาวชนมีแนวโน้มออกจาก
สถานศึกษามากขึ้น
3.เยาวชนมีครอบครัวก่อนวัยอัน
ควร

หมู่ที่ 7
หมู่ที่ 1 – 9

ม.1 – 11

1. ประชาชนขาดความรู้ด้าน
หมู่ที่ 1 – 9
เทคโนโลยี
2. การขาดการมีส่วนร่วมจาก
เยาวชน
3. ปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพ
ติด
1. ปัญหาการแพร่ระบาดของยา
หมู่ที่ 1 – 13
เสพติด
2. เยาวชนมีแนวโน้มไม่เรียน
หนังสือเพิ่มขึ้น
3. ปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่
มีแนวโน้มสูงขึ้น
1. ปัญหาการแพร่ระบาดของยา
หมูท่ ี่ 1 – 9
เสพติด
2. ปัญหาเยาวชนขาดการศึกษา
3. ปัญหาอาชญากรรม

หน้า ๘๔

แผนพัฒนาจังหวัดพัทลุง พ.ศ.2561 - 2564

ที่
4.

5.

ด้านปัญหาความต้องการ
ด้านเศรษฐกิจ

อื่นๆ

สรุปลักษณะปัญหาโดยสังเขป

พื้นที่ หมู่ที่ ตาบล

1. ชาวบ้านขาดความรู้ในการ
แปรสภาพผลผลิตด้านการเกษตร
2. ปัญหาค่าครองชีพสูง

ม.1 – 11

1. ขาดตลาดและศูนย์รวม
สินค้าเกษตร
2. ชาวบ้านขาดความรู้ในการ
แปรสภาพผลผลิตด้านการเกษตร

หมู่ที่ 1 – 9

1. ปัญหาสินค้าราคาพืชผล
การเกษตรตกต่า
2. ค่าครองชีพสูง
3. คนว่างงาน ไม่มีที่ดินทากิน
1. ปัญหาค่าครองชีพสูง คน
ว่างงาน
2. ปัญหาราคาสินค้าเกษตร
ตกต่า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ห่างไกล
จากชุมชน

หมู่ที่ 1 - 13

หน้า ๘๕

หมู่ที่ 1 –9

หมู่ที่ 1, 7, 4
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สรุปข้อมูลปัญหาความต้องการระดับพื้นที่จังหวัดพัทลุง
อาเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
ที่

ด้านปัญหา ความต้องการ

๑.

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ ปัญหาถนนยังไม่ได้มาตรฐาน ผิว
จราจรชารุด

๒.

สรุปลักษณะปัญหาโดยสังเขป

พื้นที่ บ้าน
หมู่ที่

- ปัญหาถนนยังไม่ได้มาตรฐาน ผิวจราจร หมู่ที่ 1- 14
ชารุด ทาให้ประชาชนใช้เส้นทาง
ต.ชุมพล
สัญจรไปมาหรือขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรไม่สะดวกอาจได้รับอันตราย
จากการใช้เส้นทาง

๑.๒ ปัญหาขาดแคลนน้าอุปโภค-บริโภค - ปัญหาระบบประปาขาดน้าดิบในการ
ผลิตน้าประปาในช่วงฤดูแล้ง
เนื่องจากระบบประปามีแหล่งน้าดิบ
ไม่เพียงพอ ประชาชนขาดแคลนน้า
อุปโภค บริโภค ที่ถูกสุขลักษณะ

หมู่ที่ 1- 14
ต.ชุมพล

๑.๓ ปัญหาขาดไฟฟ้าสาธารณะ

หมู่ที่ 1- 14
ต.ชุมพล

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม
๒.๑ปัญหาน้าป่าไหลหลาก/อุทกภัย

๒.๒ ปัญหาการตัดไม้ทาลายป่า

- ขาดไฟฟ้าสาธารณะ ในชุมชนภายใน
หมู่บ้าน

-เกิดจากการทาไม้ทาลายป่าและขาด
หมู่ที่ 1- 14
ระบบการจัดการน้าที่สามารถป้องกันน้า ต.ชุมพล
หลากได้
- มีพื้นที่บางส่วนติดเขตป่าอนุรักษ์ไว้เป็น หมู่ที่ 1- 14
ป่าไม้ถาวร ป่าเทือกเขาบรรทัด ปัจจุบัน ต.ชุมพล
ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ได้ถูกทาลายไป
เป็นจานวนมาก ทั้งที่เกิดจากความ
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ของประชาชนในท้องถิ่น
และการแสวงหาผลประโยชน์ของกลุ่ม
นายทุน

หน้า ๘๖

แผนพัฒนาจังหวัดพัทลุง พ.ศ.2561 - 2564

ที่
๓.

๔.

ด้านปัญหาความต้องการ

สรุปลักษณะปัญหาโดยสังเขป

ด้านสังคม
๓.๑ ปัญหาด้านการศึกษา

พื้นที่ หมู่ที่ ตาบล

-การขาดความพร้อมในเรื่อง
หมู่ที่ 1- 14
ของอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ต.ชุมพล
และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
รวมทั้งการขาดแคลนบุคลากร
ทางการศึกษาทาให้การจัด
การศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าที่ควร
หมู่ที่ 1- 14
๓.๒ ปัญหาความไม่เข้าใจกันของราษฎรที่มี -ความไม่เข้าใจของราษฎรที่มี ต.ชุมพล
ต่อการบริการภาครัฐ
ต่อการบริการภาครัฐ
ขาดจิตสานึก ที่จะเข้ามามี
ส่วนร่วมของประชาชน และ
การขาดแคลนบุคลากรใน
การปฏิบัติงาน เป็นต้น
หมู่ที่ 1- 14
๓.๓ -ปัญหาการละเลยวัฒนธรรมประเพณีอัน -การละเลยวัฒนธรรมอันดีของ ต.ชุมพล
ดีงาม
ไทยในหมู่เด็กวัยรุ่น ปัญหา
สังคมเสื่อมคุณธรรม การ
ทอดทิ้งผู้สูงอายุ ตลอดจนการ
๓.๔ ปัญหาการลักเล็กขโมยน้อย
ถูกเอาเปรียบจากพ่อค้าคน
หมู่ที่ 1- 14
กลาง เป็นต้น
ต.ชุมพล
-เกิดจากสภาวะทางเศรษฐกิจที่
ตกต่า และปัญหายาเสพติดใน
พื้นที่
ด้านเศรษฐกิจ
- การทาการเกษตรกรรม
๔.๑ ปัญหาด้านรายได้จากการทา
ธรรมชาติ เกษตรกรคุ้นเคยกับ หมู่ที่ 1- 14
การเกษตรตกต่าไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย
การทาการเกษตรแผนเก่าที่ยัง ต.ชุมพล
พึ่งพากับธรรมชาติ ขาดความรู้
เทคโนโลยี เครื่องจักรและ
อุปกรณ์ ขาดพันธุ์ไม้ /พันธุ์สัตว์
ทีเ่ หมาะสม ตลอดจนระบบ
การตลาดที่ ขาดการรวมกลุ่ม
หรือ ระบบสหกรณ์
หน้า ๘๗

แผนพัฒนาจังหวัดพัทลุง พ.ศ.2561 - 2564

ที่
๕

๑.

ด้านปัญหาความต้องการ
ด้านอื่นๆ
๕.๑ ปัญหาด้านสาธารณสุขในชุมชน

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ปัญหาถนนยังไม่ได้มาตรฐาน ผิวจราจร
ชารุด

- ปัญหาขาดแคลนน้าอุปโภค-บริโภค
๒.

๓.

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-การทาซ้อนระหว่างที่ดินทากินของ
ประชาชนกับที่ดินของรัฐ

ด้านสังคม
- ปัญหาด้านการจัดสวัสดิการสังคม

สรุปลักษณะปัญหาโดยสังเขป

พื้นที่ หมู่ที่ ตาบล

-ประชาชนขาดความรู้ ความ
เข้าใจในการดูแลสุขภาพ มีโรค
ประจาตัว เช่น ความดันโลหิต
เบาหวาน เป็นต้น

หมู่ที่ 1- 14
ต.ชุมพล

- ปัญหาถนนชารุดเป็นหลุมเป็น
บ่อ เดินทางสัญจรไปมาไม่
สะดวก ถนนที่ประชาชนใช้
เดินทางเป็นถนนที่ไม่ได้
มาตรฐาน ยังไม่เป็นถนน
คอนกรีตหรือถนนลาดยาง
-ขาดแคลนน้าอุปโภคบริโภค
และน้าเพื่อการเกษตร
โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง

หมู่ที่ 1- 12
ต.บ้านนา

หมู่ที่ 1- 12
ต.บ้านนา

-ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ได้ถูก หมู่ที่ 1- 12
ทาลายไปเป็นจานวนมาก ทั้งที่ ต.บ้านนา
เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์
ของประชาชนในท้องถิ่นและ
การแสวงหาผลประโยชน์ของ
กลุ่มนายทุน
- การจัดสรรงบประมาณจาก
ส่วนกลางไม่เพียงพอต่อการจัด
สวัสดิการสังคม

หมู่ที่ 1- 12
ต.บ้านนา

-ปัญหายาเสพติด

- เยาวชนมีการจับกลุ่มมั่วสุมยา หมู่ที่ 1- 12
เสพติด การป้องกันและ
ต.บ้านนา
ปราบปรามของหน่วยงาน
ภาครัฐยังไม่ทั่วถึง

-ปัญหาการลักขโมย

- เป็นปัญหาที่มีสาเหตุมาจาก หมู่ที่ 1- 12
สภาพทางเศรษฐกิจและปัญหา ต.บ้านนา
ยาเสพติดในพื้นที่
หน้า ๘๘
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ที่

ด้านปัญหาความต้องการ

๔.

ด้านเศรษฐกิจ
- ปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่า
- ปัญหาที่ดินทากิน

๑.

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ปัญหาถนนยังไม่ได้มาตรฐาน ผิวจราจร
ชารุด

- ปัญหาขาดแคลนน้าอุปโภค-บริโภค

๒.
๓.

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-ปัญหาการจัดการขยะ

สรุปลักษณะปัญหาโดยสังเขป

พื้นที่ หมู่ที่
ตาบล

-ปัญหาด้านสินค้าเกษตรราคาตกต่า
ทาให้เกษตรกรในพื้นที่ได้รับความ
เดือดร้อน
-ราษรถือครองที่ดินจานวนน้อยไม่
เพียงพอต่อการประกอบอาชีพสร้าง
รายได้และบางส่วน ทับซ้อนกับที่ดิน
ของรัฐ

หมู่ที่ 1- 12
ต.บ้านนา

-ปัญหาถนนชารุดเป็นหลุมเป็นบ่อ
เดินทางสัญจรไปมาไม่สะดวก ถนน
ที่ประชาชนใช้เดินทางเป็นถนนที่
ไม่ได้มาตรฐาน ยังไม่เป็นถนน
คอนกรีตหรือถนนลาดยาง

หมู่ที่ ๑-๙
ตาบลลาสินธิ์

หมู่ที่ 1- 12
ต.บ้านนา

- แหล่งน้าสาหรับอุปโภค-บริโภคยัง
ไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
หมู่ที่ ๑-๙
ราษฎรในชุมชนรวมถึงยังไม่มี
ตาบลลาสินธิ์
มาตรฐานเท่าที่ควร
-ขาดระบบการจัดการขยะที่ถูกต้อง
และเหาะสม

ด้านสังคม
- ปัญหาการละเลยวัฒนธรรมประเพณีอันดี - ประชาชนส่วนใหญ่มุ่งทางานหา
งาม
รายได้ และเยาวชนละเลยไม่สนใจ
วัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิมทา
ให้วัฒนธรรมและประเพณี ต่างๆ
ขาดผู้สืบทอด
- ปัญหาด้านยาเสพติด
- เยาว์ชนมั่วสุมยาเสพติด หน่วยงาน
ของรัฐไม่สามารถป้องกัน
ปราบปรามได้อย่างทั่วถึง

หน้า ๘๙

หมู่ที่ ๑-๙
ตาบลลาสินธิ์
หมู่ที่ ๑-๙
ตาบลลาสินธิ์

หมู่ที่ ๑-๙
ตาบลลาสินธิ์
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ที่
๔.

๕

ด้านปัญหาความต้องการ
ด้านเศรษฐกิจ
- ปัญหาด้านค่าครองชีพ

ด้านอื่นๆ
- ปัญหาด้านสาธารณสุขในชุมชน

-ปัญหาด้านการศึกษา

๑.

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ปัญหาถนนยังไม่ได้มาตรฐาน ผิวจราจร
ชารุด

- ปัญหาขาดแคลนน้าอุปโภค-บริโภค

- ปัญหาไฟฟ้าส่งทางถนนสาธารณะไม่
เพียงพอ
๒.

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- - ปัญหาการจัดการขยะในชุมชน

สรุปลักษณะปัญหาโดยสังเขป

พื้นที่ หมู่ที่ ตาบล

- เนื่องจากรายได้จากการทา
การเกษตรมีความไม่แน่นอนและ
ผลผลิตทางการเกษตรตกต่า

หมู่ที่ ๑-๙
ตาบลลาสินธิ์

- ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจ
ในการดูแลสุขภาพ มีโรคประจาตัว
เช่น ความดันโลหิต เบาหวาน เป็น
ต้น
- การขาดความพร้อมในเรื่องของ
อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์และ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมทั้งการขาด
แคลนบุคลากรทางการศึกษาทาให้
การจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

หมู่ที่ ๑-๙
ตาบลลาสินธิ์

- ถนนชารุดเป็นหลุมเป็นบ่อ เดินทาง
สัญจรไปมาไม่สะดวก ถนนที่
ประชาชนใช้เดินทางเป็นถนนที่ไม่ได้
มาตรฐาน ยังไม่เป็นถนนคอนกรีต
หรือถนนลาดยาง
- แหล่งน้าสาหรับอุปโภค-บริโภคยังไม่
เพียงพอต่อความต้องการของ
ราษฎรในชุมชนรวมถึงยังไม่มี
มาตรฐานเท่าที่ควร
- ไฟฟ้าส่องสว่างเขตทางและพื้นที่
สาธารณะยังไม่สามารถดาเนิน การ
ครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด

หมู่ที่ 1-8
ตาบล อ่างทอง

- ขาดระบบการกาจัดขยะที่มีความ
เหมาะสมและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

หมู่ที่ 1-8
ตาบล อ่างทอง

หน้า ๙๐

หมู่ที่ ๑-๙
ตาบลลาสินธิ์

หมู่ที่ 1-8
ตาบล อ่างทอง

หมู่ที่ 1-8
ตาบล อ่างทอง
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ที่
๓.

๔.
-

ด้านปัญหาความต้องการ
ด้านสังคม
- ปัญหาด้านการจัดระเบียบชุมชนและ
การรักษาความสงบเรียบร้อย
ด้านเศรษฐกิจ
- ปัญหาด้านที่ดินทากิน
- ปัญหาด้านค่าครองชีพ

๕

ด้านอื่นๆ
- ปัญหาด้านคุณภาพชีวิต

สรุปลักษณะปัญหาโดยสังเขป

พื้นที่ หมู่ที่
ตาบล

- ในพื้นที่เกิดปัญหาการลักเล็กขโมย หมู่ที่ 1-8
น้อยอยู่เป็นประจา ทาให้ประชาชน ตาบล อ่างทอง
รู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- พื้นที่การเกษตรและแหล่ง
ท่องเที่ยวส่วนใหญ่อยู่ในเขตอนุรักษ์
ทาให้ยากต่อการพัฒนาและบริหาร
จัดการ
- สินค้าเกษตรราคาตกต่าทาให้
เกษตรกรในพื้นที่ได้รับความ
เดือดร้อน

หมู่ที่ 1-8
ตาบล อ่างทอง

- ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ป่วย
เป็นโรคเรื้อรังโดยมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น เช่น เบาหวาน ความดัน
โลหิต เป็นต้น
- การขาดแคลนความรู้ความเข้าใจ
การดูแลผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่
รวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่
จาเป็นสาหรับผู้ป่วย

หมู่ที่ 1-8
ตาบล อ่างทอง

หน้า ๙๑
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ที่

ข้อมูลปัญหาความต้องการระดับพื้นที่จังหวัดพัทลุง
ตาบลเกาะหมาก อาเภอปากพะยูน
ด้าน/ปัญหาความต้องการ
สรุปลักษณะปัญหา โดยสังเขป พื้นที่บ้าน/หมู่ที่

1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
3 ด้านสังคม

4 ด้านเศรษฐกิจ
5 ด้านอื่น ๆ

-แหล่งผลิตน้าประปาที่สะอาด
ไม่เพียงพอ
-ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ
ไม่เพียงพอ
-ไม่มีสถานที่ก่อสร้างตลาด
เพื่อรับซื้อสินค้าทางการเกษตร
ปัญหาขยะไม่มีการคัดแยกก่อน
ทิ้ง

11 หมู่บ้าน

-ปัญหารายได้ไม่เพียงพอแก่การ
ยังชีพ
-ปัญหาลักเล็กขโมยน้อย
-ปัญหามั่วสุมของวัยรุ่น
-ไม่มีตลาดรับซื้อสินค้าทางการ
เกษตร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ห่างไกล
จากชุมชน

11 หมู่บ้าน

หน้า ๙๒

11 หมู่บ้าน

11 หมู่บ้าน
หมู่ที่ 1, 7, 4

หมายเหตุ
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1. ด้านเศรษฐกิจ
1.1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมและรายได้เฉลี่ยต่อหัว
จังหวัดพัทลุง มีฐานเศรษฐกิจส่วนใหญ่ จากสินค้าด้านการเกษตร พืชเศรษฐกิจหลักที่สาคัญ
ของจังหวัด คือยางพารา ข้าว ปาล์มน้ามัน รวมทั้งผลผลิตด้านปศุสัตว์ จากการวิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวม
(GPP) ในปี 2557 มีมูลค่า 32,702 ล้านบาท รายได้เฉลี่ย 65,530 บาท/คน /ปี และในปี 2558 มี
ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) จานวน 30,451 ล้านบาท รายได้เฉลี่ย 60,497 บาท/คน/ปี เป็นลาดับที่ 62
ของประเทศ และเป็ นลาดับที่ 13 ของภาคใต้ ผลิตภัณ ฑ์มวลรวม และได้เฉลี่ย/คน/ปี ลดลงจากปี 2557
เนื่องจากยางพาราซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักมีราคาลดลง
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดพัทลุง ปี 2558 พบว่า สัดส่วนโครงสร้างเศรษฐกิจส่วนใหญ่
เป็ น ภาคการเกษตร ร้ อยละ 31.67 รองลงมาคือการค้าปลี กและค้าส่ ง ร้อยละ 12.00 การศึกษาร้อยละ
11.31 การอุตสาหกรรม ร้อยละ 9.14 ตัวกลางทางการเงินร้อยละ 9.05 การบริหารราชการ ร้อยละ 5.66
การก่อสร้าง ร้อยละ 5.31 อสังหาริมทรัพย์ ร้อยละ 5.20 การบริหารก้านชุมชน ร้อยละ 3.74 และอื่นๆ
ได้แก่ การขนส่ง ไฟฟ้าฯ อุตสาหกรรม ลูกจ้างในครัวเรือน ร้อยละ 6.92

สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวม ปี 2558
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1.2 โครงสร้างรายได้
1) การผลิตภาคการเกษตร
เมื่ อ พิ จ ารณาสั ด ส่ ว นของมู ล ค่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมจั ง หวั ด พั ท ลุ ง รายได้ ส่ ว นใหญ่ ม าจากผลผลิ ต
ด้านการเกษตร ได้แก่ ด้านพืช ด้านสัตว์ และด้านประมง

ด้านพืช
พืชเศรษฐกิจสาคัญ ได้แก่
1. ข้าวนาปี
พื้นที่ปลูกข้าว ปีการเพาะปลูก 2558/59 พื้นที่ปลู กทั้งสิ้น 131,716 ไร่ ลดลงจากปีที่
ผ่านมา 4,882 ไร่ หรือลดลงร้อยละ 4
ผลผลิตข้าวนาปี ปี 2558/59 จานวน 56.644 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 694.13 ตัน
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.24 ผลผลิตเฉลี่ย 434 กิโลกรัมต่อไร่
ราคาข้าวนาปี ปี 2558/59 ราคา 9,030 บาทต่อตัน ลดลงจากปีที่ผ่านมา 350 บาท/ตัน
หรือลดลงร้อยละ 3.73
แสดงพื้นที่ปลูก พื้นที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ผลผลิตรวม ผลผลิตเฉลี่ย ราคาข้าวนาปี
ในจังหวัดพัทลุง ช่วง 5 ปี (2554/55 – 2558/59)
พื้นที่ปลูก
พื้นที่เก็บเกี่ยว ผลผลิตรวม ผลผลิตเฉลี่ย
ราคา
ปี
(ไร่)
(ไร่)
(ตัน)
(กก./ไร่)
(บาท/ตัน)
2554/55
202,158
2555/56
145,051
2556/57
141,202
2557/58
136,538
ที่มา : สานักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง

192,930
99,417.90
128,249
59,503.00
136,846
64,066.00
134,975
55,949.87
หมายเหตุ : ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่)

485.17
9,060.00
441.73 10,000.00
468.00 10,000.00
414.52
9,380.00
เป็นผลผลิตเฉลีย่ ต่อพื้นที่เก็บเกี่ยว

เปรียบเทียบพื้นทีป่ ลูกพื้นทีเ่ ก็บเกี่ยวข้าวนาปีจงั หวัดพัทลุงช่วง5
ปี(2554/552558/59)
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0
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พื้นที่เพาะปลูกและเก็บเกี่ยวข้าวนาปี ระหว่างปี 2554/55 – 2558/59 มีแนวโน้มลดลง
โดยเฉพาะระหว่ า ง ปี 2 554/55 – 255/56 พื้ น ที่ ป ลู ก ลดลงร้ อ ยละ 28.25 และพื้ น ที่ เก็ บ เกี่ ย วลดลง
ร้อยละ 33.53 และระหว่างปี 2555/56 – 2558/59 ในแต่ล ะปี มีแนวโน้ม ลดลงเล็ กน้อย และในส่ ว น
ของผลผลิ ต มี อั ต ราลดและเพิ่ ม สลั บ กั น ไปส าหรั บ พื้ น ที่ เพาะปลู ก และพื้ น ที่ เก็ บ เกี่ ย วข้ า วนาปี ร ะหว่ า งปี
2554/55 – 2558/59 มีแนวโน้มลดลงเช่นกัน
2. ข้าวนาปรัง
พื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง ปี 2559 ทั้งสิ้น 43,045 ไร่ ลดลงจากปีที่ผ่านมา 11,460 ไร่
หรือลดลงร้อยละ 26.60
ผลผลิตข้าวนาปรัง ปี 2559 มีจานวน 23,203 ตัน ลดลงจากปีที่ผ่ านมา 5,834.80 ตัน
หรือลดลงร้อยละ 25.15 ผลผลิตเฉลี่ย 5.49 กิโลกรัมต่อไร่
ราคาข้าวนาปรัง ปี 2559 ตันละ 3,230 บาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 160 บาท/ตัน
หรือลดลงร้อยละ 2.21

ปี

แสดงพื้นที่ปลูก พื้นที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ผลผลิตรวม ผลผลิตเฉลี่ย ราคาข้าวนาปรัง
ในจังหวัดพัทลุง ช่วง 5 ปี (2555-2559)
พื้นที่ปลูก
พื้นที่เก็บเกี่ยว
ผลผลิตรวม
ผลผลิตเฉลี่ย
ราคา
(ไร่)
(ไร่)
(ตัน)
(กก./ไร่)
(บาท/ตัน)

2555
84,021
2556
74,077
2557
67,551
2558
54,505
2559
43,045
ที่มา : สานักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง

81,570
73,777
67,059
54,141
43,045

43,853.00
40,472.88
36,118.74
29,458.65
23,623.85

538.00
495.45
607.40
544.00
549.00

8,890
10,000
10,000
7,390
7,230

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 มีนาคม 2560)

เปรียบเทียบพื้นที่ปลูก พื้นที่เก็บเกี่ยว ข้าวนาปรัง จังหวัดพัทลุง ช่วง 5 ปี (2555 – 2559)
100,000
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พื้นที่ปลูก( ร่)
พื้นที่เก็บเกี่ยว( ร่)
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พื้นที่เพาะปลูก พื้นที่เก็บเกี่ยวข้าวนาปีและผลิตรวมระหว่างปี 2555 – 2559 มีแนวโน้ม
ลดลงทุกปี ในอัตราที่ใกล้เคียงกัน
สถานการณ์การผลิตในปี 2560 คาดว่าพื้นที่เพาะปลูกข้าวมีแนวโน้ มลดลงจากปีที่ผ่านมา
โดยเฉพาะข้ า วนาปี พื้ น ที่ เพาะปลู ก ในปี ที่ ผ่ า นมาจ านวน 128,984 ไร่ ในปี 2559 มี พื้ น ที่ เพาะปลู ก
จานวน 113,610 ไร่ ลดลงร้อยละ 13.53 เนื่องจากราคาข้าวตกต่าและประสบภัยธรรมชาติขาดแรงงาน
เกษตรกรจึ ง ปรั บ เปลี่ ย นพื้ น ที่ ป ลู ก พื ช อื่ น แทน ซึ่ ง ที่ ใ ห้ ผ ลผลิ ต และราคาสู ง กว่ า เช่ น ปาล์ ม น้ ามั น
และเกษตรผสมผสาน
3. ยางพารา
พื้น ที่ ป ลู กยางพารา ในปี 2559 จานวน 897,615 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 58.53
ของพื้นที่การเกษตรในจังหวัด
ผลผลิตยางพารา ใน ปี 2559 มีผลผลิตจานวน 194,357.94 ตัน ผลผลิ ตเพิ่ มขึ้นจากปี
ที่ผ่านมา 3,079.96 ตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.61 ผลผลิตเฉลี่ย 263.25 กิโลกรัมต่อไร่
ราคายางพาราปี 2559 ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย 48.29 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มจากปี
ที่ผ่านมา 4.10 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.27
แสดงพื้นที่ปลูก พื้นที่กรีด ผลผลิตรวม ผลผลิตเฉลี่ย ราคาและมูลค่ายางพารา
ในจังหวัดพัทลุง ช่วง 5 ปี (2555-2559)
พื้นที่ปลูก
พื้นที่กรีด
ผลผลิตรวม
ผลผลิตเฉลี่ย
ราคา
(ไร่)
(ไร่)
(ตัน)
(กก./ไร่)
(บาท/กก.)
2555
879,329
621,791
163,306.17
261.54
83.88
2556
891,903
662,701
172,903.01
261.00
76.55
2557
878,437
665,885
169,373.28
254.36
57.43
2558
903,438
720,302
191,277.99
265.55
44.19
2559
897,615
738,315
194,357.94
263.25
48.29
ที่มา : สานักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง หมายเหตุ : ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่) เป็นผลผลิตเฉลี่ยต่อพื้นที่เก็บเกี่ยว
ปี

เปรียบเทียบพื้นที่ปลูก พื้นที่กรีด ยางพารา จังหวัดพัทลุง ช่วง 5 ปี (2555 – 2559)
1,000,000
500,000
0
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พื้นที่ปลูกยางพารา ระหว่างปี 2555 – 2559 มีจานวนพื้นที่ใกล้เคี ยงกันคือ ระหว่าง 878,437 903,438 ไร่ ส าหรับพื้ นที่เก็บเกี่ยว มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็ กน้อย และผลผลิ ตรวมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกัน
ยกเว้น ในปี 2557 ผลผลิตลดลงจานวน 3,530 ตัน หรือร้อยละ 2.04 สาหรับราคาผลผลิต มีแนวโน้ม
ลดลงทุกปี และลดลงในอัตราที่ค่อนข้างสูง คือ ในปี 2555 ราคา 83.88 บาท/กิโลกรัม และในปี 2559
ราคา 48.28 บาท/กิโลกรัมหรือลดลงร้อยละ 42.43
สถานการณ์ ก ารผลิ ต ในปี 2560 คาดว่าจั งหวั ด พั ท ลุ งมี พื้ น ที่ ป ลู ก ยางพาราลดลงจากปี ที่ ผ่ านมา
โดยในปี 2559 มีพื้นที่ป ลูก จานวน 897,615 ไร่ และในปี 2560 มีพื้นที่ปลูก จานวน 886,500 ไร่
ลดลงจานวน 11,115 ไร่ หรือร้อยละ 1.24 เนื่อ งจากผลกระทบเกี่ยวกับผลผลิตราคาตกต่า เกษตรกรมี
การปรั บ เปลี่ ย นพื้ น ที่ ป ลู ก พื ช อื่ น ที่ ให้ ผ ลตอบแทนสู งกว่า เช่ น ปาล์ ม น้ ามั น ส าหรับ ผลผลิ ต คาดว่ าลดล ง
เนื่องจากฝนตกทาให้เกษตรกรมีจานวนวันกรีดยางน้อยลง
4. ปาล์มน้ามัน
พื้น ที่ป ลู กปาล์ มน้ ามันจังหวัดพัทลุ งตั้งแต่ปี 2555 มีการขยายพื้นที่ ปลูกปาล์ มมากขึ้น
โดยพื้ น ที่ ป ลู ก ปาล์ ม ในปี 2559 จ านวน 44,206 ไร่ เพิ่ ม ขึ้ น จากปี ที่ ผ่ า นมา 2,305 ไร่ หรื อ เพิ่ ม ขึ้ น
ร้อยละ 5.
ผลผลิ ต ปาล์ ม น้ ามั น ในปี 2559 จ านวน 83,975.05 ตั น ลดลงจากปี ที่ ผ่ า นมา
14,920.85 ตัน หรือร้อยละ 21.61 ผลผลิตเฉลี่ย 2,632.94 กิโลกรัมต่อไร่
ราคาผลปาล์มสดที่เกษตรกรขายได้ปี 2559 เฉลี่ยกิโลกรัมละ 5.09 บาท สูงกว่าปีที่ผ่านมา
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1.26 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 32.90
แสดงพื้นที่ปลูก ให้ผล ผลผลิตรวม ผลผลิตเฉลี่ย และราคาปาล์มน้ามัน ช่วง 5 ปี(2555 – 2559)
พื้นที่ปลูก
พื้นที่ให้ผล
ผลผลิตรวม
ผลผลิตเฉลี่ย
ราคา
ปี
(ไร่)
(ไร่)
(ตัน)
(กก./ไร่)
(บาท/กก.)
2555
35,188
11,488 25,479.38
2,039.85
4.19
2556
38,400
14,425 41,320.47
2,310.00
4.08
2557
39,031
23,917 60,093.66
2,512.55
4.47
2558
41,901
26,716 69,054.20
2,584.75
3.83
2559
44,206
31,894 83,975.05
2,632.94
5.09
ที่มา : สานักงานเกษตรจังหวัด
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เปรียบเทียบพื้นที่ปลูก พื้นที่ให้ผลผลิต ปาล์มน้ามัน จังหวัดพัทลุง ช่วง 5 ปี (2555 – 2559)
50,000
40,000
30,000
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20,000

)
(

)

10,000
0
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2557

2558

2559

พื้นที่ปลูกและพื้นที่ให้ผลผลิตปาล์มน้ามัน ระหว่างปี 2555 – 2559 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี
และในปี 2560 คาดว่าพื้นที่ปลูกปาล์มน้ามันเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ซึ่งในปี 2559 มีพื้นที่ปลูก 44,206 ไร่
และในปี 2560 มีพื้นที่ปลูก 49,050 ไร่ เพิ่มขึ้นจานวน 4,844 ไร่ หรือร้อยละ 10.96 เนื่องจากเกษตรกร
ปรับเปลี่ยนพื้นที่พืชเศรษฐกิจที่มีผลกระทบด้านราคามาปลูกปาล์มน้ามัน โดยการสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ
เช่นนโยบายการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรม(Zoning by Agri- map) การปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวเป็นปาล์ม
น้ ามั น โครงการควบคุ ม ปริ ม าณการผลิ ต โดยลดพื้ น ที่ ป ลู ก ยางโค่ น ยางเก่ า ที่ ให้ ผ ลผลิ ต ไม่ คุ้ ม ค่ า ปลู ก แทน
ด้วยปาล์มน้ามัน สาหรับผลผลิตคาดว่าเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากปริมาณน้าฝนเพียงพอและสภาพอากาศ
เอื้ออานวยต่อการเจริญเติบโตของต้นปาล์ม

ด้านสัตว์
สัตว์เศรษฐกิจสาคัญได้แก่
1. โคเนื้อ
ปี 2555 – 2559 จานวนเกษตรกรที่เลี้ยงโคเนื้อและจานวนโคเนื้อมีแนวโน้มลดลงทุกปี และ
ในปี 2559 มีปริมาณการเลี้ยง 69,499 ตัว ลดลงจากปีที่ผ่านมา 2,106 ตัว หรือลดลงร้อยละ 2.95
สาหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงลดลงจากปีที่ผ่านมา 725 ราย หรือลดลงร้อยละ 4.10
ปี 2560 คาดว่ า การผลิ ต โคเนื้ อ เพิ่ ม ขึ้ น จากปี 2559 จ านวน 69,499 ตั ว เป็ น
จานวน 70,215 ตัว หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.42 เนื่องจากจังหวัดได้จัดทาโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ และ
ในปี 2560 กาหนดเป้าหมาย 85 ราย โคเนื้อ 425 ตัว เพื่อสร้างอาชีพเลี้ยงโคเนื้อให้กับเกษตรกรให้มีรายได้
อย่างยั่งยืนและเพิ่มปริมาณผลผลิตโคเนื้อ ประกอบกับเป็นความต้องการของตลาด
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แสดงจานวนเกษตรกรผู้เลี้ยงและโคเนื้อ ปี 2555 – 2559
ปี

จานวนเกษตรกร
(ราย)
22,088
20,246
19,648
17,475
16,750

2555
2556
2557
2558
2559

จานวนโคเนื้อ
(ตัว)
84,193
77,557
76,261
71,605
69,499

หมายเหตุ

เปรียบเทียบจานวนเกษตรกรและจานวนโคเนื้อ จังหวัดพัทลุง ช่วง 5 ปี (2555 – 2559)
90,000
80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0

จานวนเก รกร (ราย)
จานวน เนื้ ( ัว)

2555

2556

2557

2558

2559

2. โคนม
ปี 2555 – 2559 จานวนเกษตรกรที่เลี้ ยงและจานวนโคนมมีปริมาณเพิ่มขึ้นและลดลง
สลับกันไปในแต่ละปีและในปี 2559 มีปริมาณการเลี้ยง 2,349 ตัว เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 210 ตัว หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.19 สาหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงเพิ่มจากปีที่ผ่านมา 8 ราย หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.61
ในปี 2560 คาดว่ า มี ก ารผลิ ต โคนม จ านวน 3,179 ตั ว โดยเพิ่ ม จากปี 2559
จานวน 830 ตัว หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 35.33 เนื่องจากราคาน้านมดิบ สูงขึ้น ประกอบกับจังหวัดพัทลุงได้ดาเนิน
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้านมดิบ GMP และเพิ่มปริมาณโคนม โดยสนับสนุนแม่พันธุ์โคนมให้กับ
สหกรณ์โคนมพัทลุง จากัด เป้าหมาย 500 ตัว ประกอบกับเป็นความต้องการของตลาด
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แสดงจานวนเกษตรกรและโคนม ปี 2555 – 2559
ปี

จานวนเกษตรกร
(ราย)
153
164
168
93
101

2555
2556
2557
2558
2559

จานวนโคนม
(ตัว)
2,170
3,015
3,065
2,139
2,349

หมายเหตุ

เปรียบเทียบเกษตรกรและโคนม จังหวัดพัทลุง ช่วง 5 ปี (2555 – 2559)
3,500
3,000
2,500
2,000

จานวนเก รกร(ราย)
จานวน น ( ัว)

1,500
1,000
500
0

2555

2556

2557

2558

2559

3. สุกร
ปี 2555 – 2559 จานวน เกษตรกรที่เลี้ ยงสุกรมีแนวโน้มลดลง ส าหรับจานวนสุ กร
มีปริมาณเพิ่มขึ้นและลดลงสลับกันไปในแต่ละปี และในปี 2559 มีปริมาณการเลี้ยง 284,063 ตัว เพิ่มขึ้ น
จากปีที่ผ่านมา 43,037 ตัว หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 17.86 สาหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงลดลงจากปีที่ผ่านมา 13 ราย
หรือลดลงร้อยละ 0.38
ในปี 2560 คาดว่าการผลิตสุกรขุนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.10 เนื่องจากจังหวัดพัทลุงเป็นฐาน
ผลิตสุกรสาคัญและขณะนี้ตลาดในจังหวัดใกล้เคียงมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง
สาหรับสถานการณ์ ราคาสุ กรมีชีวิตหน้าฟาร์ม น้าหนัก 90 – 100 กิโลกรัม ราคา 60
บาท/กิโลกรัม เป็นราคาที่ทรงตัว เนื่องจากปริมาณสุกรออกสู่ตลาดมีอัตราเพิ่มขึ้น
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ปี
2555
2556
2557
2558
2559

แสดงเกษตรกรที่เลี้ยงสุกร และจานวนสุกร ปี 2555 – 2559
จานวนเกษตรกร
จานวนสุกร
หมายเหตุ
(ราย)
(ตัว)
6,770
361,978
5,937
327,154
5,035
334,702
3,435
241,026
3,422
284,063

เปรียบเทียบเกษตรกรและจานวนสุกร จังหวัดพัทลุง ช่วง 5 ปี (2555 – 2559)
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จานวน ุกร( ัว)
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4. ไก่เนื้อ
จ านวนไก่ เนื้ อ ในระหว่ างปี 2555 – 2559 มี ป ริ ม าณเพิ่ ม ขึ้ น ทุ ก ปี เนื่ อ งจากตลาด
มี ค วามต้ อ งการมากขึ้ น และในปี 2559 มี ป ริ ม าณการเลี้ ย ง 3,574,798 ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น จากปี ที่ ผ่ า นมา
339,896 ตัว หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.51
เมื่ อ พิ จารณ ารายอ าเภ อพ บ ว่ า ป ริ ม าณ การเลี้ ย งไก่ เ นื้ อ 3 อั น ดั บ แรก ได้ แ ก่
อาเภอกงหรา 963,518 ตัว รองลงมาอาเภอเขาชัยสน 402,815 ตัว และอาเภอตะโหมด 388,446 ตัว
ตามลาดับ คิดเป็นร้อยละ 49.09

หน้า ๑๐๗
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แสดงจานวนเกษตรกรที่ผู้เลี้ยงและจานวนไก่เนื้อ ปี 2555 – 2559
ปี
2555
2556
2557
2558
2559

จานวนเกษตรกร
(ราย)
837
731
630
547
495

จานวนไก่เนื้อ
(ตัว)
2,169,859
2,235,581
2,972,625
3,234,902
3,574,798

หมายเหตุ

เปรียบเทียบจานวนเกษตรกรและจานวนไก่เนื้อ จังหวัดพัทลุง ช่วง 5 ปี (2555 – 2559)
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5. สัตว์น้าเศรษฐกิจที่สาคัญ 5 ชนิด
1. ปลานิล
มูลค่าผลผลิ ตของปลานิล ในปี 2559 จานวน 156.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่
ผ่ า นมาร้ อ ยละ 3.38 และปริ ม าณการผลิ ต เพิ่ ม ขึ้ น จากปี ที่ ผ่ า นมา 64 ตั น หรื อ เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 03.38
สาหรับราคาผลผลิตเท่ากับราคาปีที่ผ่านมา
2. ปลาดุกลูกผสม
มูลค่าผลผลิตของปลาดุกลูกผสม ในปี 2559 จานวน 95.80 ล้านบาท ลดลงจากปีที่
ผ่ า นมาร้ อ ยละ 2.80 ตามปริ ม าณการผลิ ต ที่ ล ดลงจากปี ที่ ผ่ า นมา 131 ตั น หรื อ ลดลงร้ อ ยละ 6.90
สาหรับราคาผลผลิตลดลงจาก ปีที่ผ่านมา 1.83 บาท/กิโลกรัม หรือลดลงร้อยละ 3.88
3. ปลากะพงขาว
หน้า ๑๐๘
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มูลค่าผลผลิตของปลากะพงขาว ในปี 2559 จานวน 1.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี
ที่ผ่านมาร้อยละ 223.69 ตามปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 5.38 ตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.90
สาหรับราคาผลผลิตเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 5 บาท/กิโลกรัม หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.39
4. กุ้งขาว
มูลค่าผลผลิตของกุ้งขาว ในปี 2559 จานวน 182.59 ล้ านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่
ผ่านมาร้ อยละ 39.15 ตามปริมาณผลผลิ ตที่เพิ่ มขึ้นจากปี ที่ผ่ านมา 101 ตัน หรือเพิ่ มขึ้นร้อยละ 11.75
ส่วนราคาผลผลิตเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 31.75 บาทต่อกิโลกรัม หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.07
5. กุ้งกามกราม
ในปี 2557 - 2559 ไม่ มี ก ารผลิ ต กุ้ งก้ ามกรามในจั งหวัด พั ท ลุ ง เนื่ อ งจากต้ น ทุ น
การผลิตสูงไม่คุ้มกับผลผลิตที่ได้รับ
แสดงปริมาณการผลิตและมูลค่าสัตว์น้าเศรษฐกิจที่สาคัญของจังหวัดพัทลุง ปี 2557 – 2559
ชนิด
ปลานิล
ปลาดุก
ปลากะพง
กุ้งข้าว
รวม

ราคา
(บ./กก.)
82.92
49.75
165.00
174.17
-

ปี2557
ปริมาณ
(ตัน)
1,960.00
2,074.00
5.92
595.90
4,635.82

มูลค่า
(ลบ.)
162.52
103.18
0.98
103.79
370.47

ราคา
(บ./กก.)
80.00
48.17
150.00
158.25
-

2558
ปริมาณ
(ตัน)
1,896.00
2,077.00
2.53
960.08
4,805.61

มูลค่า
(ลบ.)
151.68
98.60
0.38
136.10
386.76

ราคา
(บ./กก.)
80.00
50.00
155.00
190.00
-

2559
ปริมาณ
(ตัน)
1960
1916
7.91
961
4,844.91

มูลค่า
(ลบ.)
156.80
95.80
1.23
182.59
436.42

ในปี 2557 – 2559 ผลผลิ ตและมู ล ค่าสั ตว์น้าเศรษฐกิจมีปริมาณลดและเพิ่ มสลั บ กันไปในแต่ล ะปี
ในปี 2559 มีปริมาณผลผลิตสูงสุด จานวน 4,844.91 ตัน และมีมูลค่าสูงสุดเช่นกัน จานวน 436.42 ล้าน
เปรียบเทียบการผลิตและมูลค่าสัตว์น้าเศรษฐกิจที่สาคัญของจังหวัดพัทลุง ปี 2557 – 2559
5,000
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2,000
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0
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2558
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2559

แผนพัฒนาจังหวัดพัทลุง พ.ศ.2561 - 2564

2) การผลิตภาคนอกการเกษตร
การผลิตภาคนอกการเกษตร ในปี 2557 มีจานวน 21,071 ล้านบาท และในปี 2558
จานวน 20,807 ล้านบาท ลดลง 246 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.17 สาขาอุตสาหกรรมลดลงจากปีที่ผ่านมา
มากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับภาคนอกการเกษตรสาขาอื่น ลดลงจานวน 737 ล้านบาท หรือร้อยละ 20.93
เนื่องจากราคายางพาราตกต่าส่งผลให้อุตสาหกรรมยาง ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักของจังหวั ดพัทลุง มีผลผลิตและ
มูลค่าต่าลงด้วย สาขาที่ลดรองลงมาคือ สาขาการศึกษา และสาขาลูกจ้างในครัวเรือน ส่วนสาขาอื่นๆ ขยายตัว
จากปีก่อนหน้านี้ ได้แก่สาขาโรงแรมและภัตตาคาร ร้อยละ 16.30 เนื่องจากจังหวัดพัทลุงมีแหล่งท่องเที่ยว
เชิ งนิ เวศน์ และวัฒ นธรรม ซึ่ งปั จ จุ บั น นั ก ท่ อ งเที่ ยวนิ ยมและให้ ค วามสนใจแหล่ งท่ อ งเที่ ยวลั ก ษณะดั งกล่ าว
และสาขาอื่ น ๆที่ ข ยายตั ว จากปี ก่ อ นหน้ า เช่ น กั น ได้ แ ก่ สาขาการก่ อ สร้ า ง สาขาตั ว กลางทางการเงิ น
ด้านอสังหาริมทรัพย์ การบริหารราชการ ฯ และการให้บริการชุมชน
การผลิ ต ภาคนอกการเกษตรในภาพรวม ปี 2554 – 2558 มี แ นวโน้ ม ลดลงทุ ก ปี
ในปี 2554 จ านวน 22,117 ล้ านบาท และลดลงเรื่อยๆ ซึ่งในปี 2558 จานวน 20,807 ล้ านบาท
ในห้วงระยะ 4 ปี ลดลงจานวน 1,310 ล้านบาท โดยเฉลี่ยลดลง ปีละ 327.50 ล้านบาท
แสดงการผลิตภาคนอกการเกษตรปี 2554 – 2558
ปี
2554
2555
2556
2557
2558

จานวน(ล้านบาท)
22,117
21,800
21,664
21,071
20,807

+เพิ่ม/-ลด
-

317
136
593
264

คิดเป็นร้อยละ
-

4.55%
0.63%
2.74%
1.26%

เปรียบเทียบสินค้าภาคนอกเกษตร ปี 2554 – 2558
22,500
22,000
21,500
น ้า า น กเก ร

21,000
20,500
20,000

2554 2555 2556 2557 2558
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2. ด้านสังคมและความมัน่ คง
2.1 ด้านสังคม
1) โครงสร้างประชากรจังหวัดพัทลุง
แสดงจานวนประชากรในจังหวัดพัทลุง แยกเป็นอาเภอ ปี 2559
ที่
อาเภอ
จานวน(คน)
ชาย
หญิง
ทั้งสิ้น
1 อาเภอเมืองพัทลุง
57,747
63,505
121,252
2 อาเภอกงหรา
18,028
18,158
36,186
3 อาเภอเขาชัยสน
22,033
22,935
44,968
4 อาเภอตะโหมด
15,740
16,100
31,840
5 อาเภอควนขนุน
40,609
43,888
84,497
6 อาเภอปากพะยูน
25,053
25,878
50,931
7 อาเภอศรีบรรพต
8,977
8,982
17,959
8 อาเภอป่าบอน
23,573
24,140
47,713
9 อาเภอบางแก้ว
12,880
13,073
25,953
10 อาเภอป่าพะยอม
17,447
18,340
35,787
11 อาเภอศรีนครินทร์
13,445
13,192
26,637
รวม
255,532
268,191
523,723
ที:่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ร้อยละ
23.15
06.09
08.59
06.08
16.13
09.72
03.43
09.11
04.95
06.83
05.08
100

ในปี 2559 จังหวัดพัทลุงมีประชากรทั้งหมด 523,723 คน แยกเป็น เพศชาย 255,532 คน และ
เพศหญิง 268,191 คน อาเภอที่มีประชากรมากที่สุด คืออาเภอเมืองพัทลุง รองลงมา คือ อาเภอควนขนุน
และอาเภอปากพะยูนตามลาดับ
ปี
2556
2557
2558
2559

แสดงจานวนประชากรจังหวัดพัทลุง ปี 2555-2559
ชาย
หญิง
รวม
(คน)
(คน
(คน)
250,072
261,331
511,403
253,264
264,757
518,021
255,365
267,358
522,723
255,532
268,191
533,856

-ลด
+เพิ่ม %
+1.30
+0.91
+0.20

ปี 2555 – 2559 จานวนประชากรในจังหวัดพัทลุง มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและ จานวนประชากรที่เพิ่มขึ้น
ในแต่ละปี มีอัตราที่ไม่แตกต่างกันมาก เนื่องจากในปัจจุบันแต่ละครอบครัวมีลูกค่อนข้างมาก
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แสดงข้อมูลประชากรตามช่วงวัย (ตั้งแต่ปี 2557 – 2559)
อายุ
ชาย
0-18 ปี
19-25ปี
26-59ปี
60 ปีขึ้นไป
รวม

ปี 2557
หญิง

รวม

ชาย

ปี 2558
หญิง

รวม

ชาย

ปี 2559
หญิง

รวม

64,935 60,979 125,914 63,591 59,856 123,447
62,181 58,612 120,793
27,054 26,358
3,412 27,289 26,570 53,859
27,307 26,680 53,987
124,651 129,765 254,416 125,717 130,670 256,387 126,552 131,531 25,883
35,429 47,031 82,460 36,284 48,267 84,551 37,360
49,631 86,991
252,069

264,133

516,202

252,081

265,363

518,244

253,400

266,454

519,854

การเปลี่ยนแปลงของจานวนประชากรของจังหวัดพัทลุงแต่ละช่วงวัย ในระหว่างปี 2557 – 2559 พบว่า
- วัยเด็ก อายุต่ากว่า 18 ปี มีจานวนลดลงทุกปี , วัยอายุ 19 – 25 ปี และวัยแรงงาน อายุ 26 -59 ปี
มีจานวนเพิ่มขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่องและวัยผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ก็เพิ่มขึ้นทุกปีเช่นกัน
- เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างเพศหญิงและเพศชาย พบว่า เด็กอายุ 0 – 25 ปี เพศชายมากกว่าเพศ
หญิง แต่ช่วงอายุ 26 – 59 ปี พบว่าเพศหญิงมีจานวนมากกว่าเพศชาย และวัยผู้สูงอายุ เพศหญิงมีจานวน
มากกว่าเพศชายเช่นกัน
2) ด้านแรงงาน
สถานภาพแรงงาน

2554

ปี พ.ศ.
2556
2557

2555

2558

2559

ประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไป

444,683

450,365

456,064

394,572

400,922

404,049

1.ผู้อยู่ในกาลังแรงงาน
1.1 กาลังแรงงานในปัจจุบัน
- ผู้มีงานทา
- ผู้ว่างงาน
1.2 กาลังแรงงานที่รอ
ฤดูกาล
2. ผู้ไม่อยู่ในกาลังแรงงาน
- ทางานบ้าน
- เรียนหนังสือ
- อื่นๆ
ประชากรอายุต่ากว่า 15 ปี
อัตราการจ้างงานต่อกาลัง
แรงงาน
อัตราการว่างงาน
อัตราการมีส่วนร่วมในกาลัง
แรงงาน

342,095
342,096
338,195
3,901
-

359,984
359,678
357,589
2,089
306

354,351
354,205
351,054
3,151
584

297,947
297,872
296,356
1,516
178

294,177
292,048
289,903
2,145
2,129

297,088
296,877
294,810
2,067
211

102,588
31,008
31,356
40,225
102,588
98.85

90,382
25,171
28,886
36,324
90,382
99.33

101,713
31,052
33,060
37,600
101,713
99.06

96,625
26,815
26,860
42,951
104,261
99.47

106,945
31,639
28,211
46,895
103,851
98.55

106,961
28,345
27,966
50,650
103,283
99.23

1.14
76.93

0.58
79.93

0.89
77.69

0.50
75.51

0.73
73.38

0.70
73.52

จากตารางข้างต้นแสดงให้เห็นว่าประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไป ซึ่งอยู่ในวัยแรงงาน ระหว่างปี 2554 2556 มีอัตราเพิ่มขึ้นทุกปี แต่ในปี 2557 มีอัตราลดลง และในปี 2558 – 2559 มีอัตราเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
สาหรับผู้ที่อยู่ในกาลังแรงงาน ระหว่างปี 2554 – 2555 มีอัตราเพิ่มขึ้น และในปี 2556 – 2558 มี
อัตราลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555 และในปี 2559 ลดลงจาก ปี 2558 เล็กน้อย
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3) ด้านการศึกษา
แสดงข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/สถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนฯ
ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/สถานรับเลี้ยงเด็ก หน่วยนับ
รวม
ก่อนวัยเรียนฯ
1
สังกัด อปท.
แห่ง
191
2
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
แห่ง
0
3
สังกัดหน่วยงานเอกชน
แห่ง
1
รวม
192

ร้อยละ
99.48
0.00
0.52
100.00

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/สถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวันเรียนในจังหวัดพัทลุง มีจานวน 192 แห่ง แบ่งเป็นสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 191 แห่ง สังกัดเอกชน จานวน 1 แห่ง
แสดงข้อมูลโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย และศูนย์การศึกษานอกฯ
ข้อมูลโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย
หน่วยนับ
รวม
ร้อยละ
และศูนย์การศึกษานอกฯ
1
ประถมศึกษา
แห่ง
277
95.76
2
มัธยมศึกษา
แห่ง
28
8.67
3
วิทยาลัย (ปวช./ปวส.)
แห่ง
6
1.86
4
มหาวิทยาลัย
แห่ง
1
0.31
5
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
แห่ง
11
3.41
รวม
323
100.00
วิทยาลัย มหาวิทยาลัย และศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ทั้งสังกัดภาครัฐและเอกชน จานวน 323 แห่ง
แบ่งเป็น ระดับประถมศึกษา จานวน 277 แห่ง ระดับมัธยมศึกษา จานวน 28 แห่ง ระดับวิทยาลัย (ปวช./
ปวส.) จานวน 6 แห่ง มหาวิทยาลัย จานวน 1 แห่ง และศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จานวน 11 แห่ง
แสดงข้อมูลผู้เรียนในสถานศึกษาของรัฐ/เอกชน จาแนกตามเพศ
ข้อมูลผู้เรียนในสถานศึกษาของรัฐ/
เอกชน จาแนกตามเพศ
1 ประถมศึกษา
2 มัธยมศึกษา
3 วิทยาลัย (ปวช./ปวส.)
4 มหาวิทยาลัย
5 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
รวม

หน่วยนับ
คน
คน
คน
คน
คน

ชาย

หญิง

รวม

ร้อยละ

19,038
10,493
3,363
216
4,108
37,214

17,970
9,626
2,283
644
2,611
33,134

37,008
20,119
5,646
860
6,719
70,352

52.60
28.60
8.03
1.22
9.55
100.00
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จานวนผู้เรียนในสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน มีจานวน 70,352 คน แบ่งเป็นระดับประถม
ศึกษา จ านวน 37,008 คน ระดั บ มั ธยมศึกษา จานวน 20,119 คน ระดับ วิท ยาลั ย (ปวช/ปวส) ระดั บ
มหาวิทยาลัย จานวน 860 คน และศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จานวน 6,719 คน
4) ด้านสาธารณสุข
1. บุ ค ลากรทางการแพทย์ ที่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นสถานพยาบาลทุ ก แห่ ง ทุ ก สั งกั ด ในเขตพื้ น ที่
ประกอบด้วย
แพทย์
จานวน ๑๐๖ คน อัตราส่วนต่อประชากร = ๑ : ๔,782
ทันตแพทย์
จานวน ๕๑ คน อัตราส่วนต่อประชากร = ๑ : 9,939
เภสัชกร
จานวน ๘๐ คน อัตราส่วนต่อประชากร = ๑ : ๖,336
พยาบาล
จานวน ๑,๑๐๔ คน อัตราส่วนต่อประชากร = ๑ : 459
นักวิชาการสาธารณสุข/เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน จานวน ๔๔๘ คนอัตราส่วนต่อประชากร = ๑: ๑,๑๖๕
จานวนผู้ป่วยมารับบริการ ในสถานบริการของรัฐ 6 อันดับแรก ปี พ.ศ. 2557-2559
อัน
ดับ
1
2
3
4
5
6

สาเหตุการป่วย
(กลุ่มโรค)
ปอดบวม
ภาวะแทรกซ้อนการตั้งครรภ์
โรงถุงลมโป่งพอง
บาดเจ็บบริเวณร่างกาย
โรคหลอดลม
โรคหืด

พ.ศ.2557
จานวน อัตราป่วย
1,664 317.61
1,348 257.29
1,170 223.32
1,145 218.55
893 170.45
869 165.87

ที่มา : สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

หน้า ๑๑๔

พ.ศ.2558
จานวน อัตราป่วย
3,392 644.07
2,708 514.20
1,946 369.51
2,105 399.70
2,143 406.91
1,530 290.52

พ.ศ. 2559
จานวน อัตราป่วย
1,153 218.93
738 140.13
615 116.78
520
98.74
676 128.36
423
80.32
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5) ครัวเรือนที่ไม่ผ่านเกณฑ์จปฐ.

จากการสารวจข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน ปี 2560 ครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ รายได้เฉลี่ยของ
คนในครัวเรือนต่อปี (รายได้เฉลี่ยต่ากว่า 38,000 บาท/คน/ปี) ปรากฏว่ายังมีครัวเรือน ที่ตกเกณฑ์
รายได้เฉลี่ยฯ จานวน 106 ครัวเรือน หรือร้อยละ 0.06 ของครัวเรือนทั้งหมด (จานวนครัวเรือน
ของจังหวัดพัทลุง ทั้งหมด 194,185 ครัวเรือน) โดยแยกเป็นรายอาเภอ ดังนี้
อาเภอ

ครัวเรือนทั้งหมด

ครัวเรือนที่ตกเกณฑ์
จานวน
ร้อยละ
31
0.06
3
0.03
15
0.14
34
0.21

เมืองพัทลุง
56,106
ควนขนุน
10,793
เขาชัยสน
15,691
ปากพะยูน
11,016
กงหรา
30,159
ตะโหมด
16,541
ป่าบอน
8,995
บางแก้ว
6,438
5
ศรีบรรพต
16,210
18
ป่าพะยอม
12,583
ศรีนครินทร์
9,653
รวม
194,185
106
ข้อมูลจากสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง

ร้อยละของครัวเรือนที่ตก
เกณฑ์
29.25
2.83
14.15
32.08

0.08

4.72

0.12

16.99

-

-

จังหวัดพัทลุงแบ่งพื้นที่การปกครองเป็น 11 อาเภอ มีอาเภอที่มีจานวนครัวเรือนตกเกณฑ์รายได้เฉลี่ยฯ
จานวน 6 อาเภอ ได้แก่ 1)อาเภอตะโหมด 2)อาเภอเมืองพัทลุ ง 3)อาเภอศรีบรรพต 4)อาเภอปากพะยูน
5)อาเภอบางแก้ว และ6)อาเภอควนขนุน
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2.2 ด้านความมั่นคง
1) สถิติคดีอาญา 4 กลุ่ม ปี ๒๕๕8– 2559

จับ

ปี 2559
รับแจ้ง
ผลปฏิบัติ

จับ

ปี 2560
รับแจ้ง
ผลปฏิบัติ

(คน)

(ราย)

(ร้อยละ)

(คน)

(ราย)

(ร้อยละ)

314

177

56.37

217

123

56.68

2.ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ได้แก่ปล้น
ทรัพย์ ชิงทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ ลักทรัพย์
ฉ้อโกง ยักยอกทรัพย์ วางเพลิง และอื่นๆ

673

218

32.39

651

243

37.33

3.ฐานความผิดพิเศษ ได้แก่ พ.ร.บ. ป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ร.บ.
คุ้มครองเด็ก พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ร.บ.
เครื่องหมายการค้า พ.ร.บ.ว่าด้วยการ
กระทาความผิดคอมพิวเตอร์ พ.ร.บ.ป่าไม้
พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ร.บ. ศุลกากร
และพ.ร.บ. ห้ามเรียกดอกเบีย้ เกินอัตรา

146

46

31.51

120

52

4.คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย ได้แก่ ยา
เสพติด อาวุธปืน และวัตถุระเบิด การพนัน
ความผิด พ.ร.บ.คนเข้าเมือง ความผิด
พ.ร.บ.สถานบริการและความผิด เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์

3,573

4,349

74.00

2,948

4,149

รวมคดีอาญา 4 กลุ่ม

4,706

4,790

3,936

4,567

ประเภทความผิด
1. ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ

ได้แก่ ฆ่าผู้อื่น ทาร้ายผู้อื่นถึงแก่ความ
ตาย พยายามฆ่า ข่มขืนกระทาชาเรา
และอื่นๆ

43.33

75.92

จากสถิติอาญา 4 กลุ่ม ดังกล่าว กลุ่มคดีที่เกิดและจับได้มากที่สุด คือคดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย คิด
เป็นร้อยละ 75.92 รองลงมาคือ ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ คิดเป็นร้อยละ 14.30 ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต
คิดเป็นร้อยละ 6.67 และฐานความผิดพิเศษ คิดเป็นร้อย 3.11 ตามลาดับ
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2) ยาเสพติด
สถิติการจับคุมคดียาเสพติดจังหวัดพัทลุง ปี 2555 – 2559
ปี
จานวนคดีจับคุม
จานวนราย
จานวนคน
2555
2,946
3,230
2556
3,585
4,015
2557
3,499
4,068
2558
2,952
3,529
2559
1,261
1,483

หมายเหตุ
+ 24.31%
+1.32%
-13.25%
-57.98%

เปรียบเทียบการจับคุมคดียาเสพติด ปี 2555 - 2559
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0

จานวนราย
จานวน น

2555

2556

2557

2558

2559

การจับคุมคดียาเสพติดระหว่างปี 2555 – 2559 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจนถึงปี 2557 และจากปี 2558
มีแนวโน้มลดลงถึงปี 2559
3) แรงงานต่างด้าว
จานวนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง 3 สัญชาติ ที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาทางานในจังหวัดพัทลุง
มากที่สุดคือ พม่า รองลงมา เป็นลาว และกัมพูชา ตามลาดับ และในปี 2557 จานวนคนต่างด้าวมากที่สุด
คือ 1,021 คน
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จานวนแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทางานถูกต้องตามกฎหมาย จาแนกตามสัญชาติ ปี 2554 – 2559
พ.ศ.
ไทย
16
24
0
0
1
3

2554
2555
2556
2557
2558
2559

จีน
22
23
11
29
6
8

อินเดีย
1
1
1
3
3
8

สัญชาติ
อังกฤษ พม่า
12
1
18
1
6
1
18
1
6
0
7
0

รวม
อเมริกัน ฟิลิปปินส์ ออสเตรเลีย
2
22
8
31
6
19
12
55
6
42
1
51
-

อื่นๆ
20
32
31
72
40
31

96
138
75
190
104
106

แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทางานถูกต้องตามกฎหมาย จาแนกตามสัญชาติ พบว่าสัญชาติที่เข้ามาทางานใน
จังหวัดพัทลุงมากที่สุดคือ ฟิลิปปินส์ รองลงมา จีน และอังกฤษ ตามลาดับ
เปรียบเทียบจานวนแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทางาน ปี 2554 - 2559
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

จานวน รงงาน ่างด้าว
( น)

2554

2555

2556

2557

2558

2559

3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1) ข้อมูลด้านทรัพยากรป่าไม้
การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ในพื้ น ที่ ป่ า ไม้ จั ง หวั ด พั ท ลุ ง มี เ นื้ อ ที่ ป ระมาณ 2,140,296 ไร่
หรือ 3,424.47 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยป่าสงวน 31 ป่า เนื้อที่ 756,469.25 ไร่ หรื อประมาณ
1,210.35 ตารางกิโลเมตร แต่ได้ส่ งมอบป่าสงวนแห่ งชาติส่ วนที่เสื่อมโทรมให้ กับส านักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่ อ เกษตรกรรม เพื่ อ น าไปด าเนิ น การจั ด สรรแก่ ร าษฎรตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ฏิ รูป ที่ ดิ น จ านวน 19 ป่ า
เนื้ อ ที่ 148,005.35 ไร่ เนื้ อ ประมาณ 236 ตารางกิ โ ลเมตร คงเหลื อ พื้ น ที่ ป่ า ตามกฎหมาย จ านวน
603,189 ไร่ หรือ 965 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยป่าบกมีลักษณะเป็นภูเขาในท้องที่อาเภอป่าพะยอม
อ าเภอศรี บ รรพต อ าเภอศรี น คริ น ทร์ อ าเภอกงหรา อ าเภอตะโหมด และอ าเภอป่ า บอน ซึ่ ง ทางราชการ
ได้ประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติเขาปู่ -เขาย่า และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด อีกส่วนหนึ่งจะเป็นป่าพรุ
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ในเขตรอบทะเลน้ อ ย และทะเลสาบซึ่ ง ทางราชการได้ ป ระกาศเป็ น เขตห้ า มล่ า สั ต ว์ ป่ า รวม 3 เขต คื อ
เขตห้ า มล่ า สั ต ว์ ป่ า ทะเลน้ อ ย เนื้ อ ที่ 94,481 ไร่ (ส่ ว นหนึ่ ง จะเป็ น พื้ น ที่ ผื น น้ าประมาณ 17,500 ไร่ )
เขตห้ามล่าสั ตว์ป่าทะเลหลวง พื้นที่ 215,000 ไร่ (ส่วนหนึ่งจะเป็นพื้นที่ผืนน้าประมาณ 22,000 ไร่) และ
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลา เนื้อที่ 155,599 ไร่ (ส่วนหนึ่งจะเป็นพื้นที่ผืนน้าประมาณ 103,749 ไร่)
จากการแปลตี ค วามการปกคลุ ม พื้ น ที่ ป่ า ไม้ จ ากภาพถ่ า ยดาวเที ย มครั้ ง ล่ า สุ ด เมื่ อ ปี พ.ศ 2558
จั ง หวั ด พั ท ลุ ง ยั ง คงเหลื อ พื้ น ที่ ป่ า สมบู ร ณ์ เป็ น พื้ น ที่ 615.64 ตารางกิ โ ลเมตร หรื อ 384777.60 ไร่
คิดเป็ น ร้อยละ 15.95 ของพื้ น ที่ จั งหวัด เนื่ องจากพื้ นที่ บางส่ ว นเป็ นพื้ นที่ ที่ราษฎรได้เข้าครอบครองทากิ น
ซึ่งได้สารวจไว้แล้วขณะนี้อยู่ในระหว่างการตรวจพิสูจน์สิทธิ์ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541
ประมาณ 220,620 ไร่ รวมทั้งยังคงมีการลักลอบตัดไม้ทาลายป่าเพื่อนาไม้ไปใช้สอย และยึดถือครอบครอง
เป็นที่ทากิน เป็นรายเล็กรายน้อยอยู่บ้าง จากสถิติในปีงบประมาณ 2560 ท้องที่จังหวัดพัทลุง มี การกระทาผิด
กฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ 39 คดี
2) ข้อมูลด้านแหล่งน้าผิวดิน และน้าใต้ดิน
- น้าผิวดิน ได้แก่ น้าในแม่น้าลาคลอง ทะเลสาบและในพื้นที่ชุ่มน้าที่เป็นน้าจืด ปกติน้าผิวดินจะได้รับ
การเติมจากฝน และจะหายไปตามธรรมชาติด้วยการะเหย การไหลออกสู่ทะเลและการซึมลงไปใต้ดิน
- น้าใต้ดิน เป็นน้าจืดที่ขังอยู่ในช่องว่างของดินหรือหิน และยังหมายถึงน้าที่ไหลอยู่ภายในชั้นหินอุ้มน้า
หรื อชั้น น้ า (Aquifer) ซึ่งอยู่ ตากว่าระดั บ น้ าใต้ ดิน (water table) ในบางครั้งก็มีป ระโยชน์ที่ จะแยกให้ เห็ นถึ ง
ความแตกต่างระหว่าง น้าใต้ผิวดินที่อยู่ใกล้และสัมพันธ์กับน้าผิวดิน กับ น้าผิวดินที่สัมพันธ์กับน้าใต้ผิวดินที่อยู่ลึก
มากในชั้นหินอุ้มน้า
3) ข้อมูลด้านภัยพิบัติ (ภัยแล้ง อุทกภัย วาตภัย แผ่นดินไหว การกัดเซาะชายฝั่ง) จังหวัดพัทลุงยังมีฝนตก
หนักทั้งจังหวัด ทาให้น้าป่าจากเทือกเขาบรรทัดไหล ขณะที่พื้ นที่โซนล่างริมทะเลสาบสงขลาในอาเภอเขาชัยสน,
บางแก้ว, ปากพะยูน และควนขนุน ซึ่งเป็นพื้นที่รับน้าเหนือจากเทือกเขาบรรทัดทาให้หลายหมู่บ้านน้าท่วม และ
ยังมีภัยธรรมชาติอื่นๆ ภัยแล้ง อุทกภัย วาตภัย แผ่นดินไหว การกัดเซาะชายฝั่ง
4) ข้อมูลด้านขยะมูลฝอย
ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนในจังหวัดพัทลุง ประมาณวันละ 525 ตัน (คานวณภายใต้ฐานประชากร
เดือนกันยายน 2560 ในอัตราการเกิดขยะมูลฝอยในพื้นที่เขตเทศบาลเมือง 1.15 กิโลกรัม/คน/วัน ในพื้นที่
เทศบาลต าบล 1.02 กิ โ ลกรั ม /คน/วั น ) และในพื้ น ที่ เทศบาลต าบล 0.91 กิ โลกรั ม /คน/วั น ) ปั ญ หาด้ า น
การจัดการขยะมูลฝอยจึงมีแนวโน้มรุนแรงยิ่งขึ้นเนื่องจากอัตราการผลิตขยะมูลฝอยในปริมาณสูง ประกอบกับ
การจัดหาพื้นที่ใหม่เพื่อใช้เป็นสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย เป็นไปได้ยากมาก
จังหวัดพัทลุงมีสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาลมีเพียงแห่งเดียว คือ สถานที่กาจัดขยะของ
เทศบาลเมืองพัทลุง สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ที่มีการจัดเก็บขยะมูลฝอยก็จะมีสถานที่กาจัดไม่ถูก
หลักสุขาภิบาล เช่น การเทกองบนพื้นดิน การเผาในที่โล่งและการฝังหลุม เป็นต้น สถานการณ์ด้านการจัดการขยะ
มูลฝอย จึงยังเป็นปัญหาที่ท้าทายศักยภาพและการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งวิธีการจัดการ
ขยะมูลฝอยที่ได้ผลอย่างถาวรและยั่งยืน คือ การมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะมูลฝอยจากแหล่งกาเนิดและการ
นาขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ วิธีการลดปริมาณขยะมูลฝอยสามารถทาได้โดยใช้หลัก 3R คือ ลดการใช้
(Reduce) การใช้ซ้า (Reuse) และการรีไซเคิล (Recycle) ส่วนการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย เช่น การนาขยะรี
ไซเคิลไปขาย การนาขยะอินทรีย์ไปทาปุ๋ยหมักและน้าหมักชีวภาพ
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- ข้ อ มู ล ด้ า นคุ ณ ภาพแหล่ ง น้ าของจั ง หวั ด พั ท ลุ ง พิ จ ารณาจากค่ า ออกซิ เจนละลายน้ า (Dissolved
Oxygen : DO) และความสกปรกในรูปสารอิ นทรีย์ (Biochemical Oxygen Demand : BOD) เป็นหลัก พบว่า
คุณภาพน้า ลุ่มน้าทะเลสาบสงขลาในพื้นที่จังหวัดพัทลุง จากสถานีตรวจวัดคุณภาพน้าบริเวณทะเลสาบสงขลา
จานวน 6 สถานี
- ข้อมูลด้านคุณภาพอากาศและเสียงของจังหวัดพัทลุง โดยรวมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน แต่ในบางพื้นที่ จะมี
ปัญหาเรื่องเหตุราคาญกลิ่นเหม็นจากฟาร์มสุกร และควันจากการเผาวัสดุที่เหลือใช้จากการเกษตร สาหรับมลพิษ
ทางอากาศในเขตชุมชนเมือง ส่วนใหญ่เป็นมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นจากยานพาหนะ โดยเฉพาะฝุ่นละอองก๊าซ
พิษและควัน นอกจากนี้ยังอาจเกิดมลภาวะทางอากาศจากการเผามูลฝอยจากบ้านเรือนหรือชุมชน จึงไม่มีสถานี
จัดเก็บข้อมูลคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ
- ข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
จังหวัดพัทลุง มีความหลากหลายทางชีวภาพมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งความหลากหลายทางชีวภาพใน
ระบบนิเวศวิทยาป่าบก และความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศวิทยา ป่าพรุและทะเลสาบ ที่มีส่วน
สนับสนุนหรือก่อเกิดภูมิปัญญาชาวบ้าน และผลิตภัณฑ์ชุมชนของคนพัทลุง

-------------------------------------
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4. การวิเคราะห์ประเด็นการพัฒนา ที่เชื่อมโยงกับกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศ 4 มิติ
จังหวัด

ภาพรวม

พัทลุง
ค่ากลางของ
ประเทศ

30.55
31.27

มิติการพัฒนา

การพัฒนาแบบทั่วถึง

การเติบโตทางเศรษฐกิจ

การเติบโตทางเศรษฐกิจ
สีเขียว

ประสิทธิภาพของภาครัฐ

ข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาจังหวัดพัทลุง
การพัฒนาแบบ การเติบโตทาง การเติบโตทาง
ทั่วถึง
เศรษฐกิจ
เศรษฐกิจสีเขียว
27.31
22.06
33.91
27.14
29.73
22.53

ประสิทธิภาพ
ของภาครัฐ
38.93
45.68

ตัวชี้วัด

ประเทศ

พัทลุง

หน่วย

ร้อยละของประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน*
สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้*
ร้อยละผู้อยู่ในระบบประกันสังคมต่อกาลังแรงงาน
อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากร*
จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยประชากรไทยอายุ 15-59 ปี
ค่าเฉลี่ย O-net ม.3
อัตราการเปลี่ยนแปลงของรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนใน
จังหวัด
อัตราการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
อัตราการว่างงาน*
อัตราส่วนหนีเ้ ฉลีย่ ต่อรายได้เฉลีย่ ของครัวเรือน
อัตราส่วนการออมเฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ยของครัวเรือน
ผลิตภาพแรงงาน
อัตราการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้ในจังหวัด
ปริมาณขยะในจังหวัด*
สัดส่วนปริมาณการใช้น้ามันเชื้อเพลิงเพื่อยานพาหนะต่อ
ประชากร*
สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือนต่อประชากร*

10.43
0.411
18.76
2,980
8.90
34.95
1.75

17.71
0.414
15.28
4,720
9.40
35.96
-8.96

ร้อยละ
ร้อยละ
คน/แพทย์
ปี
คะแนน
ร้อยละ

-0.41
0.75
6.67
19.97
110,895
0.01
247,105
284

-2.14
0.73
9.64
20.18
61,487
-1.52
190,895
149

ร้อยละ
ร้อยละ
เท่า
ร้อยละ
บาท/คน
ร้อยละ
ตัน
ลิตร/คน

464

427

สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคทีไ่ ม่ใช่ครัวเรือนต่อ GPP*

7,289

4,985

สัดส่วนปริมาณน้ามันเชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรมต่อ
GPP ภาคอุตสาหกรรม*
ร้อยละของสถานพยาบาลทีไ่ ด้รับการรับรองคุณภาพ HA
ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงน้าประปา
ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงไฟฟ้า
ร้อยละของประชากรที่เข้าถึงอินเตอร์เน็ต
ร้อยละภาษีที่ท้องถิ่นจัดเก็บได้ต่อรายได้รวมทีไ่ ม่รวมเงิน
อุดหนุนและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ความสามารถในการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัด

178

NA

74.76
15.77
88.41
32.73
12.19

81.82
10.97
92.75
30.49
13.96

กิโลวัตต์ชั่วโมง/คน
กิโลวัตต์ชั่วโมง/ล้าน
บาท
ลิตร/ล้าน
บาท
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

92.11

68.80

ร้อยละ

หมายเหตุ: ตัวชี้วัดที่มีเครื่องหมาย * คือ ตัวชี้วัดที่มีการผกผันข้อมูล
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มิติการพัฒนาแบบทั่วถึง
มิติการพัฒนาแบบทั่วถึงของจังหวัดพัทลุงอยู่ที่ร้อยละ 27.31 ในขณะที่ ค่ากลางระดับประเทศ
อยู่ที่ร้อยละ 27.14 ในจ านวนทั้ง 6 ตัวชี้วัด มีตัวชี้วัดที่ยังอยู่ในระดับต่ากว่าค่ากลางของประเทศ จานวน
4 ตัวชี้วัด คือร้อยละของประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ ร้อยละผู้อยู่ในระบบ
ประกัน สั งคมต่อกาลังแรงงาน และอัตราส่ว นแพทย์ต่อประชากร เมื่อเทียบกับปีที่ แล้ ว ตัว ชี้วัดมีค่าที่สู งขึ้น
คนพัทลุงยังคงประสบปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้าและความยากจน จานวนแพทย์ก็ยังคงมีน้อยเมื่อเทียบเป็น
อัตราส่วนกับประชากรในจังหวัด ทาให้ต้องรับภาระในการดูแลคนไข้ต่อแพทย์1คนค่อนข้างสูง จานวนแรงงานที่
อยู่ในระบบประกันสังคมก็ลดน้อยลง ดังนั้นตัวชี้วัดเหล่านี้ยังคงเป็นปัญหาที่ต้องรับการดูแลและแก้ไขอย่างไร
ก็ตาม ตัวชี้วัดด้านการศึกษา คือ จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยประชากรไทยอายุ 15 – 59 ปี และค่าเฉลี่ยคะแนน
O-Net ม.3 เพิ่มขึ้น แสดงให้เห็นว่าเยาวชนของจังหวัดพัทลุงให้ความสาคัญกับการศึกษามากขึ้น ประกอบการ
ผลักดันจากจังหวัดในการส่งเสริมคนคุณภาพให้มีการเรียนรู้ในทุกช่วงวัน แนวโน้มในการพัฒ นาจึงสูงขึ้น และ
เป็นไปในทิศทางดี
เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ประเด็นที่จังหวัดควรให้ความสาคัญ คือ การให้ความรู้และส่งเสริม
ให้ประชาชนใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวิต เพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้มากขึ้น
การสร้างแรงจูงใจให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบประกันสังคม เพื่อให้แรงงานในจังหวัดพัทลุงมีหลักประกันและ
ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ และมีสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือพัฒนาคุณภาพชีวิตรวมถึงการส่งเสริมการบริหาร
จัดการบริหารทางสาธารณสุขขั้นปฐมภูมิเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาในการกระจายความช่วยเหลือทางการแพทย์และ
การบริหารด้านสุขภาพ
มิติการเติบโตทางเศรษฐกิจ
การเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จของจั งหวัด พั ท ลุ ง ร้อ ยละ 22.06 ต่ ากว่า ค่ ากลางประเทศ
ตัวชี้วัดในมิตินี้มีทั้งหมด 6 ตัวชี้วัด และมีตัวชี้วัดที่อยู่ในระดับต่ากว่าค่ากลางของประเทศ จานวน 3 ตัวชี้วัด
คืออัตราการเปลี่ยนแปลงของรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนในจังหวัด อัตราการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัดและผลิตภาพแรงงาน แสดงให้เห็นว่า เนื่องจากศักยภาพการผลิตส่วนใหญ่ของจังหวัดพัทลุง อยู่ในภาค
การเกษตร เมื่อประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่าก็อาจส่งผลต่ออัตราการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์มวลรวมที่
ลดลงของจังหวัด และอัตราการว่างงานที่เพิ่มขึ้น เพราะแรงงานอาจถูกยกเลิกจ้างเมื่อนายจ้างประสบปั ญหา
ดังกล่าว ประชาชนจังหวัดพัทลุงจึงมีรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนและการออมที่ลดน้อยลง เมื่อรายได้ที่มีไม่สามารถ
ตอบโจทย์ระดับการบริโภคเดิมที่เป็นอยู่ก็ทาให้ประชาชนมีหนี้สินที่เพิ่มขึ้น สถานการณ์ดังกล่าวจะส่งผลต่อการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวได้
ดังนั้นประเด็นที่จังหวัดควรให้ความสาคัญ คือ ส่งเสริมและให้ความรู้การจัดการการเงินที่ถูกต้อง
ในระดับครัวเรือน (ทาบัญชีครัวเรือน) เพื่อพัฒนาพฤติกรรมการใช้จ่าย สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรเพื่อพัฒนา
อาชีพและรายได้ เร่งพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้มีความสามารถในอาชีพที่หลากหลาย ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต
แรงงาน และสนั บ สนุ น การปลู ก พื ช ทางเลื อ กและการท าเกษตรผสมผสานในพื้ น ที่ ที่ มี ค วามเหมาะสม เพิ่ ม
ประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าและการบริการ รวมทั้งพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ผู้ประกอบการและขยายช่องทางการตลาดจาหน่ายสินค้าทั้งในและต่างประเทศ
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มิติการเติบโตทางเศรษฐกิจสีเขียว
จังหวัดพัทลุงมีมิติการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสีเขียวในปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 33.91 ซึ่งสูงกว่าค่ากลาง
ประเทศ ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 22.53 ในมิตินี้มีจานวนตัวชี้วัดทั้งหมด 6 ตัวชี้วัด มีระดับที่ดีกว่าค่ากลางเป็นส่วนใหญ่
ตัวชี้วัดที่ยังต่ากว่าค่ากลางระดับประเทศ คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ปาไม้ในจังหวัด เนื่องจากการบุกรุก
ถางป่า และการรุกล้าผืนป่ายังคงมีอยู่ ซึ่งส่วนใหญ่ผู้บุกรุกได้ถูกดาเนินการตามกฎหมาย สภาพแวดล้อมและ
ความสมบูรณ์ของธรรมชาติประสบปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม ปริมาณขยะมีค่าต่ากว่าระดับกลางของประเทศแต่
มีอัตราสูงขึ้น เมื่อเทียบกับปีก่อนเพราะยังขาดการคัดแยกขยะจากต้นทางและการบริหารจัดการขยะอย่างถูกหลัก
วิชาการ
ประเด็นที่จังหวัดควรให้ความสาคัญ คือการขยายโครงการปลูกป่า เพื่อเพิ่มพื้นที่ สีเขียว ส่งเสริมและ
ปลูกจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ มีการป้องกันและปราบปรามผู้บุกรุกป่าอย่างจริงจัง
และการจัดสรรที่ดินทากินให้กับประชาชนเพื่อช่วยเหลือผู้เดือดร้อนและป้องกันการบุกรุกป่าอีกทางหนึ่งควบคู่ไป
กับการฟื้นฟูผืน ป่าและแหล่งน้ า นอกจากนี้ ควรมีการส่งเสริมให้ ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ และมีการ
บริหารจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ เพื่อลดปริมาณขยะและเพิ่มความเป็นสุขอนามัยของคนจังหวัดพัทลุง
มิติประสิทธิภาพของภาครัฐ
การพัฒ นาด้านประสิ ทธิภ าพของภาครัฐของจังหวัดพั ทลุ งอยู่ที่ร้อยละ 38.93 ต่ากว่าค่ากลางของ
ประเทศ ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 45.68 ในจานวน 6 ตัวชี้วัด มี 3 ตัวชี้วัด ที่ยังอยู่ในระดับต่ากว่าค่ากลางของประเทศ
คือร้อยละของครอบครัวที่น้าประปาเข้าถึง ร้อยละของประชากรที่เข้าถึงอินเตอร์เน็ต และความสามารถในการ
เบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัด ถึงแม้การเข้าถึงบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของประชาชน เช่นน้าประปา
ในจังหวัดพัทลุงยังไม่ครอบคลุมทั้งจังหวัด แต่ระดับการพัฒนาเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านี้ เพราะจังหวัด
พัทลุงมีความพยายามในการดาเนินการเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการดังกล่าวได้ครอบคลุม มากยิ่งขึ้นจากปีก่อน
หน้านี้เช่นกัน แสดงถึงแนวโน้มการพัฒนาที่ดีขึ้น แต่ก็ยังต้องให้ความสาคัญเพื่อให้พัฒนาไปในระดับเดียวกันกับ
ค่ากลางของประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวจังหวัดพัทลุงต่อไป
จังหวัดจึงควรให้ความสาคัญกับการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค การ
ขยายเขตบริการน้าประปาและโครงข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์มากยิ่งขึ้น ส่วนความสามารถ
ในการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัด การบริหารจัดการดังกล่าว ควรมีการวางแผนล่วงหน้า และมีการเตรียม
ความพร้อมในขั้นตอนที่ต้องใช้เวลามาก เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปอย่างราบรื่น การเบิกจ่ายสามารถทาได้อย่า
มีประสิทธิภาพ และการดาเนินงานโครงการต่างๆ เป็นไปตามกรอบเวลาที่วางแผนไว้
ดังนั้น ประเด็นการพัฒนาที่จังหวัดจะต้องดาเนินการแก้ไขและให้ความสาคัญสรุปดังนี้ คือ
1. สร้างแรงจูงใจให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบประกันสังคม
2. การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า และการบริการรวมทั้งพัฒนา
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการและขยายช่องทางการตลาดจาหน่ายสินค้าทั้งในและต่างประเทศ
3. ให้ความรู้และส่งเสริมให้ประชาชนใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวิต
4. พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ
5. ขยายโครงการปลูกป่า เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
6. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นที่และสาธารณูปโภค
7. ขยายเขตบริการน้าประปาและโครงข่ายอินเตอร์เน็ต
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เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด
จุดยืนและตาแหน่งการพัฒนาทางยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning)
จากการทบทวนความเปลี่ ย นแปลงทางนโยบายรัฐ บาล และทิศทางในการพัฒ นาประเทศ ในช่ว ง
ปีงบประมาณ 2561- 2564 และทิศทางการพัฒ นาความจาเป็นของพื้นที่ จากการวิเคราะห์ ส ภาพการณ์
ที่เป็นความต้องการของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย และสถานการณ์ของจังหวัดเป็นอยู่ปัจจุบัน ความต่อเนื่องของการ
พัฒนาจากปีงบประมาณที่ผ่านมา และความจาเป็นในการพัฒนาในอนาคต ทาให้ได้ความจาเป็นทางยุทธศาสตร์
การพัฒนาหลากหลายประเด็น แต่เมื่อนามาวิเคราะห์ความสาคัญต่อการแข่งขันและการพัฒนาจังหวัด ความ
จาเป็นเร่งด่วนผลประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ และความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
ของกลุ่มจังหวัดและนโยบายของรัฐบาล และศักยภาพของจังหวัดพัทลุงจึงได้กาหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ ซึ่ง
เป็ น จุ ด ยื น หลั ก ของการพั ฒ นาจั ง หวั ด พั ท ลุ ง ที่ จ ะใช้ เ ป็ น ทิ ศ ทางให้ บ รรลุ ผ ลด้ ว ยวิ ธี ก ารทางยุ ท ธศาสตร์
ประกอบด้วย
1. เมืองเศรษฐกิจทางการเกษตรสร้างสรรค์บนฐานความรู้และนวัตกรรม ศูนย์กลางแห่งอาหารคุณภาพ
ปลอดภัยของภาคใต้ ประเทศ อาเซียน และระดับโลก
- การเสริ มสร้ า งเมืองให้ มีค วามมั่น คงทางอาหารให้ มีค วามสมบูร ณ์แ ละมี คุณ ภาพ ตั้ งแต่ร ะดั บ
ครัวเรือน ชุมชน หมู่บ้าน ให้มีแหล่งอาหารของตนเอง
- การสร้างความอุดมสมบู รณ์ของโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร สนับสนุนกระบวนการผลิ ต
ให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด
2 .พัฒนาการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน
- พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดที่มีความโดดเด่น
- พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการการท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์และได้มาตรฐาน
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน
- พัฒนาระบบโลจิสติกส์ทางการท่องเที่ยว และสร้างสิ่งอานวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว
3. สร้างและพัฒนาคนพัทลุงให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์รองรับการพัฒนาจังหวัดและการเติบโตสู่อนาคต
ปลูกฝังจิตสานึกและสร้างวินัยในการเคารพกฎหมายอย่างเคร่งครัด สอดคล้องกับนโยบายเมืองลุง เมืองบายใจ
(วินัยจราจร/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม)
- การนาทุนทางศาสนาวัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญา มาเพิ่มคุณค่าทางสังคม และเพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
- พัฒนาศักยภาพคนพัทลุงทุกช่วงวัยให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและการเจริญเติบโตของประเทศ
4. รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยแบ่งตามระบบนิเวศ ป่า เขา นา เล
- การเตรี ย มความพร้ อมเมื อ ง เพื่ อรั บมื อ กับ การเปลี่ ย นกั บสภาวะภู มิอ ากาศโลก และภัย พิบั ติ
(ลุ่มน้าหลัก ๗ ลุ่มน้า ภัยแล้ง น้าท่วม ดินถล่ม) การจัดการน้าท่วม น้าแล้ง

หน้า 124

แผนพัฒนาจังหวัดพัทลุง พ.ศ.2561-2564

- ส่งเสริมให้ความรู้พัฒนาพลังงานทางเลือก เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน เน้นการพึ่งตนเองทาง
พลังงานใน การนาทรัพยากรธรรมชาติและวัสดุเหลือใช้มาผลิตพลังงาน
- การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอย่างมีประสิทธิภาพแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ในชุมชนเมือง
และในพื้นที่ท่องเที่ยวหลัก
5. สร้างเมืองให้เป็นเมืองที่ปลอดภัย น่าอยู่ และสันติสุข
- การเพิ่มโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาการคมนาคมขนส่ง และระบบโลจิสติกส์รองรับการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว การขนส่งผลผลิ ตทางการเกษตร เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยทาให้คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนดีขึ้น
- การเสริ ม สร้ า งความพร้ อ มของจั ง หวั ด ในการพั ฒ นาสู่ ป ระชาคมอาเซี ย น และประชาคมโลก
เน้นจังหวัดเป็นเมืองพร้อมสู่สากล
- การเสริมสร้างขีดความสามารถทางการบริหารจัดการของจังหวัดเพื่อรองรับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศไทยและการขับเคลื่อนตามแนวนโยบายของจังหวัด มุ่งเน้นการสร้างจังหวัดเป็นเมืองที่ Smart ในการ
บริหารจัดการ
การประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตร์ (SWOT Analysis)
จั ง หวั ด พัท ลุ ง ได้ด าเนิ น การประเมิ น ศั ก ยภาพการพั ฒ นาจั ง หวั ด ในปั จ จุ บัน และโอกาสการพั ฒ นา
ในอนาคต ในด้ านการเกษตร จากการวิเคราะห์พบว่า จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม (SWOT Analysis)
ในรอบปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ สามารถสรุปได้ดังนี้
จุดแข็ง (Strengths)
การประเมิ น ศั ก ยภาพทางยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นจุ ด แข็ ง เป็ นการประเมิ น จุด เด่ น ของจั งหวั ด พั ท ลุ ง ที่ จ ะ
ดาเนินการให้จุดยืนการพัฒนาบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งจากการวิเคราะห์จุดแข็ง มีดังนี้
S1 จังหวัดพัทลุงมีพื้นที่เหมาะสมต่อการทาการเกษตร (Zoning) และเป็นแหล่งผลิตผลผลิตทางการ
เกษตรที่มีความหลากหลาย สามารถสร้างงาน สร้างรายได้แก่จังหวัด เช่น ยางพารา ข้าว การประมง และการปศุ
สัตว์ มีสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรที่เป็นเอกลักษณ์ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ วัฒนธรรมของจังหวัดที่โดดเด่น และ
มีศักยภาพ เช่น ข้าวสังข์หยดพัทลุง
S2 มีแหล่งเรี ยนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีปราชญ์เกษตรที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ ทั้งด้านพืช ปศุสั ตว์
ประมง เกษตรผสมผสาน เศรษฐกิจ พอเพียง รวมถึงมีโ ครงการพระราชดาริในพื้นที่ที่เป็นแหล่ งเรียนรู้ของ
ประชาชน
S3 ท าเลที่ ตั้ ง จั ง หวั ด อยู่ กึ่ ง กลางของภาคใต้ สามารถเชื่ อ มโยงกั บ จั ง หวั ด ที่ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลางการค้ า
การท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ฝั่งอันดามัน จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง และการเดินทางสู่ภูมิภาค
อาเซียน
S4 มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่หลากหลายทั้งนิเวศน์ป่าเขา แหล่งอารยธรรม ประวัติศาสตร์ และ
สิ่งศักดิ์สทิ ธิ์ทางศาสนา
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S5 ทรัพยากรทางธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ ดินดี น้าพอเพียง มีพื้นที่ป่าเป็นแหล่งต้นน้าและเป็น
พื้นที่ชุ่มน้า (ramsarsite) แห่งแรกของประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ คงความหลากหลายทางชีวภาพ และเป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญของจังหวัด
S6 มีเส้นทางสายหลักตัดผ่านทั้งระบบรางและถนน ทาให้เกิดความสะดวกในการคมนาคม การขนส่ง
การเดินทางรองรับการท่องเที่ยว
S7 ระบบการดู แลสุ ขภาพในระดับปฐมภูมิแ ละเชิง พื้นที่ มีค วามเข้ มแข็ งในการสร้ างเสริ มสุ ข ภาพ
และมีภาคีเครือข่ายในระดับชุมชน หมู่บ้าน และตาบลที่มีศักยภาพ และเข้มแข็ง วิถีประชาชนเป็นไปอย่างเรียบง่าย
ยังมีค่านิยมการพึ่งตนเองทางสุขภาพ และมีหน่วยบริการโรงพยาบาลที่มีการจัดบริการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน HA
S8 มีสถานศึกษาในทุกระดับ มีมหาวิทยาลัยในพื้นที่ มีผลงานทางการวิจัยและพัฒนา ที่รองรับการ
พัฒนาทางการเกษตร สังคม และการพัฒนาในมิติอื่นๆของจังหวัด
S9 จังหวัดมีนโยบายในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การป้องกันและแก้ไขการทุจริตคอรัปชั่น
และการสร้างความปรองดองสมานฉันท์อย่างจริงจัง และมีเครือข่ายความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั่วทั้งจังหวัด
จุดอ่อน (Weaknesses)
การประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตร์ด้านจุดอ่อน เป็นการประเมินจุดด้อยในการดาเนินการให้จุดยืนไม่
บรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งจากการวิเคราะห์จุดอ่อน มีดังนี้
W1 การจัดการผลผลิตทางอุตสาหกรรมการเกษตร และการสร้างมูลค่าเพิ่มยังขาดการบริหารจัดการ
การวิจัย เทคโนโลยี และเงินทุน ทาให้ขาดโอกาสทางการแข่งขันสินค้าเกษตรขาดเทคโนโลยีการผลิตให้ได้
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ผลผลิตต่อไร่ต่าเมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนบ้านใกล้เคียง
W2 การผลิตทางการเกษตรเน้นกิน ใช้ เหลือขาย การพัฒนาทางการเกษตรเชิงการค้าเพิ่ม เริ่มพัฒนา
เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเกษตรกรรายย่อย ขาดการรวมกลุ่ม ขาดอานาจต่อรอง องค์ความรู้ทางการเกษตร
เป็นองค์ความรู้ที่สืบทอดกันมา ขาดการพัฒนาให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง การแข่งขันกับสังคมและคู่แข่งจากภายนอก
W3 ประชากรทางการเกษตรลดลง โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ ขาดแคลนแรงงานในภาคการเกษตร และขาด
บุคลากรในการวิจัยและพัฒนา (R&D) เชิงนวัตกรรม เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน ตั้งแต่ ต้นน้า
กลางน้า ปลายน้า
W4 เกษตรกรทาการเกษตรรูปแบบเชิงเดี่ยว ส่งผลต่อภาวะความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาสินค้า
เกษตร การรวมกลุ่มของเกษตรกรในหลายพื้นที่ยังไม่เข้มแข็ง การดาเนินกิจกรรมยังขาดความต่อเนื่อง
W5 แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพัทลุงยังไม่ได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานการท่องเที่ยวนานาชาติ
ขาดการเชื่อมโยงกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องของด้านการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด ไม่มีการ ประชาสัมพันธ์
ด้านการท่องเที่ยวในระดับนานาชาติ
W6 ระบบการคมนาคมขนส่งยังไม่เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยว และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
ออกสู่ตลาดและมีเส้นทางหลักน้อย ไม่ได้มาตรฐาน
W7 ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เศรษฐกิจ การเติบโตของเศรษฐกิจ รายได้เฉลี่ยต่อหัวและ
ผลิตภาพแรงงานต่ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศขาดการสร้างมูลค่าเพิ่ม
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W8 ข้อมูลสารสนเทศที่ใช้สนับสนุนในการวางแผนพัฒนาด้านต่างๆ ยังไม่สมบูรณ์และไม่เป็นเอกภาพ
ขาดการเชื่อมโยงและบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ
โอกาส (Opportunities)
การประเมินศักยภาพทางยุ ทธศาสตร์ด้านโอกาส เป็นการประเมินปัจจัยภายนอกที่ส่ งเสริมให้ การ
ดาเนินการให้จุดยืนบรรลุผลสัมฤทธิ์
O1 นโยบายของรัฐบาลที่มีการส่งเสริมด้านโลจิสติกส์เชื่อมโยงในกลุ่มจังหวัด และอาเซียน
O2 การพัฒ นาเทคโนโลยี ส มัย ใหม่ทาให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่ งข้อมูล การเรียนรู้ได้ส ะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น ส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการเรียนรู้ของประชาชน
O3 นโยบายของรั ฐ บาลที่ เ น้ น การขั บ เคลื่ อ นโครงการตามแนวพระราชด าริ การพั ฒ นาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาของจังหวัดที่มีต้นทุนทางสังคม
O4 นโยบายการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสนับสนุนการลดต้นทุนการผลิ ตเพิ่มคุณภาพชีวิต
ของเกษตรกร สร้างความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นทางออกในการพึ่งตนเองของเกษตรกรรายย่อย
O5 การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทาให้นักท่องเที่ยวจากประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ และประเทศอื่นๆ
เข้ามาในพื้นที่มากขึ้น
O6 การเติบโตของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ และการท่องเที่ยวแบบเดินทาง
ด้วยตนเอง เป็นโอกาสในการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัด
O7 การเข้ า สู่ ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น (AEC) เป็ น ช่ อ งทางในการสร้ า งงานสร้ า งรายได้ ใ ห้ กั บ
เกษตรกร จากการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและการบริการแก่นักท่องเที่ยว บนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล
O8 ภาครัฐให้ความสาคัญกับการทาการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของเกษตรกร
ในการส่งเสริมให้เป็นหนึ่งในจังหวัดเมืองเกษตรสีเขียว (Green City)
O9 จังหวัดใกล้เคียง (สงขลา ตรัง นครศรีธ รรมราช) มีอุตสาหกรรมทางการเกษตร และอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องทางการเกษตร ซึ่งเป็นแหล่งรองรับผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัด
O10 การก าหนดจุ ด ยื น ทางยุ ท ธศาสตร์ ข องประเทศ กลุ่ ม จั ง หวั ด อ่ า วไทย อั น ดามั น ( Strategy
Position) ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาด้านการเกษตรและสหกรณ์
ภัยคุกคาม (Threats)
การประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตร์ด้านอุปสรรคเป็นการประเมินปัจจัยภายนอกที่คุกคามต่อการ
ดาเนินการให้จุดยืนไม่บรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งจากการวิเคราะห์อุปสรรค มีดังนี้
T1 ภัยธรรมชาติ ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ การเกิดอุทกภัย ภัยแล้ง ดินถล่ม การเกิด โรค
ระบาดในสัตว์ และพืชทาให้ผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย
T2 ความไม่มีเสถียรภาพของราคาผลผลิตทางการเกษตรมีภาวะความเสี่ยงต่อการลงทุน และการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของสังคมโลก ส่งผลต่อผลผลิตหลักของจังหวัด ขาดการบริหารจัดการผลผลิตที่เป็นมืออาชีพ
T3 กลุ่ มทุน หรือผู้ ประกอบการรายใหญ่จากภายนอกมีศักยภาพในการผลิ ตและการตลาดมากกว่า
เกษตรกรรายย่อยในพื้นที่ จึงทาให้เกษตรกรในพื้นที่ขาดโอกาสในการแข่งขัน
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T4 ความเปลี่ ย นแปลงของสั ง คมภายนอก ท าให้ ค นรุ่ น ใหม่ ข าดแรงจู ง ใจในการประกอบอาชี พ
เกษตรกรรม
T5 ราคาปั จ จั ย การผลิ ตที่สู งขึ้ น ส่ งผลให้ ต้น ทุนการผลิ ต สู ง ขึ้น มีพ่ อค้า คนกลางที่ เข้า มามีบทบาท
ในการกาหนดราคารับซื้อผลผลิตการเกษตร
T6 มาตรการกีดกันทางการค้าทั้งระดับมหภาคและจุลภาคส่งผลกระทบต่อวิถีตลาดสินค้าเกษตร
T7 ระเบียบ กฎหมาย หรือหลักเกณฑ์การปฏิบัติของภาครัฐและความไม่ต่อเนื่องเชิงนโยบายไม่เอื้อต่อ
กระบวนการผลิตทางการเกษตร
T8 ระบบการขนส่ ง สิ น ค้ า เกษตรไม่ เ พี ย งพอต่ อ การเชื่ อ มโยงกั บ พื้ น ที่ อื่ น ๆ และการส่ ง ออกไปยั ง
ต่างประเทศ
T9 การแข่งขันด้านธุรกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดใกล้เคียงมีสูง เมื่อเทียบกับจังหวัดพัทลุง ยังมีน้อยส่งผล
ให้ไม่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวสู่พื้นที่ได้
T10 ปัญหาความไม่สงบ ปัญหาความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของประเทศ ทาให้ภาพลักษณ์ทางการ
ท่องเที่ยว กระทบต่อการท่องเที่ยวนานาชาติ
T11 การพัฒนาจังหวัดไปสู่เมืองเศรษฐกิจ ส่งผลให้มีการทาลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
T12 พลังงานหลักมีแนวโน้มราคาสูงขึ้น ต้องพึ่งพาจากต่างประเทศ
ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพัทลุง (TOWs Matrix)
จากการวิเคราะห์จุดแข็ง โอกาส จุดอ่อน และอุปสรรค ข้างต้น ทาให้สามารถกาหนดทิศทางการพัฒนา
ของจังหวัด ได้ดังนี้
ทิศทางการพัฒนาเชิงรุก
ทิศทางการพัฒนาเชิงรุก เป็นการใช้ประโยชน์จากโอกาสภายนอกมาผสานกับจุดแข็งภายในเพื่อเน้นการ
พัฒนาที่รุกไปข้างหน้า โดยจากการวิเคราะห์พบว่า จังหวัดพัทลุงมีทิศทางการพัฒนาเชิงรุก ดังนี้
๑. พัฒนาศักยภาพการผลิตและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่มีศักยภาพ ยางพารา ปาล์มน้ามัน
ข้ า วสั ง ข์ ห ยด ปศุ สั ต ว์ (ไก่ เ นื้ อ โคเนื้ อ /โคนม) ประมง เน้ น เกษตรอุ ต สาหกรรมเชิ ง นวั ต กรรมสร้ า งสรรค์
ให้มีคุณภาพมาตรฐานสากลเพื่อการส่งออกสู่ตลาดประชาคมอาเซียน เน้นการส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้
เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาการเกษตรของจังหวัด ให้มีศักยภาพที่สามารถแข่งขันได้ และมีโอกาสทางการตลาด
มากขึ้น
๒. ส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดกลางสินค้าเกษตรมาตรฐานสากล เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม แหล่งพัก
และแหล่งพัฒนาคุณภาพสู่การค้าและการส่งออกปศุสัตว์มาตรฐาน ทั้งระดับจังหวัด ระดับอาเภอ ระดับตาบล
และระดับหมู่บ้าน
๓. พัฒนาวิสาหกิจชุมชนด้านพันธุ์พืช ปศุสัตว์และประมง ให้ความสาคัญด้านความมั่นคงด้านอาหาร
เพื่อให้เกษตรกรรายย่อยอยู่ได้ โดยการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อสร้างคุณค่า และส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
(R&D) เชิงนวัตกรรม เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน ตั้งแต่ ต้นน้า กลางน้า ปลายน้า
๔. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตร พืช ประมง ปศุสัตว์ ตามศักยภาพของพื้นที่ (zoning)
ด้ ว ยกลไกสร้ า งองค์ ก รเกษตรกรที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเข้ ม แข็ ง ให้ ผ ลิ ต สิ น ค้ า เกษตร พื ช ประมง
ปศุสัตว์ ที่ได้มาตรฐาน GAP อย่างยั่งยืน
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๕. พั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรด้ า นการเกษตรสู่ ค วามเป็ น เลิ ศ เพื่ อ ยกระดั บ การปฏิ บั ติ ง านมุ่ ง เน้ น
ผลสัมฤทธิ์ รองรับการเปลี่ ยนแปลงกระแสโลก สร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ให้รักและมุ่งมั่นในการประกอบอาชีพ
การเกษตรภายใต้แรงจูงใจด้านการตลาด
๖. เสริมสร้างกระบวนการผลิตการเกษตรและสินค้าแปรรูปด้านการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตอาหารคุณภาพและปลอดภัยได้มาตรฐานเพื่อการส่งออกรองรับการเข้าสู่ AEC และ
อาหารสู่ครัวโลก สร้างความเข้มแข็งบุคลากรมีทักษะในการทางานที่มุ่งมั่นเพื่อเตรียมพร้อม รองรับนโยบายการ
ผลิตอาหารเป็น Green City
7. สนับสนุนส่งเสริมการทาการเกษตรในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม พัฒนาศักยภาพองค์กรและสถาบัน
เกษตรกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้สามารถแข่งขันในตลาดโลก ผ่านการสนับสนุนการสร้าง
วัฒนธรรมการผลิตเพื่อรองรับการกาหนดตาแหน่งทางยุทธศาสตร์
8. การพัฒ นาแหล่ งท่องเที่ย วให้ มีความโดดเด่นเชื่อมโยงกับภูมิภ าคเพื่อพร้อมรองรับนักท่องเที่ยว
ในระดับนานาชาติ
9. ประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก ผ่านสื่อ ช่องทางที่หลากหลาย เจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และวิถี
ชีวิต ศาสนา วัฒนธรรม
10. เปิ ดตลาดการท่องเที่ย วครอบครัว และการท่องเที่ยวที่เดินทางด้ว ยตนเอง เชื่อมนักท่องเที่ยว
จากจังหวัดข้างเคียง และชาวต่างชาติจากพื้นที่ข้างเคียงสู่พัทลุง
11. ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายชุมชนในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในจังหวัดพัทลุงเพื่อป้องกันผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
12. ใช้วัฒนธรรม/วิถีชุมชนที่มีความเข้มแข็งในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม (การใช้ปิ่นโต/ถุงผ้า/บรรจุ
ภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม)
13. การพัฒนาการคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงการพัฒนากับฝั่งอ่าวไทย อันดามัน ภาคใต้ตอนล่าง และ
ประชาคมอาเซียน
ทิศทางการพัฒนาเชิงป้องกัน
ทิศทางการพัฒนาเชิงป้ องกัน เป็นการใช้ประโยชน์จากจุดแข็งภายใน ในการป้องกันปัญหาอุปสรรค
และภัยคุกคามจากภายนอก โดยจากการวิเคราะห์พบว่า จังหวัดพัทลุงมีทิศทางการพัฒนาเชิงป้องกัน ดังนี้
๑. การส่ ง เสริ ม การน าความรู้ / เทคโนโลยี ม าใช้ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ ใ นการพั ฒ นาและเพิ่ ม มู ล ค่ า
แก่ปัจจัยการผลิ ตเพื่อลดต้นทุนการทาการเกษตร พร้อมสร้างความเข้มแข็งแก่ตราสินค้าของปัจจัยผลิตทาง
การเกษตร สร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์
๒. ส่ งเสริ มและอนุ รั กษ์พื ช พัน ธุ์ท างการเกษตรที่ห ลากหลาย และไม่นา ไม่ส นับสนุนการผลิ ตพื ช
GMOs ไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติเข้ามาใช้พื้นที่ทุกรูปแบบ
๓. การส่ งเสริ ม การบู ร ณาการผลผลิตทางการเกษตรร่ว มกับจังหวัดใกล้ เคียง เพื่อการเพิ่มโอกาส
ทางการขาย การส่งออกสู่อาเซียน
๔. พัฒนาโครงสร้างบริหารงาน องค์กรและสถาบันเกษตรกร ให้บุคลากรมุ่งมั่นทางานเพื่อยกระดับ
สินค้าเกษตรให้มีมาตรฐาน
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๕. พัฒนาระบบโลจิสติกส์ให้การขนส่งสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปด้านการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
การส่งออกที่รวดเร็วและปลอดภัย
๖. พัฒนาเกษตรกรรุ่ นใหม่ให้หั นมาประกอบอาชีพเกษตรที่ได้มาตรฐานเพื่อสร้างแรงจูงใจในการ
ประกอบอาชีพ ร่วมพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรที่ถูกต้องตามมาตรฐานสินค้าเกษตร
๗. การบริหารจัดการพื้นที่รับน้าในเขตพื้นที่การเกษตร ปลุกจิตสานึกการใช้และอนุรักษ์ทรัพยากร
การเกษตรอย่างเหมาะสมและยั่งยืน
8. ส่งเสริมการเรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงของโลกในทุกกลุ่มวัย ที่เข้าถึงในชุมชน ยกระดั บความคิด
เปลี่ยนวิถีที่ปรับตัวได้ทันความเปลี่ยนแปลง และคงความดีงามของจังหวัดไว้ได้
9. การจัดการปัญหาการไม่สามารถพัฒนาการบริการของหน่ว ยงานรัฐให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
ด้วยมาตรการเชิงนโยบายของประเทศ และพื้นที่ แบบบูรณาการ
ทิศทางการพัฒนาเชิงแก้ไข
ทิศทางการพัฒนาเชิงแก้ไขเป็นการใช้ประโยชน์จากโอกาสภายนอกในการปรับปรุง แก้ไข และเสริม
จุดอ่อนภายในจังหวัด โดยการจากการวิเคราะห์พบว่าจังหวัดพัทลุงมีทิศทางการพัฒนาเชิงแก้ไข ดังนี้
๑. สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มการผลิตสินค้าทางการเกษตร (start up/young SMEs) เพื่อการพัฒนา
อาหารปลอดภัยให้มีคุณภาพเพื่อการส่งออก และป้อนสู่อุตสาหกรรมการเกษตรในจังหวัดใกล้เคียง
๒. แสวงหาความร่วมมือเพื่อการนาเข้า และพัฒนาแรงงานภาคเกษตรกับกลุ่มประเทศประชาคม
เครือข่ายในอาเซียน
๓. การส่งเสริมกระแสอนุรักษ์ในพื้นที่ พร้อมสนับสนุนการผลิตทางการเกษตรและการพัฒนาให้เป็น
แหล่งผลิตอาหารคุณภาพ ปลอดภัย และสร้างสรรค์ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สู่การส่งออกในต่างประเทศ และ
รองรับตลาดคุณภาพในประเทศ
๔. ปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตผลการผลิตทางการเกษตรสู่วิถีชีวภาพ
๕. เสริมสร้างการผลิตพืช สัตว์ และสัตว์น้าประจาถิ่น และเพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ เพื่อ อนุรักษ์และ
ปรับปรุงพันธุ์พืช สัตว์ สัตว์น้าประจาถิ่นอย่างยั่งยืน
๖. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการใช้ระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศทางการเกษตรที่ถูกต้องและทันสมัย เสริมสร้างการบูรณาการในการเชื่อมโยงเครือข่ายทุกหน่วยงาน
และองค์กรเกษตรกรในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์สู่การปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร
จั ง หวั ด พั ท ลุ ง พั ฒ นาระบบการผลิ ต และการตลาดให้ ส ามารถแข่ ง ขั น ได้ โ ดยสร้ า งแรงจู ง ใ จ
ในการผลิตและการปฏิบัติ
๗. สร้างความเข้าใจและพัฒนาทักษะของบุคลากรในการสร้าง Smart Farmer และ Smart Officer
โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืน สนับสนุนการปรับเลี่ยนระบบการผลิต โดยใช้นโยบาย Zoning ที่ขับเคลื่อน
โดย Smart Farmer และ Smart Officer เพื่อนาไปสู่การจัดการระบบการผลิตและการตลาดเชิงกลยุทธ์
๘. ขยายพื้น ที่รั บ น้ าในเขตและนอกเขตชลประทานให้ เพียงพอและครอบคลุ มทุ กพื้ นที่การเกษตร
กับสภาพดิน น้า สนับสนุนส่งเสริมการทาการเกษตรในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม และสร้างอ่างเก็บน้าเพื่อเป็น
แหล่งน้าต้นทุนขับเคลื่อนแหล่งผลิตสินค้าเกษตรให้มีประสิทธิภาพ
๙. สร้ างองค์ ก รเกษตรกรที่ มีป ระสิ ท ธิภ าพและเข้ มแข็ง ให้ ใ ช้ เทคโนโลยี ก ารแปรรู ปสิ น ค้า เกษตร
เพื่อเพิ่มมูลค่าและได้มาตรฐานสากล
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10. พั ฒ นาบุ ค ลากรให้ ร องรั บ ทางด้ า นการท่ อ งเที่ ย วให้ ร อบรู้ ข้ อ มู ล แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วในจั ง หวั ด
ที่สามารถสร้างมูลค่าการท่องเที่ยวสู่นานาชาติได้
11. สร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวในระดับจังหวัดกับฝั่งอ่าวไทย อันดามันอาเซียนใต้
12. สร้างกิจกรรม สถานที่ จุดดึงดูดใจ พื้นที่การท่องเที่ยวใหม่ ดึงดูดนักท่องเที่ยว
13. เสริมสร้างขีดความสามารถในการนาทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางสังคม มาสร้าวคุณค่า มูลค่าทาง
เศรษฐกิจ ด้วยการพัฒนาขีดความสามารถแก่ชุมน ที่สามารถสร้างสรรค์คุณค่าได้
14. พัฒนาคุณภาพการศึกษา เน้นการยกระดับขีดความสามารถครู การจัดการการเรียนรู้ และการให้
ชุมชนผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
15. การปรับปรุงเส้นทางการคมนาคม และการโลจิสติกส์ของจังหวัดให้มีมาตรฐาน ปลอดภัย ทั้งใน
พื้นที่หลัก และพื้นที่รอง ในชุมชน
16. การพัฒนาคุณภาพ ขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐ และการพัฒนาการบริหารจัดการ และ
การบริการรองรับการเติบโตของเมืองสู่นานาชาติ
ทิศทางการพัฒนาเชิงตั้งรับ
ทิศทางการพัฒ นาเชิงรั บ เป็ น การใช้ปรับปรุงภายในจังหวัดและหลี กเลี่ ยงภัยคุกคามจากภายนอก
โดยจากการวิเคราะห์พบว่าจังหวัดพัทลุงมีทิศทางการพัฒนาเชิงรับ ดังนี้
๑. เสริมสร้างบูรณาการระหว่างหน่วยงานให้ทางานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ พัฒนาไปสู่ระบบการผลิต
สิน ค้าเกษตร ร่ ว มพัฒ นาระบบฐานข้อมูล สารสนเทศทางการเกษตรให้ ถูกต้องทันสมัยเพื่อให้ บุคลากรและ
เกษตรกรนาไปพัฒนาหรือสร้างเทคโนโลยีการเกษตร
๒. พัฒนาระบบการผลิต การตลาดและระบบการขนส่งสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มุ่งพัฒนาพื้นที่ยางพารา และพืช สัตว์เกษตรที่มีความเสี่ยงทางราคาได้โดยใช้ประโยชน์ทางภูมิศาสตร์และ
การบริหารเกษตรกรเชื่อมโยงวัฒนธรรมการผลิต
3. การกาหนดโซน Zoning การใช้ประโยชน์ให้ เหมาะสมกับพื้นที่ เพื่อไม่ให้ กระทบธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
4. ส่งเสริมให้เยาวชนมีจิตสานึกในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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การประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตร์ (SWOT Analysis) ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
จั ง หวั ด พัท ลุ ง ได้ด าเนิ น การประเมิ น ศั ก ยภาพการพั ฒ นาจั ง หวั ด ในปั จ จุ บัน และโอกาสการพั ฒ นา
ในอนาคต ในด้ านการเกษตร จากการวิเคราะห์พบว่า จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม (SWOT Analysis)
ในรอบปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ สามารถสรุปได้ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน และท้องถิ่น
เป้ า ประสงค์ ที่ 1 พั ทลุ ง เมื อ งเกษตรคุ ณ ภาพมาตรฐานสากลการเกษตรของจั ง หวัด สร้ า งความมั่ น คง
ทางเศรษฐกิจ กระจายรายได้ สร้างงาน อาชีพแก่เกษตร และชุมชน
จุดยืนและตาแหน่งการพัฒนาทางยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning)
๑. เมืองเศรษฐกิจทางการเกษตรสร้างสรรค์บนฐานความรู้และนวัตกรรม ศูนย์กลางแห่งอาหารคุณภาพ
ปลอดภัยของภาคใต้ ประเทศ อาเซียน และระดับโลก
๑) พัฒนาผลผลิตทางการเกษตร ยางพารา ปาล์มน้ามัน ปศุสัตว์ สัตว์น้า ไม้ผล พืชผัก สมุนไพรและ
ข้าวที่มีคุณภาพมาตรฐานด้วยการสร้างสรรค์องค์ความรู้และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาการเกษตร
ของจั ง หวั ด สู่ เ กษตรอุ ต สาหกรรมสร้ า งสรรค์ ด้ ว ยนวั ต กรรม ให้ เ ติ บ โตอย่ า งมั่ ง คง บนฐาน
ทรั พยากรธรรมชาติ ที่ ยั่ ง ยื น พั ฒ นาการผลิ ต แปรรู ป เชิ ง สร้ า งสรรค์ คุ ณ ค่ า จากผลผลิ ต ทาง
การเกษตรหลัก และเพื่อลดความเสี่ยงทางการตลาด และเพิ่มมูลค่าทางการตลาดในกลุ่มพืชและ
สัตว์เศรษฐกิจของจังหวัด
๒) เสริมสร้างขีดความสามารถของกลุ่มเกษตรกร พัฒนาผู้ประกอบการในการสร้างคุณค่า มูลค่า
ผลผลิ ตการเกษตรสู่ เกษตรอุตสาหกรรมด้านอาหารมาตรฐานการส่ งออก ส่ งเสริมการสร้าง
ตราสิ น ค้ า ผลผลิ ต ทางการเกษตรมาตรฐานการส่ ง ออก สร้ า งระบบการตลาดการเกษตร
ที่มีศักยภาพที่แข่งขันได้
๓) ส่งเสริมรวมกลุ่มของเกษตรกรเป็นชุมชนการเกษตรส่งออกทีเข้มแข็งมีพลังทางการจัดการและ
การค้าด้วยกลไกและกระบวนการของสหกรณ์ และการส่งเสริมการสร้างตราสินค้าทั้งผลผลิตทาง
การเกษตร และปัจจัยผลิตทางการเกษตรของจังหวัด และพัฒนาเป็นผู้ประกอบการขนาดกลาง
และขนาดเล็ก (SME) ด้านการเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม
๔) การสร้างมูลค่าสัตว์เศรษฐกิจเชื่อมโยงการท่องเที่ยว กีฬาและวัฒนธรรม วัวชน ไก่พื้นเมือง และ
สัตว์น้าแบบครบวงจรทั้ง พันธุ์ การดูแล การแปรรูป การสร้างผลผลิต การสร้างแบรนด์ และสร้าง
หลักประกันทางรายได้ทางการเกษตรด้วยเกษตรทางเลือกใหม่ ได้แก่ ปศุสัตว์ สัตว์น้า สมุนไพร
เครื่องเทศ ไม้ยืนต้น สวนผสมผสาน และไม้เศรษฐกิจเพื่อลดความเสี่ยงจากพืชผลเกษตรตกต่า
โดยเฉพาะในสวยยาง ฯลฯ
๕) เพิ่ ม โอกาสทางการค้ า ผลผลิ ต ทางการเกษตร ในการเปิ ด ตลาดพรี เ มี่ ย ม และตลาดฮาลาล
ที่เชื่อมโยงกับภาคใต้ตอนล่าง สู่ตลาดในประเทศและอาเซี่ยน โดยมุ่งเน้น ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
และมีศักยภาพสูงภายใต้แบรนด์เกษตรพัทลุง
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๖) ยกระดับจังหวัดสู่การเป็นศูนย์ผลิต รวบรวม และกระจายพันธุ์พืชและสัตว์ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ
และส่ ง เสริ ม ขี ด ความสามารถในการผลิ ต พั น ธุ์ พื ช พั น ธุ์ สั ต ว์ น้ า และพั น ธุ์ โ ค เพื่ อ ให้ พั ท ลุ ง
เป็นแหล่งในการผลิต และจาหน่ายพันธุ์สัตว์ พันธุ์พืชของภาคใต้ และ ในระดับการส่งออก
๗) สร้างตลาดกลางในการรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัดในระดับตาบล อาเภอ และ
จากพื้นที่ใกล้เคียงและทุกพื้นที่ในประเทศให้พัทลุงเป็นแหล่งกระจายผลผลิต เพื่อป้อนสู่ตลาด
ฝั่งอ่าวไทย อันดามัน ภาคใต้ตอนล่าง และอาเซียนตอนใต้ และระดับนานาชาติ โดยเฉพาะตลาด
กลางปศุสัตว์ และพืชผัก ผลไม้
๘) สร้างกระบวนการทางการค้าผลผลิตทางการเกษตร โลจิสติกส์ ผลผลิตการเกษตรที่มีมาตรฐาน
ตลอดจนห่ว งโซ่อุปาทานให้มีตลาดกลางทางการเกษตรในจังหวัดพัทลุงเพื่อการขยายการค้า
ทางการเกษตรกับกลุ่มจังหวัดอ่าวไทย กลุ่มจังหวัดอันดามัน อาเซียนตอนใต้ ตลาดจีน ตลาด
อิ น เดี ย และกรอบอาเซี ย นบวก ๓ และบวก ๖ และสร้ า งระบบตลาดการเกษตรในระบบ
อินเตอร์เน็ต พัฒนาเป็นตลาดเกษตรดิจิทัลเชื่อมการค้าโลก
๙) การสร้างงาน สร้างอาชีพ และรายได้จากผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ต่อเนื่องจากภาคการเกษตรของท้องถิ่น
เพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชน
๒. การเสริ ม สร้ า งเมื อ งให้ มี ค วามมั่ น คงทางอาหารให้ มี ค วามสมบู ร ณ์ แ ละมี คุ ณ ภาพ ตั้ ง แต่ ร ะดั บ
ครัวเรือน ชุมชน หมู่บ้าน ให้มีแหล่งอาหารของตนเอง
๑) ส่งเสริมหมู่บ้าน ครัวเรือนสร้างอาหารปลอดภัย (ชุมชนเกษตรอินทรีย์) เพื่อการพึ่งตนเองทางการ
เกษตร และให้มีการผลิต และสร้างตลาดกลางอาหารเพื่อสุขภาพในระดับตาบล
๒) พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรทางการเกษตรของจังหวัดทั้งภาครัฐ เกษตรอย่างต่อเนื่อง
พร้อมทั้งสร้างเกษตรกรยุคใหม่เพื่อสืบทอดอาชีพทางการเกษตร เน้นการพัฒนาให้เป็นเกษตรกร
สมัยใหม่ที่มีองค์ความรู้ และใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มค่าแก่การเกษตรได้พัฒนาเป็นผู้ประกอบการ
ใหม่จากฐานการเกษตร (Agricultural start up) ที่มุ่งเน้นคนรุ่นใหม่ สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลผลิตทาง
การเกษตรให้ เป็นอาชีพด้วยกลไกของสถาบันทางการศึกษาทางการเกษตรของจังหวัด และการ
พัฒนาผ่านศูนย์เรียนรู้การเกษตรทุกแห่งของจังหวัด
๓) ส่งเสริมการเรียนรู้การเกษตรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ส่งเสริมการเกษตรตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้มีแปลงเรียนรู้การเกษตรและโรงเรียนเกษตรกรตามสาขาอาชีพใน
ทุกหมู่บ้าน สร้างให้มีศูนย์เรียนรู้การเกษตรในตาบลตามลักษณะผลผลิตทางการเกษตรที่มีศักยภาพ
๔) ให้การส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิตที่ดีแก่เกษตรกร การสร้างหลักประกันและสวัสดิการเพื่อเกษตรการ
ในชุมชน การยกย่องคนทาเกษตรให้เป็นที่ยอมรับ และนับถือจากสังคม การประกาศคนดีเกษตรกร
เด่นในทุกตาบล อาเภอ และจังหวัด ส่งเสริม ให้ทุกภาคส่วนให้ ความสาคัญกับเกษตรกร ร่วมจัด
สวัสดิการแก่เกษตรกร
๕) การคุ้มครองพืช สัตว์ ของท้องถิ่นให้ได้รับการดูแลและพัฒนาอย่างเหมาะสม คุ้มครองอาชีพทางการ
เกษตรของชุมชนไม่ให้ถูกครอบงาจากทุนนอกประเทศ
๖) เติมความอุดมสมบูรณ์เพื่อความสมดุลทางอาหาร เพื่อความสมดุลทางระบบนิเวศน์ในพื้นที่ป่าเขา
ลุ่มน้า และทะเลสาปสงขลา
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๓. การสร้ างความอุด มสมบู ร ณ์ ของโครงสร้า งพื้ นฐานด้ านการเกษตร สนับ สนุ นกระบวนการผลิ ต
ให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด
๑) การพั ฒ นาความสามารถแรงงานภาคการเกษตรให้ มี ศั ก ยภาพในการสร้ า งเทคโนโลยี แ ละ
การพัฒนาผลผลิตคุณภาพ พร้อมการสร้างมุมมองอาชีพการเกษตรใหม่แก่คนรุ่นใหม่
๒) การปรั บปรุ งบ ารุ งดิ น เน้ นการสร้ างผลผลิ ตปุ๋ ยอินทรีย์ ให้ มี โรงปุ๋ยอิ นทรี ย์ชุ มชน โรงพันธุ์ พื ช
พั น ธุ์ สั ต ว์ ใ นต าบล สร้ า งมาตรการในการคุ้ ม ครองทรั พ ยากรดิ น น้ า และภู มิ ปั ญ ญาของ
ภาคการเกษตรของจังหวัด
๓) ส่ ง เสริ ม การใช้ พ ลั ง งานทดแทนและพลั ง ทางเลื อ กให้ เ กษตรกรผลิ ต พลั ง งานเพื่ อ การใช้
ในการเกษตร
๔) การจัดหาแหล่งน้า ให้กระจายในทั่วทุกพื้นที่แหล่งเกษตร
๕) พัฒนาระบบขนส่ง และการโลจิ สติกส์รองรับการเกษตร และสร้างระบบสาธารณูปโภคเชื่อมโยง
การเกษตร พัฒนาแหล่งน้าและระบบชลประทานเพื่อเพิ่มพื้นที่เขตชลประทานและพื้นที่การเกษตร
ทั้งนอกและในเขตชลประทานแต่ละสายให้มากขึ้นที่เข้าถึงการเกษตรมากขึ้น
๖) สร้างความตระหนักให้เกิดความรับผิดชอบต่อระบบการผลิตทางการเกษตรครบวงจร ที่มีความ
ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภคเป็นเมืองเกษตรคุณธรรม
๗) ส่ งเสริ มการวิ จั ย พั ฒนา สร้ างองค์ ความรู้ ทางการเกษตร พั ฒนาระบบข้ อมู ล สารสนเทศทาง
การเกษตรให้ ทั นสมั ย ยกระดั บเกษตรกรสู่ นั กวิ จั ยการเกษตร สร้ างโรงเรี ยนและศู นย์ เรี ยนรู้
การเกษตรในทุ ก อ าเภอส่ ง เสริ ม สถานศึ ก ษาผลิ ต หลั ก สู ตรการเรี ย นรู้ ท างการเกษตร
เพิ่มประชากรเกษตรคุณภาพสู่สังคมเมือพัทลุง
๘) ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการเกษตรของจังหวัด เพื่อการใช้ในจังหวัด และ
การจาหน่ายนอกพื้นที่
การประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตร์ (SWOT Analysis)
จั ง หวั ด พัท ลุ ง ได้ ด าเนิ น การประเมิ น ศั ก ยภาพการพั ฒ นาจั ง หวั ด ในปั จ จุ บัน และโอกาสการพั ฒ นา
ในอนาคต ในด้ านการเกษตร จากการวิเคราะห์พบว่า จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม (SWOT Analysis)
ในรอบปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ สามารถสรุปได้ดังนี้
จุดแข็ง (Strengths)
๑. จังหวัดพัทลุงมีพื้นที่เหมาะสมต่อการทาการเกษตร (Zoning) และเป็นแหล่งผลิตผลผลิตทางการ
เกษตรที่มีความหลากหลาย สามารถสร้างงาน สร้างรายได้แก่จังหวัด เช่น ยางพารา ข้าว การประมง และ
การปศุสัตว์ มีสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรที่เป็นเอกลักษณ์ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ วัฒนธรรมของจังหวัด
ที่โดดเด่น และมีศักยภาพ เช่น ข้าวสังข์หยดพัทลุง
๒. มีแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีปราชญ์เกษตรที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ ทั้งด้านพืช ปศุสัตว์
ประมง เกษตรผสมผสาน เศรษฐกิจ พอเพียง รวมถึงมีโ ครงการพระราชดาริในพื้นที่ที่เป็นแหล่ งเรียนรู้ของ
ประชาชน
๓. พื้นที่การเกษตรมีความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ และมีความหลากหลายทางทรัพยากรทางการ
เกษตร ทาให้เกษตรกรมีทางเลือกในการประกอบกิจกรรมทางการเกษตร และพื้นที่การเกษตรส่วนใหญ่เป็น
กรรมสิทธิ์ของเกษตรกรในพื้นที่ จึงทาให้เกษตรกรใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ
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๔. ทาเลที่ ตั้ ง จั ง หวั ด อยู่ กึ่ ง กลางของภาคใต้ สามารถเชื่ อ มโยงกั บ จั ง หวั ด ที่ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลางการค้ า
การท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ฝั่งอันดามัน จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง และการเดินทางสู่ภูมิภาค
อาเซียน
๕. มีอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนซึ่งผลิตจากสินค้าทางการเกษตรที่มี
ความโดดเด่น
๖. มี ส ถาบั น เกษตรกรที่ มี ค วามเข้ ม แข็ ง สามารถดู แ ลช่ ว ยเหลื อ เกษตรกรได้ ใ นหลายพื้ น ที่
มีสถาบันการศึกษาและส่วนราชการที่สามารถให้การสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์
ในจั ง หวั ด มี ก ารท างานเป็ น ที ม การเกษตรในระดั บ พื้ น ที่ ที่ เ ข้ ม แข็ ง จั ง หวั ด มี วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ และ
กลยุทธ์ที่ชัดเจน บุคลากรมีทักษะความรู้ ความชานาญ และประสบการณ์ มีประสบการณ์ในการทาการเกษตร
จุดอ่อน (Weaknesses)
๑. การจัดการผลผลิตทางอุตสาหกรรมการเกษตร และการสร้างมูลค่าเพิ่มยังขาดการบริหารจัดการ
การวิจัย เทคโนโลยี และเงินทุน ทาให้ขาดโอกาสทางการแข่งขันสินค้าเกษตรขาดเทคโนโลยีการผลิตให้ได้
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ผลผลิตต่อไร่ต่าเมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนบ้านใกล้เคียง
๒. การผลิตทางการเกษตรเน้นกิน ใช้ เหลือขาย การพัฒนาทางการเกษตรเชิงการค้าเพิ่ม เริ่มพัฒนา
เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นกลุ่ มเกษตรกรรายย่อย ขาดการรวมกลุ่ม ขาดอานาจต่อรอง องค์ความรู้ทางการเกษตร
เป็นองค์ความรู้ที่สืบทอดกันมา ขาดการพัฒนาให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง การแข่งขันกับสังคมและคู่แข่งจาก
ภายนอก
๓. ประชากรทางการเกษตรลดลง โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ ขาดแคลนแรงงานในภาคการเกษตร และขาด
บุคลากรในการวิจัยและพัฒนา (R&D) เชิงนวัตกรรม เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน ตั้งแต่ ต้นน้า
กลางน้า ปลายน้า
๔. เกษตรบางส่วนเช่าที่ทากิน ขาดที่ทากินเป็นของตนอง และเป็นเกษตรกรเชิงเดี่ยว ทาให้เกษตรกร
ขาดรายได้ มีเวลาว่างมาก มีหนี้สิน ขาดอานาจการต่อรอง การเข้าไม่ ถึงแหล่งข้อมูล ส่งผลให้เสียโอกาสในการ
ได้รับการบริการด้านต่างๆ ได้อย่างทั่งถึง และขาดการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการพัฒนา
สินค้าเกษตรหรือแปรรูปสินค้า เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า
๕. แรงงานภาคการเกษตรลดน้อยลงจากการที่คนรุ่นใหม่ไม่สืบทอดอาชีพเกษตรกรรม ประกอบกับ
แรงงานภาคการเกษตรส่วนใหญ่เข้าสู่ช่วงวัยของผู้สูงอายุ ทาให้ประสิทธิภาพการทางานไม่มากเท่าที่ควร และใน
บางกิจกรรม แรงงานที่มีอายุสูงไม่สามารถทาได้ ต้องพึ่งพาแรงงานจากแหล่งภายนอก
๖. โครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร เช่น เส้นทางการคมนาคม รวมไปถึงการบริหารจัดการแหล่งน้า
เพื่อการเกษตรไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ และสภาพดินมีความเสื่อมโทรม
๗. เกษตรกรทาการเกษตรรูปแบบเชิงเดี่ยว ส่งผลต่อภาวะความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาสินค้า
เกษตร การรวมกลุ่มของเกษตรกรในหลายพื้นที่ยังไม่เข้มแข็ง การดาเนินกิจกรรมยังขาดความต่อเนื่อง
๘. ข้อมูลสารสนเทศที่ใช้สนับสนุนในการวางแผนพัฒนาด้านต่างๆ ยังไม่สมบูรณ์และไม่เป็นเอกภาพ
การบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้อยประสิทธิภาพ
๙. ขาดแหล่งตลาดกลางทางการเกษตรของจังหวัดที่เชื่อมโยงกาค้าผลผลิตทางการเกษตร ทาให้เสีย
โอกาสทางรายได้จากการขายผลผลิตทางการเกษตร
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โอกาส (Opportunities)
๑. การเข้า สู่ ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซีย น (AEC) เป็น ช่ อ งทางในการสร้ า งงานสร้ า งรายได้ใ ห้ กั บ
เกษตรกร จากการพัฒ นาการผลิ ต สิ น ค้ าเกษตรและการบริการแก่นั กท่ องเที่ย ว บนฐานภูมิ ปัญ ญาท้อ งถิ่ น
สู่สากล
๒. ภาครั ฐ ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การท าการเกษตรที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม และคุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
เกษตรกร ในการส่งเสริมให้เป็นหนึ่งในจังหวัดเมืองเกษตรสีเขียว (Green City)
๓. ผู้ ป ระกอบการรายใหญ่ ส นใจเข้ า มาลงทุ น ท าการเกษตรในจั ง หวั ด เนื่ อ งจากเห็ น ว่ า จั ง หวั ด
มีนโยบายให้ความสาคัญกับการพัฒนาการเกษตร และจังหวัดมีศักยภาพด้านการเกษตรสูง
๔. จังหวัดใกล้เคียง (สงขลา ตรัง นครศรีธรรมราช) มีอุตสาหกรรมทางการเกษตร และอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องทางการเกษตร ซึ่งเป็นแหล่งรองรับผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัด
๕. การพัฒ นาเทคโนโลยี ส มัย ใหม่ทาให้ เกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่ งข้อมู ล การเรียนรู้ได้ส ะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น
๖. การกาหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ของประเทศกลุ่มจังหวัดอ่าวไทย อันดามัน (Strategy Position)
ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาด้านการเกษตรและสหกรณ์
๗. การใช้เทคโนโลยีการแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า ที่สามารถนามายกระดับคุณค่า มูลค่า
การเกษตรของจังหวัดได้
๘. นโยบายการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสนับสนุนการลดต้นทุนการผลิตเพิ่มคุณภาพชีวิต
ของเกษตรกร สร้างความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นทางออกในการพึ่งตนเองของเกษตรกรรายย่อย
ภัยคุกคาม (Threats)
๑. ภัยธรรมชาติ ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ การเกิดอุทกภัย ภัยแล้ง ดินถล่ม การเกิดโรค
ระบาดในสัตว์ และพืชทาให้ผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย
๒. ความไม่มีเสถียรภาพของราคาผลผลิ ตทางการเกษตรมี ภาวะความเสี่ยงต่อการลงทุน และการ
เติบโตทางเศรษฐกิจของสังคมโลก ส่งผลต่อผลผลิตหลักของจังหวัด
๓. ความเปลี่ ย นแปลงของสั ง คมภายนอก ท าให้ ค นรุ่ น ใหม่ ข าดแรงจู ง ใจในการประกอบอาชี พ
เกษตรกรรม
๔. นโยบายด้านการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ในช่วงที่ผ่านมายังขาดความต่อเนื่อง
๕. ราคาปั จ จั ย การผลิ ตที่สู งขึ้น ส่ งผลให้ ต้นทุนการผลิ ตสู งขึ้น มีพ่อค้าคนกลางที่เข้ามามีบทบาท
ในการกาหนดราคารับซื้อผลผลิตการเกษตร
๖. ระเบียบ กฎหมาย หรือหลักเกณฑ์การปฏิบัติของภาครัฐและความไม่ต่อเนื่องเชิงนโยบายไม่เอื้อต่อ
กระบวนการผลิตทางการเกษตร
๗. กลุ่มทุนหรือผู้ประกอบการรายใหญ่ จากภายนอกมีศักยภาพในการผลิตและการตลาดมากกว่า
เกษตรกรรายย่อยในพื้นที่ จึงทาให้เกษตรกรในพื้นทีข่ าดโอกาสในการแข่งขัน
๘. ระบบการขนส่ ง สิ น ค้ า เกษตรไม่เ พี ย งพอต่ อ การเชื่ อ มโยงกั บ พื้น ที่ อื่ น ๆ และการส่ ง ออกไปยั ง
ต่างประเทศ
๙. มาตรการกีดกันทางการค้าทั้งระดับมหภาคและจุลภาคส่งผลกระทบต่อวิถีตลาดสินค้าเกษตร
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ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพัทลุง (TOWs Matrix)
จากการวิเคราะห์จุดแข็ง โอกาส จุดอ่อน และอุปสรรค ข้างต้น ทาให้สามารถกาหนดทิศทางการพัฒนา
ของจังหวัดได้ดังนี้
ทิศทางการพัฒนาเชิงรุก
ทิศทางการพัฒนาเชิงรุก เป็นการใช้ประโยชน์จากโอกาสภายนอกมาผสานกับจุดแข็งภายใน เพื่อเน้น
การพัฒนาที่รุกไปข้างหน้า โดยจากการวิเคราะห์พบว่า จังหวัดพัทลุงมีทิศทางการพัฒนาเชิงรุก ดังนี้
๗. พัฒนาศักยภาพการผลิตและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่มีศักยภาพ ยางพารา ปาล์มน้ามัน
ข้ า วสั ง ข์ ห ยด ปศุ สั ต ว์ (ไก่ เ นื้ อ โคเนื้ อ /โคนม) ประมง เน้ น เกษตรอุ ต สาหกรรมเชิ ง นวั ต กรรมสร้ า งสรรค์
ให้มีคุณภาพมาตรฐานสากลเพื่อการส่งออกสู่ตลาดประชาคมอาเซียน เน้นการส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้
เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาการเกษตรของจังหวัด ให้มีศักยภาพที่สามารถแข่งขันได้ และมีโอกาสทางการตลาด
มากขึ้น
๘. ส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดกลางสินค้าเกษตรมาตรฐานสากล เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม แหล่งพัก
และแหล่งพัฒนาคุณภาพสู่การค้าและการส่งออกปศุสัตว์มาตรฐาน ทั้งระดับจังหวัด ระดับอาเภอ ระดับตาบล
และระดับหมู่บ้าน
๙. พัฒนาวิสาหกิจชุมชนด้านพันธุ์พืช ปศุสัตว์และประมง ให้ความสาคัญด้านความมั่นคงด้านอาหาร
เพื่อให้เกษตรกรรายย่อยอยู่ได้ โดยการสนับสนุ นปัจจัยการผลิตเพื่อสร้างคุณค่า และส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
(R&D) เชิงนวัตกรรม เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน ตั้งแต่ ต้นน้า กลางน้า ปลายน้า
๑๐. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตร พืช ประมง ปศุสัตว์ ตามศักยภาพของพื้นที่ (zoning)
ด้ ว ยกลไกสร้ า งองค์ ก รเกษตรกรที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเข้ ม แข็ ง ให้ ผ ลิ ต สิ น ค้ า เกษตร พื ช ประมง
ปศุสัตว์ ที่ได้มาตรฐาน GAP อย่างยั่งยืน
๑๑. พั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรด้ า นการเกษตรสู่ ค วามเป็ น เลิ ศ เพื่ อ ยกระดั บ การปฏิ บั ติ ง านมุ่ ง เน้ น
ผลสัมฤทธิ์ รองรับการเปลี่ ยนแปลงกระแสโลก สร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ ให้รักและมุ่งมั่นในการประกอบอาชีพ
การเกษตรภายใต้แรงจูงใจด้านการตลาด
๑๒. เสริมสร้างกระบวนการผลิตการเกษตรและสินค้าแปรรูปด้านการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตอาหารคุณภาพและปลอดภัยได้มาตรฐานเพื่อการส่งออกรองรับการเข้าสู่ AEC และ
อาหารสู่ครัวโลก สร้างความเข้มแข็งบุคลากรมีทักษะในการทางานที่มุ่งมั่นเพื่อเตรียมพร้อม รองรับนโยบายการ
ผลิตอาหารเป็น Green City
๑๓. สนับสนุนส่งเสริมการทาการเกษตรในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม พัฒนาศักยภาพองค์กรและสถาบัน
เกษตรกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้สามารถแข่งขั นในตลาดโลก ผ่านการสนับสนุนการสร้าง
วัฒนธรรมการผลิตเพื่อรองรับการกาหนดตาแหน่งทางยุทธศาสตร์
ทิศทางการพัฒนาเชิงป้องกัน
ทิศทางการพัฒนาเชิงป้องกัน เป็นการใช้ประโยชน์จากจุดแข็งภายใน ในการป้องกันปัญหาอุปสรรค
และภัยคุกคามจากภายนอก โดยจากการวิเคราะห์พบว่า จังหวัดพัทลุงมีทิศทางการพัฒนาเชิงป้องกัน ดังนี้
1. การส่ ง เสริ ม การน าวั ต ถุ ดิ บ ทางการเกษตรมาใช้ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ ใ นการพั ฒ นาและเพิ่ ม มู ล ค่ า
แก่ปัจจัยการผลิตเพื่อลดต้นทุนการทาการเกษตร พร้อมสร้างความเข้มแข็งแก่ตราสินค้าของปัจจัยผลิตทางการ
เกษตร สร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์
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๘. ส่ งเสริ มและอนุ รั กษ์พื ช พัน ธุ์ ท างการเกษตรที่ห ลากหลาย และไม่นา ไม่ ส นั บสนุนการผลิ ตพื ช
GMOs ไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติเข้ามาใช้พื้นที่ทุกรูปแบบ
๙. การส่ งเสริ มการบู ร ณาการผลผลิตทางการเกษตรร่ว มกับจังหวัดใกล้ เคียง เพื่อการเพิ่ มโอกาส
ทางการขาย การส่งออกสู่อาเซียน
๑๐. พัฒนาโครงสร้างบริหารงาน องค์กรและสถาบันเกษตรกร ให้บุคลากรมุ่งมั่นทางานเพื่อยกระดับ
สินค้าเกษตรให้มีมาตรฐาน
๑๑. พัฒนาระบบโลจิสติกส์ให้การขนส่งสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปด้านการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
การส่งออกที่รวดเร็วและปลอดภัย
๑๒. พัฒนาเกษตรกรรุ่ นใหม่ให้หั นมาประกอบอาชีพเกษตรที่ได้มาตรฐานเพื่อสร้างแรงจูงใจในการ
ประกอบอาชีพ ร่วมพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรที่ถูกต้องตามมาตรฐานสินค้าเกษตร
๑๓. การบริหารจัดการพื้นที่รับน้าในเขตพื้นที่การเกษตร ปลุกจิตสานึกการใช้และอนุรักษ์ทรัพยากร
การเกษตรอย่างเหมาะสมและยั่งยืน
ทิศทางการพัฒนาเชิงแก้ไข
ทิศทางการพัฒนาเชิงแก้ไขเป็นการใช้ประโยชน์จากโอกาสภายนอกในการปรับปรุง แก้ไข และเสริม
จุดอ่อนภายในจังหวัด โดยการจากการวิเคราะห์พบว่าจังหวัดพัทลุงมีทิศทางการพัฒนาเชิงแก้ไข ดังนี้
๑๐. สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มการผลิตสินค้าทางการเกษตร (start up/young SMEs) เพื่อการพัฒนา
อาหารปลอดภัยให้มีคุณภาพเพื่อการส่งออก และป้อนสู่อุตสาหกรรมการเกษตรในจังหวัดใกล้เคียง
๑๑. แสวงหาความร่วมมือเพื่อการนาเข้า และพัฒนาแรงงานภาคเกษตรกับกลุ่มประเทศประชาคม
เครือข่ายในอาเซียน
๑๒. การส่งเสริมกระแสอนุรักษ์ในพื้นที่ พร้อมสนับสนุนการผลิตทางการเกษตรและการพัฒนาให้เป็น
แหล่งผลิตอาหารคุณภาพ ปลอดภัย และสร้างสรรค์ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สู่การส่งออกในต่างประเทศ และ
รองรับตลาดคุณภาพในประเทศ
๑๓. ปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตผลการผลิตทางการเกษตรสู่วิถีชีวภาพ
๑๔. เสริมสร้างการผลิตพืช สัตว์ และสัตว์น้าประจาถิ่น และเพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ เพื่ออนุรักษ์และ
ปรับปรุงพันธุ์พืช สัตว์ สัตว์น้าประจาถิ่นอย่างยั่งยืน
๑๕. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการใช้ระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศทางการเกษตรที่ถูกต้องและทันสมัย เสริมสร้างการบูรณาการในการเชื่อมโยงเครือข่ายทุกหน่วยงาน
และองค์กรเกษตรกรในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์สู่การปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์พัฒ นาการเกษตร
จั ง หวั ด พั ท ลุ ง พั ฒ นาระบบการผลิ ต และการตลาดให้ ส ามารถแข่ ง ขั น ได้ โดยสร้ า งแรงจู ง ใจ
ในการผลิตและการปฏิบัติ
๑๖. สร้างความเข้าใจและพัฒนาทักษะของบุคลากรในการสร้าง Smart Farmer และ Smart Officer
โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืน สนับสนุนการปรับเลี่ยนระบบการผลิต โดยใช้นโยบาย Zoning ที่ขับเคลื่อน
โดย Smart Farmer และ Smart Officer เพื่อนาไปสู่การจัดการระบบการผลิตและการตลาดเชิงกลยุทธ์
๑๗. เร่งปฏิรูปการบริหารบุคคลและบูรณาการระหว่างหน่วยงาน ภายใต้ความร่วมมือกาหนดตาแหน่ง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและท่องเที่ยวเชิงเกษตร
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๑๘. สนับสนุนการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรเพื่อทดแทนแรงงาน
๑๙. ขยายพื้น ที่รั บ น้ าในเขตและนอกเขตชลประทานให้ เพียงพอและครอบคลุ มทุ กพื้นที่การเกษตร
กับสภาพดิน น้า สนับสนุนส่งเสริมการทาการเกษตรในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม และสร้างอ่างเก็บน้าเพื่อเป็น
แหล่งน้าต้นทุนขับเคลื่อนแหล่งผลิตสินค้าเกษตรให้มีประสิทธิภาพ
๒๐. สร้ างองค์ ก รเกษตรกรที่ มีป ระสิ ท ธิภ าพและเข้ มแข็ง ให้ ใ ช้ เทคโนโลยี ก ารแปรรู ปสิ น ค้า เกษตร
เพื่อเพิ่มมูลค่าและได้มาตรฐานสากล
ทิศทางการพัฒนาเชิงตั้งรับ
ทิศทางการพัฒ นาเชิงรั บ เป็ น การใช้ปรับปรุงภายในจังหวัดและหลี กเลี่ ยงภัยคุกคามจากภายนอก
โดยจากการวิเคราะห์พบว่าจังหวัดพัทลุงมีทิศทางการพัฒนาเชิงรับ ดังนี้
๓. เสริมสร้างบูรณาการระหว่างหน่วยงานให้ทางานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ พัฒนาไปสู่ระบบการผลิต
สิน ค้าเกษตร ร่ ว มพัฒ นาระบบฐานข้อ มูล สารสนเทศทางการเกษตรให้ ถูกต้องทันสมัยเพื่อให้ บุคลากรและ
เกษตรกรนาไปพัฒนาหรือสร้างเทคโนโลยีการเกษตร
๔. พัฒนาระบบการผลิต การตลาดและระบบการขนส่งสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
๕. มุ่งพัฒนาพื้นที่ยางพารา และพืช สัตว์เกษตรที่มีความเสี่ยงทางราคาได้โดยใช้ประโยชน์ทางภูมิศาสตร์
และการบริหารเกษตรกรเชื่อมโยงวัฒนธรรมการผลิต
กลยุทธ์
๑. สร้างสรรค์นวัตกรรม องค์ความรู้ เทคโนโลยีการเกษตร (ต้นน้า)
๒. พัฒ นาศักยภาพ องค์กรการเกษตร สถาบันเกษตรกร บุคลากรด้านการเกษตรสู่ ความเป็นเลิ ศ
สร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ให้รัก และมุ่งมั่นในการประกอบอาชีพการเกษตร (ต้นน้า)
๓. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตเกษตรกร สวัสดิการ และความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกร (ต้นน้า)
๔. เสริมสร้างความเข้มแข็งของผลิตภัณฑ์การเกษตร เศรษฐกิจการเกษตรที่แข่งขันได้ (กลางน้า)
๕. พัฒนากระบวนการผลิตทางการเกษตร ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตผลการผลิต
ทางการเกษตรสู่วิถีชีวภาพ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (กลางน้า)
๖. เสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการการเกษตรเพื่อความมั่นคงด้านอาหาร ที่ ยั่งยืนด้วยหลักการ
เกษตรแบบพึ่งตนเอง (กลางน้า)
๗. ปรับระบบการบริหารจัดการปัจจัยการผลิต ปัจจัยพื้นฐานทางการเกษตร ทรัพยากรดิน น้า ปลุก
จิตสานึกการใช้และอนุรักษ์ทรัพยากรการเกษตรอย่างเหมาะสมและยั่งยืน (กลางน้า)
๘. ส่ งเสริ มการพัฒ นาระบบตลาดกลาง และระบบโลจิ ส ติ กส์ สิ น ค้าเกษตรเชื่ อมโยงต่า งประเทศ
กลุ่มจังหวัด ที่เติบโตจาก จังหวัด ระดับอาเภอ ระดับตาบล และระดับหมู่บ้าน (ปลายน้า)
๙. สร้ า งผู้ ป ระกอบการใหม่ ท างการเกษตร และผู้ ป ระกอบการจากเกษตรอุ ต สาหกรรม และ
อุตสาหกรรมการเกษตร ที่เข้มแข็ง แข่งขันได้ (ปลายน้า)
๑๐. พั ฒ นาศั ก ยภาพการแปรรู ป ผลผลิ ต ทางการเกษตรที่ มี ศั ก ยภาพ ด้ ว ยนวั ต กรรมสร้ า งสรรค์
ให้มีคุณภาพมาตรฐานสากลเพื่อการส่งออก (ปลายน้า)
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แผนงาน โครงการ กิจกรรม และผู้รับผิดชอบ
แผนงานการสร้างเมืองลุงให้เป็นเมืองเศรษฐกิจทางการเกษตร
๑. โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน และท้องถิ่น (พาณิชย์จังหวัด)
1.1 ร้านจาหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพ (พาณิชย์จังหวัด)
- การเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน ของดีเมืองลุง ทั้งในและนอกภูมิภาค
(พาณิชย์จังหวัด)
- ตลาดเกษตรในระบบอินเตอร์เน็ต (พาณิชย์จังหวัด)
- ตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน (พัฒนาชุมชนจังหวัด)
- ตลาดสินค้าเกษตรมาตรฐานสากล (ปศุสัตว์จังหวัด)
- พัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตร ตราสินค้าเดียว (พาณิชย์จังหวัด)
1.2 ก่อสร้างตลาดกลางผลผลิตสัตว์น้าทะเลสาบสงขลา (ประมงจังหวัด)
๒. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร กิจกรรมต่อเนื่องจากภาคเกษตร (สหกรณ์จังหวัด)
2.1 เสริมสร้างขีดความสามารถของกลุ่มเกษตรกร พัฒนาผู้ประกอบการที่มีศักยภาพที่แข่งขัน
ได้ (สหกรณ์จังหวัด)
- ยางพาราครบวงจร (สหกรณ์จังหวัด)
- ไก่พื้นเมืองครบวงจร (ปศุสัตว์จังหวัด)
- แพะครบวงจร (ปศุสัตว์จังหวัด)
- เห็ดครบวงจร (เกษตรจังหวัด)
- ปาล์มน้ามันครบวงจร (สหกรณ์จังหวัด)
- พัฒนาการผลิตอาหารสัตว์ และสารองเสบียงสัตว์ (สถานีพัฒนาอาหารสัตว์จังหวัด)
- ปรับปรุงรูปแบบการเลี้ยงสัตว์สู่ฟาร์มมาตรฐาน (ปศุสัตว์จังหวัด)
- พัฒนากลุ่มและพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรด้านปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ (สหกรณ์จังหวัด)
- พัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และการบริหารจัดการ (สหกรณ์
จังหวัด)
- เพิ่มศักยภาพอาสาพัฒนาปศุสัตว์ (ปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง)
- สร้างความเข้มแข็งแก่องค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตร (เกษตรจังหวัด)
- ก่อสร้าง ปรับปรุงโรงฆ่าสุกร (โคกชะงาย ป่าบอน มะกอกเหนือ) (ปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง)
2.2 ส่งเสริมการทาการเกษตร กิจกรรมต่อเนื่องจากภาคเกษตรแก่ เกษตรกร และผู้ประกอบการ
รายใหม่ (Start Up) (เกษตรและสหกรณ์จังหวัด)
- ด้านสัตว์ (ปศุสัตว์จังหวัด)
- ด้านพืช (เกษตรจังหวัด)
- ด้านประมง (ประมงจังหวัด)
- ด้านการตลาด (พาณิชย์จังหวัด)
- ด้านองค์กร กลุ่ม และสถาบันเกษตรกร (สหกรณ์จังหวัด)
- สร้างมุมมองอาชีพการเกษตรแก่ผู้ประกอบอาชีพการเกษตรรายใหม่ (เกษตรและสหกรณ์
จังหวัด)
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๓. โครงการสร้างมูลค่าผลผลิตทางเลือก (เกษตรจังหวัด)
- ส่ ง เสริ ม การใช้ พ ลั ง งานทดแทนและพลั งงานทางเลื อ กให้ แก่ เ กษตรกรเพื่ อ การเกษตร
(พลังงานจังหวัด)
- ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร เครื่องเทศ ครบวงจร (เกษตรจังหวัด)
- พัฒนาข้าวสังข์หยด ข้าวเหนียวดาอินทรีย์ ครบวงจร (เกษตรจังหวัด)
- วัวชนเมืองลุง (ปศุสัตว์จังหวัด)
- ไก่ชนเมืองลุง (ปศุสัตว์จังหวัด)
- ปศุสัตว์พรีเมี่ยม (โคขุน ไก่พื้นเมือง สุกร) (ปศุสัตว์จังหวัด)
- ไม้ยืนต้นเศรษฐกิจ (เกษตรจังหวัด)
- กุ้งก้ามกราม (ประมงจังหวัด)
๔. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน และท้องถิ่นสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (พัฒนาชุมชนจังหวัด)
- พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ต่อเนื่องจากภาคการเกษตรของท้องถิ่น เพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชน
(พัฒนาชุมชนจังหวัด)
- พัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่มาตรฐานสากล (พัฒนาชุมชนจังหวัด)
- Road Show ในและนอกประเทศ (พัฒนาชุมชนจังหวัด)
- พัฒ นาการแปรู ป ผลิ ตภัณฑ์ ยางพาราเชิงนวัตกรรมเพื่อการกี ฬาและสุ ขภาพ (สหกรณ์
จังหวัด)
- ส่งเสริมการใช้เครื่องจักกลเพื่อการเกษตร (สหกรณ์จังหวัด)
- สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นและนานวัตกรรมการผลิตการแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อการเพิ่ม
มูลค่าตลอดห่วงโซ่อุปทาน (พัฒนาชุมชนจังหวัด)
- ข้าวพื้นเมือง เพื่อสุขภาพและเวชสาอาง อาหาร (เกษตรจังหวัด)
แผนงานการเสริมสร้างเมืองลุงให้มีความมั่นคงทางอาหาร
๑. โครงการเมืองลุง เมืองเกษตร อาหารปลอดภัย กิน เที่ยว บายใจ
- ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ (เกษตรและสหกรณ์จังหวัด)
- ส่งเสริมศูนย์เรียนรู้โคนมอาชีพพระราชทาน “งานของพ่อ” (ปศุสัตว์จังหวัด)
- พัฒนาข้าวพื้นเมืองปลอดภัยและได้มาตรฐาน GAP และอินทรีย์ครบวงจร (เกษตรจังหวัด)
- ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีเกษตรและวัฒนาธรรม (เกษตรจังหวัด)
- ประมงหมู่บ้าน (ประมงจังหวัด)
- ยกระดับเครือข่ายชาวนาสู่โรงเรียนเกษตรกร (เกษตรจังหวัด)
- โรงปุ๋ยอินทรีย์ชุมชน (เกษตรจังหวัด)
- งานมหกรรมปศุสัตว์ (ปศุสัตว์จังหวัด)
- ส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งโพรงเสริมรายได้ (เกษตรจังหวัด)
- ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้าในทะเลสาบ (ประมงจังหวัด)
- ธนาคารพันธุ์พืช (เกษตรจังหวัด)
- ธนาคารพันธุ์สัตว์ (ปศุสัตว์จังหวัด)
- ส่งเสริมการเลี้ยงปลากระชังบก (ประมงจังหวัด)
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๒. โครงการขยายผลปรัชญาของเศรษฐกิจพอเยง และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ (เกษตร
และสหกรณ์จังหวัด)
- พัฒนาพื้นที่ลุ่มน้าปากพนังโดยคนเมืองลุง (เกษตรและสหกรณ์จังหวัด)
- ส่งเสริมอาหารกลางวันในโรงเรียนควนตะแบกตามพระราชดาริ (ปศุสัตว์จังหวัด)
- พัฒนาอาชีพศูนย์ศิลปาชีพหัวป่าเขียว (กศน.จังหวัด)
- ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดาริจังหวัดพัทลุง บ้านอาพัด (เกษตรจังหวัด)
3. โครงการยกระดับการพัฒนาการเกษตรโดยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (เกษตรจังหวัด)
- 16 ตาบลปศุสัตว์พัฒนา (ปศุสัตว์จังหวัด)
- พัฒนาศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตร (เกษตรจังหวัด)
- พัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ประจาตาบล (ปศุสัตว์จังหวัด)
- หมู่บ้านวิถีไทย (ปศุสัตว์จังหวัด)
- จัดตั้งสถาบันพัฒนาเกษตรกรจังหวัดพัทลุง (เกษตรจังหวัด)
- เกษตรทฤษฎีใหม่ (ปศุสัตว์ ไร่ นา สวน ผสม) ของคนเมืองลุง (เกษตรจังหวัด)
4. โครงการเติมความอุดมสมบูรณ์ของป่าเขา ลุ่มน้า ทะเลสาบ เพื่อความสมดุลของระบบนิเวศน์และความ
มั่นคงทางอาหาร การคุ้มครองพืช สัตว์และสัตว์น้าท้องถิ่น (ประมงจังหวัด)
- คุ้มครองและเฝ้าระวังการใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมาย (ประมงจังหวัด)
- ฟื้นฟูทรัพยากรน้าในแหล่งน้าธรรมชาติของชุมชนและเขตรักษาพันธุ์สัตว์น้า (ประมงจังหวัด)
- แหล่งพันธุ์ปลาชุมชนและการบริหารจัดการประชุมร่วมชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเอง (ประมง
จังหวัด)
- อนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์ไก่คอล่อนพัทลุง (ปศุสัตว์จังหวัด)
- สมุนไพรชุมชน (เกษตรจังหวัด)
- รณรงค์การใช้น้าเสียจากฟาร์มสุกรเพื่อลดต้นทุนการผลิตยางพารา (สหกรณ์จังหวัด)
แผนงานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์รองรับการเกษตร (เกษตรและสหกรณ์)
๑. โครงการจัดการดิน น้า เพื่อการเกษตร
- การปรับปรุงบารุงดินเพื่อการเกษตร (พัฒนาที่ดินจังหวัด)
- การจัดหาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร (โครงการชลประทาน)
๒. โครงการพัฒนาระบบขนส่งและระบบโลจิสติกส์รองรับการเกษตร (โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด)
- ระบบขนส่งและโลจิสติกส์รองรับการเกษตร (โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด)
- ระบบโลจิสติกส์รองรับการเกษตร (โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด)
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ประเมินศักยภาพการพัฒนาจัง หวัดในปัจจุบัน และโอกาสการพัฒนาในอนาคต ด้านการท่องเที่ยว จาก
การวิ เคราะห์ พบว่า จุ ดแข็ง จุ ดอ่ อน โอกาส และภั ยคุกคาม (SWOT Analysis) ในรอบปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔
สามารถสรุปได้ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสู่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์แบบเพิ่มคุณค่าครบวงจรที่ยั่งยืน
เป้ าประสงค์ ที่ 2 การท่ องเที่ยวสร้ างความมั่ นคงทางเศรษฐกิจกระจายรายได้สู่ จั งหวัดและรักษาสิ่ งแวดล้ อม
ที่ยั่งยืน
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ Strategy Position
1.พัฒนาการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน
1.1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ธรรมชาติ ป่าเขา น้าตก การล่องแก่งและลุ่มน้าทะเลสาบ
พัทลุงให้เป็นสถานที่แหล่งพักผ่อนของนักท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวแบบครอบครัว และนักท่องเที่ยวผจญภัย
เดินป่าเพื่อเชื่อมโยงสู่ระดับนานาชาติ (Family Hipster Tourist And Jungle Tour)
1.2 สร้างนวัตกรรมการท่องเที่ยวพัฒนาพื้นที่เชิงนิเวศธรรมชาติป่าเขาและลุ่มน้าทะเลน้อยสาบ
(ทะเลน้อย ทะเลหลวง ในทะเลสาบสงขลา) ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวครบวงจรเชื่อมโยงสู่ระดับนานาชาติ สร้าง
นวัตกรรมการท่องเที่ยวให้มีการออกแบบครอบคลุมการพัฒนาทั้งจังหวัดพัทลุง : พัฒนาชายฝั่งและปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ อนุ รั กษ์สิ่งแวดล้ อม อนุ รั กษ์ส งวนพันธุ์สั ตว์น้าหายาก(โลมาอิรวดี) สร้าง Land Mark เช่น สั ญลั กษณ์
มโนราห์ หนังตะลุง เทริด และนกนางแอ่น “ทะเลสาบพัทลุง ณ เมืองลุง สวรรค์ของนักตกปลาแห่งเอเชีย” และ
กิจกรรมการท่องเที่ยวที่ใหม่ๆ ของพื้นที่
1.3 ส่งเสริมและพัฒ นาทะเลน้อยให้ เป็นแหล่ งศึกษา และดูนก ในระดับนานาชาติ สร้างสิ่ ง
อานวยความสะดวกในทะเลน้อยกลางทะเลที่ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ชมนก
ชมควายน้า ความหลากหลายของนิเวศวิทยา พร้อมจัดระเบียบการท่องเที่ยวทางเรือ จัดระเบียบเมือง ชุมชน
ความสะอาด พัฒนาคุณภาพผู้ให้บริการท่องเที่ยวในชุมชนให้เอื้อต่อการเปิดตลาดการท่องเที่ยวนานาชาติ
1.4 .แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ศิลปะ ประเพณี จิตวิญญาณ และสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ การสร้างเส้นทางท่องเที่ยวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ๙ วัด (วัดเขียนบางแก้ว วัดคูหาสวรรค์ วัดเขาอ้อ วัดวัง วัดดอน
ศาลา วัดปากสระ วัดเขาแดงตก วัดภูเขาทอง วัดพระเกิดและเส้นทางตามรอยเกจิอาจารย์ลุ่มน้าทะเลสาบพัทลุง
ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานบริเวณวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ในทางโบราณคดีและ
ประวัติศาสตร์ ส่งเสริมให้มีปราชญ์ชาวบ้าน สร้างมัคคุเทศก์น้อย และห้องนิทรรศการแสดงความรู้ที่ทันสมัย สื่อที่
เป็นสากล)
1.5 การสร้างประตูเมืองทางทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก เพื่อการเปิดสู่การ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ของจังหวัดพัทลุง
1.6 การสร้างแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ การฟื้นฟูสุขภาพรองรับผู้สูงอายุ เน้นตลาดการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมาตรฐาน
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1.7 ส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบพัทลุงธานี วิถีเมืองลุง ในชุมชน ในรูปแบบเส้นทางท่องเที่ยว
ชุมชน (เรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี เรียนรู้ชีวิตของเมืองลุง อาหารพื้นบ้าน และเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์)
การสร้างศูนย์รวมการท่องเที่ยวของจังหวัดพัทลุง
2. พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดที่มีความโดดเด่น
2.1 การสร้างปฏิทินการท่องเที่ยวเมืองลุงในระดับพื้นที่และปฏิทินการท่องเที่ยวนานาชาติ
2.2 พัฒนากิจกรรมด้านการท่องเที่ยวตามปฏิทินการท่องเที่ยวทั้งในระดับพื้นที่ ประเทศ
และนานาชาติให้ยิ่งใหญ่น่าสนใจมากขึ้น มีความหลากหลายและต่อเนื่อง เมืองลุงเมืองเดียวเที่ยวทั้งปี (ในระดับ
พื้นที่และประเทศจัดงานแข่งโพนนานาชาติ งานมหกรรมวันโค งานวันข้าว
สังข์หยดและชาวนาภาคใต้ ในระดับนานาชาติจัดงานล่องเรือแลนกแลน้อย งานบูชา
สิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาอ้อ งานมโนราห์ไหว้ครู งานย้อนรอยประวัติศาสตร์วัดเขียนบางแก้ว งานวัน
เดินป่าขึ้นเขาบรรทัด งานมหกรรมตกปลานานาชาติ งานวิ่งมาราธอน งานไตรกีฬา ฯลฯ)
2.3 พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อเพิ่มระยะเวลาการ
ท่องเที่ยวให้เกิดอัตราการพักค้างเพิ่มขึ้น พัฒนาพื้นที่ การคมนาคมทางการท่องเที่ยวเพื่อการท่องเที่ยวป่าเขา
การท่องเที่ยวในทะเลสาบ การท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ศาสนา
2.4 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นผ่านพิพิธภัณฑ์ชุมชน
การศึกษาดูงานทางด้านการเกษตร การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพท่องเที่ยวด้านอาหารกินอาหารอร่อย งานหัตกรรม
ศิลปกรรม
3. พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการการท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์และได้มาตรฐาน
3.1 การส่งเสริมการพัฒนาการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ ด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการ
ท่องเที่ยว (ส่งเสริมผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวชุมชน) สร้างมาตรฐานร้านอาหารคุณภาพรับการท่องเที่ยวของจังหวัด
อาหารพื้นบ้านอร่อยและปลอดภัย
3.2 สร้างแหล่งค้าขายในสถานที่ท่องเที่ยวชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ และไม่ทาลายบรรยากาศ
การท่องเที่ยว
3.3 ส่งเสริมให้มีการสร้างโฮมสเตย์ในชุมชน การท่องเที่ยวให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการ
การท่องเที่ยวของชุมชน
3.4 พัฒนาขีดความสามารถชุมชนในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของตนเอง มีการ
รับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวชุมชน พัฒนาคุณภาพบุคลากรการท่องเที่ย วของชุมชน และสร้างมาตรฐานความ
ปลอดภัยทางการท่องเที่ยวของจังหวัดและการดาเนินธุรกิจท่องเที่ยวที่เป็นไปตามกฎหมาย
3.5 ส่งเสริมพัฒนาการบริการของผู้ให้บริการสาธารณะที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวรถ
โดยสารร้านค้า ผู้ให้บริการที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวให้มีไมตรีจิตในการบริการที่มีคุณธรรมและเป็นมืออาชีพ
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน
4.1 ยกระดับขีดความสามารถผู้ประกอบการท่องเที่ยวของจังหวัดให้มีศักยภาพในการ
ออกแบบรายการท่องเที่ยว การทาตลาดการท่องเที่ยว และการบริการการท่องเที่ยวที่มีมาตรฐาน
4.2 พัฒนาบุคลากรและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเป็นเครือข่าย สร้างจิตสานึกการเป็นเจ้า
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บ้านที่ดีรองรับการท่องเที่ยว (ส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายศูนย์การท่องเที่ยวในระดับจังหวัด พัฒนาสถานที่พักและ
ราคาให้มีมาตรฐานสากล) การมีความปลอดภัยได้มาตรฐานสากล
4.3 เชื่อมโยงการตลาดการท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจากอาเซียนตอนใต้ อันดามัน
ภาคใต้ ตอนล่างและฝั่งอ่าวไทยตอนบน เน้นการทาตลาดแบบเข้าถึง ประชาสัมพันธ์ เพื่อการสร้างแรงจูงใจมา
เที่ยวพัทลุง สร้างสื่อการท่องเที่ยวในรูปแบบภาษาที่หลากหลายที่เข้าถึง นักท่องเที่ยว ป้ายโฆษณา ทั่วทุกพื้นที่ใน
ทีท่องเที่ยวในภาคใต้ใกล้เคียง สร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวและการขยายศักยภาพตลาดการท่องเที่ยวการ Road
Show ในแหล่งท่องเทียวฝั่งอ่าวไทย อันดามัน อาเซียนใต้ ตลาดจีน และตลาดอินเดีย
4.4 พัฒนาการประชาสัมพันธ์และการตลาดที่หลากหลายครอบคลุมทุกช่องทางสื่อ และเข้าถึง
ทุกกลุ่มเป้าหมาย สร้างการตลาดการท่องเที่ยวในระบบดิจิทัล และการประชาสัมพันธ์ด้วยรูปแบบการตลาดใน
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และการใช้โซเซียลมีเดีย
4.5 การควบคุม กากับ มาตรฐานการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ไม่ให้ทาลายสิ่งแวดล้อมและวิถีดีงาม
ของจังหวัดเพื่อปกกันไม่ให้การเติบโตทางการท่องเที่ยวเติบโตที่ไม่มีทิศทาง
5.พัฒนาระบบโลจิสติกส์ทางการท่องเที่ยว และสร้างสิ่งอานวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว
5.1 การสร้างเส้นทางจักรยานในพื้นที่เส้นทางทะเลน้อย-ระโนดและเส้นทางเพชรเกษมใน
พื้นที่เขาบรรทัด พัฒนาให้มีมาตรฐานระดับสากลให้พัทลุงเป็นสวรรค์ของการท่องเที่ยวทางจักรยาน
5.2 ส่งเสริมผู้ประกอบการพัฒนากิจกรรม สถานที่พักในรูปแบบของบูติกที่มีเอกลักษณ์ของ
จังหวัดพัทลุง พัฒนาโฮมสเตย์ชุมชนมาตรฐานนานชาติในพื้นที่อาเภอศรีบรรพต อาเภอระโนดละเมืองเก่าชัยบุรี
ในรูปแบบการรวมกลุ่มโฮมสเตย์ของชุมชนและส่งเสริมผู้ประกอบการที่มีศักยภาพพัฒนาโรงแรมที่พักที่มี
มาตรฐานสากลเพื่อเพิ่มโอกาสการพักค้างของนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพจ่าย
การประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตร์ (SWOT Analysis)
จั ง หวั ด พัท ลุ ง ได้ ด าเนิ น การประเมิ น ศั ก ยภาพการพั ฒ นาจั ง หวั ด ในปั จ จุ บัน และโอกาสการพั ฒ นา
ในอนาคต ในด้านการท่องเที่ยว จากการวิเคราะห์พบว่า จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม (SWOT Analysis)
ในรอบปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ สามารถสรุปได้ดังนี้
จุดแข็ง (Strengths)
๑. มี แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางธรรมชาติ ที่ ห ลากหลายทั้ ง นิ เ วศน์ ป่ า เขา มี ศู น ย์ เ รี ย นรู้ ท างการเกษตร
มีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดสู่ชนรุ่นหลัง มีแหล่งอารยธรรมและ
แหล่งประวัติศาสตร์ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนา
๒. ผู้ ค นมี ค วามเป็ น มิ ตรกั บ นั ก ท่ อ งเที่ ยว วิ ถี ชีวิ ต เหมาะกั บการท่ องเที่ย วเชิ งนิ เวศน์ ต้น ทุ นทาง
การท่องเที่ยวไม่สูง
๓. มีผลิตภัณฑ์ชุมชน อาหารอร่อยหลากหลาย ที่เป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวรู้จักอย่างแพร่หลาย
จุดอ่อน (Weakness)
๑. ขาดบุ ค ลากรด้า นการท่อ งเที่ ย วที่มี คุ ณภาพ เช่น ผู้ ประกอบการ ผู้ ใ ห้ บริ ก าร ชุม ชนท่ อ งเที่ ย ว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ และ ไกด์

หน้า 145

แผนพัฒนาจังหวัดพัทลุง พ.ศ.2561-2564

๒. แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพัทลุงยังไม่ได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานการท่องเที่ยวนานาชาติ
ขาดการเชื่อมโยงกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องของด้านการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด ไม่มีการ
ประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวในระดับนานาชาติ
๓. ขาดการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องและชุมชนยังขาดการมีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
โอกาส (Opportunities)
๑. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทาให้นักท่องเที่ยวจากประเทศมาเลย์เซีย สิงคโปร์ และประเทศอื่นๆ
เข้ามาในพื้นที่มากขึ้น
๒. รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ เพื่อสร้างรายได้ให้กับประเทศ
๓. การเติบโตของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ และการท่องเที่ยวแบบเดินทาง
ด้วยตนเอง เป็นโอกาสในการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัด
๔. จังหวัดพัทลุงตั้งอยู่จุดศูนย์กลางของภาคใต้และมีระบบขนส่งจังหวัดใกล้เคียงที่สามารถเชื่อมโยง
นักท่องเที่ยวสู่พื้นที่ได้อย่างสะดวกมากขึ้น
อุปสรรค (Threats)
๑. การแข่งขันด้านธุรกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดใกล้เคียงมีสูง เมื่อเทียบกับจังหวัดพัทลุง ยังมีน้อย
ส่งผลให้ไม่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวสู่พื้นที่ได้
๒. ภัยธรรมชาติ ความแปรปรวนของธรรมชาติ ทาให้ฤดูกาลของการท่องเที่ยวไม่แน่นอน
๓. ปัญหาความไม่สงบ ปัญหาความไม่เป็ นระเบียบเรียบร้อยของประเทศ ทาให้ภาพลักษณ์ทางการ
ท่องเที่ยว กระทบต่อการท่องเที่ยวนานาชาติ
ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพัทลุง (TOWs Matrix)
จากการวิเคราะห์จุดแข็ง โอกาส จุดอ่อน และอุปสรรค ข้างต้น ทาให้สามารถกาหนดทิศทางการพัฒนา
ของจังหวัดได้ดังนี้
ทิศทางการพัฒนาเชิงรุก
๑. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีความโดดเด่นเชื่อมโยงกับภูมิภาคเพื่อพร้ อมรองรับนักท่องเที่ยว
ในระดับนานาชาติ
๒. ประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก ผ่านสื่อ ช่องทางที่หลากหลาย เจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และวิถี
ชีวิต ศาสนา วัฒนธรรม
๓. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ฟื้นฟู บาบัด รักษา ป้องกัน เป็นการท่องเที่ยววิถีสุขภาพในระดับ
นานาชาติ
๔. เปิดตลาดการท่องเที่ยวครอบครัว และการท่องเที่ยวที่เดินทางด้วยตนเอง เชื่อมนักท่องเที่ยวจาก
จังหวัดข้างเคียง และชาวต่างชาติจากพื้นที่ข้างเคียงสู่พัทลุง
ทิศทางการพัฒนาเชิงป้องกัน
๑. พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวที่สะดวก ปลอดภัย มาตรฐาน รองรับทุกสภาพการท่องเที่ยว
๒. เสริมสร้างความปลอดภัย อบอุ่น บริการครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ด้วยคุณภาพของการบริการที่
มีเอกลักษณ์
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๓. ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายผ่านสื่อ
หลากหลายช่องทาง

ทิศทางการพัฒนาเชิงแก้ไข
๑. พั ฒ นาบุ ค ลากรให้ ร องรั บ ทางด้ า นการท่ อ งเที่ ย วให้ ร อบรู้ ข้ อ มู ล แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วในจั ง หวั ด
ที่สามารถสร้างมูลค่าการท่องเที่ยวสู่นานาชาติได้
๒. สร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวในระดับจังหวัดกับฝั่งอ่าวไทย อันดามันอาเซียนใต้
๓. สร้างจิตสานึกในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ขอความร่วมมือภาคธุรกิจด้านที่พัก ด้านอาหาร ในการสร้าง
ความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว
๔. สร้างกิจกรรม สถานที่ จุดดึงดูดใจ พื้นที่การท่องเที่ยวใหม่ ดึงดูดนักท่องเที่ยว
๕. เพิ่มจุดสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในระดับขังหวัดและชุมชน
ทิศทางการพัฒนาเชิงตั้งรับ
1. เตรียมความพร้อมชุมชนและพัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยวให้มีความพร้อมในการรองรับการ
ท่องเที่ยวและเป็นมิตรกับผู้มาเยี่ยมเยือน
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกในสถานที่ท่องเที่ยวและเส้นทางการท่องเที่ยว
ของจังหวัด
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนามาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน (กลางน้า)
๑. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
๑.๑ ประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรม
๑.๒ ป่าเขา/นิเวศ/ลุ่มน้า/เพื่อสุขภาพ
๑.๓ สร้าง Land mark/ประตูเมือง สัญลักษณ์มโนราห์ หนังตะลุง เทริด และนกนางแอ่น
๒. โครงการพัทลุงธานีวิถีเมืองลุง
๓. โครงการพัฒนาทะเลสาบพัทลุงเพื่อรองรับการท่องเที่ยว
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวที่โดดเด่น (กลางน้า)
๑. โครงการส่งเสริมกิจกรรมลุ่มทะเลสาบพัทลุง
- ตลาดน้า/อาหาร
- มหกรรมตกปลานานาชาติ
- กีฬาทางน้า
- ล่องเรือแลนก
หน้า 147

แผนพัฒนาจังหวัดพัทลุง พ.ศ.2561-2564

๒. โครงการส่งเสริมกิจกรรมตามเทศกาลปฎิทินการท่องเที่ยว
- ศิลปวัฒนธรรม/สิ่งศักดิ์สิทธิ
- นิเวศ/ป่าเขา
- เทศกาลสาคัญ
๓. โครงการจัดทาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เชิงศาสนา เชิงเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า บริการ สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว (ปลายน้า)
๑. โครงการพัฒนาบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน
๒. โครงการพัฒนาสินค้าที่เป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่
๓. โครงการพัฒนาชุมชนรองรับการท่องเที่ยว
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการคุณภาพบุคลากรและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน (ต้น
น้า)
๑. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ บุคลากรผู้ให้บริการรองรับการท่องเที่ยว
๒. โครงการส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องแบบครบวงจรสู่
นานาชาติ
๓. โครงการพัฒนาระบบมาตรฐานความปลอดภัยแหล่งท่องเที่ยว
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบ Logistic และสิ่งอานวยความสะดวกรองรับการท่องเที่ยว (กลางน้า)
๑. โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการพัฒนาที่พัก/สิ่งอานวยความสะดวกให้ได้มาตรฐานหลายรูปแบบ
๒. โครงการพัฒนาช่องเส้นทางของจักรยานเชื่อมโยงการท่องเที่ยว
๓. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอานวยความสะดวกสาธารณูปโภคเชื่อมโยงการท่องเที่ยว
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ประเมินศักยภาพการพัฒนาจังหวัดในปัจจุบัน และโอกาสการพัฒนาในอนาคต ด้านการพัฒนาคน จาก
การวิ เคราะห์ พบว่า จุ ดแข็ง จุ ดอ่ อน โอกาส และภั ยคุกคาม (SWOT Analysis) ในรอบปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔
สามารถสรุปได้ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคนคุณภาพ สังคมคุณธรรม สู่เมืองแห่งปัญญาและสันติสุขที่ยั่งยืน
เป้าประสงค์ที่ 3 ประชาชนมีคุณภาพ เรียนรู้ตลอดชีวิต สังคมน่าอยู่ และมีความสงบด้วยหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ Strategy Position
๑. สร้างและพัฒนาคนพัทลุงให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์รองรับการพัฒนาจังหวัดและการเติบโตสู่อนาคต
ปลูกฝังจิตสานึกและสร้างวินัยในการเคารพกฎหมายอย่างเคร่งครัด สอดคล้องกับนโยบายเมืองลุง เมืองบายใจ
(วินัยจราจร/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม)
- เสริมสร้างความตื่นตัวในการเรียนรู้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ในทุกระดับ พัฒนาให้พัทลุงเป็นเมือง
การศึกษาคุณภาพเข้มแข็ง ประชาชนคืนสู่ทุกหมู่บ้าน ทุกครอบครัว
- เสริมสร้างคนเมืองลุงให้มีจิตสาธารณะและทาประโยชน์ต่อส่วนร่วมอย่างมั่นคงและยั่งยืน
- ปลูกจิตสานึกและกระตุ้นให้คนในชุมชนท้องถิ่นเกิดความตระหนักตื่นตัว มีส่วนร่วมในการฟื้นฟู
เผยแพร่ สื บ สาน สร้ า งสรรค์ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น และคุ ณ ค่ า ความหลากหลายของศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ที่เป็นวิถีชีวิตและค่านิยมที่ดีงาม ของความเป็น ชาติและวัฒนธรรมเมืองลุง เพื่อ
ก่อให้เกิดคุณค่าทางสังคม และการพัฒนาเศรษฐกิจ
- ผลิตและพัฒนากาลังคนรองรับความต้องการทางด้านเกษตร ท่องเที่ยว และการพัฒนาจังหวัดใน
อนาคต
- สร้างความเป็นพลเมืองไทยอาเซียน และพลเมืองโลก ที่มีฐานของความภาคภูมิใจในความเป็น
เมืองลุง ให้ความสาคัญกับการเตรียมพร้อมเด็กและเยาวชนให้มีความสมบูรณ์ของพัฒนาการ
ความคิดและทักษะชีวิตของสังคม
- สร้ า งแหล่ ง เรี ย นรู้ สื่ อ การเรี ย นรู้ ของชุ ม ชนให้ มีห้ อ งสมุด ในชุ มชน ให้ ป ระชาชนเข้ าถึ ง และ
ใช้ประโยชน์ จากการเรีย นรู้จากสั งคมโลกให้มีแหล่งเรียนรู้อยู่ทุกที่ ให้ชุมชนได้เข้าถึงและใช้
ประโยชน์ในสังคม Digital ที่สามารถสร้างอาชีพและรายได้ให้กับชุมชน
- สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ ใฝ่ศึกษาของพัทลุงให้เข้มแข็งที่สืบทอดส่งต่อกันในสังคมเมืองพัทลุง
- การผลิ ต ก าลั ง คนคุ ณ ภาพรองรั บ การเกษตรและการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ์ ข องจั ง หวั ด
มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
๒. การน าทุนทางศาสนาวัฒ นธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญา มาเพิ่มคุณค่าทางสั งคม และเพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
- การนาทุนทางศาสนา วัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญาของจัง หวัดมาสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่ม
มูลค่าทางเศรษฐกิจ เน้นการสร้างรายได้สู่ชุมชน และต่อยอดสู่อุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์
แ ล ะ ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว จ า ก ฐ า น ปั ญ ญ า ชุ ม ช น น า ค น ดี ค น เ ก่ ง ข อ ง เ มื อ ง ลุ ง คื น ถิ่ น
ร่วมพัฒนาจังหวัด
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- สร้างสรรค์กิจกรรมทางวัฒนธรรม พิธีกรรม ประเพณี และการเชื่ อมโยงเส้นทางประวัติศาสตร์
เชื่อมต่อกับจังหวัดใกล้เคียงและอาเซียน (นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี)
- สื่ อ สารสู่ สั ง คมในการเป็ น เมื อ งแห่ ง วั ฒ นธรรม ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น รั ก ษา พั ฒ นาประเพณี
วั ฒ นธรรมของจั ง หวั ด ให้ เ ป็ น สิ่ ง ที่ มี คุ ณ ค่ า สู ง สุ ด ของจั ง หวั ด ทุ ก ภาคส่ ว นให้ ค วามส าคั ญ
ระดับประเทศร่วมพัฒนาสนับสนุน
- เพิ่ม และขยายภูมิปัญญาจากปราชญ์ชาวบ้าน และเรียนรู้จากปราชญ์ชาวบ้านให้ได้รับการสืบ
สาน และสร้างให้เกิดประโยชน์ในภาพกว้างอย่างต่อเนื่องให้คนรุ่นใหม่เข้าถึง
๓. พัฒนาศักยภาพคนพัทลุงทุกช่วงวัยให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและการเจริญเติบโตของประเทศ
- พัฒนาให้เด็กแรกเกิดมีพัฒนาการที่สมวัย ส่งเสริมทักษะชีวิตวัยรุ่นเพื่อลดแม่วัยใส เติมทักษะ
สากลแก่เยาวชน (ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการสมัยใหม่ และวัฒนธรรมสากล)
เพื่อการขับเคลื่อนจังหวัดในอนาคต และการมีทักษะชีวิตที่พึ่งตนเองได้ด้วยอัตลักษณ์พื้นที่
- สร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุ ขเพื่อรองรับสังคมผู้สู งอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์
สุ ข ภาพและสถานบริ บ าลผู้ สู ง อายุ ร วมทั้ ง ยกระดั บ สถานบริ ก ารสุ ข ภาพให้ ส ามารถดู แ ลทุ ก
กลุ่มวัยได้อย่างยั่งยืน
- การบูรณาการทุกภาคส่วนแก้วิกฤตสังคมแบบบูรณาการ พร้อมเสริมสร้างคุณธรรมจริ ยธรรมใน
ทุกช่วงวัย ให้พัทลุงเป็นเมืองจิตอาสา การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสาธารณะ พัทลุงเป็นต้นแบบ
เมืองคุณธรรมของประเทศ
- เพิ่ ม ทั ก ษะให้ เ มื อ งลุ ง สามารถเรี ย นรู้ ด้ ว ยการดู แ ลตนเอง ทั้ ง ในด้ า นการดู แ ลตนเอง
การปรั บ เปลี่ ย นนิ สั ย ที่ ไม่ พั ฒ นา หรื อ ภาพลบ ปรั บ พฤติ ก รรม ที่ เ ป็ นพลเมือ งของโลกอย่ า ง
เท่าทัน เพื่อความมั่นคงในการดารงชีพ และการพึ่งตนเอง
- พัฒนาสถาบันครอบครัวให้มีความมั่นคงอบอุ่น
- ลดความเหลื่อมล้าทางสังคมโดยการจัดสวัสดิการสังคมและหลักประกันทางสังคมอย่างทั่วถึงใน
ทุกช่วงวัยและทุกกลุ่มเป้าหมาย ด้วยเอกลักษณ์พัทลุงและความร่วมมือของชุมชน
- ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาและบุคลากรทุกระดับพัฒนาไปสู่เมืองอุดมปัญญา เป็นศูนย์กลาง
การศึกษาทางด้านการเกษตรและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
- การเตรียมพร้อมสังคมรับการดูแลผู้สูงอายุ การส่งเสริมการสร้างคุณค่าจากผู้สูงอายุ
๔. การสร้างเมืองให้เป็นเมืองที่ปลอดภัย น่าอยู่ และสันติสุข
สร้างชุมชนจัดการตนเอง บนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนสันติอย่างยั่งยืน ให้มีชุมชน /หมู่บ้าน
ต้นแบบในทุกตาบลภายใน ๔ ปี
- สร้ า งกระแสเมื อ งลุ ง บายใจ (Slow life city) ให้ เ กิ ด เป็ น กระแสสั ง คมที่ เ ข้ า ถึ ง ประชาชน
ทั้งจังหวัด ด้วยกลไกการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
- จั ด ระเบี ย บสั งคม จั ด การภั ยคุ ก คามทางสั ง คมของจัง หวัด จนถึ งระดั บหมู่ บ้า นให้ ป ลอดภั ย
อันตราย ภัยสังคม ลดปัญหาอาชญากรรมทุกพื้นที่ด้วยกลไกของหมู่บ้าน ชุมชน
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การประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตร์ (SWOT Analysis)
จั งหวัด พัทลุ งได้ ทบทวนการประเมิ นศักยภาพการพัฒ นาจังหวั ดในปัจ จุบัน และโอกาสการพัฒ นา
ในอนาคต ในด้านสั งคม ประกอบด้วย การวิเคราะห์ จุดแข็ ง จุ ดอ่ อน โอกาส และภัยคุกคาม (SWOT Analysis)
ในรอบปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้
จุดแข็ง (Strengths)
๑. มีศาสนามีแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีปราชญ์ชาวบ้านหลากหลาย มีชื่อเสียงระดับประเทศ
และระดับนานาชาติสร้างชื่อเสียง รายได้และโอกาสในการพัฒนาแก่พื้นที่อย่างต่อเนื่อง
๒. มีโ ครงการพระราชดาริ ในพื้นที่ที่เป็นแหล่ งเรียนรู้ของประชาชนที่เป็นที่ศึกษาดูงานทั้งภายใน
จังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง
๓. คนพัทลุ งใฝ่ เรี ย นรู้ ส นใจการศึกษา มีสถานศึกษาในทุกระดับ มีมหาวิทยาลั ยในพื้นที่ มีผ ลงาน
ทางการวิจั ย และพัฒ นา ที่ ร องรับ การพั ฒ นาทางการเกษตร สั งคม และการพั ฒ นาในมิติอื่น ๆ
ของจังหวัด
จุดอ่อน (Weaknesses)
๑. ระบบบริการสุขภาพการให้บริการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาล ขาดแคลนเครื่องมือและอุปกรณ์
ทางการแพทย์ที่จาเป็นและสาคัญในการให้บริการ และการเพิ่มขึ้นของสังคมผู้สูงอายุ และปัญหา
ของภัยสุข
๒. คุณภาพการศึ กษาในระดั บ มั ธ ยมต่ ากว่า ประเทศและผู้ ป กครองมี ค่า นิย มให้ บุ ตรหลานเข้ ารั บ
การศึ ก ษาในสถานศึ ก ษาสายสามั ญ สู งกว่ า สายอาชี ว ะ ซึ่ ง ส่ ง ผลให้ น าไปสู่ ปั ญ หาการว่ า งงาน
การขาดแคลนแรงงาน
๓. ปัญหาครอบครัวอ่อนแอ การหย่าร้างในอัตราสูงส่งผลต่อปัญหาด้านอื่นๆ เช่น ปัญหายาเสพติด
การตั้งครรภ์ในวัย รุ่ น ปั ญหาอาชญากรรม ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งส่ งผลต่อการ
ใช้ชีวิตในครอบครัวและชุมชน
๔. ปัญหาการไม่สามารถนาทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างให้เกิดคุณค่าทางสังคมและ
มูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างจริงจัง
๕. ปัญหาหนี้สินในครัวเรือนซึ่งอยู่ในระดับต้นของประเทศ
โอกาส (Opportunities)
๑. การพัฒ นาเทคโนโลยีส มัยใหม่ทาให้ ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่ งข้อมูลการเรียนรู้ได้ส ะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น ส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการเรียนรู้ของประชาชน
๒. นโยบายของรัฐบาลที่เน้นการขับเคลื่อนโครงการตามแนวพระราชดาริ การพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาของจังหวัดที่มีต้นทุนทางสังคม
๓. นโยบายภาครัฐมุ่งเน้นการรองรับการเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ
ภัยคุกคาม (Threats)
๑. อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน์และการค้าเสรีส่งผลต่อค่านิยม พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในกลุ่มเด็ก
และเยาวชน มีการขัดแย้งทางความคิด การใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหา และการเกิดปัญหา
ทางสังคมในพื้นที่
๒. นโยบายเปลี่ยนแปลงบ่อย ขาดความต่อเนื่องส่งผลต่อการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่
๓. INTERNET ความเร็วสูงที่ไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลทาให้ขาดโอกาสในการเรียนรู้ต่างๆ
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ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพัทลุง (TOWs Matrix)
จากการวิเคราะห์จุดแข็ง โอกาส จุดอ่อน และอุปสรรค ข้างต้น ทาให้สามารถกาหนดทิศทางการพัฒนา
ของจังหวัดได้ดังนี้
ทิศทางการพัฒนาเชิงรุก
๑. สร้ า งเมื อ งลุ ง สู่ เ มื อ งวั ฒ นธรรม เมื อ งคุ ณ ธรรม ที่ เ ข้ ม แข็ ง เพื่ อ ให้ เ กิ ด คุ ณ ค่ า ต่ อ สั ง คม และ
ประเทศชาติ
๒. ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ด้วยฐานความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย พึ่งตนเอง บนฐานปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
๓. สร้างเสริมเมืองให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย ที่น่าอยู่ของภาคใต้
ทิศทางการพัฒนาเชิงป้องกัน
๑. ส่งเสริมการเรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงของโลกในทุกกลุ่มวัย ที่เข้าถึงในชุมชน ยกระดับความคิด
เปลี่ยนวิถีที่ปรับตัวได้ทันความเปลี่ยนแปลง และคงความดีงามของจังหวัดไว้ได้
๒. เสริมสร้างขีดความสามารถในทักษะสากล แก่ประชาชน ในการเรียนรู้ และการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง
ทิศทางการพัฒนาเชิงแก้ไข
๑. เสริมสร้างขีดความสามารถในการนาทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางสังคม มาสร้าวคุณค่า มู ลค่าทาง
เศรษฐกิจ ด้วยการพัฒนาขีดความสามารถแก่ชุมน ที่สามารถสร้างสรรค์คุณค่าได้
๒. พัฒนาคุณภาพการศึกษา เน้นการยกระดับขีดความสามารถครู การจัดการการเรียนรู้ และการให้
ชุมชนผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
๓. สร้าง และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานในการจัดการระบบสุขภาพ แก่สถานบริการสุขภาพ รองรับ
ปัญหาการเจ็บป่วย และป่วยตายของประชาชน
๔. แก้ ปั ญ หาครอบครั ว อ่ อ นแอ สั ง คมเริ่ ม ขาดภุ มิ คุ้ ม กั น โดยการใช้ ห ลั ก การพั ฒ นาแบบเข้ า ถึ ง
เน้นการบูรณาการร่มที่สามารถดูแลได้จนถึงระดับบุคคลในกลุ่มเสี่ยงด้วยกลไกของชุมชน
กลยุทธ์
๑. สร้างเมืองลุงสู่เมืองวัฒนธรรม เมืองคุณธรรม ที่เข้มแข็ง เพื่อให้เกิดคุณค่าต่อสังคม และประเทศชาติ
(ต้นน้า)
๒. ส่งเสริมการเรียนรู้ ความเปลี่ยนแปลงของโลกในทุกกลุ่มวัย ที่เข้าถึงในชุมชน ยกระดับความคิด
เปลี่ยนวิถีที่ปรับตัวได้ทันความเปลี่ยนแปลง และคงความดีงามของจังหวัดไว้ได้ (ต้นน้า)
๓. เสริมสร้างขีดความสามารถในทักษะสากล แก่ประชาชน ในการเรียนรู้ และการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง (ต้นน้า)
๔. สร้างเสริมเมืองให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย ที่น่าอยู่ของภาคใต้ (กลางน้า)
๕. พัฒนาคุณภาพการศึกษา เน้นการยกระดับขีดความสามารถครู การจัดการการเรียนรู้ และการให้
ชุมชนผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (กลางน้า)
๖. สร้าง และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานในการจัดการระบบสุขภาพ แก่สถานบริการสุขภาพ รองรับ
ปัญหาการเจ็บป่วย และป่วยตายของประชาชน (กลางน้า)
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๗. สร้างภูมิคุ้มกันสังคม โดยการใช้หลักการพัฒนาแบบเข้าถึง เน้นการบูรณาการร่มที่สามารถดูแลได้
จนถึงระดับบุคคลในกลุ่มเสี่ยงด้วยกลไกของชุมชน (กลางน้า)
๘. ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ด้วยฐานความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย พึ่งตนเอง บนฐานปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (ปลายน้า)
๙. เสริมสร้างขีดความสามารถในการนาทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางสังคม มาสร้าวคุณค่า มูลค่าทาง
เศรษฐกิจ ด้วยการพัฒนาขีดความสามารถแก่ชุมน ที่สามารถสร้างสรรค์คุณค่าได้ (ปลายน้า)
แผนงาน โครงการ กิจกรรม และผู้รับผิดชอบ
แผนงานสร้างและพัฒนาคนพัทลุงให้เป็นมนุษย์ที่สมบูร ณ์รองรับการพัฒนาจังหวัดและการเติบโต
สู่อนาคต
๑. โครงการสร้างคนเมืองลุงด้วยวิถีเมืองลุง
- สร้างกระแสสังคมแห่งการเรียนรู้ในหมู่บ้าน ทุกครอบครัว
- เสริมสร้าง มีจิตสาธารณะและทาประโยชน์ต่อส่วนร่วมอย่างมั่นคงและยั่งยืน
- การฟื้น ฟู เผยแพร่ สื บสาน สร้างสรรค์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และคุณค่าความหลากหลายของ
ศาสนาศิลปวัฒนธรรม
- ค่ายเยาวนวิถีชีวิตและค่านิยมที่ดีงามเมืองลุง
๒. โครงการสร้างคนแห่งอนาคต
- สร้างความเป็นพลเมืองไทยอาเซียน และพลเมืองโลก ที่มีฐานของความภาคภูมิใจในความเป็น
เมืองลุง
- สร้างศูนย์พัฒนาอัจริยภาพเด็ก – เยาวชน เมืองลุงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
- สร้าง ห้องสมุดในชุมชน
- สร้างศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรม ประจาอาเภอ
- นาคนดี คนเก่ง ของเมืองลุงคืนถิ่นร่วมพัฒนาจังหวัด
๓. โครงการทุนวัฒนธรรม เมืองวัฒนธรรม
- การนาทุนทางศาสนา วัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญาของจัง หวัดมาสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่ม
มูลค่าทางเศรษฐกิจ เน้นการสร้างรายได้สู่ชุมชน
- ต่อยอดสู่อุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์และการท่องเที่ยว จากฐานปัญญาชุมชน
- ส่งเสริมการสร้างสรรค์กิจกรรมทางวัฒนธรรม พิธีกรรม ประเพณี
- เมืองแห่งวัฒนธรรมออนไลน์
- เพิ่ม และขยายภูมิปัญญาจากปราชญ์ชาวบ้าน
แผนงานเมืองสุขภาวะ
๑. โครงการพัฒนาศักยภาพคนพัทลุงทุกช่วงวัยให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและการเจริญเติบโตของ
ประเทศ
- พัฒนาให้เด็กแรกเกิดมีพัฒนาการที่สมวัย
- ส่งเสริมทักษะชีวิตวัยรุ่นเพื่อลดแม่วัยใส
- เติมทักษะสากลแก่เยาวชน (ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีส ารสนเทศ การจัดการสมัยใหม่ และ
วัฒนธรรมสากล)
หน้า 153

แผนพัฒนาจังหวัดพัทลุง พ.ศ.2561-2564

- สร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
- สร้างสถานบริบาลผู้สูงอายุ
- เสริมสร้ างคุณธรรมจริย ธรรมในทุกช่วงวัย ให้พัทลุ งเป็นเมืองจิ ตอาสา การมีส่ วนร่ว มในการ
พัฒนาสาธารณะ พัทลุงเป็นต้นแบบเมืองคุณธรรมของประเทศ
- การพัฒนาพลเมืองพัทลุง ให้เป็นพลเมืองของโลก
- พัฒนาสถาบันครอบครัว
๒. โครงการสร้างเมืองให้เป็นเมืองที่ปลอดภัย น่าอยู่ และสันติสุข
- สร้ า งกระแสเมื อ งลุ ง บายใจ (Slow life city) ให้ เ กิ ด เป็ น กระแสสั ง คมที่ เ ข้ า ถึ ง ประชาชน
ทั้งจังหวัด ด้วยกลไกการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
- จัดระเบียบสังคม จัดการภัยคุกคามทางสังคมของจังหวัด จนถึงระดับหมู่บ้าน
๓. โครงการสร้างชุมชนเข้มแข็ง เป็นเมืองลุง เมืองสุขภาวะ สู่ชุมชนจัดการตนเองอย่างยั่งยืน
๔. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส
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ประเมิ น ศั ก ยภาพการพั ฒ นาจั ง หวั ด ในปั จ จุ บั น และโอกาสการพั ฒ นาในอนาคต ด้ านการจั ดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ จากการวิเคราะห์พบว่า จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม (SWOT Analysis) ในรอบปี พ.ศ.
๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ สามารถสรุปได้ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
เป้าประสงค์ที่ 4 พัทลุงเมืองสีเขียว ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ชุมชนมีสิ่งแวดล้อมดี
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ Strategy Position
1. รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยแบ่งตามระบบนิเวศป่าเขา นา เล
1.1. ระบบนิวศน์เขาป่า เป็นพื้นที่ป่าเขาเทือกเขาบรรทัดซึ่งเป็นเขตพื้นที่ต้นน้า
 ปลูกป่าในบริเวณพื้นที่เทือกเขาบรรทัด เพื่อรองรับความสมบูรณ์ของความเป็นป่าต้น
น้าและการรักษาสมดุลของระบบนิเวศน์ พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวป่าเขา
 สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ต้นน้า และขับเคลื่อนนโยบาย
ในการจัดการปัญหาการบุกรุกทาลายทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
1.2. ระบบนิเวศน์นา พื้นที่ราบเชิงเขา รวมถึงพื้นที่ราบลุ่ม ที่มีการใช้ที่ดินเป็นทางด้านการเกษตร
และที่อยู่อาศัย
 สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่ วมในการปลูกต้นไม้ ที่ดินว่างเปล่าและที่สาธารณประโยชน์
เพื่อเป็นรายได้ในอนาคต
 การส่ ง เสริ ม การท าการเกษตรแบบปลอดภั ย เพื่ อ ลดปั ญ หาความเสื่ อมโทรมของ
ทรัพยากรดิน และน้า รวมทั้งคุณภาพชีวิตของเกษตรกร
1.3. ระบบนิเวศน์เล เป็นพื้นที่ริมทะเลน้อย เขตพื้นที่ชุ่มน้า และชายฝั่ งทะเลของทะเลสาบ
สงขลา
 ส่งเสริมการฟื้น ฟูและพัฒ นาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการฟื้นฟูป่าพรุใน
พื้นที่ชุ่มน้าของจังหวัด เพื่อความอุดมสมบูรณ์ทะเลน้อย ทะเลหลวง
 ส่งเสริมการทาการเกษตร และเพาะเลี้ยงสัตว์น้า รวมถึงวิธีการจับสัตว์น้า ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่ทะเลน้อย ทั้งทางด้านธรรมชาติ วิถีชีวิตและ
วัฒนธรรม
2. การเตรียมความพร้อมเมือง เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนกับสภาวะภูมิอากาศโลก และภัยพิบัติ (ลุ่มน้า
หลัก ๗ ลุ่มน้า ภัยแล้ง น้าท่วม ดินถล่ม) การจัดการน้าท่วม น้าแล้ง ดังนี้
- รวบรวมข้อ มูล สภาพอากาศ และปั จจั ยเสี่ ยงทางธรรมชาติข องจังหวัดพั ทลุ ง รวมถึง การ
เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ เพื่อเป็นข้อมูลในการสนับสนุนการวางแผนโครงการเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ
- การบริหารจัดการน้าแบบบูรณาการในทุกระดับหน่วยงาน เช่น การสร้างฝายชะลอน้าในลาน้า
หลักและล าน้าสาขา การสร้างแหล่งน้าต้นทุนรองรับการเกษตรและการบริโ ภค อุปโภคใน
ชุมชน รวมถึง การจัดการน้าเพื่อการเกษตรและการท่องเที่ยวให้มีความคุ้มค่า สร้างระบบริการ
จัดการน้า กลุ่มผู้ใช้น้า
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3. ส่งเสริมให้ความรู้พัฒนาพลังงานทางเลือก เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน เน้นการพึ่งตนเองทาง
พลังงานใน การนาทรัพยากรธรรมชาติและวัสดุเหลือใช้มาผลิตพลังงาน
- ส่งเสริมการคิดค้นเทคโนโลยีเพื่อสร้างพลังงานในชุมชนควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
- การใช้ประโยชน์จากพลังงานน้า พลังแสงอาทิตย์ พลังงานลม และพลังงานชีวมวล
4. การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอย่างมีประสิทธิภาพแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ในชุมชนเมือง
และในพื้นที่ท่องเที่ยวหลัก
- ให้มีพื้นที่บาบัดน้าเสียก่อนที่จะลงสู่ทะเลสาบ
- ให้มีแหล่งบาบัดน้าเสียในแหล่งท่องเที่ยวก่อนลงสู่แม่น้าลาคลอง
- การส่งเสริมให้มีแหล่งบาบัดน้าเสียในครัวเรือนในชุมชน
- การปฏิ รู ป ระบบการจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มในพื้ น ที่ ท่ อ งเที่ ย ว และ
การเกษตรหลัก ส่งเสริม Green and Agro Tourism ให้เข้มแข็ง
- ให้มีโรงงานบริหารจัดขยะแบบครบวงจร โดยแปลงขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า
การประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตร์ (SWOT Analysis)
จั งหวัด พัทลุ งได้ ทบทวนการประเมิ นศักยภาพการพัฒ นาจังหวั ดในปัจ จุบัน และโอกาสการพัฒ นา
ในอนาคต ประกอบด้วย การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม (SWOT Analysis) ในรอบปี พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๔ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้
จุดแข็ง (Strengths)
๑. ทรัพยากรทางธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ ดินดี น้้าพอเพียง มีพื้นที่ป่าเป็นแหล่งต้นน้้าและเป็น
พื้นที่ชุ่มน้้า (ramsarsite) แห่ งแรกของประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ คงความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส้าคัญของจังหวัด
๒. เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เข้มแข็ง
๓. ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านช่อทางได้อย่างรวดเร็ว
จุดอ่อน (Weaknesses)
๑. ความร่วมมือจากภาคประชาชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติยังไม่เข้มแข็ง มีการใช้
สารเคมี ใ นภาคการเกษตร มี ก ารบุ ก รุ ก ท าลายป่ า เพื่ อ ท าการเกษตรโดยเฉพาะพื ช เศรษฐกิ จ
(ปลู ก ยางพารา ปาล์ ม น้ ามั น ) การมี ส่ ว นร่ ว มขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ต่ อ การอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติน้อย การบริหารจัดการน้าไม่มีประสิทธิภาพ ทาให้น้าไม่เพียงพอต่อการเกษตร
๒. คนขาดจิตสานึกในการดูแล รักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓. การพึ่งพาเทคโนโลยี และงบประมาณจากภายนอกในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
๔. ขาดแหล่งเก็บกักน้า ทาให้มีน้าท่วมซ้าซาก
๕. ขาดการบริหารจัดการกาจัดของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ
โอกาส (Opportunities)
๑. นโยบายรัฐบาลให้ความสาคัญในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนโยบายรัฐบาล
ส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๒. มีสถาบันการศึกษาเพื่อวิจัยและพัฒนาการพลังงานและสิ่งแวดล้อม
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๓. มีเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ภัยคุกคาม (Threats)
๑. การพัฒนาจังหวัดไปสู่เมืองเศรษฐกิจ ส่งผลให้มีการทาลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาก
ขึ้น
๒. พลังงานหลักมีแนวโน้มราคาสูงขึ้น ต้องพึ่งพาจากต่างประเทศ
๓. ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมจากพื้นที่ใกล้เคียง (ไฟป่า)
๔. ภัยคุกคามจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพัทลุง (TOWs Matrix)
จากการวิเคราะห์จุดแข็ง โอกาส จุดอ่อน และอุปสรรค ข้างจ้น ทาให้สามารถกาหนดทิศทางการพัฒนา
ของจังหวัดได้ดังนี้
ทิศทางการพัฒนาเชิงรุก
๑. ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายชุมชนในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในจังหวัดพัทลุ งเพื่อป้องกันผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
๒. ใช้ต้นทุน ทางทรัพยากรธรรมชาติในการส่งเสริมให้ เกิดนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
๓. ใช้วัฒนธรรม/วิถีชุมชนที่มีความเข้มแข็งในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม (การใช้ปิ่นโต/ถุงผ้า/บรรจุ
ภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม)
ทิศทางการพัฒนาเชิงป้องกัน
๑. ส่ ง เสริ ม ให้ ภ าคประชาสั ง คมมี ส่ ว นร่ ว มการใช้ เ ทคโนโลยี ใ นการสื่ อ สารเพื่ อ เฝ้ า ระวั ง รั ก ษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาพลังงานทางเลือกใช้เองตามศักยภาพของพื้นที่
ทิศทางการพัฒนาเชิงแก้ไข
๑. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี โดยสถาบันการศึกษาในพื้นที่
๒. สร้างเครือข่ายในพื้นที่ในการนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาช่วยในการแก้ไขปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพลังงานอย่างยั่งยืน
ทิศทางการพัฒนาเชิงตั้งรับ
๑. การกาหนดโซน Zoning การใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมกับพื้นที่ เพื่อไม่ให้กระทบธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
๒. ส่งเสริมให้เยาวชนมีจิตสานึกในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์
1. สร้างพลเมืองรักษ์ธรรมชาติ ส่งเสริมให้เยาวชนมีจิตสานึกในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (ต้นน้า)
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2. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี โดยสถาบันการศึกษาในพื้นที่ สร้างเครือข่ายในพื้นที่ในการนา
องค์ความรู้ เทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาช่วยในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ
พลังงานอย่างยั่งยืน (ต้นน้า)
3. ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายชุมชนในการเพิ่ มพื้นที่สีเขียวในจังหวัดพัทลุงเพื่อป้องกันผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (กลางน้า)
4. ส่งเสริมให้ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารเพื่อเฝ้าระวังรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (กลางน้า)
5. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาพลังงานทางเลือกใช้เองตามศักยภาพของพื้นที่ (กลางน้า)
6. การก าหนดโซน Zoning การใช้ ป ระโยชน์ ใ ห้ เ หมาะสมกั บ พื้ น ที่ เพื่ อ ไม่ ใ ห้ ก ระทบธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม (กลางน้า)
7. ส่งเสริมการใช้ต้นทุนทางทรัพยากรธรรมชาติวิถีชุมชนในการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ปลายน้า)
แผนงาน โครงการ กิจกรรม และผู้รับผิดชอบ
แผนงานการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑. โครงการจัดการธรรมชาติต้นนา กลางน้า ปลายน้า
- การปลุกป่าในบริเวณพื้นที่เทือกเขาบรรทัด พื้นที่เกษตร พื้นที่ชุมชน
- การดาเนินการทางกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพกับผู้บุกรุก
- ส่งเสริมการฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการฟื้นฟูป่าพรุในพื้นที่ชุ่มน้า
ของจังหวัด เพื่อความอุดมสมบูรณ์ทะเลน้อย ทะเลหลวง
- การบริหารจัดการน้า และสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ เพื่อเป็นต้นทุนทางทรัพยากรรองรับและ
สนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมและแหล่งท่องเที่ยวหลักของจังหวัด
๒. โครงการการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอย่างมีประสิทธิภาพแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ใน
ชุมชนเมืองและในพื้นที่ท่องเที่ยวหลัก
- ให้มีพื้นที่บาบัดน้าเสียก่อนที่จะลงสู่ทะเลสาบ
- ให้มีแหล่งบาบัดน้าเสียในแหล่งท่องเที่ยวก่อนลงสู่แม่น้าลาคลอง
- การส่งเสริมให้มีแหล่งบาบัดน้าเสียในครัวเรือนในชุมชน
- การปฏิ รู ป ระบบการจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มในพื้ น ที่ ท่ อ งเที่ ย ว และ
การเกษตรหลัก ส่งเสริม Green and Agro Tourism ให้เข้มแข็ง
๓. โครงการการเตรียมความพร้อมเมือง เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนกับสภาวะภูมิอากาศโลก และภัย
พิบัติ (ลุ่มน้าหลัก ๗ ลุ่มน้า ภัยแล้ง น้าท่วม ดินถล่ม) การจัดการน้าท่วม น้าแล้ง ดังนี้
- การสร้างฝายชะลอน้าในลาน้าหลักและลาน้าสาขา
- การสร้างแหล่งน้าต้นทุนรองรับการเกษตรและการบริโภค อุปโภคในชุมชน
- การจัดการน้าเพื่อการเกษตรและการท่องเที่ยวให้มีความคุ้มค่า สร้างระบบริการจัดการน้า
กลุ่มผู้ใช้น้า
- การสารวจปัจจัยเสี่ยงทางธรรมชาติจังหวัดพัทลุง
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๔. โครงการส่ ง เสริ มให้ ความรู้ พั ฒ นาพลั ง งานทางเลื อ ก เพื่ อรั ก ษาสิ่ งแวดล้ อ มให้ ยั่ง ยื น เน้น การ
พึ่งตนเองทางพลังงานในภาคการเกษตร การนาผลผลิตทางการเกษตรมาสร้างพลังงาน
- การคิดค้นเทคโนโลยีเพื่อการสร้างพลังงานในชุมชน
- การใช้ประโยชน์จากพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์
ประเมินศักยภาพการพัฒนาจัง หวัดในปัจจุบัน และโอกาสการพัฒนาในอนาคต ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และการบริหารจัดการบ้านเมือง จากการวิเคราะห์พบว่า จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม (SWOT Analysis)
ในรอบปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ สามารถสรุปได้ดังนี้
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๕ การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน และการบริ ห ารจั ด การบ้ า นเมื อ ง รองรั บ การ
เปลี่ยนแปลง และการพัฒนาเมืองสู่อนาคต
เป้าประสงค์ที่ 5 ระบบโครงสร้างพื้นฐานมีประสิทธิภาพ การคมนาคมปลอดภัย การบริหารจัดการ
ธรรมาภิบาล

มี

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ Strategy Position
๑. การเพิ่มโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาการคมนาคมขนส่ง และระบบโลจิสติกส์รองรับการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว การขนส่งผลผลิ ตทางการเกษตร เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยทาให้คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนดีขึ้น โดย
- การพัฒ นาคุณภาพในเส้ นทางหลัก ทั้งทางบก ทางราง ทางน้า ที่มีความปลอดภัย จัดการ
จุดเสี่ยงภัย ด้วยวิศวกรรมจราจรที่มีมาตรฐาน ลดปัญหาอุบัติเหตุของจังหวัด
- ปรับปรุงป้ายบอกทางที่มีความเป็นสากล การสร้างจุดพักระหว่างการเดินทางในเส้นทางหลัก
ของจังหวัดเพื่อกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ
- ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาเส้นทางรองในชุมชนที่มีความปลอดภัย บูรณาการร่วมกับท้องถิ่น
ในการสร้างวิสัยทัศน์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคม ไฟฟ้า ประปา และระบบ
การสื่อสารของพื้นที่
- สร้างเส้นทางเชื่อมโยงกับเส้นทางหลักเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และการขนส่งผลผลิตทาง
การเกษตร และตัดเส้นทางใหม่ที่มีศักยภาพและไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม
- พัฒนาภูมิทัศน์ในสถานีรถไฟรองรับการเปิดเส้นทางในทางรางและการคมนาคมทางอากาศ
เชื่อมโยงนานาชาติและเขตเศรษฐกิจพิเศษเมืองนานาชาติของจังหวัดสงขลา และการเชื่อมโยง
กับอ่าวไทย อันดามัน และอาเซียน
- ส่งเสริมการพัฒนา โอกาสทางการสัญจรทางน้ารองรับการท่องเที่ยว การขนส่ง สร้างท่าเรือเพื่อ
การท่องเที่ยวที่มีมาตรฐาน
- การพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตรทางรางสู่ภาคใต้ตอนล่าง และอาเซียนใต้
- การออกแบบสถาปัตยกรรมเมือง สถานที่สาธารณะให้มีเอกลักษณ์พหุวัฒนธรรมเมืองลุง
- การจัดทาแผนแม่บทการคมนาคมและโลจิสติกส์จังหวัดพัทลุง ๒๐ ปี
- การจัดสร้างเส้นทางในพื้นที่รอบทะเลสาบสงขลาเพื่อการกระตุ้นการท่องเที่ยวโดยเน้นการเปิด
เส้นทางในบางจุดที่เชื่อมโยงของพื้นที่และเชื่อมโยงทั้งระบบในอนาคต
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- การบริ ห ารจั ด การโซนนิ่ ง เมื อ งในตั ว เมื อ ง รอบเมื อ งด้ ว ยระบบผั ง เมื อ งใหม่ ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อมและการขยายการเติบโตของเมืองสู่พื้นที่อื่นๆ ของจังหวัด
๒. การเสริ ม สร้ า งความพร้ อ มของจั ง หวั ด ในการพั ฒ นาสู่ ป ระชาคมอาเซี ย น และประชาคมโลก
เน้นจังหวัดเป็นเมืองพร้อมสู่สากล โดย
- การแสวงหาความร่วมมือเพื่อการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีผ่านกลไกทางการค้า วัฒนธรรม
สานสัมพันธ์เมืองคู่มิตรกับประเทศในประชาคมอาเซียน เพื่อเปิดโอกาสในการพัฒนาจังหวัด
และการใช้ประโยชน์จากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยเฉพาะประเทศในอาเซียน
ตอนใต้
- เสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐและการพัฒนาระบบบริการเพื่อรองรับการ
เติบโตของจังหวัด การพัฒนาสู่อาเซียนและการเชื่อมโยงกับประชาคมโลก
- การพัฒนาเมืองเพื่อรองรับการคมนาคม โลจิสติกส์ สังคมดิจิตอล สังคมผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้
ท้องถิ่นร่วมพัฒนาความเป็นเมืองที่มีอารยสถาปัตยที่ดี การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่
สาธารณะให้เป็นมิตรกับคนพิการ ผู้สูงอายุ โดยเฉพาะในพื้นที่หลักทางการท่องเที่ยว พื้นที่
ชุมชนเมือง
- การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในพื้นที่สาธารณะ ระบบข้อมูลสารสนเทศ ระบบบริการ
ของส่วนราชการให้มีความเป็นสากลโดยรองรับการบริการแก่นักท่องเที่ยว นักลงทุน และเป็น
การยกระดับมาตรฐานการบริการให้มีภาพลักษณ์ที่ดี
- การเสริมสร้างขีดความสามารถและทักษะแรงงานเพื่อรองรับการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน
และประชาคมโลกให้ มี ทั ก ษะสากลทั้ ง ภาษาอัง กฤษ คอมพิ ว เตอร์ วั ฒ นธรรมสากล และ
การจัดการสมัยใหม่ โดยเฉพาะแรงงานรุ่นใหม่ของจังหวัด
- สร้างประตูเมืองในทุกทิศของจังหวั ดรับแขกบ้านแขกเมืองโดยมีสถาปัตยกรรมและเอกลักษณ์
พื้นที่
- การสร้างมหาวิทยาลัยทักษิณให้เป็นเมืองมหาวิทยาลัยครบวงจร มีโครงสร้างพื้นฐานที่มีความ
พร้อมและสิ่งอ้านวยความสะดวกที่สมบูรณ์
๓. การเสริมสร้างขีดความสามารถทางการบริหารจัดการของจังหวัดเพื่อรองรับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศไทยและการขับเคลื่อนตามแนวนโยบายของจังหวัด มุ่งเน้นการสร้างจังหวัดเป็นเมืองที่ Smart ในการ
บริหารจัดการโดยเน้นการพัฒนาแนวทาง ดังนี้
- การพัฒนาขีดความสามารถของผู้บริหารในทุกส่วนราชการของจังหวัดให้มีความพร้อมในการ
พั ฒ นาเมื อ งในทุ ก ๆด้ า นและมี ค วามเป็ น เอกภาพในการด าเนิ น งานร่ ว มกั น ที่ เ ข้ ม แข็ ง
ให้ความสาคัญกับการฝึกอปรมเพื่อยกระดับขีดความสามารถแก่ผู้บิหารของจังหวัดในแต่ละ
ระดับ รวมทั้งผู้นาท้องที่ โดยให้มหาวิทยาลัยทักษิณเป็นฐานในการพัฒนาร่วมกับท้องถิ่ นและ
ภาคเอกชนของพื้นที่
- การปรั บ ปรุ งระบบบริ ห ารงานและระบบบริ การของทุก ส่ ว นบริ การให้ ส อดรับ ยุท ธศาสตร์
การพัฒนาของประเทศและการพัฒนาของจังหวัด ให้ทุกส่วนราชการที่บริการประชาชนพัฒนา
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-

-

-

ระบบบริ ก าร ทั้ ง โครงสร้ า งทางกายภาพให้ มี ค วามทั น สมั ย กระบวนการบริ ก าร
ที่ส ะดวกรวดเร็ ว ผู้ ใ ห้ บ ริก ารที่มี ขีด ความสามารถในการบริ การ และการบริ การที่ ส ะดวก
ต่อผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ
การพัฒนาระบบฐานข้อมูล กลางของจังหวัด จัดทาฐานข้อมูล จังหวัดในรูปแบบ ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ ปรั บ ปรุ งเว็บไซต์เป็นเว็บไซต์ส ากล เพิ่มความรวดเร็ว ของระบบบริการผ่ า น
อิ น เตอร์ เ น็ ต เพื่ อ การพั ฒ นาที่ มี คุ ณ ภาพของทุ ก ภาคส่ ว นและสามารถเชื่ อ มโยงถึ ง กั น
ใช้ประโยชน์ร่วมกัน และประชาชนสามารถเข้าถึงได้
การเสริมสร้างธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการให้ความสาคัญกับการเป็นองค์กรคุณธรรม
และโดดเด่นด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน และเข้มแข็ งในรูปแบบของ “ประชารัฐ ” ให้
ความสาคัญกับการเป็นหน่วยงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม
เป็นส่วนราชการใสสะอาดไม่มีการทุจริตคอรัปชั่น
ส่งเสริมให้ ทุกส่ว นราชการ อาเภอ ท้องถิ่นดาเนิน การสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการบริห าร
จัดการ การบริการประชาชนทีส่ อดคล้องกับบริบทของพื้นที่
การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของจังหวัดสู่ระดับอาเภอ ตาบล และ
หมู่ บ้ า น พร้ อ มส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ขี ด ความสามารถขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ใน
ทุกระดับในการวางยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล้องกันกับแผนการพัฒนาของจังหวัด และ
ประเทศ

การประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตร์ (SWOT Analysis)
จั งหวัด พัทลุ งได้ ทบทวนการประเมิ นศักยภาพการพัฒ นาจังหวั ดในปัจ จุบัน และโอกาสการพัฒ นา
ในอนาคตประกอบด้ ว ย การวิ เ คราะห์ จุ ดแข็ ง จุ ดอ่ อน โอกาส และภั ย คุ กคาม (SWOT Analysis) ในรอบปี
พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้
จุดแข็ง (Strengths)
๑. มีเส้นทางสายหลักตัดผ่านทั้งระบบรางและถนน ทาให้เกิดความสะดวกในการเดินทาง
๒. สภาพภูมิประเทศตั้งอยู่กึ่งกลางของภาคใต้
จุดอ่อน (Weaknesses)
๑. ขาดความต่อเนื่องด้านการพัฒนา ขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ในการ
พัฒนาการคมนาคมและโลจิสติกส์
๒. มีลาดับการบังคับบัญชาหลายชั้น จนเกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานทางด้านการบริหารจัดการ
การเชื่อมโยงแผนงาน ทรัพยากรระหว่างกันของหน่วยงานยังไม่มีประสิทธิภาพ
๓. ขาดการจัดการองค์ความรู้ที่เข้มแข็ง ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากระบบ IT ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในการพัฒนาการบริการ
โอกาส (Opportunities)
๑. นโยบายของรัฐบาลที่มีการส่งเสริมด้านโลจิสติกส์เชื่อมโยงในกลุ่มจังหวัด และอาเซียน
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๒. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนทาให้มีการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม การขนส่ ง
รองรับการท่องเที่ยว
๓. มีสถาบันการศึกษาในพื้นที่ใกล้เคียงที่สนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทางด้านการบริหาร
และโลจิสติกส์
๔. มีการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารทางสังคมออนไลน์ ทาให้การปฏิบัติงานมีความสะดวก รวดเร็ว
๕. การเชื่อมโยงการเดินทางทางอากาศกับจังหวัดใกล้เคียง
ภัยคุกคาม (Threats)
๑. งบประมาณของประเทศมีอย่างจากัด ทาให้การพัฒนาขาดความต่อเนื่อง
๒. ปัญหาด้านการขอใช้พื้นที่จากหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบที่ขาดการประสานงานระหว่างกัน
๓. มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านนโยบายที่ไม่ต่อเนื่อง ส่งผลต่อการปฏิบัติงานที่ไม่ต่อเนื่องทั้งการบริหาร
และการพัฒนาบุคลากร
๔. การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ (ด้านการพัฒนาบุคลากร และการจัดหาระบบ IT)
ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพัทลุง (TOWs Matrix)
จากการวิเคราะห์จุดแข็ง โอกาส จุดอ่อน และอุปสรรค ข้างต้น
ทาให้สามารถกาหนดทิศทางการพัฒนาของจังหวัดได้ดังนี้
ทิศทางการพัฒนาเชิงรุก
๑. การพัฒนาการคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงการพัฒนากับฝั่งอ่าวไทย อันดามัน ภาคใต้ตอนล่าง และ
ประชาคมอาเซียน
ทิศทางการพัฒนาเชิงป้องกัน
๑. การจัดการปัญหาการไม่สามาระพัฒนาการบริการของหน่วยงานรัฐให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
ด้วยมาตรการเชิงนโยบายของประเทศ และพื้นที่ แบบบูรณาการ
๒. การเสริมสร้างขีดความสามารถของส่วนราชการในการพัฒนาเมือง เปิดสู่นานาชาติ
ทิศทางการพัฒนาเชิงแก้ไข
๑. การปรับปรุงเส้นทางการคมนาคม และการโลจิสติกส์ของจังหวัดให้มีมาตรฐาน ปลอดภัย ทั้งใน
พื้นที่หลัก และพื้นที่รอง ในชุมชน
๒. การพัฒนาคุณภาพ ขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐ และการพัฒนาการบริหารจัดการ และ
การบริการรองรับการเติบโตของเมืองสู่นานาชาติ
กลยุทธ์
๑. การพัฒนาคุณภาพ ขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐ และการพัฒนาการบริหารจัดการ และการ
บริการรองรับการเติบโตของเมืองสู่นานาชาติ (ต้นน้า)
๒. เสริมสร้างขีดความสามารถของส่วนราชการในการพัฒนาเมือง เปิดสู่นานาชาติ (ต้นน้า)
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๓. ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคม และการโลจิสติกส์ของจังหวัดให้มีมาตรฐาน ปลอดภัย ทั้งในพื้นที่หลัก
และพื้นที่รอง ในชุมชน (กลางน้า)
๔. การพั ฒ นาการคมนาคมขนส่ ง เชื่ อมโยงการพั ฒ นากั บ ฝั่ ง อ่ า วไทย อั น ดามั น ภาคใต้ ต อนล่ า ง และ
ประชาคมอาเซียน (กลางน้า)
๕. พัฒนาการบริการของหน่วยงานรัฐให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ด้วยมาตรการเชิงนโยบายของประเทศ
และพื้นที่ แบบบูรณาการ (ปลายน้า)
แผนงาน โครงการ กิจกรรม และผู้รับผิดชอบ
แผนงานการเพิ่ม และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาการคมนาคมขนส่ง และระบบโลจิสติกส์
๑. โครงการพัฒนาคุณภาพในเส้นทางหลัก ทั้งทางบก ทางราง ทางน้า ที่มีความปลอดภัย จัดการจุดเสี่ยง
ภัย ด้วยวิศวกรรมจราจรที่มีมาตรฐาน ลดปัญหาอุบัติเหตุของจังหวัด
- ปรับปรุงป้ายบอกทางที่มีความเป็นสากล
- การสร้ างจุ ดพักระหว่างการเดินทางในเส้ นทางหลั กของจังหวัดเพื่อกระตุ้นการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ
- ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาเส้นทางรองในชุมชนที่มีความปลอดภัย บูรณาการร่วมกับท้องถิ่น
ในการสร้างวิสัยทัศน์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคม ไฟฟ้า ประปา และระบบ
การสื่อสารของพื้นที่
- สร้างเส้นทางเชื่อมโยงกับเส้นทางหลักเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และการขนส่งผลผลิตทาง
การเกษตร และตัดเส้นทางใหม่ที่มีศักยภาพและไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม
- พัฒนาภูมิทัศน์ในสถานีรถไฟรองรับการเปิดเส้นทางในทางรางและการคมนาคมทางอากาศ
เชื่อมโยงนานาชาติและเขตเศรษฐกิ จพิเศษเมืองนานาชาติของจังหวัดสงขลา และการเชื่อมโยง
กับอ่าวไทย อันดามัน และอาเซียน
- ส่งเสริมการพัฒนา โอกาสทางการสัญจรทางน้ารองรับการท่องเที่ยว การขนส่ง สร้างท่าเรือเพื่อ
การท่องเที่ยวที่มีมาตรฐาน
- การพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตรทางรางสู่ภาคใต้ตอนล่าง และอาเซียนใต้
๒. โครงการจัดระเบียบเมือง
- การออกแบบสถาปัตยกรรมเมือง สถานที่สาธารณะให้มีเอกลักษณ์พหุวัฒนธรรมเมืองลุง
- การจัดทาแผนแม่บทการคมนาคมและโลจิสติกส์จังหวัดพัทลุง ๒๐ ปี
- การจัดสร้างเส้นทางในพื้นที่รอบทะเลสาบสงขลาเพื่อการกระตุ้นการท่องเที่ยวโดยเน้นการเปิด
เส้นทางในบางจุดที่เชื่อมโยงของพื้นที่และเชื่อมโยงทั้งระบบในอนาคต
- การบริ ห ารจั ด การโซนนิ่ ง เมื อ งในตั ว เมื อ ง รอบเมื อ งด้ ว ยระบบผั ง เมื อ งใหม่ ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อมและการขยายการเติบโตของเมืองสู่พื้นที่อื่นๆ ของจังหวัด
แผนงานการเสริมสร้างความพร้อมของจังหวัดสู่สากล
๑. โครงการ การพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก
- การเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีผ่านกลไกทางการค้า วัฒนธรรม สานสัมพันธ์เมืองคู่มิตรกับ
ประเทศในประชาคมอาเซียน
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- เสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐและการพัฒนาระบบบริการ
- การพัฒนาเมืองเพื่อรองรับการคมนาคม โลจิสติกส์ สังคมดิจิตอล สังคมผู้สูงอายุ
- การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในพื้นที่สาธารณะ ระบบข้อมูลสารสนเทศ
- การเสริมสร้างขีดความสามารถและทักษะแรงงาน
- การสร้างมหาวิทยาลัยทักษิณให้เป็นเมืองมหาวิทยาลัยครบวงจร
๒. โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถทางการบริหารจัดการของจังหวัด
- การพัฒนาขีดความสามารถของผู้บริหารในทุกส่วนราชการของจังหวัด
- การปรั บ ปรุ งระบบบริ ห ารงานและระบบบริ การของทุก ส่ ว นบริ การให้ ส อดรับ ยุท ธศาสตร์
การพัฒนาของประเทศและ
- การพัฒนาระบบฐานข้อมูล กลางของจังหวัด จัดทาฐานข้อมูล จังหวัดในรูปแบบ ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
- ปรับปรุงเว็บไซต์เป็นเว็บไซต์สากล เพิ่มความรวดเร็วของระบบบริการผ่านอินเตอร์เน็ต
- การเสริมสร้างธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการ
- ส่งเสริมให้ทุกส่วนราชการ อาเภอ ท้องถิ่น
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วิสัยทัศน์ (Vision)
“เมืองคนคุณภาพ สิ่งแวดล้อมดี ชุมชนเข้มแข็ง เติบโตและมั่งคั่ง
จากฐานการเกษตร วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ยั่งยืน”
โดยกำหนดนิยำมของวิสัยทัศน์ในกำรขับเคลื่อนช่วงปี พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ดังนี้
เมืองคนคุณภำพ หมำยถึง
- คนพั ท ลุ ง มี ค วามรั ก ทางวั ฒ นธรรม และวิ ถี ดั้ ง เดิ ม ที่ มี คุ ณ ค่ า มี ก ารศึ ก ษาดี เรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต
มีความเป็ น พลเมืองไทย พลเมื องอาเซียน พลเมือ งโลก และความรั ก ภาคภูมิใจในจัง หวัดสู ง
มีความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม และการปรับตัวท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงสูง
- คนพัทลุงตื่นตัวทางการเรียนรู้ เป็นเมืองการศึกษา ผู้คนใฝ่รู้ เรียนรู้ ตลอดชีวิต วัฒนธรรมการศึกษา
เข้มแข็ง สถานศึกษาทุกระดับมีคุณภาพ มาตรฐาน
- คนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทุกมิติ (กาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ สังคม สิ่งแวดล้อมฯ) ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพในการจัดการสุขภาวะตนเอง ชุมชนตามศักยภาพที่มีอยู่ พัฒนาจังหวัดให้มุ่ง สู่
ความเป็นเลิศในการเป็นเมืองสุขภาพดี ปัญญาดีที่ยั่งยืน
เมืองสิ่งแวดล้อมดี หมำยถึง
- ทรั พ ยากรธรรมชาติ ของจั ง หวั ดได้ รับ การอนุ รัก ษ์ ฟื้น ฟู พั ฒ นา และบริ ห ารการใช้ป ระโยชน์
ที่คานึงถึงการใช้อย่างยั่งยืน และเกิดคุณค่าทางสังคม และเศรษฐกิจ
- ปัญหาทางสิ่งแวดล้อม ภัยทางธรรมชาติ ลดลง อย่างต่อเนื่อง มีระบบการจัดการ การป้องกัน และ
การรับมือที่มีประสิทธิภาพ
- สังคมพัทลุงเป็นสังคมที่ให้ความสาคัญกับการสร้างเมืองสีเขีย ว เกิดวัฒนธรรมการรักษ์ธรรมชาติใน
ทุกหมู่บ้าน ปัญหาการบุกรุกทาลายป่าไม้ ทรัพยากรลดลง พื้นที่ป่าไม้เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- พั ท ลุ ง เป็ น เมื อ งอากาศบริ สุ ท ธิ์ ไม่ มี ม ลพิ ษ ทางสิ่ ง แวดล้ อ ม การจั ด การขยะมี ม าตรฐานเมื อ ง
สิ่งแวดล้อมที่ดี
ชุมชนเข้มแข็ง หมำยถึง
- ชุมชน ประชาชนมีวิถีชีวิตเรียบง่าย ดาเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้เพียงพอต่อการดารงชีพ มีหลักประกันความมั่นคง มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม มีศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์ สามารถดารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข
- วัฒนธรรม ประเพณีของชุมชนได้รับการจัดการอย่างเข้มแข็ง มีคุณค่าทางการพัฒนาทางสังคม
และเศรษฐกิจของชุมชน
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เติ บ โตและมั่ งคั่ งจากฐานการเกษตร วั ฒนธรรม ภูมิ ปั ญญา และการท่องเที่ ยวเชิ งอนุ รั กษ์ที่ ยั่ งยื น
หมายถึง
- เศรษฐกิจจังหวัดเติบโตอย่างต่อเนื่องจากการเกษตร ยึดหลักการผลิตที่เหมาะสมกับระบบนิเวศน์
ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดมีประสิทธิภาพ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสมดุลต่อสภาพแวดล้อม
รักษาอัตราการผลิตให้อยู่ในระดับที่ไม่ก่อให้เกิดผลเสียทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
- ผลผลิตทางการเกษตรมีความปลอดภัยต่อสุขภาพและพลานามัยของมนุษย์ เป็นการเกษตรจาก
การเรียนรู้บนพื้นฐานกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเกษตร และนาไปสู่การพึ่งพาตนเองของ
เกษตรกร ผลผลิตมีหลากหลายเพียงพอต่อการดารงชีวิตและความมั่นคงทางอาหารของจังหวัด
- วั ฒ นธรรม ภู มิ ปั ญ ญา ประเพณี ผลผลิ ต จากภู มิ ปั ญ ญาของจั ง หวั ด สามารถสร้ า งรายได้ เ ข้ า
สู่จังหวัด
- แหล่ งท่องเที่ย ว กิจ กรรมการท่องเที่ยว ทั้งในพื้นที่นิเวศน์ภูเขา-ทะเลสาบ-วัฒ นธรรม ศาสนา
ประเพณี มีชื่อเสียงระดับประเทศ และนานาชาติ มุ่งสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบ
ครบวงจร โดดเด่น ในการท่องเที่ยว เพื่อการเรียนรู้ ศึกษาดูงานการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การ
ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ การท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรม ชุมชนและท้องถิ่นมีความพร้อมในการเป็นเจ้า
บ้านที่ดี
พันธกิจ (Mission)
การบริ หารเชิ งพื้ นที่ และการพั ฒนาจั งหวั ดพั ทลุ ง มุ่ งสู่ เมื องเกษตรยั่ งยื น การท่ องเที่ ยวเชิ งอนุ รั กษ์
โดดเด่น และคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยน้อมนา “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาปรับใช้ในทุกกระบวนการและ
ทุกภาคส่วน ทั้งนี้ ได้กาหนดพันธกิจการพัฒนาจังหวัด ดังนี้
1. พัฒนาคนให้มีคุณภาพ สุขภาพดี มีความรู้และปัญญา พร้อมคุณธรรม ครอบครัวอบอุ่น ชุมชน
เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
2. เสริมสร้าง และจัดการให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และดูแลรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์อย่างรู้คุณค่า
3. พัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความสามารถในการ
พึ่งตนเองได้สูง ปรับตัวได้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
4. พัฒนาการเกษตรให้มีความมั่งคั่งและยั่งยืน เป็นรายได้หลักทางเศรษฐกิจของจังหวัด และความ
มั่นคงทางอาหารในอนาคต
5. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้มี คุณภาพมาตรฐานทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
แบบครบวงจร
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เป้าประสงค์รวมของแผนยุทธศาสตร์ (Objective)
เพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพการพัฒนาจังหวัดและบริบทการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ และก้า วไปสู่ วิสั ย ทัศ น์ ก ารพั ฒ นาจั งหวั ดที่ พึงปรารถนาในระยะเวลา ๔ ปี จัง หวั ดจึง กาหนด
เป้าประสงค์รวมของการพัฒนา ดังนี้
1. พัทลุงเมืองเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลการเกษตรของจั งหวัด สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
กระจายรายได้ สร้างงาน อาชีพแก่เกษตร และชุมชน
2. การท่องเที่ยวสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจกระจายรายได้สู่จังหวัดและรักษาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
3. ประชาชนมีคุณภาพ เรียนรู้ตลอดชีวิต สังคมน่าอยู่ และมีความสงบด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
4. พัทลุงเมืองสีเขียว ทรัพยากร ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ชุมชนมีสิ่งแวดล้อมดี
5. ระบบโครงสร้างพื้นฐานมีประสิทธิภาพ การคมนาคมปลอดภัย การบริหารจัดการมีธรรมาภิบาล

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)
จั ง หวั ด พั ท ลุ ง ได้ ก าหนดประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ๕ ประเด็ น โดยจั ด ล าดั บ ความส าคั ญ ของประเด็ น
ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑
การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมต่อเนื่องจาก
การเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน และท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒
การพัฒนาสู่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์แบบเพิ่มคุณค่าครบวงจร
ที่ยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓
การพัฒนาคนคุณภาพ สังคมคุณธรรม สู่เมืองแห่งปัญญาและสันติสุขที่
ยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการบ้านเมือง รองรับ
การเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาเมืองสู่อนาคต
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แบบ จ.1

การจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดพัทลุง พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๔
เป้ า หมายการพั ฒ นา : เมื อ งคนคุ ณ ภาพ สิ่ งแวดล้ อ มดี ชุ ม ชนเข้ ม แข็ ง เติ บ โตและมั่ งคั่ ง จากฐาน
การเกษตร วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ยั่งยืน
ประเด็นการพัฒนา/
ประเด็นยุทธศาสตร์

แผนงาน/
กลยุทธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การ
เพิ่มขีดความ
สามารถภาคเกษตร
อุตสาหกรรมต่อเนื่องจาก
การเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน
และท้องถิ่น

แผนงานที่ ๑
สร้างสรรค์
นวัตกรรม
องค์ความรู้
เทคโนโลยี
การเกษตร (ต้นน้า)
แผนงานที่ ๒
พัฒนาศักยภาพ
องค์กร
การเกษตร
สถาบันเกษตรกร
บุคลากร ด้าน
การเกษตร สู่
ความเป็นเลิศ
สร้างเกษตรกร
รุ่นใหม่ให้รัก
และมุ่งมั่นในการ
ประกอบอาชีพ
การเกษตร
(ต้นน้า)
แผนงานที่ ๓
เสริมสร้าง
คุณภาพชีวิต
เกษตรกร
สวัสดิการ และ
ความภาคภูมิใจ
ในอาชีพ
เกษตรกร
(ต้นน้า)
แผนงานที่ ๔
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของ
ผลิตภัณฑ์
การเกษตร
เศรษฐกิจ
การเกษตรที่
แข่งขันได้
(กลางน้า)

ตัวชี้วัด
ประเด็น
ยุทธศาสตร์
1.ร้อยละที่
เพิ่มขึนของ
รายได้ภาค
การเกษตร
2.ร้อยละที่
เพิ่มขึนของ
ชนิดสินค้าทาง
การเกษตรที่
ได้รับการ
พัฒนาเพื่อเพิ่ม
มูลค่า
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ค่าเป้าหมาย
พ.ศ.
๒๕๖๑

พ.ศ.
๒๕๖๒

พ.ศ.
๒๕๖๓

พ.ศ.
๒๕๖๔

พ.ศ.
๒๕๖๑๒๕๖๔

1.5

1.5

1.5

1.5

6

2

2

2

2

8
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ประเด็นการพัฒนา/
ประเด็นยุทธศาสตร์

แผนงาน/
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

แผนงานที่ ๕
พัฒนา
กระบวนการ
ผลิตทาง
การเกษตร ที่มี
คุณภาพ
มาตรฐาน
ปรับเปลี่ยน
วิธีการผลิตผล
การผลิตทาง
การเกษตรสู่วิถี
ชีวภาพ ที่เป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
(กลางน้า)
แผนงานที่ 6
เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพ
การจัดการ
การเกษตรเพื่อ
ความมั่นคงด้าน
อาหาร ทีย่ ั่งยืน
ด้วยหลักการ
เกษตรแบบ
พึ่งตนเอง (กลาง
น้า)
แผนงานที่ 7
ปรับระบบการ
บริหารจัดการ
ปัจจัยการผลิต
ปัจจัยพืนฐาน
ทางการเกษตร
ทรัพยากรดิน นา้
ปลุกจิตส้านึก
การใช้และ
อนุรักษ์
ทรัพยากร
การเกษตรอย่า
เหมาะสมและ
ยั่งยืน (กลาง
น้า)

หน้า 169

ค่าเป้าหมาย
พ.ศ.
๒๕๖๑

พ.ศ.
๒๕๖๒

พ.ศ.
๒๕๖๓

พ.ศ.
๒๕๖๔

พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๔
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ประเด็นการพัฒนา/
ประเด็นยุทธศาสตร์

แผนงาน/
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

ค่าเป้าหมาย
พ.ศ.
๒๕๖๑

แผนงานที่ 8
ส่งเสริมการ
พัฒนาระบบ
ตลาดกลาง และ
ระบบโลจิสติกส์
สินค้าเกษตร
เชื่อมโยง
ต่างประเทศ
กลุ่มจังหวัด ที่
เติบโตจาก
จังหวัด ระดับ
อ้าเภอ ระดับ
ต้าบล และระดับ
หมู่บ้าน (ปลาย
น้า)
แผนงานที่ 9
สร้าง
ผู้ประกอบการ
ใหม่ทาง
การเกษตร และ
ผู้ประกอบการ
จากเกษตร
อุตสาหกรรม
และ
อุตสาหกรรม
การเกษตร ที่
เข้มแข็ง แข่งขัน
ได้ (ปลายน้า)
แผนงานที่ 10
พัฒนาศักยภาพ
การแปรรูป
ผลผลิตทาง
การเกษตรที่มี
ศักยภาพ ด้วย
นวัตกรรม
สร้างสรรค์ให้มี
คุณภาพ
มาตรฐานสากล
เพื่อการส่งออก
(ปลายน้า)
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พ.ศ.
๒๕๖๒

พ.ศ.
๒๕๖๓

พ.ศ.
๒๕๖๔

พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๔
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ประเด็นการพัฒนา/
ประเด็นยุทธศาสตร์

แผนงาน/
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาสู่อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์แบบ
เพิ่มคุณค่าครบวงจรที่ยั่งยืน

แผนงานที่ 1
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ
คุณภาพบุคลากร
และ
อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวให้ได้
มาตรฐาน
แผนงานที่ 2
พัฒนามาตรฐาน
แหล่งท่องเที่ยว
ให้ได้มาตรฐาน
แผนงานที่ 3
พัฒนากิจกรรม
การท่องเที่ยวที่
โดดเด่น
แผนงานที่ 4
พัฒนาผลิตภัณฑ์
สินค้า บริการ
สร้างรายได้จาก
การท่องเที่ยว
แผนงานที่ 5
พัฒนาระบบ
Logistic และสิ่ง
อ้านวยความ
สะดวกรองรับ
การท่องเที่ยว

1.จ้านวน
แหล่งท่องเที่ยว
ที่ได้รับการ
พัฒนาและ
ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน
ท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์เพิ่มขึน
2. รายได้
โดยรวมจาก
การท่องเที่ยว
เพิ่มขึน
3. จ้านวนผู้มา
เยือนเพิ่มขึน

ค่าเป้าหมาย
พ.ศ.
๒๕๖๑

พ.ศ.
๒๕๖๒

พ.ศ.
๒๕๖๓

พ.ศ.
๒๕๖๔

พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๔

1

1

1

1

4

6

7

8

9

30

2

2

2

2

8
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ประเด็นการพัฒนา/
ประเด็นยุทธศาสตร์

แผนงาน/
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาคนคุณภาพ สังคม
คุณธรรม สู่เมืองแห่งปัญญา
และสันติสุขที่ยั่งยืน

แผนงานที่ 1
สร้างเมืองลุงสู่
เมืองวัฒนธรรม
เมืองคุณธรรม ที่
เข้มแข็ง เพื่อ
ก่อให้เกิดคุณค่า
ต่อสังคม และ
ประเทศชาติ
แผนงานที่ 2
พัฒนาศักยภาพ
คนทุกช่วงวัย ให้
มีทักษะความรู้
ความสามารถใน
การด้ารงชีวิต
อย่างมีคุณค่า
รูเ้ ท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของ
โลกบนพืนฐาน
ของความเป็น
ไทยและอัต
ลักษณ์ของคน
พัทลุง
แผนงานที่ 3
ผลิตและพัฒนา
ก้าลังคนให้มี
สมรรถนะ ที่ตรง
ตามความ
ต้องการของ
ตลาดแรงงาน
และการพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมของจังหวัด
และประเทศ
แผนงานที่ 4
สร้างเสริมเมือง
ให้เป็นแหล่งที่
อยู่อาศัย ที่น่า
อยู่ของภาคใต้

ค่าเป้าหมาย
พ.ศ.
๒๕๖๑

พ.ศ.
๒๕๖๒

พ.ศ.
๒๕๖๓

1 ค่าเฉลี่ย
จ้านวนปี
การศึกษาของ
ประชากรวัย1559 พัทลุง
เพิ่มขึนจากปี
2560

9.3

9.3

9.3

9.3

10

2.ร้อยละ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนใน
แต่ละระดับ
การศึกษาเพิ่ม
สูงขึน (ป.6, ม.
3, ม.6,
อาชีวศึกษา)

3

3

3

3

12

3. ร้อยละที่
เพิ่มขึนของ
สมาชิกกองทุน
สวัสดิการชุมชน
ระดับต้าบล

10

10

10

10

10

5

5

5

5

40

4. ร้อยละที่
ลดลงของคน
ว่างงาน

หน้า 172

พ.ศ.
พ.ศ.
๒๕๖๔ ๒๕๖๑-2๕๖๔

แผนพัฒนาจังหวัดพัทลุง พ.ศ.2561-2564
ประเด็นการพัฒนา/
ประเด็นยุทธศาสตร์

แผนงาน/
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

แผนงานที่ 5
สร้างและพัฒนา
คุณภาพ
มาตรฐานในการ
จัดระบบสุขภาพ
แก่หน่วยบริการ
สุขภาพ รองรับ
ปัญหาการ
เจ็บป่วย และ
ป่วยตายของ
ประชาชน
แผนงานที่ 6
สร้างภูมิคุ้มกัน
ทางสังคม โดย
การใช้หลักการ
พัฒนาแบบ
เข้าถึง เน้น
การบูรณาการ
ร่วมที่สามารถ
ดูแลได้จนถึง
ระดับบุคคลใน
กลุ่มเสี่ยงด้วย
กลไกของชุมชน
แผนงานที่ 7
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตประชาชน
ด้วยฐานความ
เป็นอยู่ที่เรียบ
ง่ายพึ่งตนเอง
บนฐานปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง

ค่าเป้าหมาย
พ.ศ.
๒๕๖๑

พ.ศ.
๒๕๖๒

พ.ศ.
๒๕๖๓

5. ร้อยละที่
ลดลงของการ
สูญเสียชีวิตจาก
กรณีความไม่
ปลอดภัยจ้าแนก
ตามประเภท
- สูญเสียชีวิต
จากคดีอาญา
- อุบัติเหตุจราจร
ทางบก
6. ร้อยละที่
ลดลงของ
คดีอาญาจ้าแนก
แต่ละประเภท

2

2

2

2

8

3

3

3

3

12

2

2

2

2

8

7. ร้อยละของ
อัตราการตาย
ด้วยโรคที่เป็น
ปัญหาส้าคัญของ
จังหวัดพัทลุง
ลดลง
- โรคเบาหวาน
- โรคความดัน
โลหิตสูง
-โรคหัวใจขาด
เลือด
-โรคหลอดเลือด
สมอง

0.5
0.5

0.5
0.5

0.5
0.5

0.5
0.5

2.0
2.0

1

1

1

1

4

2

2

2

2

8
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พ.ศ.
พ.ศ.
๒๕๖๔ ๒๕๖๑-๒๕๖๔

แผนพัฒนาจังหวัดพัทลุง พ.ศ.2561-2564
ประเด็นการพัฒนา/
ประเด็นยุทธศาสตร์

แผนงาน/
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

แผนงานที่ 8
เสริมสร้างขีด
ความ สามารถ
ในการน้าทุนทาง
วัฒนธรรม ทุน
ทางสังคม มา
สร้างคุณค่า
มูลค่าทาง
เศรษฐกิจ ด้วย
การพัฒนาขีด
ความสามารถแก่
ชุมชนที่สามารถ
สร้างสรรค์คุณค่า
ได้
แผนงานที่ 9
ส่งเสริมการ
พัฒนาสู่ชุมชน
สุขภาวะที่
เข้มแข็งด้วยพลัง
การบูรณาการ
ร่วม

ค่าเป้าหมาย
พ.ศ.
๒๕๖๑

พ.ศ.
๒๕๖๒

พ.ศ.
๒๕๖๓

8. ร้อยละของ
ผู้ป่วยด้วย
โรคเบาหวาน
และความดัน
โลหิตสูงสามารถ
ควบคุมระดับ
น้าตาลและความ
ดันโลหิตได้
- น้าตาลในเลือด
- ความดันโลหิต

40

42

44

46

46

50

52

54

56

56

9. ร้อยละของ
ครอบครัวคน
พัทลุงที่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน
ครอบครัว
เข้มแข็ง
10. ร้อยละของ
หมู่บ้าน/ชุมชนมี
ความสามารถใน
การบริหาร
จัดการชุมชนให้
มีความเข้มแข็ง
และปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน
11. ร้อยละของ
ประชาชนที่มี
ความพึงพอใจใน
การด้าเนิน
กิจกรรมด้าน
ศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม

87

87

87

87

87

62

64

66

68

68

80

85

90

95

95

หน้า 174

พ.ศ.
พ.ศ.
๒๕๖๔ ๒๕๖๑-๒๕๖๔

แผนพัฒนาจังหวัดพัทลุง พ.ศ.2561-2564
ประเด็นการพัฒนา/
ประเด็นยุทธศาสตร์

แผนงาน/
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด
ประเด็น
ยุทธศาสตร์
12. ร้อยละของ
การด้าเนิน
กิจกรรมด้าน
ศาสนา ศิลปะ
วัฒนาธรรมได้รับ
การอนุรักษ์สืบ
สานและเผยแพร่

หน้า 175

ค่าเป้าหมาย
พ.ศ.
๒๕๖๑

พ.ศ.
๒๕๖๒

พ.ศ.
๒๕๖๓

80

80

80

พ.ศ.
พ.ศ.
๒๕๖๔ ๒๕๖๑-๒๕๖๔
80

80

แผนพัฒนาจังหวัดพัทลุง พ.ศ.2561-2564
ประเด็นการพัฒนา/
ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
การจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่
ยั่งยืน

ค่าเป้าหมาย

แผนงาน/
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

แผนงานที่ 1
สนับสนุนการ
วิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยี โดย
สถาบัน
การศึกษาและ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในพืนที่
สร้างเครือข่ายใน
พืนที่ในการ น้า
องค์ความรู้
เทคโนโลยี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นใน
การแก้ไขปัญหา
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและ
พลังงานอย่าง
ยั่งยืน
แผนงานที่ 2
ส่งเสริมให้ภาค
ประชาสังคมมี
ส่วนร่วมการเฝ้า
ระวัง ป้องกัน
อนุรักษ์ฟื้นฟูและ
ดูแลรักษา
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและ
พลังงานอย่าง
ยั่งยืน
แผนงานที่ 3
ส่งเสริม
สนับสนุนและ
พัฒนาพลังงาน
ทางเลือกไว้ใช้
เองตามศักยภาพ
ของพืนที่

1. พืนที่ป่า
อนุรักษ์ถูกบุกรุก
ท้าลายลดลง
(ร้อยละ) (เทียบ
จากจ้านวนพืนที่
ป่าที่ถูกบุกรุก
ด้าเนินคดีตาม
กฎหมายเฉลี่ย
ย้อนหลัง 3 ปี

20

2. พืนที่ป่าได้รับ
การฟื้นฟูและ
ส่งเสริมการปลูก
ต้นไม้ ไม่น้อย
กว่า 500 ไร่/ปี
(เฉลี่ย 100 ต้น
ต่อไร่)

3. พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการน้าตาม
ศักยภาพของลุ่ม
น้าเพื่อให้เกิด
ประโยชน์กบั
พืนที่เกษตรทัง
11 อ้าเภอ

พ.ศ.
๒๕๖๑

หน้า 176

พ.ศ.
๒๕๖๒

พ.ศ.
๒๕๖๓

พ.ศ.
พ.ศ.
๒๕๖๔ ๒๕๖๑-๒๕๖๔

20

20

20

80

500

500

500

500

2,000

11

11

11

11

44

แผนพัฒนาจังหวัดพัทลุง พ.ศ.2561-2564
ประเด็นการพัฒนา/
ประเด็นยุทธศาสตร์

แผนงาน/
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

แผนงานที่ 4
ส่งเสริมการใช้
ต้นทุนทาง
ทรัพยากรธรรมชา
ติ วิถีชุมชนในการ
ส่งเสริมให้เกิด
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทเี่ ป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

แผนงานที่ 5
อนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อ
ใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน

ค่าเป้าหมาย
พ.ศ.
๒๕๖๑

พ.ศ.
๒๕๖๒

พ.ศ.
๒๕๖๓

4. ลดการใช้ยา
และสารเคมีที่
เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพและ
สิ่งแวดล้อมใน
พืนที่การเกษตร
และ
อุตสาหกรรม
เกษตร(ร้อยละ)

10

10

10

10

5. ชุมชนมีการ
ใช้พลังงาน
ทางเลือกที่เป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
เพิ่มขึน

2

2

3

4

6. พืนที่ป่า
อนุรักษ์ได้รับ
ความเสียหาย
จากไฟป่าลดลง
(ร้อยละเทียบกับ
3 ปี ย้อนหลัง)

20

20

20

20

7. ร้อยละขยะ
มูลฝอยชุมชนที่
เข้าสู่ระบบก้าจัด
ที่ปลายทาง
ลดลง

5

5

5

5

20

8. ร้อยละขยะ
มูลฝอยชุมชน
ได้รับการจัดการ
อย่างถูกต้องตาม
วิชาการ

50

75

100

100

100
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พ.ศ.
พ.ศ.
๒๕๖๔ ๒๕๖๑-๒๕๖๔

แผนพัฒนาจังหวัดพัทลุง พ.ศ.2561-2564
ประเด็นการพัฒนา/
ประเด็นยุทธศาสตร์

แผนงาน/
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

ค่าเป้าหมาย
พ.ศ.
๒๕๖๑

พ.ศ.
๒๕๖๒

พ.ศ.
๒๕๖๓

9. ของเสีย
อันตรายชุมชน
ได้รับการ
รวบรวมและ
ส่งไปก้าจัด
ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ ไม่น้อย
กว่า

10

10

10

10

40

10. ระดับ
คุณภาพแหล่ง
น้าดีขึน

2
แหล่ง
น้า

2 แหล่ง
น้า

2
แหล่ง
น้า

2
แหล่ง
น้า

2
แหล่ง
น้า
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พ.ศ.
พ.ศ.
๒๕๖๔ ๒๕๖๑-๒๕๖๔

แผนพัฒนาจังหวัดพัทลุง พ.ศ.2561-2564
ประเด็นการพัฒนา/
ประเด็นยุทธศาสตร์

แผนงาน/
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาโครงสร้างพืนฐานและ
การบริหารจัดการบ้านเมือง
รองรับการเปลี่ยนแปลงและการ
พัฒนาเมืองสู่อนาคต

แผนงานที่ 1
การพัฒนา
คุณภาพ ขีด
ความ สามารถ
ของบุคลากร
ภาครัฐ และ
การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
และการบริการ
รองรับการ
เติบโตของเมืองสู่
นานาชาติ
แผนงานที่ 2
เสริมสร้างขีด
ความ สามารถ
ของส่วนราชการ
ในการพัฒนา
เมือง เปิดสู่
นานาชาติ
แผนงานที่ 3
ปรับปรุงเส้นทาง
การคมนาคม
และ โลจิสติกส์
ของจังหวัดให้มี
มาตรฐาน
ปลอดภัย ทัง
ในพืนที่หลัก และ
พืนที่รอง ใน
ชุมชน
แผนงานที่ 4
การพัฒนาการ
คมนาคมขนส่ง
เชื่อมโยงการ
พัฒนากับฝั่งอ่าว
ไทย อันดามัน
ภาคใต้ตอนล่าง
และประชาคม
อาเซียน

ค่าเป้าหมาย
พ.ศ.
๒๕๖๑

พ.ศ.
๒๕๖๒

พ.ศ.
๒๕๖๓

1.ถนนสายรอง
ได้รับการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาเพื่อ
เชื่อมโยงกับถนน
สายหลักปีละ
50กม.

50

50

50

50

200

2.ปรับปรุงถนน
สายหลักปีละ
10 กม.

10

10

10

10

40

3. ปรับปรุงการ
บริการภาครัฐ
เพื่ออ้านวยความ
สะดวกแก่ผู้มา
ติดต่อราชการปี
ละ 1 แห่ง

1

1

1

1

4

4. พัฒนาพืนที่
ให้เป็นเมือง
น่าอยู่ ปีละ
1 แห่ง

1

1

1

1

4
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พ.ศ.
พ.ศ.
๒๕๖๔ ๒๕๖๑-๒๕๖๔

แผนพัฒนาจังหวัดพัทลุง พ.ศ.2561-2564
ประเด็นการพัฒนา/
ประเด็นยุทธศาสตร์

แผนงาน/
กลยุทธ์
แผนงานที่ 5
พัฒนา การ
บริการของ
หน่วยงานรัฐให้
เท่าทันการ
เปลี่ยน แปลง
ด้วยมาตรการ
เชิงนโยบายของ
ประเทศ และ
พืนที่ แบบบูรณา
การ

ตัวชี้วัด
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

ค่าเป้าหมาย
พ.ศ.
๒๕๖๑

พ.ศ.
๒๕๖๒

พ.ศ.
๒๕๖๓

พ.ศ.
๒๕๖๔

พ.ศ.
๒๕๖๑๒๕๖๔

10

10

10

10

40

9

9

9

9

36

5. บุคลากร
ภาครัฐที่ได้รับ
การพัฒนา
ศักยภาพร้อย
ละ 10 ต่อปี

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
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แผนพัฒนาจังหวัดพัทลุง พ.ศ.2561-2564

แบบ จ.1

การจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดพัทลุง พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๔
เป้ า หมายการพั ฒ นา : เมื อ งคนคุ ณ ภาพ สิ่ งแวดล้ อ มดี ชุ ม ชนเข้ ม แข็ ง เติ บ โตและมั่ งคั่ ง จากฐาน
การเกษตร วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ยั่งยืน
ประเด็นการพัฒนา/
ประเด็นยุทธศาสตร์

แผนงาน/
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑
การเพิ่มขีดความ
สามารถภาคเกษตร
อุตสาหกรรมต่อเนื่องจาก
การเกษตรและผลิตภัณฑ์
ชุมชนและท้องถิ่น

แผนงานที่ ๑ สร้างสรรค์
นวัตกรรม องค์ความรู้
เทคโนโลยี การเกษตร (ต้นน้า)
แผนงานที่ ๒ พัฒนา
ศักยภาพ องค์กร
การเกษตร สถาบัน
เกษตรกร บุคลากร
ด้านการเกษตร สู่ความ
เป็นเลิศสร้างเกษตรกรรุ่น
ใหม่ให้รัก และมุ่งมั่นใน
การประกอบอาชีพ
การเกษตร (ต้นน้า)
แผนงานที่ ๓ เสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตเกษตรกร
สวัสดิการ และความ
ภาคภูมิใจในอาชีพ
เกษตรกร (ต้นน้า)
แผนงานที่ ๔
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของผลิตภัณฑ์การเกษตร
เศรษฐกิจการเกษตรที่
แข่งขันได้ (กลางน้า)
แผนงานที่ ๕ พัฒนา
กระบวนการผลิตทาง
การเกษตร ที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน ปรับเปลี่ยน
วิธีการผลิตผลการผลิต
ทางการเกษตรสู่วิถี
ชีวภาพเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (กลางน้า)
แผนงานที่ 6 เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการจัดการ
การเกษตรเพื่อความมั่นคง
ด้านอาหาร ที่ยั่งยืนด้วย
หลักการเกษตรแบบ
พึ่งตนเอง (กลางน้า)

1.ร้อยละที่
เพิ่มขึนของ
รายได้ภาค
การเกษตร
2.ร้อยละที่
เพิ่มขึนของ
ชนิดสินค้าทาง
การเกษตรที่
ได้รับการ
พัฒนาเพื่อเพิ่ม
มูลค่า

ค่าเป้าหมาย
พ.ศ.
๒๕๖๑

พ.ศ.
๒๕๖๒

พ.ศ.
๒๕๖๓

พ.ศ.
๒๕๖๔

พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๔

1.5

1.5

1.5

1.5

6

2

2

2

2

8
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แผนพัฒนาจังหวัดพัทลุง พ.ศ.2561-2564
ประเด็นการพัฒนา/
ประเด็นยุทธศาสตร์

แผนงาน/
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

ค่าเป้าหมาย
พ.ศ.
๒๕๖๑

แผนงานที่ 7
ปรับระบบการบริหาร
จัดการปัจจัยการผลิต
ปัจจัยพืนฐานทาง
การเกษตร ทรัพยากรดิน
น้าปลุกจิตส้านึกการใช้
และอนุรักษ์ทรัพยากร
การเกษตรอย่าเหมาะสม
และยั่งยืน (กลางน้า)
แผนงานที่ 8 ส่งเสริมการ
พัฒนาระบบตลาดกลาง
และระบบโลจิสติกส์สินค้า
เกษตรเชื่อมโยง
ต่างประเทศ
กลุ่ม
จังหวัด ที่เติบโตจาก
จังหวัด ระดับอ้าเภอ
ระดับต้าบล และระดับ
หมู่บ้าน (ปลายนา้ )
แผนงานที่ 9สร้าง
ผู้ประกอบการใหม่ทาง
การเกษตร และ
ผู้ประกอบการจากเกษตร
อุตสาหกรรม และ
อุตสาหกรรมการเกษตร
ที่เข้มแข็ง แข่งขันได้
(ปลายน้า)
แผนงานที่ 10 พัฒนา
ศักยภาพการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตรที่มี
ศักยภาพ ด้วยนวัตกรรม
สร้างสรรค์ให้มีคุณภาพ
มาตรฐานสากลเพื่อการ
ส่งออก (ปลายนา้ )
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พ.ศ.
๒๕๖๒

พ.ศ.
๒๕๖๓

พ.ศ.
๒๕๖๔

พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๔

แผนพัฒนาจังหวัดพัทลุง พ.ศ.2561-2564
ประเด็นการพัฒนา/
ประเด็นยุทธศาสตร์

แผนงาน/
กลยุทธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาสู่อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์แบบ
เพิ่มคุณค่าครบวงจรที่
ยั่งยืน

แผนงานที่ 1 พัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
คุณภาพบุคลากรและ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้
ได้มาตรฐาน

แผนงานที่ 2 พัฒนา
มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว
ให้ได้มาตรฐาน
แผนงานที่ 3 พัฒนา
กิจกรรมการท่องเที่ยวที่
โดดเด่น
แผนงานที่ 4 พัฒนา
ผลิตภัณฑ์สินค้า บริการ
สร้างรายได้จากการ
ท่องเที่ยว
แผนงานที่ 5 พัฒนา
ระบบ Logistic และสิ่ง
อ้านวยความสะดวก
รองรับการท่องเที่ยว

ตัวชี้วัด
พ.ศ.
ประเด็น
๒๕๖๑
ยุทธศาสตร์
1.จ้านวน
แหล่ง
ท่องเที่ยวที่
ได้รับการ
พัฒนาและ
ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน
ท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์เพิ่มขึน
2. รายได้
โดยรวมจาก
การท่องเที่ยว
เพิ่มขึน
3. จ้านวนผู้มา
เยือนเพิ่มขึน
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ค่าเป้าหมาย
พ.ศ.
๒๕๖๒

พ.ศ.
๒๕๖๓

พ.ศ.
๒๕๖๔

พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๔

1

1

1

1

4

6

7

8

9

30

2

2

2

2

8

แผนพัฒนาจังหวัดพัทลุง พ.ศ.2561-2564
ประเด็นการพัฒนา/
ประเด็นยุทธศาสตร์

แผนงาน/
กลยุทธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาคนคุณภาพ
สังคมคุณธรรม สู่เมืองแห่ง
ปัญญาและสันติสุขทีย่ ั่งยืน

แผนงานที่ 1 สร้างเมืองลุง
สู่เมืองวัฒนธรรม เมือง
คุณธรรม ที่เข้มแข็ง เพื่อ
ก่อให้เกิดคุณค่าต่อสังคม
และประเทศชาติ
แผนงานที่ 2 พัฒนา
ศักยภาพคนทุกช่วงวัย ให้มี
ทักษะความรู้ความสามารถ
ในการด้ารงชีวิตอย่างมี
คุณค่า รู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของโลกบน
พืนฐานของความเป็นไทย
และอัตลักษณ์ของคนพัทลุง
แผนงานที่ 3 ผลิตและ
พัฒนาก้าลังคนให้มี
สมรรถนะ ที่ตรงตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน
และการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของจังหวัดและ
ประเทศ
แผนงานที่ 4สร้างเสริม
เมืองให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย
ที่น่าอยู่ของภาคใต้
แผนงานที่ 5 สร้างและ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานใน
การจัดระบบสุขภาพแก่
หน่วยบริการสุขภาพ รองรับ
ปัญหาการเจ็บป่วย และป่วย
ตายของประชาชนแผนงาน
ที่ 6สร้างภูมิคุ้มกันทาง
สังคม โดยการใช้หลักการ
พัฒนาแบบเข้าถึง เน้น
การบูรณาการร่วมที่สามารถ
ดูแลได้จนถึงระดับบุคคลใน
กลุ่มเสี่ยงด้วยกลไกของ
ชุมชน
แผนงานที่ 7 ยกระดับ
คุณภาพชีวิตประชาชน ด้วย
ฐานความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย
พึ่งตนเอง บนฐานปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวชี้วัดประเด็น พ.ศ.
ยุทธศาสตร์ ๒๕๖๑

ค่าเป้าหมาย
พ.ศ.
๒๕๖๒

พ.ศ.
๒๕๖๓

พ.ศ.
๒๕๖๔

พ.ศ.
๒๕๖๑-2๕๖๔

1 ค่าเฉลี่ยจ้านวนปี
การศึกษาของ
ประชากรวัย1559 พัทลุงเพิ่มขึน
จากปี 2560
2.ร้อยละ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในแต่ละระดับ
การศึกษาเพิ่ม
สูงขึน (ป.6, ม.3,
ม.6, อาชีวศึกษา)

9.3

9.3

9.3

9.3

10

3

3

3

3

12

3. ร้อยละที่เพิ่มขึน
ของสมาชิกกองทุน
สวัสดิการชุมชน
ระดับต้าบล
4. ร้อยละที่ลดลง
ของคนว่างงาน
5. ร้อยละที่ลดลง
ของการสูญเสีย
ชีวิตจากกรณีความ
ไม่ปลอดภัยจ้าแนก
ตามประเภท
- สูญเสียชีวิตจาก
คดีอาญา
- อุบัติเหตุจราจร
ทางบก
6. ร้อยละที่ลดลง
ของคดีอาญา
จ้าแนกแต่ละ
ประเภท
7. ร้อยละของ
อัตราการตายด้วย
โรคที่เป็นปัญหา
ส้าคัญของจังหวัด
พัทลุงลดลง
- โรคเบาหวาน
- โรคความดัน
โลหิตสูง
-โรคหัวใจขาดเลือด
-โรคหลอดเลือด
สมอง

10

10

10

10

10

5

5

5

5

40

2

2

2

2

8

3

3

3

3

12

2

2

2

2

8

0.5
0.5

0.5
0.5

0.5
0.5

0.5
0.5

2.0
2.0

1

1

1

1

4

2

2

2

2

8
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แผนพัฒนาจังหวัดพัทลุง พ.ศ.2561-2564
ประเด็นการพัฒนา/
ประเด็นยุทธศาสตร์

แผนงาน/
กลยุทธ์
แผนงานที่ 8เสริมสร้างขีด
ความ สามารถในการน้าทุน
ทางวัฒนธรรม ทุนทาง
สังคม มาสร้างคุณค่า มูลค่า
ทางเศรษฐกิจ ด้วยการ
พัฒนาขีดความสามารถแก่
ชุมชนที่สามารถสร้างสรรค์
คุณค่าได้
แผนงานที่ 9 ส่งเสริมการ
พัฒนาสู่ชุมชนสุขภาวะที่
เข้มแข็งด้วยพลังการบูรณา
การร่วม

ตัวชี้วัดประเด็น พ.ศ.
ยุทธศาสตร์ ๒๕๖๑
8. ร้อยละของ
ผู้ป่วยด้วย
โรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง
สามารถควบคุม
ระดับน้าตาลและ
ความดันโลหิตได้
- น้าตาลในเลือด
- ความดันโลหิต
9. ร้อยละของ
ครอบครัวคนพัทลุง
ที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน
ครอบครัวเข้มแข็ง
10. ร้อยละของ
หมู่บ้าน/ชุมชนมี
ความสามารถใน
การบริหารจัดการ
ชุมชนให้มีความ
เข้มแข็งและ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
11. ร้อยละของ
ประชาชนที่มีความ
พึงพอใจในการ
ด้าเนินกิจกรรม
ด้านศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม
12. ร้อยละของ
การด้าเนินกิจกรรม
ด้านศาสนา ศิลปะ
วัฒนาธรรมได้รับ
การอนุรักษ์สืบสาน
และเผยแพร่
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ค่าเป้าหมาย
พ.ศ.
๒๕๖๒

พ.ศ.
๒๕๖๓

พ.ศ.
๒๕๖๔

พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๔

40

42

44

46

46

50

52

54

56

56

87

87

87

87

87

62

64

66

68

68

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

แผนพัฒนาจังหวัดพัทลุง พ.ศ.2561-2564
ประเด็นการพัฒนา/
ประเด็นยุทธศาสตร์

แผนงาน/
กลยุทธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
การจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่ยั่งยืน

แผนงานที่ 1 สนับสนุนการ
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
โดยสถาบัน การศึกษาและ
หน่วยงานที่เกีย่ วข้องในพืนที่
สร้างเครือข่ายในพืนที่ในการ
น้าองค์ความรู้ เทคโนโลยี
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ
แก้ไขปัญหาทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และพลังงานอย่างยั่งยืน
แผนงานที่ 2 ส่งเสริมให้
ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วม
การเฝ้าระวัง ป้องกันอนุรักษ์
ฟื้นฟูและดูแลรักษา
ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
อย่างยั่งยืน
แผนงานที่ 3 ส่งเสริม
สนับสนุนและพัฒนา
พลังงานทางเลือกไว้ใช้เอง
ตามศักยภาพของพืนที่
แผนงานที่ 4 ส่งเสริมการใช้
ต้นทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ
วิถีชุมชนในการส่งเสริมให้เกิด
นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม

แผนงานที่ 5อนุรกั ษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรม
ชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดประเด็น
ยุทธศาสตร์

พ.ศ.
๒๕๖๑

1. พืนที่ป่าอนุรกั ษ์
ถูกบุกรุกท้าลาย
ลดลง (ร้อยละ)
(เทียบจากจ้านวน
พืนที่ป่าที่ถูกบุกรุก
ด้าเนินคดีตาม
กฎหมายเฉลี่ย
ย้อนหลัง 3 ปี

20

2. พืนที่ป่าได้รับ
การฟื้นฟูและ
ส่งเสริมการปลูก
ต้นไม้ ไม่น้อยกว่า
500 ไร่/ปี (เฉลี่ย
100 ต้นต่อไร่)

500

4. ลดการใช้ยา
และสารเคมีที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อมใน
พืนที่การเกษตร
และอุตสาหกรรม
เกษตร(ร้อยละ)

10

5. ชุมชนมีการใช้
พลังงานทางเลือกที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึน

6. พืนที่ป่าอนุรกั ษ์
ได้รับความเสียหาย
จากไฟป่าลดลง
(ร้อยละเทียบกับ 3
ปี ย้อนหลัง)
7. ร้อยละขยะมูล
ฝอยชุมชนที่เข้าสู่
ระบบก้าจัดที่
ปลายทางลดลง
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พ.ศ.
๒๕๖๒

พ.ศ.
๒๕๖๓

พ.ศ.
พ.ศ.
๒๕๖๔ ๒๕๖๑-๒๕๖๔

20

20

20

80

500

500

500

2,000

10

10

10

20

2

2

3

4

100

20

20

20

20

5

5

5

5

50

75

100

100

แผนพัฒนาจังหวัดพัทลุง พ.ศ.2561-2564
ประเด็นการพัฒนา/
ประเด็นยุทธศาสตร์

แผนงาน/
กลยุทธ์

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดประเด็น
ยุทธศาสตร์

พ.ศ.
๒๕๖๑

พ.ศ.
๒๕๖๒

พ.ศ.
๒๕๖๓

8. ร้อยละขยะมูล
ฝอยชุมชนได้รับ
การจัดการอย่าง
ถูกต้องตามวิชาการ
9. ของเสีย
อันตรายชุมชน
ได้รับการรวบรวม
และส่งไปก้าจัด
ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ ไม่น้อย
กว่า

10

10

10

10

40

10. ระดับคุณภาพ
แหล่งน้าดีขึน

2

2

2

2

2
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พ.ศ.
พ.ศ.
๒๕๖๔ ๒๕๖๑-๒๕๖๔

แผนพัฒนาจังหวัดพัทลุง พ.ศ.2561-2564
ประเด็นการพัฒนา/
ประเด็นยุทธศาสตร์

แผนงาน/
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาโครงสร้าง
พืนฐานและการบริหาร
จัดการบ้านเมืองรองรับ
การเปลี่ยนแปลงและการ
พัฒนาเมืองสู่อนาคต

แผนงานที่ 1 การพัฒนา
คุณภาพ ขีดความ
สามารถของบุคลากร
ภาครัฐ และ การ
พัฒนาการบริหารจัดการ
และการบริการรองรับการ
เติบโตของเมืองสู่
นานาชาติ
แผนงานที่ 2 เสริมสร้าง
ขีดความ สามารถของส่วน
ราชการในการพัฒนาเมือง
เปิดสู่นานาชาติ

แผนงานที่ 3 ปรับปรุง
เส้นทางการคมนาคม และ
โลจิสติกส์ของจังหวัดให้มี
มาตรฐาน ปลอดภัย
ทังในพืนที่หลัก และพืนที่
รอง ในชุมชน
แผนงานที่ 4การ
พัฒนาการคมนาคมขนส่ง
เชื่อมโยงการพัฒนากับฝั่ง
อ่าวไทย อันดามัน ภาคใต้
ตอนล่าง และประชาคม
อาเซียน

ค่าเป้าหมาย
พ.ศ.
๒๕๖๑

พ.ศ.
๒๕๖๒

พ.ศ.
๒๕๖๓

1.ถนนสายรอง
ได้รับการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาเพื่อ
เชื่อมโยงกับถนน
สายหลักปีละ
50กม.

50

50

50

50

200

2.ปรับปรุงถนน
สายหลักปีละ
10 กม.

10

10

10

10

40

3. ปรับปรุงการ
บริการภาครัฐ
เพื่ออ้านวยความ
สะดวกแก่ผู้มา
ติดต่อราชการปี
ละ 1 แห่ง

1

1

1

1

4

4. พัฒนาพืนที่
ให้เป็นเมือง
น่าอยู่ ปีละ
1 แห่ง

1

1

1

1

4
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แผนพัฒนาจังหวัดพัทลุง พ.ศ.2561-2564
ประเด็นการพัฒนา/
ประเด็นยุทธศาสตร์

แผนงาน/
กลยุทธ์
แผนงานที่ 5 พัฒนา
การบริการของ
หน่วยงานรัฐให้เท่า
ทันการเปลี่ยน แปลง
ด้วยมาตรการ เชิง
นโยบายของประเทศ
และพืนที่ แบบบูรณา
การ

ตัวชี้วัด
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

ค่าเป้าหมาย
พ.ศ.
๒๕๖๑

พ.ศ.
๒๕๖๒

พ.ศ.
๒๕๖๓

พ.ศ.
๒๕๖๔

พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๔

10

10

10

10

40

9

9

9

9

36

5. บุคลากร
ภาครัฐที่ได้รับ
การพัฒนา
ศักยภาพร้อย
ละ 10 ต่อปี

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
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