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1. ข้อมูลเพื่อการพัฒนา
1.1 ข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพ
1) ความเป็นมา
“ภูเก็ต” ได้มีการขุดพบเครื่องมือหินและขวานหินที่บ้านกมลา อาเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
แสดงให้ทราบว่ามีมนุษย์อาศัยในดินแดนแถบนี้ไม่ต่ากว่า 3,000 ปีมาแล้ว และได้มีหลักฐานเมื่อปี พ.ศ.700
หรือ คริสต์ศตวรรษที่ 2 ในบันทึกของนักเดินเรือ ชื่อ คลอดิอุสปโตเลมี กล่าวถึงผื นดินหรือแผ่นดินในส่วนนี้ว่า
แหลมตะโกลา เป็นผืนดิน ที่ถูกดันออกมาทางใต้กลายเป็นแหลมยาว อยู่ส่วนปลายสุดของจังหวัดพังงา
เนื่องมาจากการเคลื่อนไหวของรอยเลื่อน ของเปลือกโลกขนาดใหญ่ ที่เรียกว่า รอยเลื่อนคลองมารุย (Klong
Marui Fault) ซึ่งวางตัวเป็นแนวยาวจากจังหวัด สุราษฎร์ธานีและพังงา ลงมาทางทิศตะวันออกของภูเก็ต
ต่อมาได้ถูกคลื่นลมในทะเลกัดเซาะ และตัดพื้นที่ดังกล่าวนี้ ออกจากผืนแผ่นดินใหญ่จนกลายเป็นเกาะ โดย
เกิดร่องน้าระหว่างจังหวัดภูเก็ตและพังงาขึ้น ที่เรียกว่า ช่องแคบปากพระ (เป็นร่องน้าแคบๆ โดยส่วนที่ลึก
ที่สุดลึกเพียง 8-9 เมตร) ในปัจจุบัน
สาหรับการเรียกขานภูเก็ตของชาวต่างประเทศ ในอดีตนอกจากจะเรียกว่า แหลมตะโกลา
แล้วได้มีปรากฏหลักฐานการกล่าวถึงจากบันทึกและแผนที่การเดินเรือมาเอเชียตะวันออกของชาติยุโรป
ระหว่าง พ.ศ.2054-2397 เรียกผืนดินนี้ว่า จังซีลอน นอกจากนี้ ได้มีหลักฐานเกี่ยวกับการเรียกขานผืนดินนี้
ของชาวทมิฬในปี พ.ศ.1568 ว่า มณีคราม หมายถึง เมืองแก้ว ซึ่งมีความหมายตรงกับชื่อ ภูเก็จ ที่ปรากฏใน
จดหมายเหตุเมืองถลาง ฉบับที่ 1 ปีพ.ศ.2328 และได้มีการเรียกขานเรื่อยๆ จนกลายเป็น ภูเก็ต ซึ่งได้
ปรากฏในราชกิจจานุเบกษา มาตั้งแต่ พ.ศ.2450 เป็นต้นมา ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า ชื่อของจังหวัดภูเก็ตที่ได้มี
การกล่าวขานตั้งแต่ในอดีตจนกระทั่งปัจจุบันนั้น ประกอบด้วย แหลมตะโกลา มณีคราม จังซีลอน ภูเก็จ
และภูเก็ต ซึ่งในบางครั้งได้มีการเรียกขานว่า สิลัน ถลาง และทุ่งคา ร่วมด้วย
2) ที่ตั้งและอาณาเขต
จั งหวั ดภู เก็ ตตั้ งอยู่ ในภาคใต้ ตอนบนของประเทศไทยตั้ งอยู่ ระหว่ างละติ จู ดที่ 7 องศา
45 ลิปดา ถึง 8 องศา 15 ลิปดาเหนือ และลองจิจูดที่ 98 องศา 15 ลิปดาถึง 98 องศา 40 ลิปดาตะวันออก มี
ลักษณะเป็นเกาะขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของภาคใต้ในทะเลอันดามัน มหาสมุทร
อินเดีย ส่วนกว้างที่สุดของเกาะภูเก็ตเท่ากับ 21.3 กิโลเมตร ส่วนยาวที่สุดของเกาะภูเก็ตเท่ากับ 48.7 กิโลเมตร
รวมพื้นที่ 543.034 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 339,396.25 ไร่ มีเกาะบริวาร 32 เกาะ เฉพาะเกาะมีพื้นที่ 27
ตารางกิโลเมตรอยู่ ห่ างจากกรุ งเทพมหานครตามเส้ นทางหลวงแผ่ นดิ นหมายเลข 4 และทางหลวงจังหวั ด
หมายเลข 402 รวมระยะทาง 867 กิโลเมตรหรือ 688 กิโลเมตรทางอากาศ มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือติดช่องแคบปากพระ จังหวัดพังงา เชื่อมโดยสะพานเทพกระษัตรีและสะพานศรีสุนทร
ทิศตะวันออกติดทะเลเขตจังหวัดพังงา
ทิศใต้ติดทะเลอันดามันมหาสมุทรอินเดีย
ทิศตะวันตกติดทะเลอันดามันมหาสมุทรอินเดีย
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3) ลักษณะภูมิประเทศ
จั งหวัดภูเก็ตมีลั กษณะเป็ นหมู่เกาะ วางตัวในแนวจากทิศเหนื อไปทิศใต้ พื้นที่ส่ วนใหญ่
ประมาณร้อยละ 70 เป็นภูเขามียอดเขาที่สูงที่สุด คือยอดเขาไม้เท้าสิบสอง สูงจากระดับน้าทะเลปานกลาง 529
เมตร และประมาณร้อยละ 30 เป็นพื้นที่ราบอยู่ตอนกลางและตะวันออกของเกาะ พื้นที่ชายฝั่งด้านตะวันออก
เป็นดินเลนและป่าชายเลน ส่วนชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกเป็นภูเขา และหาดทรายที่สวยงาม
4) ลักษณะภูมิอากาศ
จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต มี ลั ก ษณะภู มิ อ ากาศแบบเขตศู น ย์ สู ต ร อยู่ ใ นเขตอิ ท ธิ พ ลของลมมรสุ ม
ตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศร้อนชื้นตลอดปีมี 2 ฤดู ประกอบด้วย
ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน ถึง เดือนพฤศจิกายน
ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม ถึง เดือนมีนาคม
5) ข้อมูลการปกครอง/ประชากร
ข้อมูลการปกครอง
จั งหวัดภูเก็ตบริ หารราชการแผ่ นดินในรูปแบบการบริหารราชการส่ วนภูมิภาค แบ่ ง
ออกเป็ น 3 อาเภอ ประกอบด้ วย อาเภอเมืองภูเก็ต อาเภอกะทู้ และอาเภอถลาง มี ตาบล 17 ต าบล 96
หมู่บ้าน 61 ชุมชน การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น จานวน 19 แห่ง ประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด
1 แห่งเทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 2 แห่ง เทศบาลตาบล 9 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.)
6 แห่ง
ตารางข้อมูลเขตการปกครอง
อาเภอ
เมืองภูเก็ต
กะทู้
ถลาง
จังหวัดภูเก็ต

พื้นที่
(ตร.กม.)
224.000
67.034
252.000
543.034

ระยะห่างจากจังหวัด
(กม.)
1
10
19
-

ที่มา: ที่ทาการปกครองจังหวัดภูเก็ต ณ เดือนพฤศจิกายน 2562

ตั้งเมื่อ พ.ศ.
2481
2457
2441
-

ตาบล
8
3
6
17

จานวน
หมู่บ้าน
44
6
46
96

ชุมชน
26
26
9
61
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ตารางข้อมูลอาเภอ/ตาบล/หมู่บ้าน/ชุมชน จังหวัดภูเก็ต
อาเภอ
เมืองภูเก็ต

รวม
กะทู้

รวม
ถลาง

รวม
รวมทั้งจังหวัด

ตาบล
1. เกาะแก้ว
2. ฉลอง
3. วิชิต
4. รัษฎา
5. ราไวย์
6. กะรน
7. ตลาดเหนือ
8. ตลาดใหญ่
8 ตาบล
1. กมลา
2. กะทู้
3. ป่าตอง
3 ตาบล
1. เชิงทะเล
2. เทพกระษัตรี
3. ไม้ขาว
4. ป่าคลอก
5. ศรีสุนทร
6. สาคู
6 ตาบล
17 ตาบล

จานวนหมู่บ้าน
7
10
9
7
7
4

จานวนชุมชน
5

รูปแบบการปกครอง
อบต.
เทศบาลตาบล
เทศบาลตาบล
เทศบาลตาบล
เทศบาลตาบล
เทศบาลตาบล

-

21

เทศบาลนคร

44
6
6
6
11
7
9
8
5
46
96

26
19
7
26
2
7
9
61

อบต.
เทศบาลเมือง
เทศบาลเมือง
อบต. และเทศบาลตาบล
อบต. และเทศบาลตาบล
อบต.
เทศบาลตาบล
เทศบาลตาบล
อบต.
-

ที่มา : ที่ทาการปกครองจังหวัดภูเก็ต ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ข้อมูลประชากร
ประชากรจังหวัดภูเก็ต ณ 31 กรกฎาคม 2562 มีจานวน 414,506 คน เป็นชาย 195,023 คน
หญิง 218,438 คน อาศัยอยู่ในอาเภอเมืองภูเก็ตมากที่สุดคือ 249,562 คน รองลงมา คือ อาเภอถลาง
จานวน 106,009 คน และอาเภอกะทู้ จานวน 58,935 คน

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)

4

ตารางจานวนประชากรในจังหวัดภูเก็ต
อาเภอ/เขต
การปกครอง
รวม
อาเภอเมืองภูเก็ต
เทศบาลนครภูเก็ต
เทศบาลตาบลรัษฎา
เทศบาลตาบลวิชิต
เทศบาลตาบลราไวย์
เทศบาลตาบลกะรน
นอกเขตเทศบาล
อาเภอกะทู้
เทศบาลเมืองป่าตอง
เทศบาลเมืองกะทู้
นอกเขตเทศบาล
อาเภอถลาง
เทศบาลตาบลเทพ
กระษัตรี
เทศบาลตาบลเชิงทะเล
นอกเขตเทศบาล
จังหวัดภูเก็ต

2560
ชาย

จานวนประชากร (คน)
2561
รวม
ชาย
หญิง

หญิง

240,806
79,252
46,955

112,685
36,648
21,966

128,121
42,604
24,989
25,991

49,187
18,025
8,128
39,259
56,344
20,721
28,674
6,949
100,547

23,196
8,487
3,848
18,540
26,758

20,719
29,585

10,139
13,309
3,310
48,684

8,316

รวม

2562
ชาย

หญิง

247,115

115,683

131,432

249,562

116,741 132,821

10,582
15,364
3,639
51,863

79,755
48,057
51,232
18,475
8,128
41,468
58,600
21,313
30,220
7,067
104,496

36,847
22,628
24,085
8,686
3,849
19,561
27,767
10,377
14,034
3,356
50,624

42,881 79,967
25,429 48,308
27,147 51,911
9,789 18,654
4,279
8,159
21,907 42,563
30,839 58,935
10,936 21,377
16,186 30,468
3,711
7,090
53,872 106,009

36,906 43,061
22,813 25,495
24,359 27,552
8,735 9,901
3,838 4,321
20,072 22,491
27,943 30,992
10,394 10,983
14,163 16,305
3,386 3,704
51,339 54,670

4,095

4,221

8,710

4,264

4,446

8,959

4,383

4,576

6,938
85,293

3,111
41,478

3,827
43,815

6,970
88,816

3,105
43,255

3,865
45,561

7,005
90,045

3,131
43,825

3,874
46,220

397,697

188,127

209,570

409,204

193,641

215,563

414,506

195,023 218,438

9,538
4,280

ที่มา : สานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ตารางจานวนครัวเรือน ในจังหวัดภูเก็ต
จานวนครัวเรือน (หลัง)
จังหวัด
เทศบาลตาบลวิชิต
เทศบาลตาบลราไวย์
เทศบาลตาบลรัษฎา
เทศบาลตาบลเทพกระษัตรี
เทศบาลตาบลเชิงทะเล
เทศบาลเมืองกะทู้
เทศบาลตาบลกะรน
เทศบาลเมืองป่าตอง
เทศบาลนครภูเก็ต

2560

2561

33,031
16,319
28,861
4,377
3,225
20,280
7,783
15,799
26,249

33,261
16,900
29,127
4,678
3,542
20,588
7,870
16,032
26,288

2562
(ณ พ.ค. 2562)
33,694
17,331
29,409
4,835
3,602
20,701
8,138
16,080
26,375

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
อาเภอเมืองภูเก็ต
27,802
28,518
29,290
อาเภอกะทู้
5,738
6,063
6,136
อาเภอถลาง
58,007
60,696
63,899
จังหวัดภูเก็ต
247,471
253,563
259,490
ที่มา : สานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562
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ตารางความหนาแน่นของประชากร
ความหนาแน่น 2/ (คน ต่อ ตร.
จานวนประชากร (คน)
พื้นที่
กม.)
อาเภอ
(ตร.กม.)
2558
2559
2560
2558
2559
2560
240,806
อาเภอเมืองภูเก็ต 224.000
235,311
238,866
1,051
1,058
1,075
56,344
อาเภอกะทู้
67.034
54,413
55,767
812
823
840
100,547
อาเภอถลาง
252.000
96,881
99,536
384
389
398
จังหวัดภูเก็ต
543.034
386,605
394,169
397,697
711
725
732
ที่มา : 1/กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย / 2/คานวณข้อมูลโดยสานักงานจังหวัดภูเก็ต
1/

6) ศาสนา
ในปี 2555 จั งหวัดภูเก็ตมีจานวนศาสนิกชน ที่นับถือศาสนาพุทธมากที่สุ ด คือ มีจานวน
245,418 คน คิดเป็นร้อยละ 68.61 รองลงมา คือ ศาสนาอิสลาม 95,322 คน คิดเป็นร้อยละ 26.65 ศาสนา
คริสต์ 3,488 คน คิดเป็นร้อยละ 0.98 และอีก 1,140 คน นับถือศาสนาหรือลัทธิอื่น ๆ
ตารางจานวนศาสนิกชนจาแนกรายปีพ.ศ. 2550 – 2555
ปี พ.ศ.
2550
2551
2552
2553
2554
2555

พุทธ
198,971
230,874
221,457
246,739
253,010
245,418

ศาสนิกชน (คน)
คริสต์
3,628
4,809
6,817
4,537
4,630
3,488

อิสลาม
82,031
87,981
89,075
84,210
86,110
95,322

ที่มา : สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต ณ วันที่ 17 กันยายน 2556 (วัฒนธรรมจังหวัด)

อื่น ๆ
1,391
1,153
1,543
1,450
1,618
1,140

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
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ตารางจานวนศาสนสถานจาแนกรายปีพ.ศ. 2550 – 2561
ปี พ.ศ.
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562

วัด
37
37
37
37
37
37
37
38
38
38
40
40
40

ที่พักสงฆ์
11
11
11
11
11
11
19
19
21
21
19
17
21

วัดร้าง
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1

ศาสนสถาน (แห่ง)
โบสถ์
มัสยิด
5
51
5
51
5
51
5
51
5
51
5
51
5
51
5
56
5
56
5
56
5
56
5
57
5
57

วัดซิกข์
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

วัดฮินดู
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ศาลเจ้า
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

ที่มา : สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต/สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562

7) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
(1) การคมนาคม
จังหวัดภูเก็ตมีเส้นทางคมนาคม 3 ทางได้แก่ทางบกทางน้า และทางอากาศ
(1.1) การคมนาคมทางบก
การคมนาคมทางบกมีทางหลวงหมายเลข 402 เป็นเส้นทางหลัก และมีทางหลวงจังหวัด
รอบเกาะ รวมทั้งเส้นทางอื่นๆ ที่แยกออกจากทางหลวงหมายเลข 402 ไปยังชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
ทั้งนี้จังหวัดภูเก็ตมีทางหลวงแผ่นดิน จานวน 17 เส้นทาง ดังนี้
ตารางแสดงทางหลวงแผ่นดินในจังหวัดภูเก็ต
หมายเลข
ทางหลวง
402
4020
4021
4022
4023
4024

ตอนควบคุม
หมากปรก – เมืองภูเก็ต
เมืองภูเก็ต – กะทู้
เมืองภูเก็ต – ห้าแยกฉลอง
โรงเรียนวิชิตสงคราม – สนามสุระกุล
เมืองภูเก็ต – แหลมพันวา
บางคู – ตีนเขา – หาดราไวย์

กม. - กม.
9+000 - 48+958
0+000 - 1+642
0+000 - 6+473
0+000 - 0+488
0+000 - 8+770
0+000 - 22+720

ระยะทาง จานวน
(กม.) ช่องจราจร
27.102
1.642
6.473
0.488
8.770
22.720

4
4
4
4
2
4

ปริมาณจราจร
(คัน/วัน)
62,609
45,623
31,314
8,950
7,691
68,321

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
หมายเลข
ตอนควบคุม
ทางหลวง
4025
4026
4027
4028
4029
4030
4031
4129
4233
4302
4353
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กม. - กม.
0+000 - 6+950
0+000 - 4+130
0+000 - 19+538
0+000 - 8+608
0+000 - 2+836
0+000 - 42+640
0+000 - 13+093
0+000 - 0+380
0+000 - 1+514
0+000 - 4+818
0+000 - 0+825

ท่าเรือ – เชิงทะเล
แยกทางหลวงหมายเลข 402 – สนามบิน
ท่าเรือ – เมืองใหม่
ห้าแยกฉลอง – กะรน
กะทู้ – ป่าตอง
ถลาง – หาดราไวย์
มุดดอกขาว – สนามบิน
ทางเข้าอ่าวมะขาม
ตีนเขา – นาบอน
หาดทรายแก้ว – ท่านุ่น
ทางแยกไปท่าฉัตรไชย

ระยะทาง จานวน
(กม.) ช่องจราจร
6.950
4.130
19.538
8.608
2.836
40.540
13.093
0.380
1.514
4.818
0.825

4
4
2
4
2
2
2
2
2
2
2

ปริมาณจราจร
(คัน/วัน)
12,142
23,610
20,641
22,558
58,800
17,581
8,106
1,500
8,956
10,743
895

ที่มา : แขวงทางหลวงภูเก็ต ณ เดือนกันยายน 2561

(1.2) การคมนาคมทางน้า
จังหวัดภูเก็ต มีท่าเรือน้าลึก จานวน 1 แห่ง ได้แก่ ท่าเรือน้าลึกภูเก็ต บริเวณอ่าวมะขาม
ตาบลวิชิต อาเภอเมืองภูเก็ต ใช้เป็นท่าเรือเพื่อการขนส่งสินค้าและเพื่อการท่องเที่ยว และมีจานวนท่าเทียบเรือ
ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตทั้งสิ้น 38 แห่ง ประกอบไปด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้
 ท่าเทียบเรือในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
ตารางแสดงจานวนท่าเทียบเรือในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
ท่าเทียบเรือ
1.ท่าเทียบเรือเพื่อรับขนถ่ายสินค้าสาธารณะทั่วไป
2.ท่าเทียบเรือโดยสารและเรือสาราญ/กีฬา
3.ท่าเทียบเรือของส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ
4.ท่าเทียบเรือประมง
5.ท่าเทียบเรือใช้ในกิจการของโรงแรม ร้านอาหาร
รวมทั้งสิ้น

จานวน (แห่ง)
3
14
5
11
5
38

 ข้อมูลมารีน่าในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
นอกจากนี้ จังหวัดภูเก็ตยังมีท่าจอดเรือของเอกชน (Marina) จานวน 4 แห่ง ตั้งอยู่
ทางฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะ ซึ่งเป็นทาเลที่สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวเกาะต่างๆ ในอ่าวพังงา และ
เกาะต่างๆ ในจังหวัดกระบี่ได้อย่างสะดวก ซึ่งผู้ที่มาใช้บริการส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
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 ข้อมูลและสถานที่ตั้งมารีน่าในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
มารีน่า

ที่ตั้ง

1.โบ๊ท ลากูน มารีน่า
(The boat lagoon
Marina)
2.รอยัล ภูเก็ต มารีน่า
(Royal Phuket
Marina)
3. ยอร์ชเฮเว่น (The
yacht haven Marina)
4.อ่าวปอ แกรนด์มารีน่า
(Ao Po Grand
Marina)

22/1 ม.2 ถ.เทพกระษัตรี
ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต

จานวนที่ จานวนที่ ความยาวเรือสูงสุดที่ อัตราการกินน้าลึก
จอดเรือใน จอดเรือบน สามารถเข้าเทียบท่า สูงสุดที่สามารถเข้า
น้า (ลา) บก (ลา)
(เมตร)
มาเทียบได้(เมตร)
173
135
24.384
2-2.5
(80 ฟุต)

68 ม.2 ถ.เทพกระษัตรี
ต.เกาะแก้ว อ.เมือง
จ.ภูเก็ต
141/2 ม.2 ถ.เทพกระษัตรี
ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
113/1 ม.6 ถ.เทพกระษัตรี
ต.ป่าคลอก อ.ถลางจ.ภูเก็ต

76

35

37

3

300

-

80

3

300

100

80

10

ที่มา : สานักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 5 สาขาภูเก็ต ณ เดือนพฤษภาคม 2559

(1.3) การคมนาคมทางอากาศ
การคมนาคมทางอากาศ มีท่าอากาศยานภูเก็ต ซึ่งมีบทบาทสาคัญในการขนส่งสินค้า
และผู้โดยสาร เชื่อมโยงทั้งภายในประเทศและต่างประเทศโดยตรงซึ่งสามารถรองรับเที่ยวบินได้ 20 เที่ยว/
ชั่ ว โมงรองรั บ ผู้ โ ดยสารได้ ม ากกว่ า 15ล้ า นคนโดยในปี พ.ศ.2561 มี จ านวนเที่ ย วบิ น ทั้ ง ภายในและ
ต่างประเทศ จานวน 116,487 เที่ยวบิน เฉลี่ยวันละ 317 เที่ยว มีจานวนผู้ โ ดยสารเข้า –ออก จานวน
18,261,156คน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังตาราง
ตารางสถิติเที่ยวบินและจานวนผู้โดยสารทั้งในและระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2561
ปี
พ.ศ.
2557
2558
2559
2560
2561

จานวนเที่ยวบิน
จานวน เพิ่ม /ลด
74,501
82,000
94,989
96,577
116,487

จานวนผู้โดยสาร
รวม
เพิ่ม/ลด ผ่าน

เข้า

ออก

(%)

1

2

1+2

6.13
10.07
15.84
10.49
11.10

5,618,851
6,252,009
7,351,941
7,535,166
9,116,163

5,651,131
6,273,855
7,365,088
7,517,970
9,124,951

11,269,982
12,525,864
14,717,029
15,053,136
18,241,114

รวมทั้งสิ้น

(%)

2.78 5,823
11.14 12,178
17.49 4,981
10.21 25,083
21.18 20,042

ที่มา : การท่าอากาศยานภูเก็ต, บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) ณ สิงหาคม 2561
* ปี พ.ศ. 2561 ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2561

เพิ่ม/ลด
(%)

11,275,805
12,538,042
14,722,010
15,078,219
18,261,156

2.70
11.19
17.42
10.35
12.51

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
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2557
2558
2559
2560
2561

จานวนผู้โดยสารเข้า-ออก ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
10000000
9000000
8000000
7000000
6000000
5000000
4000000
3000000
2000000
1000000
0
เข้า

ออก

(2) การไฟฟ้าและน้ามันเชื้อเพลิง
การไฟฟ้า
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา ตาบลฉลอง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอถลาง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยเกาะยาว
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง
รวมจานวนผู้ใช้ทั้งจังหวัดภูเก็ต

จานวนผู้ใช้ไฟ (ราย)
100,374
129,802
29,428
57,943
62,721
4,778
17,055
17,055
209,578

ที่มา : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต ณ เดือนพฤศจิกายน 2561

 น้ามันเชื้อเพลิง
ในปี 2560 จังหวัดภูเก็ตมีการใช้น้ามันเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ ที่สาคัญ คือ ดีเซลหมุนเร็ว
ประมาณ 173 ล้านลิตร แก๊สโซฮอล์ อี10 ออกเทน 95 ประมาณ 48 ล้านลิตร แก๊สโซฮอล์ อี10 ออกเทน 91
ประมาณ 107 ล้านลิตร ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประมาณ 26 ล้านกิโลกรัม น้ามันเตาประมาณ 6.1 ล้านลิตร
และเป็นที่น่าสังเกตมีการนาแก๊สโซฮอล์ อี 20 เข้ามาใช้เมื่อปี 2556 จากประมาณ 8ล้านลิตร มีแนวโน้มการใช้
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งแต่ปี 2559 เพิ่มเป็น 24ล้านลิตร ซึ่งมีปริมาณการใช้น้ามันและก๊าซปิโตรเลียม
เหลว ในปี 2561 ณ เดือน กันยายน ดังตาราง

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
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ตารางสถิติการใช้น้ามันเชื้อเพลิงจังหวัดภูเก็ต
ชนิดน้ามัน
น้ามันแก๊สโซฮอล์ E 85
น้ามันแก๊สโซฮอล E 20
น้ามันแก๊สโซฮอล์ 91
น้ามันแก๊สโซฮอล์ 95
น้ามันเบนซิน 91
น้ามันเบนซิน
น้ามันดีเซลหมุนเร็ว
น้ามันเตา

หน่วย : พันลิตร

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560
6,072
8,121
6,130
5,218
4,182
8,163
16,547
19,839
24,037
24,357
73,267
59,311
109,528
108,753
107,313
56,180
38,338
40,103
46,898
48,497
1,735
1,834
1,596
157,326
149,574
172,895
171,717
173,069
2,872
3,031
5,473
5,469
6,157

พ.ศ.2561
2,853
19,230
75,488
41,117
1,234
134,689
4,948

สถิติการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ในจังหวัดภูเก็ต หน่วย : พันกิโลกรัม
สถิติ
การใช้ก๊าซ LPG

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
28,082
29,710
28,787
26,744
26,329
19,716

ข้อมูลสถานประกอบการน้ามันเชื้อเพลิงในจังหวัดภูเก็ต(ปี พ.ศ. 2560-2561)
ลาดั
บ

สถานประกอบการ

1 สถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิง
(บริการรถยนต์)
2 สถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิงริมฝั่ง
(บริการเรือยนต์)
3 สถานีบริการอากาศยาน
(บริการเครื่องบิน)
4 คลังน้ามันเชื้อเพลิง
5 ร้านจาหน่ายก๊าซ (LPG)
6 สถานีบริการก๊าซ (LPG)
7 รถขนส่งก๊าซ (LPG)
8 รถขนส่งน้ามันเชื้อเพลิง
รวม

อ.เมืองภูเก็ต
2560 2561

จานวนสถานประกอบการ (แห่ง)
อ.กะทู้
อ.ถลาง
2560 2561 2560 2561

รวม
2560 2561

22

22

6

7

18

20

46

49

6

7

-

-

2

2

8

9

-

-

-

-

1

1

1

1

1
90
3
5
14
141

1
90
3
5
13
141

25
31

25
32

69
8
1
3
102

69
8
1
3
104

1
184
11
6
17
274

1
184
11
6
16
277

ที่มา : สานักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
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(3) การประปาและแหล่งน้า
จั ง หวั ด ภูเ ก็ ต มีก ารก่ อสร้ า งอ่ างเก็ บ น้าและสามารถใช้ เ ก็ บ น้าแล้ ว จ านวน 2 แห่ ง
ปริมาณความจุรวม 17.4 ล้านลูกบาศก์เมตร และอยู่ระหว่างดาเนินการก่อสร้าง จานวน 1 แห่ง ปริมาณความ
จุ 4.20 ล้ านลู กบาศก์เมตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ อใช้ส าหรับการอุปโภคและบริโภค ในส่ วนของการท า
การเกษตรจะใช้น้าจากบ่อน้าตื้น ดังตาราง
ตารางแสดงโครงการชลประทานและปริมาณความจุของอ่างเก็บน้าจังหวัดภูเก็ต
ที่

ชื่อโครงการ

1
2
3

อ่างเก็บน้าบางวาด
อ่างเก็บน้าบางเหนียวดา
อ่างเก็บน้าคลองกะทะ

ปี พ.ศ.
ที่สร้าง
2526
2551
2556

สถานที่ตั้ง
ตาบลกะทู้ อาเภอกะทู้
ตาบลศรีสุนทร อาเภอถลาง
ตาบลฉลอง อาเภอเมือง

ปริมาณความจุ
(ลบ.ม.)
10.2
7.2
4.20

หมายเหตุ

อยู่ระหว่าง
ก่อสร้าง

ที่มา : โครงการชลประทานภูเก็ต ณ เดือนกันยายน 2560

สาหรับการบริการการประปาในจังหวัดภูเก็ต มีดังนี้
(3.1) การประปาเทศบาลนครภูเก็ตได้สรุปข้อมูลการผลิตน้าประปาของการประปา
เทศบาลนครภูเก็ต พ.ศ. 2560
1.การประปาเทศบาลนครภูเก็ตผลิตน้าประปาจากแหล่งน้าดิบ
ในขุมเหมืองร้าง 6 แห่ง ของเอกชนและของเทศบาล

ความจุ
(ลูกบาศก์เมตร)

หมายเหตุ

1.1 ขุมน้าเทศบาล
1.2 ขุมน้าสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ร.9 (ขุมที่1)
1.3 ขุมน้าสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ร.9 (ขุมที่ 2)
1.4 ขุมน้าหน้าโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
1.5 ขุมน้าซอยพะเนียง
1.6 อ่างเก็บน้าบางวาด

500,000
207,902
99,333
50,232
72,000
10,200,000

ของเทศบาลนครภูเก็ต
ของเทศบาลนครภูเก็ต
ของ บ.โอ่ยเซี้ยง จากัด
ของ บ.โอ่ยเซี้ยง จากัด
ของ บ.โอ่ยเซี้ยง จากัด
โครงการชลประทานภูเก็ต

รวมปริมาณน้าดิบทั้งสิ้น

11,129,467

2.เทศบาลนครภูเก็ต มีโรงผลิตน้าประปา จานวน 3 แห่ง
2.1 ระบบการผลิตขุมน้าเทศบาล
2.2 ระบบการผลิตขุมน้าสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ร. 9
2.3 ระบบการผลิตถนนดารง
รวมอัตรากาลังการผลิตน้าทั้งสิ้น
ที่มา : การประปาเทศบาลนครภูเก็ต ณ เดือนตุลาคม 2560

กาลังการผลิต
(ลบ.ม. / วัน)
7,200
3,600
30,240
41,040

หมายเหตุ

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
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(3.2) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต
1. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต

ระบบผลิตที่ใช้งานจริง
(ลูกบาศก์เมตรต่อวัน)

1.1 สถานีผลิตน้าสานักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาภูเก็ต(บางวาด)
1.2 สถานีผลิตน้าบ้านบางโจ
1.3 สถานีผลิตน้าคลองกะทะ
กาลังผลิตใช้งานรวม

60,000
31,000
12,000
103,200

2. เอกชน มีสถานีผลิตน้า จานวน 5 แห่ง

ระบบผลิตที่ใช้งานตามสัญญา
(ลูกบาศก์เมตรต่อวันวัน)

2.1 สถานีผลิตน้ากะทู้
2.2 สถานีผลิตน้าเข้งหงวน
2.3 สถานีผลิตน้า RO กะรน
2.4 สถานีผลิตน้าเจ้าฟ้า
2.3 สถานีผลิตน้าเชิงทะเล
กาลังผลิตที่ใช้งานตามสัญญา
กาลังผลิตที่ใช้งานรวมทั้งหมด

13,000
3,000
12,000
3,000
2,000
33,000
136,000

ความต้องการน้าประปา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาภูเก็ตให้บริการน้าประปาในเขต อาเภอกะทู้ และอาเภอ
เมือง รวม 5 ตาบล 3 เทศบาลตาบล และจาหน่ายน้าประปาให้กับการประปาเทศบาลนครภูเก็ต สัดส่วน
การให้บริการน้าประปา เมื่อเปรียบเทียบกับจานวนประชากรที่ได้ในพื้นที่พบว่า มีสัดส่วนที่น้อยในหลาย
พื้นที่เนื่องจากกาลังการผลิตน้าประปาไม่เพียงพอ
ปัจจุบันความต้องการใช้น้าประปาของจังหวัดภูเก็ต มากกว่ากาลังผลิตที่มีอยู่จริงของการ
ประปาส่วนภูมิภาค สาขาภูเก็ต รวมกับกาลังผลิตของบริษัทฯและกาลังผลิตของเทศบาลรวมกันแล้วก็ตาม ก็
ยังสามารถให้บริการน้าประปาได้ในสัดส่วนต่ากว่า 50% ของประชากร
ที่มา : การประปาส่วนภูมิภาค สาขาภูเก็ต ณ เดือนตุลาคม 2560

(4) การบริการโทรศัพท์
ตารางสถิติบริการโทรศัพท์จังหวัดภูเก็ต ปี พ.ศ. 2556 – 2559
บริการ
หมายเลขโทรศัพท์ที่มี
บริษัท ทีโอที จากัด(มหาชน)
บริษัทสัมปทาน
หมายเลขโทรศัพท์ที่มีผู้เช่า
บริษัท ทีโอที จากัด(มหาชน)
ธุรกิจ

2556

2557

2558

2559

75,705
44,417

76,123
44,417

76,123
44,417

75,883
44,417

52,860
12,464

48,362
12,522

43,742
11,813

42,542
11,866

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
บริการ
2556
บ้านพัก
34,842
ราชการ
1,822
โทรศัพท์สาธารณะ
1,435
บริษัทสัมปทาน
14,794

13
2557
32,273
1,854
1,435
13,635

2558
28,402
1,837
1,435
12,475

2559
25,193
1,771
1,344
12,664

ที่มา : บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) ณ เดือนธันวาคม 2559

(5) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตารางจานวนของประชากรที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไป จาแนกตามการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารจังหวัดภูเก็ต ปี พ.ศ. 2557–2560
ปี พ.ศ.
2557
2558
2559
2560

การใช้คอมพิวเตอร์
เคยใช้
ไม่ใช้
255,456
239,221
222,686
273,412
199,161
297,783
181,155
318,260

จานวน (คน)
การใช้อินเตอร์เน็ต
เคยใช้
ไม่ใช้
266,506
228,171
288,804
207,294
346,204
151,340
374,672
124,743

การมีโทรศัพท์มือถือ
ใช้
ไม่ใช้
420,557
74,120
425,062
71,036
440,391
57,153
463,504
35,911

ที่มา : การสารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน สานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ณ กรกฎาคม 2561

1.2 ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
1) ด้านเศรษฐกิจ
(1) การประกอบอาชีพ
จากการสารวจภาวะการทางานของประชากร จังหวัดภูเก็ต ปี 2560 จากจานวนผู้ ที่มีงานทา
318,907 คน เป็นลูกจ้างเอกชนมากที่สุด จานวน 199,555 คน รองลงมา ได้แก่ ทางานส่วนตัว จานวน 64,518 คน
ลูกจ้างรัฐบาล จานวน 22,715 คน ช่วยธุรกิจครัวเรือน จานวน 17,347 คน นายจ้าง จานวน 14,333 คน และการ
รวมกลุ่ม จานวน 438 คน
ตารางจานวนผู้มีงานทาในจังหวัดภูเก็ต จาแนกตามสถานภาพการทางาน ปี พ.ศ. 2560
สถานภาพการทางาน
นายจ้าง
ลูกจ้างรัฐบาล
ลูกจ้างเอกชน
ทางานส่วนตัว
ช่วยธุรกิจครัวเรือน

ชาย
10,999
10,039
107,425
42,162
5,410

จานวน (คน)
หญิง
3,334
12,676
92,131
22,356
11,936

รวม
14,333
22,715
199,555
64,518
17,347

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
การรวมกลุ่ม
318
รวม
176,353

14
120
142,553

438
318,907

ที่มา : การสารวจภาวะการทางานของประชากร สานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ณ เดือนกรกฎาคม 2561

เมื่ อจ าแนกผู้ มี งานท าตามประเภทอุ ตสาหกรรมพบว่ า จากจ านวนผู้ มีงานทา จ านวน
318,907 คน ทางานในกิจการที่เกี่ยวกับโรงแรมและอาหารมากที่สุด คือ จานวน 91,147 คน โดยเป็นหญิง
มากกว่าชาย รองลงมา ได้แก่ ทางานในกิจการการขายส่งและขายปลีก จานวน 60,740 คน โดยเป็นหญิง
มากกว่าชาย ผู้ทางานด้านการบริหารและการสนับสนุน จานวน 26,211 คน โดยเป็นชายมากกว่าหญิง ผู้
ทางานในกิจการขนส่ง ที่เก็บสินค้า จานวน 22,896 คน โดยเป็นชายมากกว่าหญิง ผู้ทางานในอุตสาหกรรม
การก่อสร้าง จานวน 18,905 คน โดยเป็นชายมากกว่าหญิง เป็นต้น
ตารางจานวนผู้มีงานทาในจังหวัดภูเก็ต จาแนกตามอุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2560
อุตสาหกรรม
เกษตรกรรม การล่าสัตว์และประมง
การทาเหมืองแร่
การผลิต
ไฟฟ้า ก๊าซและไอน้า
การจัดหาน้าและบาบัดน้าเสีย
การก่อสร้าง
การขายส่ง ขายปลีก
การขนส่ง ที่เก็บสินค้า
กิจการโรงแรมและอาหาร
ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
กิจการทางการเงินและการประกันภัย
กิจการด้านอสังหาริมทรัพย์
กิจกรรมทางวิชาชีพและเทคนิค
การบริหารและการสนับสนุน
การบริหารราชการและการป้องกันประเทศ
การศึกษา
สุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์
ศิลปะ บันเทิง นันทนาการ
กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล
รวม

ชาย
2,027
138
7,265
131
57
2,234
31,033
2,731
49,338
292
2,276
3,319
2,950
8,182
4,073
5,726
5,172
2,817
9,465
3,326
142,553

จานวน (คน)
หญิง
7,891
216
11,035
260
1,226
16,672
29,707
20,165
41,809
2,087
1,316
3,240
3,994
18,029
3,617
2,836
1,572
4,659
5,513
511
176,353

ที่มา : การสารวจภาวะการทางานของประชากร สานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ณ เดือนกรกฎาคม 2561

รวม
9,918
354
18,300
391
1,283
18,905
60,740
22,896
91,147
2,380
3,591
6,559
6,943
26,211
7,690
8,562
6,744
7,476
14,978
3,837
318,907

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
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(2) การเกษตร
ในปี พ.ศ.2560 จังหวัดภูเก็ตมีจานวนพื้นที่ทาเกษตรกรรมประมาณ 121,975 ไร่ อยู่ในเขต
อาเภอถลาง มากที่สุด คือ 86,205 ไร่ อาเภอเมืองภูเก็ต 24,030 ไร่ อยู่ในเขตอาเภอกะทู้น้อยที่สุด คือ 11,740 ไร่
โดยใช้เป็นพื้นที่ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นมากที่สุด (79,616) ไร่ รองลงมาเป็นการปลูกพืชไร่ (2,058 ไร่) พืชผัก (1,366 ไร่)
นาข้าว (63 ไร่) ไม้ดอกไม้ประดับ (58 ไร่) และพืชสมุนไพร (27 ไร่) แต่มีพื้นที่ปลูกไม่มากนัก รวมทั้งปริมาณการ
ผลิตพืชบางชนิดไม่เพียงพอกับความต้องการในพื้นที่โดยเฉพาะพืชผัก เนื่องจากภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มี
การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ทาให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนมาดาเนินการด้านการท่องเที่ยวมากขึ้น
ตารางแสดงลักษณะทางการเกษตรกรรมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
ลักษณะการเกษตร
นาข้าว

จานวนพื้นที่ (ไร่)
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
63

60

ไม้ผลไม้ยืนต้น

96,450

79,616

พืชผัก

2,004

1,366

พืชไร่

2,530

2,058

ไม้ดอกไม้ประดับ

214

58

27
101,270

27
83,188

พืชสมุนไพร
รวม

ที่มา: สานักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต ณ เดือนสิงหาคม 2562

ตารางแสดงข้อมูลพื้นที่ปลูก พื้นที่ให้ผล ปริมาณผลผลิต และมูลค่าการผลิตพืชในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

จานวนครัวเรือน
เกษตรกร(ราย)
ยางพารา
3,197
ปาล์มน้ามัน
65
มะพร้าวผลแก่
557
มะพร้าวอ่อน
213
สะตอ
772
ข้าวนาปี*
14
สับปะรดภูเก็ต
45
ทุเรียน
666
มังคุด
246
เงาะ
131
ลองกอง
197
รวม
6,103
ชนิดพืช

พื้นที่ปลูก
(ไร่)
75,123.60
1,739.42
4,640
1,093
2,201
60
2,070
2,455
449
248
634
90,723

พื้นที่
ให้ผลผลิต (ไร่)
63,581
1,672
4,140
687
3,344.38
60
1,876
2,243
449
241
617
77,647

ผลผลิต
รวม (ตัน)
15,034
3,837.88
3,666.21
3,344.38
1,877.04
30
7,972.45
717.25
184.81
121.94
162.67
36,951

ที่มา : สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, สานักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต ณ เดือนสิงหาคม 2562

ผลผลิต
เฉลี่ย(กก./ไร่)
236.45
2,295.38
885.56
4,868.09
901.99
500
4,249.71
87
411.6
505.98
263.65
14,819

มูลค่า
(ล้านบาท)
642.40
11.52
54.99
50.51
79.66
0.60
99.66
43.03
4.62
3.05
4.88
994.92

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
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(3) การปศุสัตว์
เกษตรกรในจังหวัดประกอบอาชีพเลี้ยงไก่ไข่ ไก่เนื้อ สุกรขุน กระบือ โคเนื้อ ไก่พื้นเมือง
เป็ดเนื้อ เป็ดไข่ แพะพ่อพันธุ์ แพะแม่พันธุ์ ตามลาดับ และเนื่องจากพื้นที่จังหวัดภูเก็ตมีบ้านพักอาศัยมากขึ้น
ทาให้พื้นที่เกษตรกรรมลดลง ไม่สามารถขยายพื้นที่เลี้ยงและตั้งฟาร์มเพิ่มเติม
ตารางปริมาณการเลี้ยงปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
2561
ลาดับ ชนิดสัตว์ เกษตรกร จานวน ตัวละ
(ราย) (ตัว) (บาท)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ที่มา :

ราคารวม
(บาท)

2562
เกษตรกร จานวน ตัวละ
(ราย)
(ตัว)
(บาท)

ไก่ไข่
21
145,242 1,089 158,168,538
26
ไก่เนื้อ
4
13,075
76
993,700
9
สุกรขุน
20
7,912 6,500
51,48,000
18
กระบือ
97
875 34,000
29,750,000
100
}
โคเนื้อ
98
945 42,000 39,690,000
121
ไก่พื้นเมือง
2,411 71,354 220
15,697,880
2,622
เป็ดเนื้อ
3
126
420
52,920
3
เป็ดไข่
10
5,073 1,260
6,391,980
10
แพะพ่อพันธุ์
35
284
6,000
1,704,000
48
แพะแม่พันธุ์
35
973
6,000
5,838,000
48
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร , สานักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต ณ เดือนสิงหาคม 2562

140,885
107,075
2,593
1,031
1,372
79,211
126
5,073
291
1,540

1,089
76
6,500
34,000
42,000
220
420
1,260
6,000
6,000

ราคารวม
(บาท)
153,423,765
8,137,700
16,854,500
35,054,000
57,624,000
17,426,420
42,920
6,391,980
1,746,000
9,240,000

(4) การประมง
สัตว์น้าจากการเพาะเลี้ยงที่ทารายได้ให้กับจังหวัดภูเก็ตเป็นอันดับ 1 อย่างต่อเนื่องมาตลอด คือ
การเพาะ ฟัก และอนุบาลลูกกุ้งทะเล ได้แก่ กุ้งขาวแวนนาไม และกุ้งกุลาดา เพื่อส่งออกไปขายให้กับผู้เลี้ยง
ใน 22 จังหวัดชายทะเลทั่วประเทศ มีมูลค่ารวม 2,373 ล้านบาท รองลงมาคือการเลี้ยงกุ้งทะเล การเลี้ยง
สัตว์น้าชายฝั่งอื่นๆ และการเลี้ยงสัตว์น้าจืด (ซึ่งผู้เลี้ยงค่อนข้างน้อยและส่วนใหญ่จะเลี้ยงในพื้นที่ขนาดเล็ก)
ตามลาดับ
ผู้ประกอบการด้านการประมงจังหวัดภูเก็ต จานวน 198 แห่ง แบ่งออกตามประเภทต่างๆ
พ่อค้าคนกลาง ผู้รวบรวม แพปลา , ผู้นาเข้า-ส่งออกสัตว์น้า , สถานประกอบการแปรรูปเบื้องต้น

ได้แก่

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)

ที่

ชนิดสัตว์น้า

1

การเพาะพันธุ์และอนุบาลลูกกุ้ง

พื้นที่เลี้ยง (ไร่)

มูลค่า (ล้านบาท)

70

446

2,373

77

2,560.00

613

221

47.5

ปลากะพงขาว

94

3

ปลาเก๋า

101

44

ปลามง

26

0.5

57

757

หอยแครง

14

493

หอยแมลงภู่

34

5

หอยมุก

3

252

หอยนางรม

4

4

หอยเป่าฮื้อ

2

3

การเลี้ยงกุ้งทะเล
- กุ้งกุลาดา,กุ้งขาวแวนนาไม

3

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จานวนเกษตรกร (ฟาร์ม)

- กุ้งกุลาดา, กุ้งขาวแวนนาไม
2

17

การเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง
- การเลี้ยงปลาในกระชัง

- การเลี้ยงหอยทะเล

n/a

n/a

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
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ตารางลักษณะการเพาะเลี้ยงและปริมาณการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ที่
1

ชนิดสัตว์น้า

จานวนเกษตรกร
(ฟาร์ม)

พื้นที่เลี้ยง (ไร่)

มูลค่า (ล้านบาท)

70

446

2,373

77

2,560.00

613

221

47.5

ปลากะพงขาว

94

3

ปลาเก๋า

101

44

ปลามง

26

0.5

57

757

หอยแครง

14

493

หอยแมลงภู่

34

5

หอยมุก

3

252

หอยนางรม

4

4

หอยเป่าฮื้อ

2

3

การเพาะพันธุ์และอนุบาลลูกกุ้ง
- กุ้งกุลาดา, กุ้งขาวแวนนาไม

2

การเลี้ยงกุ้งทะเล
- กุ้งกุลาดา,กุ้งขาวแวนนาไม

3

การเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง

- การเลี้ยงปลาในกระชัง

- การเลี้ยงหอยทะเล

n/a

n/a

จังหวัดภูเก็ตมีเกษตรกรที่ป ระกอบอาชีพด้านประมง จานวน 1,369 ราย ครัวเรือนเกษตรกร
ประกอบอาชีพด้านการประมง จ านวน 693 ครัว เรือน (ส านักงานพัฒ นาชุมชนจังหวัดภูเก็ต 2562) มี
เรือประมง จานวน 761 ลา เป็นเรือประมงพาณิชย์ จานวน 360 ลา และเรือประมงพื้นบ้าน จานวน 412 ลา
ปริมาณผลผลิตสัตว์น้าที่จับได้จากการทาประมงรวมปลาทุกชนิด จานวน 29,290,971 กิโลกรัม มีมูลค่า
1,743,903,765 บาท (สานักงานท่าเทียบเรือจังหวัดภูเก็ต, 2561)
สัตว์น้าจากการเพาะเลี้ยงที่ทารายได้ให้กับจังหวัดภูเก็ตเป็นอันดับ 1 อย่างต่อเนื่องมา
ตลอดคือ การเพาะ ฟัก และอนุบาลลูกกุ้งทะเล ได้แก่ กุ้งขาวแวนนาไม และกุ้งกุลาดา เพื่อส่งออกไปขาย
ให้กับผู้เลี้ยงใน 22 จังหวัดชายทะเลทั่วประเทศ มีมูลค่ารวม 640.96 ล้านบาท รองลงมาคือการเลี้ยงกุ้ง
ทะเลการเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งอื่นๆและการเลี้ยงสัตว์น้าจืด (ซึ่งผู้เลี้ยงค่อนข้างน้อยและส่วนใหญ่จะเลี้ยงในพื้นที่
ขนาดเล็ก) ตามลาดับ

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
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ตารางลักษณะการเพาะเลี้ยงและปริมาณการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
ที่

ชนิดสัตว์น้า

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จานวนเกษตรกร (ฟาร์ม) พื้นที่เลี้ยง(ไร่) มูลค่า(ล้านบาท)

1 การเพาะพันธุ์และอนุบาลลูกกุ้ง
- กุ้งกุลาดา, กุ้งขาวแวนนาไม
2 การเลี้ยงกุ้งทะเล
- กุ้งกุลาดา,กุ้งขาวแวนนาไม
3 การเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง
- การเลี้ยงปลาในกระชัง
 ปลากะพงขาว
 ปลาเก๋า
 ปลามง
- การเลี้ยงหอยทะเล
 หอยแครง
 หอยแมลงภู่
 หอยมุก
 หอยนางรม
 หอยเป่าฮื้อ
- การเลี้ยงสัตว์น้าอื่นๆ
 กุ้งมังกร
 ปูทะเล
 สาหร่ายทะเล
4 การเลี้ยงสัตว์น้าจืด (ปลาน้าจืด)
ที่มา : สานักงานประมงจังหวัดภูเก็ต ณ เดือนสิงหาคม 2562

70

446

2,373

77

2,560

613

221
94
101
26

47.50
3
44
0.5

n/a

60
14
34
6
4
2

765
493
5
260
4
3

n/a

61
45
5
11

2
1
0.5
0.5

n/a

25

-

n/a

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
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ตารางข้อมูลการจัดที่ดินในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต (มอบ ส.ป.ก. 4-01) จาแนกตามอาเภอ/ตาบล
อาเภอ

ตาบล

เมืองภูเก็ต

รัษฎา
กะรน
ฉลอง
ราไวย์
4
กมลา
กะทู้
ป่าตอง
3
ป่าคลอก
เชิงทะเล
ศรีสุนทร
3
10

รวม
กะทู้

รวม
ถลาง

รวม
รวม3 อาเภอ

จานวน (ราย)
2561
2562
6
6
94
93
87
87
54
54
241
240
9
15
50
51
134
137
193
203
3
3
25
24
4
4
32
31
460
466

พื้นที่ (แปลง)
2561
2562
9
9
122
122
102
102
55
55
288
288
11
18
57
58
161
165
229
241
5
5
26
26
4
4
35
35
546
552

เนื้อที่ (ไร่)
2561
2562
160
160
2,518
2,518
1,250
1,250
711
711
4,639
4,639
124
199
894
895
2,070
2,083
3,088
3,177
178
178
163
163
49
49
390
390
8,097
8,117

ที่มา : สานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562

ตารางแสดงการใช้พื้นที่และการถือครองที่ดินจังหวัดภูเก็ต
อาเภอ
เมือง
กะทู้
ถลาง
รวม

โฉนดที่ดิน
แปลง
ไร่ งาน
107,172 57,913 17,418 13,009 2
53,797 79,764 2
178,387 150,687 13

วา
76.60
78.30
36.00
90.90

น.ส. 3 ก
แปลง ไร่ งาน วา
4,583 4,361 - 82.90
10,104 8,100 2 90.00
10,521 17,377 1 56.40
25,208 29,839 1 29.30

น.ส. 3
แปลง ไร่ งาน
1,502 6,550 3
384 2,930 3
2,048 19,304 3,934 28,786 -

ใบจอง
ห้องชุด
วา แปลง ไร่ งาน วา
54.30 3 20 - 32.80 14,943
69.00 - - - 9,109
88.50 203 2,374 - 76.00 5,338
11.80 206 2,394 1 8.80 29,390

ที่มา : สานักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2560

ข้อมูลจานวนกลุ่มเกษตรกรกลุ่มสหกรณ์และกลุ่มอาชีพในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
ที่
1

2

ประเภทกลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์ และกลุ่มอาชีพ
ประเภทในภาคเกษตร
1.1 กลุ่มเกษตรกร
1.2 สหกรณ์การเกษตร
ประเภทนอกภาคเกษตร
2.1 สหกรณ์บริการ
2.2 สหกรณ์ออมทรัพย์

กลุ่ม/สหกรณ์

สมาชิก (คน)

เงินทุนของกลุ่ม (บาท)

1
5

1,058
3,821

40,699,567
217,059,171.66

21
14

4,411
15,543

83,252,450.11
2,957,695,834.79

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
2.3 สหกรณ์เครดิตยูเนีย่ น
2.4 สหกรณ์ร้านค้า
2.5 กลุ่มอาชีพ
รวม

21
4
4
18
67

8,858
2,646
246
36,583

259,976,814.50
52,025,141.58
942,381.65
3,611,651,361.29

ที่มา : สานักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ณ เดือนสิงหาคม 2562

จานวนวิสาหกิจชุมชน จังหวัดภูเก็ต
ตารางจานวนวิสาหกิจชุมชน จังหวัดภูเก็ต
อาเภอ
เมืองภูเก็ต
กะทู้
ถลาง
รวม

2554
91
50
105
246

2555
95
54
106
255

2556
76
52
109
237

จานวนวิสาหกิจ(แห่ง)
2557 2558 2559
60
66
73
45
59
61
119 141 146
224 266 280

2560
72
67
156
295

2561
76
70
168
314

จานวนสมาชิก
ณ ปัจจุบัน (ราย)
84
72
174
330

ที่มา : สานักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต ณ เดือนสิงหาคม 2562

การพัฒนาชุมชน องค์กรพัฒนาภาคเอกชน
1) การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ เครือข่ายองค์กรพัฒนาชุมชนเพื่อการพัฒนาชุมชน
-เครือข่ายองค์กรพัฒนาภาคสตรีทุกระดับ
-เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน
-เครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
-เครือข่ายหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
-เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
-เครือข่ายองค์กรการพัฒนาชุมชน
2) ส่งเสริมการประสานงานพลังประชารัฐจังหวัดภูเก็ต
3) การพัฒนาและบูรณาการในการจัดทาแผนชุมชน โดยคณะกรรมการหมู่บ้าน
ที่มา : สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2559

ผลการดาเนินงานตามโครงการ หนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
จานวนผู้ผลิตสินค้า OTOP จังหวัดภูเก็ตได้ลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ตั้งแต่ปี
2557-2558 จานวน 208 ราย จานวน 510 ผลิตภัณฑ์ โดยได้แบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็นกลุ่มการพัฒนา ออกเป็น
Quadantดังนี้
Quadant A คือ กลุ่มดาวเด่นสู่สากล เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และผลิตได้จานวนมากอย่าง
ต่อเนื่อง มีตลาดจาหน่ายทั้งภายในและต่างประเทศ มีกาลังการผลิตที่รองรับการสั่งซื้อได้ในปริมาณมากและมี
ศักยภาพในการส่งออกตลาดต่างประเทศได้ในระยะยาว จังหวัดภูเก็ตมีจานวน 66 ผลิตภัณฑ์ จานวน 22 รายเช่น

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
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- ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับจากมุก (ร้านมุกภูเก็ต คลาสสิคเพิร์ลพรีม่าเพิร์ล ฯลฯ)
- เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ (ร้านเมธี พรทิพย์ ร้านกาหยีภูเก็ตน้องโอ)
- ผ้าบาติก (ชัยบาติก ศูนย์ศิลปะภูการ์ Phuket Art)
- ขนมเต้าส้อปิยวรรณ
Quadant B คือกลุ่มอนุรักษ์ สร้างคุณค่า เป็นผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูง ผลิตได้จานวนน้อย
เพราะมีขั้นตอนและกระบวนการผลิตยากและซับซ้อน เป็นงานหัตถกรรมประณีตศิลป์ มีเอกลักษณ์ของสินค้า
แต่ละชิ้นต้องใช้ระยะเวลาในการผลิต โดยไม่สามารถผลิตสินค้าที่เหมือนกันในปริมาณมากได้ และผลิตเพื่ อ
จาหน่ายให้ลูกค้าเฉพาะกลุ่ม มีจานวน 36 ผลิตภัณฑ์ จานวน 24 ราย เช่น
- ขนมหม้อล่าว ขนมพังเปิ้ยะ ขนมก้องหยุ่นถึง (ร้านเต่งติ้น)
- ผ้าเพ้นท์ ผ้าปัก
- กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน
Quadant C คือ กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพระดับพื้นฐานตามที่
กฎหมายกาหนด หรือมาตรฐานอื่นที่รองรับ กระบวนการผลิตไม่มีความซับซ้อน ผลิตได้จานวนมาก สามารถ
รองรับมาตรฐานการสั่งซื้อจานวนมากได้ และมีกาลังการผลิตเพียงพอ หรือมีกาลังการผลิตในลักษณะเป็น
เครือข่ายมีตลาดจาหน่ายทั้งภายในและภายนอกชุมชน และสามารถเข้าสู่การแข่งขันในตลาดได้ จังหวัดภูเก็ต
มี 77 ผลิตภัณฑ์ จานวน 36 ราย เช่น
- ผลิตภัณฑ์สมุนไพร (พรนภาสมุนไพร)
- ปลาข้าวสารกรอบปรุงรสต่างๆ
Quadant D คือ กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการผลิตง่าย ไม่ซับซ้อน ผลิต
ได้จานวนน้อย ยังไม่ได้มีการรับรองมาตรฐาน และมีความต้องการในการพัฒนาศักยภาพในตัวผลิตภัณฑ์
กระบวนการผลิตและการบริหารจัดการเพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐาน จังหวัดภูเก็ตมี 31 ผลิตภัณฑ์ จานวน
156 ราย เช่น ข้าวยา ขนมจีน กล้วยฉาบ ทองม้วน ฯลฯ

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
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ผลิตภัณฑ์ที่ทารายได้มากที่สุด 4 อันดับ
1. ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับมุก

2. ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก ผ้าปัก ผ้าเพ้นท์

3. ผลิตภัณฑ์เมล็ดมะม่วงหิมพานต์

4. ผลิตภัณฑ์สปา/สมุนไพรต่างๆ

ตารางยอดการจาหน่ายสินค้า OTOP ในปี 2555 – 2559
ปี
2555
2556
2557
2558
2559

ยอดจาหน่าย (บาท)
ในประเทศ ต่างประเทศ
รวม
775,388,376 45,411,960 820,800,336
808,506,245 54,641,450 866,979,995
1,017,087,170 72,430,950 1,089,518,120
976,726,200 134,272,800 1,110,999,000
1,186,636,793 151,107,582 1,337,744,375

ที่มา : สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต ณ พ.ศ. 2559

(5) ผลิตภัณฑ์มวลรวมและรายได้ของประชากรจังหวัดภูเก็ต
ปี 2559 จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต มี มู ล ค่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมจั ง หวั ด ณ ราคาประจ าปี (Gross
Provincial product : GPP) เท่ากับ 191,695 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.5 ของ GRP และร้อยละ 1.3
ของ GDP และมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP per capita) รายได้ต่อคนต่อปี เท่ากับ 357,498 บาท
สูงเป็นอันดับ 1 ของภาคใต้และเป็นอันดับ 8 ของประเทศ มาจากการผลิตในภาคเกษตร 5,375 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 2.8 และภาคนอกเกษตร 186,319 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 97.2
เมื่อพิจารณาตามโครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวั ด 5 อั นดับแรก ได้แก่ สาขาโรงแรมและ
ภัตตาคาร คิดเป็น ร้ อ ยละ 43.4 สาขาการขนส่ ง คิดเป็นร้อยละ 19.90 การขายส่งและการขายปลีก
การซ่อ มยานยนต์ และจักรยานยนต์คิดเป็นร้อยละ 5.5 กิจกรรมการบริหารและการบริก ารสนับสนุน คิด

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
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เป็นร้อยละ 5.1 และกิจกรรมทางการเงินและการประกันภัยคิดเป็นร้อยละ 5.0 และอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ
21.1 ตามลาดับ
ปี 2560 กลุ่มจังหวัดอันดามันมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด ณ ราคาประจาปี
(Gross Provincial cluster product : GPP) เท่ากับ 209,011 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.2 ของ GRP
และร้ อ ยละ 1.3 ของ GDP มี มู ล ค่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ลุ่ ม จั ง หวั ด (Gross Provincial cluster product per
capita) ต่อคนต่อปี เท่ากับ 388,559 บาท ต่อคนต่อปี สูงเป็นอันดับ 1 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้และเป็น
อันดับ 8 ของประเทศ มาจากการผลิตในภาคเกษตร 5,002 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.4 และภาคนอก
เกษตร 204,009 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 97.6
เมื่อพิจารณาตามโครงสร้างเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด 5 อันดับแรก ได้แก่ สาขาที่พักแรม
และบริการด้านอาหาร คิดเป็นร้อยละ 28.0 เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง คิดเป็นร้อยละ 17.5
สาขาการขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม คิดเป็นร้อยละ 15.1 สาขาขายส่ง ขายปลีก คิดเป็นร้อย
ละ 8.2 และกิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย คิดเป็นร้อยละ 4.8 และอื่ น ๆ คิดเป็นร้อยละ 26.4
ตามลาดับ
ตารางผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด จาแนกตามสาขาการผลิต พ.ศ. 2558 – 2559 (หน่วย : ล้านบาท)
สาขาการผลิต

ภูเก็ต

ภาคเกษตร
4,886
- เกษตรกรรม การล่าสัตว์และการป่าไม้ 4,886
163,050
- การประมง
นอกภาคเกษตร
0
- การทาเหมืองแร่ และเหมืองหิน
2,905
- การผลิตอุตสาหกรรม
2,609
- การไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา
396
- การก่อสร้าง
5,289
- การขายส่ง การขายปลีก
9,054
- โรงแรม และภัตตาคาร
34,640
- การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า
69,139
และคมนาคม
- ตัวกลางทางการเงิน
1,690
- บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า 8,830
-การบริหารราชการแผ่นดินและ
4,290
การป้องกันประเทศ
- การศึกษา
559
- การบริการด้านสุขภาพ และงานสังคม 9,080
สงเคราะห์

2558
กลุ่มจังหวัด
อันดามัน
69,085
69,085
320,066
1,274,917
20,007
5,504
807
11,764
30,707
59,329
103,711

ประเทศไทย

ภูเก็ต

1,235,859
1,235,859

5,375
5,375
12,511,139 186,319
431,425
0
3,758,226
3,188
343,199
2,775
55,333
424
379,940
5,733
1,963,038
10,588
779,849
38,055
600,218
83,164

2559
กลุ่มจังหวัด
ประเทศไทย
อันดามัน
76,329
1,235,584
76,329
1,235,584
359,843 13,297,882
1,742
398,582
21,247
3,955,738
5,799
372,457
861
58,460
13,399
402,916
35,928
2,160,160
65,921
833,492
122,167
700,843

3,138
19,144
9,937

327,058
1,037,951
332,488

1,338
9,530
5,016

2,410
20,902
10,754

340,292
1,118,062
352,981

641
14,147

261,393
237,026

808
9,773

912
15,056

258,489
242,969
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สาขาการผลิต

ประเทศไทย

ภูเก็ต

6,080

2558
กลุ่มจังหวัด
อันดามัน
14,187

840,197

7,049

1,774
3,365
999

12,582
8,634
1,269

592,287
287,898
70,145

1,618
3,643
1,179

ภูเก็ต

- การบริการชุมชน สังคม และบริการ
ส่วนบุคคลอื่นๆ
- ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล
ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP)
ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อคนต่อปี : บาท

25
2559
กลุ่มจังหวัด
ประเทศไทย
อันดามัน
15,656
877,227
12,821
9,238
1,515

616,205
306,021
81,156

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) สานักงานคลังจังหวัดภูเก็ต ณ เดือนกรกฎาคม 2561

ตารางปริมาณสินเชื่อ – เงินฝากทั้งจังหวัด
(หน่วย : ล้านบาท)
สินเชื่อ – เงินฝาก

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

เงินฝากทั้งจังหวัด
yoy%
สินเชื่อทั้งจังหวัด
yoy%

139,264
5.2
203,702
-3.9

145,366
4.4
204,799
0.5

154,773
6.5
205,459
-0.3

ม.ค.61

ก.พ.61

158,796
6.6
204,408
-0.1

161,631
6.9
205,501
0.1

ปี 2561
มี.ค.61
164,111
8.1
212,951
3.4

เม.ย.61

พ.ค.61

163,267
7.9
204,731
-0.03

166,264
9.5
204,308
-0.3

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย, ธนาคารออมสิน เขตภูเก็ต, ธนาคาร ธกส. เขตภูเก็ต และธนาคาร ธอส. สาขาภูเก็ต
สานักงานคลังจังหวัดภูเก็ต ณ เดือนกรกฎาคม 2561

(6) แหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ
1) แหล่ งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว
บริเวณสามเหลี่ยมอันดามัน มีแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวมากมายหลายประเภททั้งบนเกาะ
ภู เ ก็ ต ซึ่ ง มี จุ ดขายหลั ก คื อ ชายหาดทรายและกิ จกรรมการท่ องเที่ ยวต่ างๆ โดยเฉพาะกิ จกรรมบั นเทิ ง
นันทนาการและกีฬาทางน้า และการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับเกาะบริวารโดยรอบและเกาะในจังหวัด
ใกล้เคียง สามารถจาแนกแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวได้ดังนี้
1.1) แหล่งท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติ แบ่งได้เป็น
ก) แหล่งท่องเที่ยวประเภทชายหาด จังหวัดภูเก็ตมีชายหาดอยู่หลายแห่งซึ่ง
ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติจานวนมากในแต่ละปี ส่วนใหญ่อยู่ทางฝั่งตะวันตกของเกาะ ชายหาดที่
สาคัญ ได้แก่
 หาดป่าตอง หาดกะตะ หาดกะรน เป็นหาดทรายยาว มีกิจกรรมการท่องเที่ยว
คึกคักตลอดทั้งวันทั้งกิจกรรมชายหาด กิจกรรมกีฬาทางน้า กิจกรรมบันเทิงและนันทนาการรูปแบบต่างๆ
 หาดสุรินทร์ หาดกมลา หาดกะหลิม หาดในหาน หาดราไวย์ เป็นชายหาดทรายที่
ไม่ยาวนัก มีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่คึกคักน้อยกว่า 3 หาดแรก
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 ชายหาดอ่าวบางเทา เป็นชายหาดที่เงียบสงบและเป็นที่ตั้งของโรงแรมที่พัก และ
บ้านพักตากอากาศรองรับกลุ่มผู้มีรายได้สูง

 ชายหาดที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติสิรินาถ ได้แก่ หาดทรายแก้ว หาดไม้ขาว หาด
ในยาง หาดในทอน เป็นชายหาดที่ค่อนข้างเงียบสงบ ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์จะมีเต่าทะเล
ขึ้นมาวางไข เริ่มมีการก่อสร้างโรงแรมที่พักรองรับกลุ่มผู้มีรายได้สูง
 อ่าวต่างๆ ทางฝั่งตะวันออก มีทิวทัศน์ที่สวยงามแต่ไม่เหมาะในการลงเล่นน้า
จึงเป็นที่ตั้งของท่าเรือไปเกาะต่างๆ และมารีน่า ได้แก่ อ่าวปอ อ่าวสะปา อ่าวภูเก็ต อ่าวมะขาม และอ่าว
ฉลอง
ข) แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ได้แก่ สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขา
พระแทว มีสิ่งที่น่าสนใจ ได้แก่ โครงการคืนชะนีสู่ป่า น้าตกโตนไทร น้าตกบางแป และต้นปาล์มหลังขาว
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติท่าฉัตรไชย มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนระยะทาง 600 เมตร ตั้งอยู่ในอาเภอ
ถลาง
ค) แหล่งท่องเที่ยวประเภทเกาะ จังหวัดภูเก็ตมีเกาะบริวารทั้งหมด 39 เกาะ ส่วน
ใหญ่อยู่ทางตะวันออกและทางตอนใต้ของเกาะภูเก็ต เกาะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสาคัญ ได้แก่
 เกาะราชาใหญ่ เกาะราชาน้อย เกาะเฮ เกาะโหลน เกาะบอน เกาะแก้ว และ
เกาะไม้ท่อน ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะภูเก็ต เหมาะสาหรับการพักผ่อนชายหาด ดาน้าดูปะการัง (เกาเฮ
เกาะไม้ท่อน) ตกปลา (เกาะราชาน้อย) และพักแรม บนเกาะแก้ว มีรอยพระพุทธบาทจาลองตั้งอยู่ด้วย
เกาะที่มีที่พักให้บริการบนเกาะ ได้แก่ เกาะราชาใหญ่ เกาะเฮ เกาะโหลน และเกาะไม้ท่อน (รีสอร์ทส่วนตัว)
 เกาะตะเภาใหญ่ ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะภูเก็ตบริเวณอ่าวภูเก็ต
มีสิ่งที่น่าสนใจ คือ นกเงือก และมีที่พักแรมบริการบนเกาะ
 เกาะรังใหญ่ เกาะมะพร้าว เกาะไข่นอก ตั้งอยู่ทางตะวันออกของเกาะภูเก็ต
บริเวณอ่าวสะปา เหมาะสาหรับพักผ่อนชายหาดและเล่นน้า ที่เกาะรังใหญ่มีสิ่งที่น่าสนใจ คือ ฟาร์มหอยมุก
กิจกรรมพายเรือแคนูและขี่จักรยานรอบเกาะ ส่วนเกาะมะพร้าวมีหมู่บ้านประมงที่ยังคงวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม
เส้นทางศึกษาธรรมชาติ นักท่องเที่ยวสามารถขี่จักรยานและพักแรมบนเกาะได้
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 เกาะนาคาน้อย ตั้งอยู่ทางตะวันออกของเกาะภูเก็ตใกล้กับอ่าวปอมีฟาร์มหอยมุก
และการสาธิตการเลี้ยงมุกให้นักท่องเที่ยวชม มีร้านอาหารทะเลบริการ แต่ไม่มีที่พักแรม
 เกาะแรดและเกาะนาคาใหญ่ ปัจจุบันกาลังดาเนินการก่อสร้างรีสอร์ทหรูหราของ
เอกชนรองรับกลุ่มผู้มีรายได้สูง
ง) จุดชมทิวทัศน์ ได้แก่ จุดชมทิวทัศน์แหลมพรหมเทพ แหลมกาแหลมพันวา หาดกะ
ตะ-กะรน เขารัง เขาขาด

1.2) แหล่งท่องเที่ยวประเภทประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและศาสนากระจายอยู่บนเกาะ
ภูเก็ตทางตอนในของเกาะ
ก) ในอาเภอเมือง ที่สาคัญ ได้แก่ ตัว เมืองภูเก็ต (มีวิถีชีวิตที่น่าสนใจและอาคาร
ศิลปะแบบชิโนโปรตุกีสอยู่หลายแห่ง เช่น พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ธนาคารนคร
หลวงไทย ที่ทาการไปรษณีย์โทรเลขหลังเก่า อาคารสานักงานที่ดิน บ้านหลวงอานาจนรารักษ์) วัดฉลอง
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต
ข) ในอาเภอถลางที่ส าคัญ ได้ แก่ อนุส าวรี ย์ท้ าวเทพกระษั ตรีและท้ าวศรี สุ นทร
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติถลาง วัดพระทอง วัดพระนางสร้าง วัดม่วงโกมารภัจจ์ (เซียมซีประวัติศาสตร์ที่เดียว
ในภูเก็ต) วัดไชยธาราราม (พระบรมสารีริกธาตุ) วัดสีลสุภาราม (แหล่งปฏิบัติธรรม หลวงปู่ สุภาถนุตสีโล)
บ้านพระยาวิชิตสงคราม (เมืองถลางเก่า) บ้านพระพิทักษ์ชินประชา

ค) ในอาเภอกะทูท้ สี่ าคัญ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ ศูนยอนุรักษมรดกทองถิ่นกะทู้
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1.3) แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น ในจังหวัดภูเก็ตมีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์
สร้ างขึ้น (Man-made attraction) ทั้งในรูปแบบของสถานบันเทิง การแสดงโชว์ต่างๆ สวนสาธารณะ
ลักษณะพิเศษ (Theme park) พิพิธภัณฑ์เฉพาะทางสวนสัตว์ และสวนสนุกเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว กระจาย
กันอยู่ทั่วไปตามชายหาดสาคัญและทางตอนในของเกาะ เช่น ภูเก็ตแฟนตาซี ไซม่อน คาบาเรย์ ในอาเภอกะ
ทู้ ฟาร์มจระเข้และสวนเสือภูเก็ต สวนผีเสื้อและอควาเรียมภูเก็ต พิพิธภัณฑ์เปลือกหอย ไดโนปาร์ค สวน
สัตว์ภูเก็ต สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้า หมู่บ้านไทยและสวนกล้วยไม้ภูเก็ต ในอาเภอเมือง และมีสวนสาธารณะ
ที่เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของคนในจังหวัดและนักท่องเที่ยวที่สะพานหินและเขารัง

1.4) แหล่งท่องเที่ยวประเภทกิจกรรมและความสนใจพิเศษ มีหลากหลายประเภทที่เป็น
จุดขายทางการท่องเที่ยวที่สาคัญของจังหวัดภูเก็ต ได้แก่
ก) แหล่งท่องเที่ยวเชิงกีฬาทั้งสถานที่ประกอบกิจกรรมกีฬาทางบก เช่น สนามกอล์ฟ
สนามขี่ ม้า แหล่งตกปลา สถานที่ประกอบกิจกรรมกีฬาทางน้า เช่น วินด์เซิร์ฟ เคเบิ้ลสกี สถานที่ประกอบ
กิจกรรมกีฬาผาดโผน (Extreme games) เช่น บันจี้จั๊มพ์ เพนท์บอลโกคาร์ท ซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่บริเวณหาด
ป่าตอง บนเกาะภูเก็ตมีสนามกอล์ฟกระจายอยู่ 5 แห่ง ตั้งอยู่ในเขตอาเภอถลาง 4 แห่ง และอาเภอกะทู้ 1 แห่ง
ข) แหล่งดาน้าบริเวณเกาะใกล้เคียงมีทั้งกิจกรรมดาน้าตื้นและดาน้าลึก ได้แก่ หมู่เกาะ
ราชา เกาะเฮ เกาะไม้ท่อน หินหมูสังนอกและหินหมูสังใน(Anemone Reef และ Shark Point) เรือจมคิงส์ค
รุยเซอร์(ระหว่างเกาะภูเก็ตและเกาะพีพี) นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเดินใต้ทะเล (Sea Walking) ที่เกาะเฮด้วย
ปัจจุบันมีการสร้างแหล่งดาน้าแห่งใหม่บริเวณอ่าวบางเทา โดยนาซากเครื่องบินรบสมัยสงครามเกาหลีมาทา
เป็นปะการังเทียม จานวน 10 ลา ห่างจากชายฝั่ง 1 กิโลเมตร ลึก 15-20 เมตร ซึ่งคาดว่าจะมีผู้มาดาน้าปีละ
2,000 คน

ค) แหล่ งท่ องเที่ ยวเชิ งสุ ขภาพ ได้ แก่ สปามี ให้ บริ การตามโรงแรมระดั บ 4-5 ดาว
ศูนย์บริการทางการแพทย์ (Medical health care center)
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ง) แหล่งซื้อสินค้า ได้แก่ ร้านค้าขายของที่ระลึกทั่วไป ร้านค้าตามชายหาดที่เป็นที่
นิยม เช่น หาดป่าตอง หาดกะตะ หาดกะรน สินค้าพื้นเมืองที่เป็นที่รู้จักกันดี เช่น น้าพริกกุ้งเสียบ แกงไตปลา
ผ้าบาติก เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ขนมเต้าส้อ เครื่องประดับจากไข่มุก นอกจากนี้ยังมีแหล่งซื้อสินค้าแบรนด์เนม
ในลักษณะของห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ เช่น ห้างสรรพสินค้าจังซีลอน ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล และ
ภูเก็ตเอาท์เลท
จ) การล่องเรือยอร์ชไปยังเกาะต่างๆ ที่อยู่ใกล้เคียง
2) การแบ่งกลุ่มแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวตามพื้นที่จังหวัด ภูเก็ต สามารถ
แบ่งกลุ่มแหล่งท่องเที่ยวและรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวตามพื้นที่ได้ ดังนี้
2.1) พื้นที่ชายหาดรองรับกิจกรรมบันเทิงและนันทนาการเต็มรูปแบบ ได้แก่ บริเวณหาด
ป่าตองซึ่งมีกิจ กรรมการท่องเที่ยวต่างๆ หลากหลายรูปแบบทั้งกิจกรรมกีฬาทางบกและทางน้า กิจกรรม
บันเทิงและนันทนาการ โดยเฉพาะสถานบันเทิงยามค่าคืน และร้านค้าต่างๆ รองรับตลาดต่างชาติที่พักค้าง
แรมเป็นหลัก
2.2) พื้นที่ชายหาดรองรับกิจกรรมบันเทิงและนันทนาการ ได้แก่ ชายหาดฝั่งตะวันตกของ
เกาะภูเก็ตในเขตอาเภอกะทู้และอาเภอเมือง ซึ่งเน้นกิจกรรมการพักผ่ อนชายหาดและมีกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวต่างๆ เป็นตัวเสริม มีที่พักแรมบริการ มีความคึกคักแตกต่างกันไปในแต่ละหาด ได้แก่ หาดสุรินทร์
หาดกมลา หาดกะรน หาดกะตะ หาดในหาน หาดราไวย์
2.3) พื้นที่ชายหาดแบบเงียบสงบและเป็นส่วนตัว ได้แก่ ชายหาดฝั่งตะวันตกทางตอน
เหนือของเกาะในเขตอาเภอถลาง ซึ่งมีพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติสิรินาถ ได้แก่ หาดทรายแก้ว
หาดไม้ขาว หาดในยาง หาดในทอน หาดลายันและหาดบางเทา เป็นที่ตั้งของโรงแรมที่พัก และบ้านพักตาก
อากาศรองรับกลุ่ มผู้มีรายได้สูงเป็ นสถานที่ประกอบกิจกรรมการพักผ่อนชายหาดและกิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการต่างๆ ซึ่งมีให้บริการครบครันในโรงแรม
2.4) พื้นที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ได้แก่ พื้นที่ในเขตสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์
ป่าเขาพระแทววนอุทยานน้าตกโตนไทร อุทยานแห่งชาติสิรินาถ พื้นที่ป่าชายเลนอ่าวภูเก็ต
2.5) พื้นที่ท่องเที่ยวในตัวเมืองภูเก็ต ได้แก่ บริเวณย่านตัวเมืองเก่าซึ่งเป็นการท่องเที่ยวชม
วิถีชีวิตของผู้คน วัฒนธรรมประเพณีและสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ คือ อาคารเก่าแก่สไตล์ชิโนโปรตุกี
สบริเวณถนนถลาง ถนนดีบุก ถนนพังงา ถนนกระบี่ ถนนเยาวราช
2.6) พื้นที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ได้แก่ บริเวณตัวอาเภอถลาง ซึ่ง
เป็ น ที่ตั้งของวัดพระนางสร้าง วัดพระทอง บริ เวณอนุสาวรีย์วีรสตรีซึ่งมีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติถลางอยู่
ใกล้เคียง และวัดฉลองในเขตอาเภอเมืองภูเก็ต
2.7) จุดชมทิวทัศน์ ได้แก่ แหลมพรหมเทพ จุดชมทิวทัศน์หาดกะตะ-กะรน เขารัง แหลม
พันวาเขาขาด
2.8) พื้นที่ท่าเรือเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเกาะที่อยู่โดยรอบ ได้แก่ บริเวณอ่าวปอ อ่าวบาง
โรง อ่าวสะปา อ่าวภูเก็ต อ่าวมะขาม อ่าวฉลอง เชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับเกาะบริวารของเกาะภูเก็ตและ
เกาะที่อยู่ในเขตจังหวัดพังงาและกระบี่ เช่น เกาะยาวใหญ่ เกาะยาวน้อย หมู่เกาะในอุทยานแห่งชาติอ่าว
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พังงา หมู่เกาะสุรินทร์ หมู่เกาะสิมิลัน หมู่เกาะลันตาหมู่เกาะพีพี หมู่เกาะห้อง เกาะปอดะ รูปแบบกิจกรรม
เป็นการเดินทางไปพักผ่อนชายหาดดาน้า ชมวิถีชีวิต โดยอาจเป็นการท่องเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับหรือพัก
ค้างแรมบนเกาะซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถนั่งเรือโดยสาร เรือสาราญ เรือหางยาว หรือล่องเรือไปด้วยตนเองก็
ได้

2 ) ด้านสังคมและความมั่นคง
(1) การศึกษา
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต มีหน้าที่ในการปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ
เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกาหนด ส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินการเกี่ยวกับ
การจั ด การศึ ก ษาเอกชน รวมทั้ ง ประสานและบู ร ณาการการจั ด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด
กระทรวงศึกษาธิการและสังกัดอื่น ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดในจังหวัดภูเก็ต ดังนี้
ตารางจานวนสถานศึกษา
สถานศึกษา
1. สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนในสังกัด สพป.ภูเก็ต
โรงเรียนในสังกัด สพม.14
โรงเรียนสังกัดการศึกษาพิเศษ
2. สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. สังกัดสานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
4. สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5. สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
โรงเรียนเอกชนในระบบ โรงเรียนสายสามัญ
โรงเรียนเอกชนในระบบ โรงเรียนนานาชาติ
โรงเรียนเอกชนนอกระบบ ประเภทเสริมสร้างทักษะชีวิต
โรงเรียนเอกชนนอกระบบ ประเภทวิชาชีพ
โรงเรียนเอกชนนอกระบบ ประเภทศิลปะ ดนตรีและกีฬา
โรงเรียนเอกชนนอกระบบ ประเภทกวดวิชา
โรงเรียนเอกชนนอกระบบ ประเภทสอนศาสนา
6. สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
รวม
ที่มา : สานักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ณ เดือนกันยายน 2562

จานวน (แห่ง)
59
49
7
3
24
5
2
189
22
12
3
100
15
36
1
3
282
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จานวนนักเรียน นักศึกษา จาแนกตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น
ก่อนประถม
ประถม
มัธยมต้น
มัธยมปลาย
Grade 1- 12
Year 1- 13
ปวช.
ปวส.
ปริญญา
รวม

สังกัด
สพฐ.
3,333
13,986
8,828
5,462
31,609

อปท.
5,227
11,822
3,447
618
21,114

กศน.

สอศ.

231
2,667
3,237
6,135

5,445
1,810
7,255

สกอ.
217
234
85
33
12,611
13,180

เอกชน
5,221
9,480
2,592
1,109
259
3,128
21,789

รวม
13,998
35,753
17,619
10,459
259
3,128
5,445
1,810
12,611
101,082

ที่มา : สานักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ณ เดือนกันยายน 2562

สัดส่วนจานวนครู อาจารย์ ต่อจานวนนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2562
ลาดับที่

สังกัด

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

สพป.ภูเก็ต
สพม.14
สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
เอกชน(ในระบบ – สามัญศึกษา)
เอกชน(ในระบบ – นานาชาติ)
อาชีวศึกษา(จังหวัดภูเก็ต)
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
กศน.จังหวัดภูเก็ต
ม.ราชพฤกษ์ ศูนย์ภูเก็ต
ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
ม.ราชภัฏภูเก็ต
โรงเรียนสาธิตราชภัฎภูเก็ต

จานวนครู/อาจารย์
1,109
850
112
690
522
277
867
20
24
154
657
35

ที่มา : สานักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ณ เดือนกันยายน 2562

จานวนนักเรียน/
นักศึกษา
19,070
11,333
1,206
18,402
3,387
7,255
21,114
6,135
474
2,356
9,781
569

ครู/อาจารย์ :นักเรียน
1:18
1:14
1:11
1:27
1:7
1:27
1:25
1:307
1:20
1:16
1:15
1:17

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)

32

ตารางข้อมูลจานวนครู/อาจารย์ นักเรียน/นักศึกษา ปีการศึกษา 2562
สังกัด
สพป.ภูเก็ต
สพม.14
ร.ร.ภูเก็ตปัญญานุกูล
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 36
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัดภูเก็ต
เอกชน(ในระบบ – สามัญศึกษา)
เอกชน(ในระบบ – นานาชาติ)

อาชีวศึกษา(จังหวัดภูเก็ต)
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

กศน.จังหวัดภูเก็ต

ม.ราชพฤกษ์ ศูนย์ภูเก็ต
ม.สงขลานครินทร์
วิทยาเขตภูเก็ต
ม.ราชภัฏภูเก็ต
โรงเรียนสาธิตราชภัฏภูเก็ต
รวม

ครู/ นร.ก่อน นร.
อาจารย์ ประถม ประถม

นร.
นร. นศ. นศ. นศ. นศ. นศ. รวม
ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก นร./นศ.

1,109
850
42
48
22

3,156
0
7
12
158

13,480
0
127
379

2,275
6,192
77
284

159
5,141
47
115

-

-

-

-

- 20,179
- 12,183
300
838
180

690
522
277
867
20
24

5,221
5,227
-

9,480
11,822
231
-

2,592
3,447
2,667
-

1109
- 5,445 1,810
618
3,237
-

474

-

- 19,092
- 3,387
- 7,532
- 21,981
- 6,155
498

154

-

-

-

-

-

- 2,285

58

657

-

-

-

-

-

- 9,749

25

7 10,438

35
217
234
85
33
5,317 13,998 35,753 17,619 10,459 5,445 1,810 12,508

83

604
20 105,877

13

2,510

ที่มา : สานักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ณ เดือนกันยายน 2562

(2) การสาธารณสุข
จังหวัดภูเก็ตมีโรงพยาบาลรัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและเอกชนรวม 7 แห่ง 1,352 เตียง
รพ.รัฐสังกัดกระทรวงมหาดไทย คือ รพ.อบจ. 1 แห่ง 190 เตียง มีศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง (P1) 4 แห่ง
(ประชากร 10,000-15,000 คนขึ้นไป) ได้แก่ ศสม.บ้านแหลมชั่น สอ.เฉลิมพระเกียรติฯฉลอง ศสม.กะทู้ และ
ศสม.ศรีสุนทร จังหวัดจัดแบ่งรพ.สต.เป็น 3 ระดับ คือ
1) รพ.สต.ขนาดใหญ่ L (P1) จานวน 12 แห่ง (ประชากร 8,001 คนขึ้นไป) ได้แก่ รพ.สต.ราไวย์
รพ.สต.รัษฎา รพ.สต.เกาะแก้ว รพ.สต.วิชิต รพ.สต. บ้านแหลมชั่น รพ.สต.ป่าคลอก รพ.สต.เชิงทะเล รพ.
สต.กะรน รพ.สต.ไม้ขาว รพ.สต.ศรีสุนทร รพ.สต.กมลา และ รพ.สต.กะทู้
2) รพ.สต.ขนาดกลาง M (P2) จานวน 5 แห่ง (ประชากร 3,001-8,000คน) ได้แก่ รพ.สต.
บ้านไม้ขาว รพ.สต.สาคู รพ.สต.บ้านม่าหนิก รพ.สต.บ้านพารา และ รพ.สต.บ้านบางเทา
3) รพ.สต.ขนาดเล็ก S (P3) จานวน 3 แห่ง (ประชากรน้อยกว่า3,000 คน) ได้แก่ รพ.สต.บ้าน
เกาะมะพร้าว รพ.สต.บ้านเกาะโหลน และ รพ.สต.บ้านเกาะนาคา
คลิ นิ กเวชกรรม 132 แห่ง คลิ นิคเวชกรรมเฉพาะทาง 70 แห่ ง คลิ นิกทันตกรรม 96 แห่ ง
คลินิกแพทย์แผนไทย 9 แห่ง ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 552 แห่ง ร้านขายยาแผนโบราณ 17 แห่ง
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ตารางข้อมูลสถานบริการสาธารณสุขในจังหวัดภูเก็ต ในช่วงปี 2558 – 2560
ข้อมูลทรัพยากร
โรงพยาบาลศูนย์(แห่ง/เตียง)
โรงพยาบาลชุมชน(แห่ง/เตียง)
โรงพยาบาลเอกชน(แห่ง/เตียง)
รพ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด
รพ.สต.
ศูนย์สุขภาพชุมชน (PCU)
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล
คลินิกเวชกรรม
คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง
คลินิกกายภาพบาบัด
คลินิกเทคนิคการแพทย์
คลินิกทันตกรรม
คลินิกทันตกรรมชั้น 2
คลินิกการแพทย์แผนไทย
คลินิกการพยาบาลและการผดุง
ครรภ์
ร้านขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านขายยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จ
ร้านขายยาแผนโบราณ
สหคลินิก
คลินิกทันตกรรมเฉพาะทาง
คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์

รวม
ปี 2558 ปี 2559

อ.เมืองภูเก็ต

ปี 2560
อ.ถลาง อ.กะทู้

รวม

1/503
2/120
4/476
1/190
21
4
4
5
113
67
5
14
86
1
10
1

1/503
2/120
4/476
1/190
21
4
4
6
125
70
8
13
92
1
9
0

1/551
4/476
1/190
9
2
2
5
83
62
8
9
61
0
8
0

1/75
10
2
1
20
2
2
3
7
0
0
0

1/60
2
1
1
29
6
0
0
28
0
1
0

1/551
2/135
4/476
1/190
21
4
4
6
132
70
10
12
96
0
9
0

491
9
21
6
2
0

406
10
19
9
2
0

271
7
17
7
3
0

85
2
0
1
0
0

165
1
0
2
0
0

521
10
17
10
3
0

ที่มา : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขสานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

โรงพยาบาลรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต (ระดับ
A ตั้งเป้าหมายเป็นศูนย์โรคหัวใจระดับ 3 ศูนย์อุบัติเหตุระดับ 3 ศูนย์มะเร็งระดับ 3 และศูนย์เด็กแรกเกิด
ระดับ 2 ) จานวน 551 เตียง โรงพยาบาลถลาง ( ระดับ F1 โรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ ) จานวน 75
เตียง โรงพยาบาลป่าตอง (ระดับ M 2 โรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ เพื่อรับส่งต่อผู้ป่วย มีแพทย์เฉพาะทาง
สาขาไม่หลักครบ 6 สาขา (ขาดสูตินรีเวช และศัลยกรรม) อายุรกรรม กุมารเวชกรรม ศัลยกรรมกระดูก
และวิสัญญี จานวน 60 เตียง
โรงพยาบาลเอกชน 4 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลสิริโรจน์ 151 เตียง โรงพยาบาลกรุงเทพ
ภูเก็ต 200 เตียง โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต 50 เตียง โรงพยาบาลดีบุก 75 เตียง PCU 4 แห่ง ได้แก่ PCU
นริศร PCU เทพกระษัตรี PCU มุดดอกขาว vachira express วชิระสาขา2 มีศูนย์บริการสาธารณสุข 6

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
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แห่ ง ได้ แ ก่ ศู น ย์ บ ริ ก ารสาธารณสุ ข เทศบาลนครภู เก็ ต 3 แห่ ง ต าบลรั ษฎา 1 แห่ ง ต าบลวิ ชิ ต 1 แห่ ง
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกะทู้ 1 แห่ง
ตารางจานวนบุคลากรทางการแพทย์ ภาครัฐและเอกชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 – 2559
ประเภท
แพทย์ปี 56

ทันตแพทย์

ปี 57
ปี 58
ปี 59
ปี 56
ปี 57
ปี 58
ปี 59

เภสัชกรปี 56

พยาบาลวิชาชีพ

ปี 57
ปี 58
ปี 59
ปี 56
ปี 57
ปี 58
ปี 59

ภาครัฐ(คน)
157
179
204
136
45
46
47
136
43
46
49
62
540
541
548
787

เอกชน(คน)
105
275
116
146
11
34
51
146
36
36
36
33
431
436
466
423

รวม(คน)
262
454
320
282
56
80
98
282
39
82
85
95
971
977
1,014
1,145

อัตราส่วนบุคลากรต่อประชากร
1 : 1,405
1 : 818
1 : 1,208
1 : 1,386
1 : 5,673
1 : 4,640
1 : 3,944
1 : 1,386
1 : 9,438
1 : 4,526
1 : 4,548
1 : 4,114
1 : 379
1 : 380
1 : 836
1 : 323

ที่มา : สถานพยาบาลรัฐ-เอกชน (ก.ย. ปี 2555-2559) ภาคเอกชนรวมศูนย์บริการ สธ. เทศบาลนคร / ประเทศจากสานัก
นโยบายและแผน กระทรวงสาธารณสุขพ.ศ. 2559

ตารางจานวนบุคลากรสายวิชาชีพหลักภาครัฐ ในโรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลชุมชน
นักรังสี/
จพ.รังสี
หน่วยงาน
พรก./
พรก./
พรก./
พรก./
พรก./
พรก./ลจ./
ขรก. ลจ./ ขรก. ลจ./ ขรก. ลจ./ ขรก. ลจ./ ขรก.
ขรก. ลจ./
พกส.
พกส.
พกส.
พกส.
พกส.
พกส.
สสจ.ภูเก็ต
2
0
3
0
14
0
7
0
1
0
0
0
รพศ.วชิระภูเก็ต 136 8
21
0
41
0 455 171
28
27
5
0
รพช.ป่าตอง
13
0
7
0
8
1
73
2
7
2
0
0
รพช.ถลาง
12
0
12
0
9
0
67
4
3
3
1
0
รวม
163 8
43
0
72
1 602 177
39
32
6
0
แพทย์

ทันตแพทย์

เภสัชกร

พยาบาลวิชาชีพ

นักเทคนิค/นักวิทย์/
จพ.วิทย์

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
ตารางจานวนบุคลากรสายวิชาชีพหลักภาครัฐ ในโรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลชุมชน(ต่อ)
หน่วยงาน

นวก. นักกายภาพ
จพ.
แพทย์
พยาบาล
สาธารณสุข บาบัด
เวชสถิติ
แผนไทย
เทคนิค
พรก./
พรก./
พรก./
พรก./
พรก./
ขรก. ลจ./ ขรก. ลจ./ ขรก. ลจ./ ขรก. ลจ./ ขรก. ลจ./
พกส.
พกส.
พกส.
พกส.
พกส.
สสจ.ภูเก็ต
22 10 0
0
1
0
0
0
0
0
รพศ.วชิระภูเก็ต 10 79 10 15 5
2
4
6
8
0
รพช.ป่าตอง
1 5 2
1
2
0
1
1
0
0
รพช.ถลาง
4 6 1
3
2
0
1
0
0
0
รวม
37 100 13 19 10
2
6
7
8
0

จพ.
สาธารณสุข
พรก./
ขรก. ลจ./
พกส.
11
0
8
2
3
0
3
2
25
4
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จพ.สาธารณสุข
(เวชกิจฉุกเฉิน)
พรก./
ขรก. ลจ./
พกส.
1
0
5
3
3
0
1
3
10
6

ที่มา : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ณ วันที่ 30 เมษายน 2561
ตารางรายงานจานวนบุคลากรสายวิชาชีพหลักภาครัฐ ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล

จานวน
หน่วยงาน รพ.สต.
(แห่ง)
สสอ.เมือง
สสอ.กะทู้
สสอ.ถลาง
รวม

9
2
10
21

พยาบาล
วิชาชีพ
พรก./
ขรก. ลจ./
พกส.
18 0
4
0
15 0
37 0

จานวนบุคลากรสายวิชาชีพหลัก (รวมลูกจ้างชั่วคราว)
นวก.
จพ.
จพ.
พยาบาล
แพทย์
สาธารณสุข สาธารณสุข ทันตฯ
เทคนิค
แผนไทย
พรก./
พรก./
พรก./
พรก./
พรก./
ขรก. ลจ./ ขรก. ลจ./ ขรก. ลจ./ ขรก. ลจ./ ขรก. ลจ./
พกส.
พกส.
พกส.
พกส.
พกส.
12 18 16 2
6
0
0
0
2
6
6
4
4
0
0
1
0
0
0
0
17 6 17 0
3
0
0
0
1
1
35 28 37 2
9
1
0
0
3
7

รวม
ขรก.
54
14
53
121

พรก./
ลจ./
พกส.
26
5
7
38

ทีม่ า : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

จานวนบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเอกชน
หน่วยงาน
รพ.กรุงเทพภูเก็ต
รพ.สิรโิ รจน์
รพ.มิชชั่นภูเก็ต
รพ.ดีบุก
รวม

แพทย์
105
53
20
9
187

ทันตแพทย์
15
3
3
21

เภสัชกร
20
18
7
6
51

พยาบาล
328
160
77
22
587

อื่นๆ
65
439
288
792

ที่มา: http://gishealth.moph.go.th ณ วันที่ 30 กันยายน2560

(3) ด้านแรงงาน
จากข้อมูลการสารวจภาวะการทางานของประชากร ปี 2560 จังหวัดภูเก็ต
มี
ประชากรในวัยทางาน (อายุ 15 ปีขึ้นไป) จานวน 448,512 คน ผู้ที่อยู่ในกาลังแรงงาน จานวน 322,525 คน

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
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โดยมีกาลังแรงงานปัจจุบัน จานวน 322,429 คน จาแนกเป็นผู้มีงานทา จานวน 318,907 คน ผู้ว่างงาน
จานวน 3,522 คน และผู้รอฤดูกาล จานวน 385 คน ส่วนผู้ไม่อยู่ในกาลังแรงงาน จานวน 125,987 คน
ตารางจานวนประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปจังหวัดภูเก็ต จาแนกตามสถานภาพแรงงาน พ.ศ.2560
สถานภาพแรงงาน

รวม
ผู้มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป
444,464
1. ผู้อยู่ในกาลังแรงงาน
318,820
1.1กาลั งแรงงานปั จ จุบั น 318,799
1.1.1 ผู้มีงานทา
313,404
1.1.2ผู้ว่างงาน
5,395
1.2 ผู้รอฤดูกาล
21
2. ผู้ไม่อยู่ในกาลังแรงงาน 125,644
2.1 ทางานบ้าน
46,333
2.2 เรียนหนังสือ
37,694
2.3 อื่นๆ
41,617

ปี 2558
ชาย
221,632
182,164
182,143
178,682
3,461
21
39,468
1,338
15,308
22,822

หญิง
222,832
136,656
136,656
134,722
1,934
86,176
44,995
22,386
18,795

ปี 2559
ชาย
222,513
180,525
180,525
177,020
3,505
41,988
1,279
15,254
25,455

รวม
446,336
323,136
323,136
316,934
6,201
123,200
43,522
34,024
45,655

หญิง
223,823
142,611
142,611
139,914
2,697
81,212
42,243
18,770
20,199

รวม
448,512
322,525
322,429
318,907
3,522
385
125,987
41,437
37,036
47,513

ปี 2560
ชาย
223,554
178,163
178,067
176,353
1,714
385
45,390
2,395
16,860
26,135

ที่มา : การสารวจภาวะการทางานของประชากรสานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ณ เดือนกรกฎาคม 2561

ตารางการขึ้นทะเบียนสมัครงาน
รายการ
ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน
ตาแหน่งงานว่าง (อัตรา)
ผู้ได้งานทา

2558
34,984
6,657
6,247

2559
29,167
9,200
8,159

2560
6,845
5,551
4,057

2561
7,062
8,293
5,728

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

สถานประกอบการในจั งหวัดภู เก็ต จานวน7,042 ราย มีความต้ องการแรงงานต่ างด้าว
จานวน 103,084คน แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาประกอบอาชีพใช้แรงงานในจังหวัดภูเก็ต ร้อยละ97.16เป็น
แรงงานสัญชาติเมียนมาร์ รองลงมาร้อยละ 1.41 เป็นแรงงานสัญชาติลาว ร้อยละ 1.27 เป็นแรงงานสัญชาติ
กัมพูชา และร้อยละ 0.16 เป็นแรงงานสัญชาติเวียดนาม ซึ่งที่ผ่านมามีแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ ลาว
กัมพูชา และเวียดนาม ขึ้นทะเบียนและขอรับใบอนุญาตทางานดังตาราง
ตารางจานวนแรงงานต่างด้าวในจังหวัดภูเก็ต ในช่วงปี พ.ศ. 2561
ประเภท(ขึน้ ทะเบียนขอรับใบอนุญาตทางาน)
1. ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ
2. ประเภทนาเข้า MOU
รวม

เมียนมาร์
26,350
1,115
27,465

ลาว
473
474
947

จานวน (คน)
กัมพูชา เวียดนาม
369
80
745
13
1,114
93

รวม
27,272
2,347
29,619

หญิง
224,958
144,362
144,362
142,553
1,808
80,596
39,043
20,176
21,378

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต ณ วันที่ 25 กันยายน 2561
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จากการบังคับใช้พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2533 จังหวัด
ภูเก็ตมีจานวนสถานประกอบการและลูกจ้างที่ขึ้นทะเบียนกองทุนประกันสังคมเพิ่มขึ้นเป็นจานวนมาก
โดยในปี 2561 มีสถานประกอบการจานวน 10,956 แห่งและมีผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคมจานวน
197,557 คนดังตาราง
ตารางจานวนสถานประกอบการและจานวนผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนกองทุนประกันสังคมของจังหวัดภูเก็ต
จานวน
สถานประกอบการ
จานวนผู้ประกันตน

พ.ศ.2557

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

9,604
155,941

9,765
179,107

10,157
189,169

10,422
196,388

10,956
197,557

พ.ศ. 2562
(ม.ค. – ต.ค. 6)
11,672
235,218

ที่มา: สานักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต ณ เดือนตุลาคม 2562

ตารางจานวนผู้ใช้สิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมของจังหวัดภูเก็ต ปี 2560-2562
ประเภทประโยชน์ทดแทน
เจ็บป่วย
คลอดบุตร
ทุพพลภาพ
เสียชีวิต
สงเคราะห์บุตร
บาเหน็จชราภาพ
ว่างงาน
รวม

ผู้รับบริการ (ราย)
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
(ม.ค.-ต.ค.62)
84,151
76,490
4,389
3,446
1,118
913
228
206
217,191
170,368
18,141
19,236
31,874
28,284
357,092
298,943

จานวนเงิน (บาท)
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
(ม.ค.-ต.ค.62)
388,318,338.49
282,208,792.89
111,957,239.50
89,816,265.50
4,190,099.50
4,731,475,.95
17,465,321.60
15,328,209.40
98,111,400.00
112,776,400.00
145,067,918.36
119,698,143.07
157,070,643.70 117,442,290.95
922,180,961.15
742,001,577.76

ที่มา : สานักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต ณ เดือนตุลาคม 2562

(4) อาชญากรรม
ความผิดทางคดีอาญาที่มีการกระทาผิดในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต มีจานวน 4 ประเภท ได้แก่
ความผิ ดเกี่ยวกับชีวิต/ร่ างกาย/เพศ ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ฐานความผิดพิเศษ คดีความผิ ดที่รัฐเป็น
ผู้เสียหาย
1) ความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ (คดีกลุ่มที่ 1)
ปี 56 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น(+49) คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 11.03 %
ปี 57 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น (+5) คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 1.03 %
ปี 58 มีแนวโน้มลด (-49)
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ -17.07 %
ปี 59 มีจานวนเท่ากับปี 58และมีผลการจับ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 76.23%
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2) ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ (คดีกลุ่มที่ 2)
ปี 56 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น (+37) คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 4.10 %
ปี 57 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น (+102) คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 10.85 %
ปี 58 มีแนวโน้มลด (-166) คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ -15.93 %
ปี 59 มีแนวโน้มลด (-195) คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ -19.02%
3) ฐานความผิดพิเศษ (คดีกลุ่มที่ 3)
ปี 56 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น (+98) คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 24.56 %
ปี 57 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น (+314) คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 63.18 %
ปี 58 มีแนวโน้มลด (-106) คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ -13.07 %
ปี 59 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น (+120) คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 17.02%
4) คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย (คดีกลุ่มที่ 4)
ปี 56 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น (+600) คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 7.84 %
ปี 57 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น (+720) คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 8.72 %
ปี 58 มีแนวโน้มลด (+4336 ) คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 48.32 %
ปี 59 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น (+1,885)คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 14.16%
ที่มา : สถานีตารวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ข้อมูล ณ กันยายน ปี 2560
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)

(5) สถานการณ์ด้านยาเสพติด ผลการดาเนินงานยาเสพติดประจาปี พ.ศ.2561(ตุลาคม 2560กรกฎาคม 2561)มีดังนี้
ก) ด้านป้องกัน
โครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดภูเก็ต น้อมรับโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
มา
ดาเนินการตั้งแต่ปี 2545 โดยความร่วมมือบูรณาการการทางานจากทุกภาคส่วนทั้งหมด รัฐและเอกชนทั้งในของ
ชุมชน สถานศึกษา และสถานประกอบการ ร่วมกับขับเคลื่อนโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพ
ติ ด TO BE NUMBER ONE ตาม
พระปณิ ธ านขององค์ ป ระธาน
โครงการ ที่ทรงต้องการให้ TO BE
NUMBER ONE เป็ นสะพานเชื่ อ ม
กิ จ กรรมเด็ ก และเยาวชน ให้
ปลอดภั ย จากยาเสพติ ด เพื่ อ
คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ข องเด็ ก และ
เยาวชนสู่ ครอบครั วที่มีความสุ ข
จังหวัดภูเก็ตจึงดาเนินการภายใต้
กรอบแนวคิด ดังภาพ
 จานวนสมาชิก TO BE NUMBER ONE
- จานวนสมาชิก TO BE NUMBER ONE จังหวัดภูเก็ต จานวน 385,188 คน
- จานวนสมาชิก TO BE NUMBER ONE จังหวัดภูเก็ต อายุ 6 – 24 ปี รวม 113,197 คน
 จานวนชมรม TO BE NUMBER ONE ทุกประเภท รวม 487 ชมรม
 มีศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE รวม 34 แห่ง
- อาเภอเมืองภูเก็ต จานวน 20 แห่ง
- อาเภอถลาง
จานวน 9 แห่ง
- อาเภอกะทู้
จานวน 5 แห่ง
 จานวนแกนนาเยาวชน TO BE NUMBER ONE จังหวัดภูเก็ต
ตัวแทนเยาวชนจากโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต ที่ผ่านการอบรมแกนนาเยาวชน TO BE
NUMBER ONE หลักสูตรระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ทั้งหมด 14 รุ่นรวม 1,169 คน
 ความภาคภูมิใจและผลสาเร็จ
- การแข่ ง ขั น TO BE NUMBER ONE TEENDANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP
2018ระดับภาคใต้ รางวัลชนะเลิ ศอันดับที่ 1 รุ่น Pre-teenageทีม A Ha และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รุ่น
Juniorทีม Hero
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- การแข่ ง ขั น TO BE NUMBER ONE TEENDANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP
2018ระดับประเทศชนะเลิศอันดับที่ 1รุ่น Junior ทีม Hero (แชมป์ 6 สมัย) และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รุ่น
Pre – Teenageทีม A Ha ได้รับรางวัลพระราชทานจาก ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561
- มีเยาวชนได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE ในการ
เข้าร่วมการประกวดระดับประเทศ ตั้งแต่รุ่นที่ 1 - 8 จานวน 9 คน
- กิจกรรมค่ายอบรมแกนนาเยาวชน TO BE NUMBER ONE จังหวัดภูเก็ต รุ่นที่ 16 ระหว่าง
วันที่ 8 – 10 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จานวนผู้ผ่านการอบรม จานวน 86 คน
- ค่ายพัฒนาสมาชิกสู่ความเป็นหนึ่ง (TO BE NUMBER ONE CAMP) ระหว่างวันที่ 25 – 30
มีนาคม 2561 ณ เดอะไพน์รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานีจังหวัดภูเก็ตส่งเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมฯ จานวน12คน
- กิจกรรมวันครอบครัว TO BE NUMBER ONE จ.ภูเก็ต ครั้งที่ 5วันที่ 5 เมษายน 2561
ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ (สวนหลวง ร.9) โดยมีสมาชิกและแกนนาเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม รวมจานวน 800 คน
- กิจกรรมการประกวดจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ ประจาปี พ.ศ.
2561 ในวันที่ 6 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีชมรม TO BE NUMBER ONEต่างๆ
ของจังหวัดภูเก็ต ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมการประกวดในระดับประเทศจานวน 6 ชมรม ประกอบด้วย
1. จังหวัด TO BE NUMBER ONE
2. ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุ มชนบ้ านลิ พอน
เขาล้าน
3. ชมรม TO BE NUMBER ONE รร.เฉลิ มพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต
4. ชมรม TO BE NUMBER ONE เรือนจา จ. ภูเก็ต
5.ชมรม TO BE NUMBER ONE สถานพินิจและคุ้มครอง
เด็กและเยาวชนจ.ภูเก็ต
6.ชมรม TO BE NUMBER ONE บริ ษั ท ซี พี อ อลล์
จากัดมหาชน (ศูนย์กระจายสินค้า CDC ภูเก็ต)
- ชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทต่ างๆ ได้ รั บรางวั ลจากการเข้ าร่ วมการประกวด
จังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจาปี 2561ดังนี้
จังหวัด TO BE NUMBER ONE รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับยอดเพชรปีที่ 3
ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาคชุมชนบ้านลิพอน เขาล้าน ตาบลศรีสุนทร
อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ตรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับยอดเพชร ปีที่ 1
ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึ ก ษาระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน รั ก ษา
มาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่ 2 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี นครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต
ระดับดีเด่น
ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงแรมรอยัล ภูเก็ตซิ ตี้ รักษามาตรฐานพร้อมเป็ น
ต้นแบบ ระดับเงินปีที่ 1

 ปัญหาและอุปสรรค
- ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ซึ่งเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย (ช่วงอายุ 6 –
24 ปี)จะอยู่ในสถานศึกษา แต่ปัจจุบันมีชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ที่เข้าร่วมการประกวดฯ
น้อยมาก
- ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน ยังขาดหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักในการช่วย
ผลักดันการดาเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในชุมชน
โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน
1. จานวนกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดภูเก็ต
กองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดภูเก็ต เริ่มจัดตั้งเมื่อปี 2548 จนถึงปัจจุบัน ปี 2561 (วันที่ 1
กรกฎาคม 2561) จาแนกเป็นรายอาเภอ ดังนี้
1.1 อาเภอเมืองภูเก็ต ในระดับหมู่บ้าน ที่มีกองทุนแม่ของแผ่นดิน จานวน 44 หมู่บ้าน
ระดับชุมชนจานวน 11 ชุมชน และต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2561 จานวน 2 หมู่บ้าน
1.2 อาเภอถลาง ในระดับหมู่บ้านที่มีกองทุนแม่ของแผ่นดิน จานวน 46 หมู่บ้าน
1.3 อาเภอกะทู้ ในระดับหมู่บ้านที่มีกองทุนแม่ของแผ่นดิน จานวน 7 หมู่บ้าน ระดับ
ชุมชนจานวน 22 ชุมชน รวมทั้งหมด จานวน 132 หมู่บ้าน
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กิจกรรมการป้องกันยาเสพติด ในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 จัดกิจกรรมอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 30
พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรี ย น อบจ.บ้ านตลาดเหนือ (วันครู 2502) ซึ่งมีผู้ เข้าร่วมโครงการประกอบด้ว ย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) จานวน 123 คน และครู
จานวน 15 คน รวมทั้งหมด 138 คน
 จัดกิจกรรมอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติ ดในสถานศึกษา รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่
31 พฤษภาคม 2561 ถึ งวัน ที่ 1 มิถุน ายน 2561 ณ โรงเรียน อบจ. เมืองภูเ ก็ต โดยมีผู้ เข้ าร่ว มโครงการ
ประกอบด้วย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียน อบจ. เมืองภูเก็ต จานวน 250 คน และครู จานวน
20 คนรวมทั้งหมด 270 คน
 จัดกิจกรรมอบรมสมานฉันท์ประชาชนพ้นภัยยาเสพติด เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ณ
โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ผู้นาชุมชนและ
ประชาชนทั่วไปในจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนสังกัด อบจ.ภู เก็ต
รวมทั้งหมด 200 คน
กิจกรรมป้องกันยาเสพติดในสถานประกอบการ
 การตรวจหาสารเสพติดในพนักงาน/ลูกจ้าง ในสถานประกอบการ ตามโครงการส่งเสริม
ระบบการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ประจาปี 2561
กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
- รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาน
ประกอบกิจการ จานวน 192 แห่ง/17,553 คน
- จัดอบรม ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทาระบบการจัดการปัญ หายาเสพติดในสถาน
ประกอบการดาเนินการแล้วเมื่อเดือนธันวาคม 2560 จานวน 63 คน
- ตรวจประเมินในสถานประกอบกิจการจนกระทั่งผ่านเกณฑ์ มยส.สถานประกอบกิจการ
สนใจส่ ง ใบสมัค รเข้า ร่ ว มโครงการจ านวน 4 แห่ ง แต่ ยัง ไม่ผ่ านเกณฑ์ ก ารประเมิ น โดยจะท าการประชุ ม
กลั่นกรองประเมินสถานประกอบกิจการตามหลักเกณฑ์ภายในต้นเดือนกันยายน 2561
- ตรวจติดตามเพื่อต่ออายุการรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานประกอบกิจการ (มยส.) จานวน 6 แห่ง
- โครงการโรงงานสีขาว จานวน15 แห่ง
- จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างเจตคติที่ดีและสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายแรงงานป้องกัน
ยาเสพติด โดยจัดกิจกรรมร่วมกับจังหวัดในวันที่ 26 มิถุนายน 2561 (วันต่อต้านยาเสพติดโลก)
กิจกรรมการป้องกันยาเสพติดและเฝ้าระวังการแพร่ระบาด ในผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะ
วันที่ 21 มิถุนายน 2561 สานักงาน ปปส.ภาค 8 ร่วมกับทาง ศอ.ปส.จ.ภก. ฝ่ายปกครอง
อาเภอเมืองภูเก็ต และตารวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ร่วมกันตรวจหาสารเสพติดในผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะ ณ
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บขส. แห่งที่ 2 จังหวัดภูเก็ต สุ่มตรวจปัสสาวะ ทั้งหมด จานวน 125 คน พบสารเสพติดในร่างกาย จานวน 2
คน ตามโครงการปฏิบัติการลดการใช้ยาเสพติดในผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะ
กิจกรรมด้านการป้องกันยาเสพติดในพระภิกษุสงฆ์ ตามโครงการวัดสีขาว
จัดโครงการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพระสงฆ์ตามโครงการวัดสีขาว เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560
ณ วัดท่าเรือ อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต มีผู้แทนจากวัดเข้าร่วมโครงการ จานวน 200 รูป
กิจกรรมด้านการป้องกันยาเสพติด แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ
- จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ ในกลุ่ม
ฐานความผิดพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ
- จัดโครงการ “ครอบครัวคือหัวใจ ต่อต้านภัยยาเสพติด” โดยมีผู้ถูกคุมความประพฤติในกลุ่ม
ฐานความผิดพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ และผู้ถูกคุมความประพฤติกลุ่มฐานความผิดอื่นที่มีพฤติกรรม
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด พร้อมผู้ปกครอง เข้าร่วม
- จัดกิจกรรมอบรมยาเสพติด “ยาเสพติด ภัยร้ายที่ต้องปฏิเสธครั้งที่ 1” แก่ผู้ถูกคุมความ
ประพฤติในกลุ่มฐานความผิดพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ
กิจกรรมการป้องกันยาเสพติด ในสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์
และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 (ร้านคาราโอเกะ จานวน 73 ร้าน ร้านให้เช่าแลกเปลี่ ยนหรือจาหน่ายภาพยนตร์
จานวน 15 ร้าน และร้านเกมส์ จานวน 50 ร้าน)
 การประเมินร้านคาราโอเกะสีขาวจังหวัดภูเก็ต และการประเมินร้านเกมสีขาวเพื่อเยาวชน
จังหวัดภูเก็ต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถานศึกษา
 การตรวจปัสสาวะคัดกรองกลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติดในสถานศึกษา
 โครงการนักเรียนยุคใหม่หัวใจสีขาววันที่ 5 – 6 มิถุนายน 2561
 กิจกรรม พลังสภานักเรียน “หยุดยั้งภัยยาเสพติด”
 กิจกรรมเฝ้าระวังปัญหาเยาวชน ในพื้นที่เสี่ยงจังหวัดภูเก็ต
ผลการดาเนินการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ (ตุลาคม 2560- กรกฎาคม 2561)
ตรวจสถานบริการ/ห้องพัก/บ้านเช่า/ร้านเกมส์/อินเตอร์เน็ต จานวน 131 ครั้ง/220 แห่ง
มีการดาเนินคดี จานวน 26 แห่งและบันทึกว่ากล่าวตักเตือนจานวน 48 แห่ง
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โครงการประชารั ฐร่ วมใจ ปลอดภั ยยาเสพติด ดาเนิ นการตามกระบวนการสร้างความ
เข้มแข็งชุมชน 9 ขั้นตอน
ที่
1
2
3

อาเภอ
อาเภอเมืองภูเก็ต
อาเภอกะทู้
อาเภอถลาง
รวม

ปี 2559
20 หมู่บ้าน/5 ชุมชน
3 หมู่บ้าน/12 ชุมชน
20 หมู่บ้าน
43 หมู่บ้าน/17 ชุมชน

ปี 2560
24 หมู่บ้าน/13 ชุมชน
3 หมู่บ้าน/14 ชุมชน
26 หมู่บ้าน
53 หมู่บ้าน/27 ชุมชน

ปี 2561
44 หมู่บ้าน/18 ชุมชน
6 หมู่บ้าน/26 ชุมชน
46 หมู่บ้าน
96 หมู่บ้าน/44 ชุมชน

ผลการกาหนดสถานะหมู่บ้าน/ชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบที่ 1)

ข) ด้านการบาบัดรักษา
ผลการดาเนินงานบาบัดรักษาและฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติด จังหวัดภูเก็ต ปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560– 31 กรกฎาคม 2561)

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
ระบบ
ระบบสมัครใจ
- สถานพยาบาล (สาธารณสุข)
- ศูนย์ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
ระบบบังคับบาบัด
- ไม่ควบคุมตัว (สาธารณสุข)
- ควบคุมตัว (สนง.คุมประพฤติ)
ระบบต้องโทษ
- เรือนจา
- สถานพินิจ
รวม
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เป้าหมาย (ราย)
1,201
661
540
37
18
19
180
150
30
1,418

ผลงาน (ราย)
897
346
551
66
39
27
159
106
53
1,122

ร้อยละ
74.68
52.34
102.03
178.38
211.67
142.11
83.33
70.66
176.67
79.12

 การดาเนินงานด้านการคัดกรอง

ค้นหา บาบัดฟื้นฟู และติดตามผู้ผ่านการบาบัด
- ร่วมกับภาคีเครือข่ายในการค้นหาผู้เข้ารับการบาบัด ติดตามผู้ผ่านการบาบัด
- จัดตั้งศูนย์เพื่อการคัดกรองใน รพ. ทั้ง 3 แห่ง มี รพ.สต./รพช./รพท./สสอ./สสจ.

ร่วมดาเนินการคัดกรอง
- ให้การบาบัด ฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติดในระบบสมัครใจ ระบบบังคับบาบัด
- กากับ ดูแล มาตรฐานการบาบัด ฟื้นฟู ของหน่วยงานภาคีเครือข่าย ทุกระบบบาบัด
 กลไก กากับ ติดตามงานยาเสพติด
- มีหน่วยงานยาเสพติด ระดับจังหวัด อาเภอ (สสจ. สสอ. รพศ. รพช.)
- ใช้กลไก ศอ.ปส.จ. ศป.ปส.อ.พชอ.
- มีคณะอนุกรรมการบาบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพและติดตามช่วยเหลือผู้ติดยาเสพ
ติดจังหวัดภูเก็ต (คณะทางานโต๊ะข่าวด้านการบาบัดรักษา)
- ดาเนินการร่วมกับคณะกรรมการฟื้นฟูระดับจังหวัด (บังคับบาบัดไม่ควบคุมตัว)
 การลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด (Harm Reduction)
- จั ด ประชุ ม ชี้ แ จงบุ ค ลากร ภายในและภายนอกเครื อ ข่ า ยสาธารณสุ ข ในการ
ดาเนินงานให้บริการHarm Reduction
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานด้านการบาบัดฟื้นฟูและลดอันตรายจากการ
ใช้ยาเสพติดของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และมีการประชุมคณะกรรมการเพื่อกาหนดบทบาทหน้าที่
- จั ดบริ ก าร Harm Reduction Unit จ านวน 1 แห่ ง คือโรงพยาบาลวชิร ะภูเก็ ต
และจัดบริการ Harm Reduction ในหน่วยบริการทุกแห่ง
 การพัฒนาบุคลากรระบบข้อมูลด้านการบาบัด รักษาและฟื้นฟู และพัฒนาระบบการ
บาบัดรักษาฯเครือข่าย
- ประชุมคณะอนุกรรมการบาบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพและติดตามช่วยเหลือผู้ติด
ยาเสพติดจังหวัดภูเก็ต (คณะทางานโต๊ะข่าวด้านการบาบัดรักษา) เดือนละ 1 ครั้ง
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- ประชุ มเชิ งปฏิ บั ติ การมาตรฐานศู นย์ ปรั บเปลี่ ยนพฤติ กรรมจั งหวั ดภู เก็ ต อบรม
บุคลากรเพื่อพัฒนาระบบบาบัดรักษาและการดาเนินงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดภูเก็ต
- ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข ในการดูแลผู้เสพ ผู้
ติดยาเสพติด ตามมาตรการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด (Harm Reduction)
- ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขและเครือข่ายการ
บาบัด ฟื้นฟู ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด “การทดสอบสารเสพติดในปัสสาวะ”
- สนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับเข้าร่วมประชุมและร่วมอบรมจากหน่วยงานอื่นใน
ระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับกระทรวง อย่างต่อเนื่อง
ค) ด้านปราบปราม
ผลการดาเนินงานด้านการปราบปรามยาเสพติด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีดังนี้
กิจกรรมการสกัดกั้นการลักลอบลาเลียงยาเสพติด ณ ด่านตรวจความมั่นคงท่าฉัตรไชย

ตารางแสดงสถิติการจับกุมคดียาเสพติดในกลุ่มของชาวต่างชาติ
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กิจกรรมการปฏิบัติการจู่โจมตรวจค้นเรือนจาจังหวัดภูเก็ต จานวน 10 ครั้ง มีผู้ต้องขังเข้า
รับการตรวจปัสสาวะ จานวน 2,150 ราย ผลการตรวจ ไม่พบสารเสพติด
ตารางแสดงผลการดาเนินการต่อข้อร้องเรียนจากประชาชน

ตัวชี้วัดจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับค้างเก่าใน 5 ข้อหาสาคัญ และ พ.ร.บ.มาตรการฯ
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ง) ด้านบริหารจัดการอย่างบูรณาการ
 แผนการบริหารจัดการ
- การประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ภก. และประชุมโต๊ะข่าวยาเสพติดเป็นประจา
ทุกเดือน
- การประชุมเชิงปฏิบัติ การถอดบทเรี ยนการป้อ งกันและแก้ไขปัญหายาเสพติ ด
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 และการจั ดทาแผนปฏิบั ติการป้องกันและแก้ไขปัญ หายาเสพติดจังหวัดภูเก็ ต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- การประชุ มเพิ่มประสิ ท ธิภ าพบุคลากรผู้ ปฏิบัติงานยาเสพติด เพื่อซักซ้อมและ
เตรียมความพร้อมจัดทามาตรฐานศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดภูเก็ตประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
และแนวทางปฏิบัติต่อผู้ต้องสงสัยว่ากระทาผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อเข้าสู่การบาบัดฟื้นฟูและ
การดูแล ผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟูตามประกาศ คสช. ฉบับที่ 108/2557 (แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด)
- การประชุ ม เพื่ อพั ฒ นาและเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพบุ ค ลากรผู้ ป ฏิ บั ติ ง านยาเสพติ ด
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ตามแผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2561
- การประชุมคณะอนุกรรมการกากับติดตามผลการดาเนินงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดจังหวัดภูเก็ต เพื่อติดตามผลการดาเนินงานการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
- การอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลผลการดาเนินงานใน
ระบบ NISPA และระบบบสต.ตามแผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2561
- การประชุมแนวทางปฏิบัติในระบบขนส่งและบริการนาส่งพัสดุภัณฑ์เพื่อป้องกัน
การลักลอบลาเลียงยาเสพติด
- การจัดกิจกรรม “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด”
งบประมาณในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
จังหวัดภูเก็ตได้รั บงบประมาณในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวนทั้งสิ้น 4,782,000 บาท จาแนกตามแผนงานได้ดังนี้


แผนงาน
แผนงานการปราบปรามยาเสพติด
แผนงานการบาบัดรักษายาเสพติด
แผนงานการป้องกันยาเสพติด
รวม

งบประมาณ(บาท)
410,000
3,564,000
808,000
4,782,000

(6) ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี
จังหวัดภูเก็ตมีจานวนศาสนิกชน ที่นับถือศาสนาพุทธมากที่สุด คือ มีจานวน 245,418 คน
คิดเป็นร้อยละ 68.61 รองลงมา คือ ศาสนาอิสลาม 95,322 คน คิดเป็นร้อยละ 26.65 ศาสนาคริสต์ 3,488 คนคิด
เป็นร้อยละ 0.98 และอีก 1,140 คน นับถือศาสนาหรือลัทธิอื่น ๆ
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ในอดีตเจ้าถิ่นเดิมที่อาศัยบนเกาะภูเก็ต ได้แก่ เงาะซาไก และชาวน้า (ชาวเล หรือชาวไทยใหม่)
ต่อมามีชาวอินเดีย ชาวไทย และชาวจีนซึ่งส่วนใหญ่เป็นฮกเกี้ยนอพยพเข้ามาสาหรับชาวไทยได้มีการอพยพเข้ามา
อาศัยมากขึ้นทาให้สามารถยึดครองภูเก็ตได้มากกว่าชาติอื่นและในที่สุดชาวไทยที่อาศัยอยู่ก็ได้นาเอาวัฒนธรรมของ
ชาติต่างๆ มาปรับปรุงและดัดแปลงจนกระทั่งกลายเป็นเอกลักษณ์ของชาวภูเก็ตสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
 ประเพณีตรุษจีน : เป็นการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของคนไทยเชื้อสายจีน วันตรุษจีนตรงกับ
วันแรกของเดือน 1 ของจีน หรือเดือน 2 เดือน 3 ทางจันทรคติ มีพิธีกรรมทั้งหมด 3 วัน

- วันแรก คือ วันที่ 29 เดือน 12 ของจีน มีการเตรียมอาหาร และของไหว้ต่างๆ ไว้สาหรับวันรุ่งขึ้น
- วันที่สอง คือ วันที่ 30 เดือน 12 ของจีน มีการไหว้ 2 ช่วง คือ ช่วงเช้า จะมีการไหว้เทพเจ้า
และช่วงบ่ายจะมีการไหว้บรรพบุรุษเมื่อเสร็จพิธีไหว้ จะมีการรับประทานอาหารร่วมกันในครอบครัว และมีการ
แจก " อั่งเปา" (แต๊ะเอีย) ให้แก่เด็กๆ
- วันที่สาม คือ วันที่ 1 เดือน 1 ของจีนชาวจีนจะแต่งกายด้วยชุดใหม่เพื่อเป็นสิริมงคล ไป
ไหว้พระที่ศาลเจ้าและถือว่าเป็นวันเที่ยวอาจจะไปเยี่ยมญาติในท้องถิ่นอื่นซึ่งในวันนี้จะไม่มีการทางานแต่
อย่างใด จะไม่มีการพูดคาหยาบหรือดุด่าว่ากล่าวกัน
 ประเพณีไหว้เทวดา : เป็นการไหว้ต้อนรับ และขอบคุณเทวดาที่ช่วยพิทักษ์รักษามนุษย์การ
ไหว้จะเริ่มหลังเที่ยงคืนของวันที่ 8 เดือน 1 ของจีนไปแล้วหรือช่วงเวลาเริ่มต้นของ วันที่ 9 เดือน1 ของไหว้ที่
สาคัญ คือ ต้นอ้อย 2 ต้นและของคาวหวานต่างๆ
 ประเพณีสารทจีน :เป็นเดือนที่ชาวจีนถือว่า ยมบาลมีการปล่อยภูตผี หรือวิญญาณต่างๆให้
ออกมารับส่วนบุญประจาปี มีการไหว้บรรพบุรุษของแต่ละครอบครัว ในวันที่ 15 เดือน 7 จีน มีการ “ไป่ปั๋ว” หรือ
จัดตกแต่งเครื่องเซ่นไหว้ภูตผีและวิญญาณ ด้วยการทาขนมและแกะสลักผลไม้เป็นรูปสัตว์ต่างๆ และของไหว้ที่
สาคัญคือ “อั่งกู้” หรือขนมเต่าสีแดง ทาจากแป้งข้าวเหนียว มีไส้ถั่วเหลืองกวน หรือทาจากแป้งสาลีไม่มีไส้ซึ่งเป็น
สัญลักษณ์ของอายุยืนนาน และมีการไหว้ ณ สถานที่ต่างๆ ดังนี้
- ในวัน 17 ค่า เดือน 6 ของจีน ณ ศาลเจ้าบ้านกะทู้
- ในวัน 13 ค่าเดือน 7 ของจีน ณ บริเวณบ้านตลาดใหญ่
- ในวัน 16 ค่า เดือน 7 ของจีน ณ ศาลเจ้าบ้านตลาดเหนือ
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- ในวัน 17-18 ค่า เดือน 7 ของจีน ณ ตลาดสดเทศบาล
- ในวัน 21 ค่า เดือน 7 ของจีน ณ บ้านอ่าวเก (ถนนตะกั่วป่า)
- ในวัน 19-30 ค่า เดือน 7 ของจีน ณ ศาลเจ้าพ้อต่อก้อง (บ้านบางเหนียว)
 งานผ้อต่อ : เป็นงานประเพณีของชาวภูเก็ตที่มีเชื้อสายจีน จะมีพิธีในช่วงเดือน 7 ของจีน
หรือเดือน 9 ของไทย โดยมีพิธีเซ่นไหว้บรรพบุรุษและวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ด้วยเครื่องบวงสรวง เป็นขนมชนิดหนึ่ง
ทาด้วยแป้งเป็นรูปเต่าขนาดใหญ่บ้างเล็กบ้าง ทาสีแดงซึ่งคนจีนเชื่อว่าเต่าเป็นสัตว์ที่มีอายุยืน ดังนั้น การไหว้
เต่าจึงเป็นการต่ออายุให้ตนเองและถือกุศลที่ยิ่งใหญ่
 ประเพณีไหว้พระจันทร์ : คือการไหว้เทพเจ้าด้วยขนมไหว้พระจันทร์ (ตงชิวเปี้ย) และขนม
โก๋ ในวัน 15 ค่า เดือน 8 ของจีน
 ประเพณีถือศีลกินผัก : เป็นการถือศีลชาระจิตใจ และงดเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์ทุกชนิดมี
ระยะเวลา 9 วัน เริ่มตั้งแต่ขึ้น 1 ค่า เดือน 9 จนกระทั่งถึง ขึ้น 9
ค่า เดือน 9 ของทุกปี ซึ่งอยู่ในช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคมเป็นงาน
ประเพณี ซึ่งชาวจีนที่เข้ามาอาศัยในภูเก็ต ยึดถือปฏิบัติมาตั้งแต่
ปี พ.ศ.2368 จนถึงทุกวันนี้ จะมีพิธีกรรมต่างๆ เช่น พิธีอัญเชิญ
พระ พิธีลุยไฟพิธีสะเดาะเคราะห์ พิธีส่งพระ เป็นต้นงานเทศกาล
นี้นับเป็นงานที่ได้รับความสนใจและเลื่อมใสศรัทธาทั้งจากชาว
ไทย และชาวต่างประเทศมากที่สุดงานหนึ่ง
 ประเพณีลอยเรือชาวเล : จัดขึ้นในเดือน 6 และเดือน 11 แต่มีความแตกต่างกัน โดยกลุ่ม
ชาวเลที่หาดราไวย์และบ้านสะปา จะมีพิธีลอยเรือในวันขึ้น 13 ค่ากลุ่มชาวเลที่เกาะสิเหร่จะมีพิธีลอยเรือ ในวัน
ขึ้น 14 ค่า และกลุ่ มชาวเลที่แหลมหลา (ทางตอนเหนือของเกาะภูเก็ ต) จะมีพิธีลอยเรือในวัน ขึ้น 15 ค่า ซึ่ง
ประเพณีลอยเรือถือเป็นพิธีสะเดาะเคราะห์ของชาวเล คล้ายกับพิธีลอยกระทงของชาวไทยมีการสร้างเรือจากไม้
ระกา ตัดผมตัดเล็บ และทาตุ๊กตาไม้แทนคนใส่ลงไปในเรือแล้วนาไปลอยเพื่อนาเอาความทุกข์โศกเคราะห์ร้าย
ต่างๆ ออกไปกับทะเลแล้วมีการรา หรือที่เรียกว่า รารองเง็งรอบเรือ
 ประเพณีสารทไทย (เดือนสิบ) : ตรงกับแรม 8 ค่า เดือน 10 และแรม 15 ค่า เดือน 10
ซึ่งแต่ละวัดจะกาหนดเพียง 1 วันแตกต่างออกไป ทั้งนี้ ประเพณีสารทไทยเกิดจากความเชื่อว่า ยมบาลมีการ
ปล่อยภูตผี และวิญญาณต่างๆ ให้ออกมารับเอาส่วนบุญ จึงมีการนาของคาวหวาน มาทาบุญและให้ทานกันที่
วัดสาหรับขนมที่ สาคัญในพิธี คือ ขนมลา ขนมเทียน ขนมท่อนใต้ ขนมต้ม
 งานท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร : ตรงกับวันที่ 13 มีนาคมของทุกปี มีการจัดงานเฉลิม
ฉลอง มีกิจกรรมต่างๆมากมาย เพื่อราลึกถึง เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ ที่สองวีรสตรีสามารถปกป้องเมืองถลางให้
รอดพ้นจากข้าศึกพม่าและสดุดีในวีรกรรมของท่าน
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 ประเพณีเช้งเม้ง : เป็นการรวมญาติครั้งใหญ่เพื่อทากิจกรรมบูชาบรรพบุรุษร่วมกันส่วน
ใหญ่จะตรงกับ วันที่ 5 เมษายนของทุกปี แต่ในการไหว้นั้นมีระยะเวลาที่สามารถไหว้ได้ คือ ก่อนวันที่ 5
เมษายน 10 วัน และหลังวันที่ 5 เมษายน 10 วัน
 ประเพณีปล่อยเต่า : เป็นการทาบุญและเมื่อพระสวดมนต์ให้ศีลให้พรเสร็จ ก็จะมีการปล่อย
เต่าลงทะเล ณ อุทยานแห่งชาติสิรินาถ (หาดในยาง) ในวันที่ 13 เมษายน (วันสงกรานต์) ของทุกปี
 ประเพณีเดินเต่า : เป็นการสังเกตเต่าขึ้นมาวางไข่ริมชายหาด ในตอนกลางคืนถึงย่ารุ่ง (ช่วงน้า
ทะเลขึ้น) ระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ หรือฤดูเต่าวางไข่เพื่อดูเต่าตัวใหญ่ๆ ที่หาดูได้ยาก
นอกจากประเพณีประจ าปี ดังกล่าวแล้ ว จังหวัดภูเก็ตยังมีประเพณี วัฒนธรรมอื่นๆ ที่เป็น
เอกลักษณ์ของตัวเองอีกมากมาย อันได้แก่ การอุปสมบทการแต่งงาน (พิธีวิวาห์บาบ๋าภูเก็ต) เป็นต้น
(7) ข้อมูลสถิติที่สาคัญเชิงพื้นที่
(7.1) สาธารณภัย
สถานการณ์ ส าธารณภั ยที่ เกิ ดขึ้ นในพื้ นที่ จั งหวั ดภู เก็ ต ได้ แก่ อุ บั ติ เ หตุ ท างถนนภั ย จาก
แผ่นดินไหวและอาคารถล่มภัยจากการคมนาคมทางทะเลภัยจากคลื่นสึนามิภัยจากอุทกภัยและดินโคลนถล่ม
ภัยจากวาตภัยภัยจากอัคคีภัยและขาดแคลนน้า
ตารางแสดงภัยจากอุบัติเหตุทางถนน
ปี พ.ศ.
2556
2557
2558
2559
2560
2561

จานวนครั้งที่เกิดภัย (ครั้ง)
4,654
5,214
4,948
6,260
6,788
6,950

เสียชีวิต (คน)
113
82
100
102
135
87

ที่มา : ตารวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ข้อมูล ณ พฤศจิกายน 2562

บาดเจ็บ (คน)
3,401
4,932
3,932
5,917
6,147
5,156

มูลค่าความเสียหาย
15,000,000.00
16,600,000.00
15,600,000.00
41,250,000.00
902,673,000
307,684,000
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ตารางแสดงภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม
ปีที่เกิดภัย
2555*
2556
2557
2558
2559
2560
2561

จานวนครั้งที่เกิด
ภัย (ครั้ง)
2
0
0
0
0
0
0

จานวนบ้านเรือน/สถานที่
เสียหาย (หลัง)
840
0
0
0
0
0
0

เสียชีวิต
(คน)
0
0
0
0
0
0
0

บาดเจ็บ
(คน)
0
0
0
0
0
0
0

มูลค่าความเสียหาย
(ล้านบาท)
3.645613
0
0
0
0
0
0

ที่มา : สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2562
แผ่นดินไหว ปี 2555 ณ ตาบลศรีสุนทร อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ความรุนแรงขนาด 4.3 ริกเตอร์และความเสียหายขนาด 6
ตามมาตราเมอร์คัลลี่

ตารางแสดงภัยจากการคมนาคมทางทะเล
ที่

วันเดือน ปี

1
2

23 ม.ค. 2556
19 มิ.ย. 2556

3

4 ก.ค. 2556

4

22 ก.ย. 2556

1
2
3

7 มี.ค. 2557
22 มี.ค. 2557
28 เม.ย. 2557

4
5
6

11 ก.ค. 2557
12 ก.ย. 2557
19 ต.ค. 2557

7

21 ธ.ค. 2557

1

13 ม.ค. 2558

2

7 ก.ค. 2558

ผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิต
หมายเหตุ
(คน)
(คน)
- เรือบรรทุกสิ่งของ "หลักเมือง 9"กับเรือหางยาว
เรือโดนกัน
- เรือสปีดโบ๊ท"จันทร์ดารา1"
1
ใบจักรเรือโดน
นักท่องเที่ยว
- เรือบรรทุกสินค้าสัญชาติบังคลาเทศ
6
2
คลื่นลมแรง
Hope/s2cx
- เรือสปีดโบ๊ทนนทศักดิ์ ชนกับเรือศศิญานนท์
5
รวมปี 2556
11
3
- เรือบรรทุกสินค้า"ธนภรณ์"
ไฟไหม้
- เรือสปีดโบ๊ท ดีด1ี
เครื่องยนต์เสีย
- เรือสปีดโบ๊ทของ บ.นนทศักดิ์มารีน ชนกับเรือ
5
เรือโดนกัน
สตาร์อันดามัน
- เรือบรรทุกสินค้า ซีครุยส์ ล่ม
คลื่นลมแรง
- เรือโชคสมบูรณ์15
ไฟไหม้
- เรือสปีดโบ๊ทซีสตาร์ 29 ชนกับเรืออวนลากสิน
40
2
เรือโดนกัน
พิชัย 11
- เรือตกปลาอิเลคทริคบลูมล่ม
ชนกับกองหิน
รวม ปี 2557
45
2
-เรือวาสนาวารีถูกเรือสินค้าชื่อ Phuong
เรือโดนกัน
Nam69 สัญชาติเวียดนามชน
- เรือบรรทุกสินค้า "สินธุภูเก็ต" ล่ม
3
คลื่นลมแรง
ชื่อเรือ/ประเภทเรือ

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
ที่

วันเดือน ปี

3
4

18 ส.ค. 2558
18 ธ.ค. 2558

5

31ธ.ค. 2558

1

12 ม.ค. 2559

2
3
4

25 ม.ค. 2559
10 ก.พ. 2559
8 มิ.ย. 2559

5

30 ส.ค.2559

1

25 พ.ค.2560

1
2
3
4
5
6
7

13 มี.ค.2561
5 ก.ค. 2561
5 ก.ค. 2561
5 ก.ค. 2561
17 ก.ค.2561
3 พ.ย.2561
14 พ.ย.2561
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ผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิต
(คน)
(คน)
- เรือโดยสารท่องเที่ยวสปีดโบ๊ท บริษัทหงษ์ฟ้า
1
1
- เรื อ ใบ Lamina สั ญ ชาติ อิ น โดนี เ ซี ย ชนกั บ
เรือประมงไดหมึกจ.พรภัทร์สิณี
- เรือบรรทุกไม้จากเมียนมาร์
รวม ปี 2558
1
4
- เรือโดยสารท่องเที่ยว บริษัท ภูเก็ตพัชรีทัวร์
1
จากัด กับ เรือประมงหางยาว
- เรือ พีพีไอร์แลน วิลเลจ
1
- เรืออ๊อสไทย 2
- เรือโดยสารท่องเที่ยว “ช. หงส์ฟ้า 20” ของ
22
2
บริษัท หงส์ฟ้า มารีน จากัด กับเรือชลกิจ 856
ของบริษัท แมนด้า มารีน จากัด
- เรือโดยสารท่องเที่ยว “นิกร มารีน 168”
30
รวม ปี 2559
53
3
- เรือสัญชาติพม่า
รวม ปี 2560
-เรือเพลายาวคว่า
1
- เรือฟินิกส์ล่ม
56
47
- เรือเซเนราต้า ล่ม
41
- เรือเจ็ทสกี พลิกคว่า
2
- เรือเจ็ทสกี พลิกคว่า
1
- เรือเพลิงไหม้
- เรือเพลิงไหม้
ชื่อเรือ/ประเภทเรือ

รวม ปี 2561
รวมปี 2556 - 2561

99
209

หมายเหตุ
เรือโดนกัน
เรือโดนกัน
เรือแตก
เรือโดนกัน
ไฟไหม้
ชนกับขอนไม้
เรือโดนกัน

ไฟไหม้เรือ
อับปาง
คลื่นลมแรง
คลื่นลมแรง
คลื่นลมแรง
คลื่นลมแรง
คลื่นลมแรง
ฟ้าผ่า
ไฟที่เกิดจากการ
ทาอาหาร
ลุกลาม

49
61

ตารางภัยจากอุบัติเหตุทางน้าพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
ปี พ.ศ.
2558
2559
2560

เสียชีวิต
4
54
3

บาดเจ็บ
1
7
16

สูญหาย
-

ที่มา: กองกากับการ 8 กองบังคับการตารวจน้า ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2560

มูลค่าความเสียหาย (บาท)
ประมาณ 10,000,000 บาท
ประมาณ 8,700,000 บาท
ประมาณ 5,000,000 บาท

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
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ตารางภัยจากอุทกภัยและดินโคลนถล่ม
ปี พ.ศ.

อาเภอ

2559

เมืองภูเก็ต
ถลาง
กะทู้
รวม
เมืองภูเก็ต
ถลาง
กะทู้
รวม
เมืองภูเก็ต
ถลาง
กะทู้
รวม
เมืองภูเก็ต
ถลาง
กะทู้
รวม

2560

2561

2559-2561

จานวนภัย
(ครั้ง)
21
2
1
24
11
5
0
16
2
6
8
34
13
1
48

เสียชีวิต
(คน)
1
1
1

บาดเจ็บ
(คน)
2
2
2

ที่มา : สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2562

ความเสียหาย
(บาท)
400,000.00
n/a
58,800.00
458,800.00
900,000
1,579,493
2,479,493
1,300,000.00
1,579,493.00
58,800.00
2,938,293.00

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
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ตารางภัยจากอัคคีภัย
ปี พ.ศ.

อาเภอ

2557

เมืองภูเก็ต
ถลาง
กะทู้
รวม
เมืองภูเก็ต
ถลาง
กะทู้
รวม
เมืองภูเก็ต
ถลาง
กะทู้
รวม
เมืองภูเก็ต
ถลาง
กะทู้
รวม
เมืองภูเก็ต
ถลาง
กะทู้
รวม

2558

2559

2560

2561

จานวนภัย
(ครั้ง)
49
7
19
75
54
23
12
89
49
6
9
64
14
6
20
32
2
5
39

บ้านเสียหาย
(หลัง)
15
2
9
26
1
5
6
5
3
8
3
3

เสียชีวิต
(คน)
1
-

บาดเจ็บ
(คน)
-

ที่มา: สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2562

ความเสียหาย
(บาท)
498,000.00
104,922.00
n/a
602,922.00
249,465.00
526,659.00
n/a
776,124.00
n/a
452,390.00
n/a
452,390.00
2750000
453380.8
3,203,380.8
1,299,000
10,000
1,309,000

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
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ตารางภัยจากวาตภัย
ปี พ.ศ.

อาเภอ

2558

เมืองภูเก็ต
ถลาง
กะทู้
รวม
เมืองภูเก็ต
ถลาง
กะทู้
รวม
เมืองภูเก็ต
ถลาง
กะทู้
รวม
เมืองภูเก็ต
ถลาง
กะทู้
รวม

2559

2560

2561

จานวนภัย
(ครั้ง)
25
8
33
11
10
1
22
20
11
1
32
5
10
0
15

บ้านเสียหาย
ทั้งหลัง
-

บ้านเสียหาย
บางส่วน
23
15
38
7
34
41
37
17
54
22
15
37

ความเสียหาย
(บาท)
294,582.00
43,924.81
338,506.81
22,569.00
77,559.92
5,000.00
105,128.92
335,964
87,275.78
33,000
456,239.78
60,807
77,679.65
138,486.65

ที่มา : สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2562

ตารางสถิติการขาดแคลนน้าตั้งแต่เดือนมกราคม - เมษายน 2558
พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
เดือน

มกราคม

อาเภอ

เมือง
ถลาง
กะทู้
กุมภาพันธ์ เมือง
ถลาง
กะทู้
มีนาคม
เมือง
ถลาง
กะทู้

ตาบล หมู่บ้าน
(แห่ง) (แห่ง)
2
2
2
2
2
-

11
11
7
11
7
-

หมู่บ้าน

ร้อย
ละ

ทั้งหมด
(แห่ง)

25.00
25.00
15.20
25.00
15.20
-

44
44
46
44
46
-

ราษฎรที่ได้รับ
ผลกระทบ
(คน)
2,743
2,743
2,526
2,743
2,526
-

การให้ความช่วยเหลือ

ถังน้า ปริมาณน้าที่
รถบรรทุก
(ครัวเรือน)
สารอง แจกจ่าย
น้า(คัน)
(ถัง)
(ลิตร)
524
15
701,000
524
15
- 1,220,000
477
15
480 2,225,000
524
15
- 1,220,000
477
15
480 2,929,500
-

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
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พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
เดือน

เมษายน

อาเภอ

ตาบล หมู่บ้าน
(แห่ง) (แห่ง)

เมือง
ถลาง
กะทู้

รวม

4
4
1
19

19
10
5
81

หมู่บ้าน

ร้อย
ละ
33.3
21.7
26.3
187

ทั้งหมด
(แห่ง)

ราษฎรที่ได้รับ
ผลกระทบ
(คน)

57 3143
46 2997
19
440
346 19,861

การให้ความช่วยเหลือ

ถังน้า ปริมาณน้าที่
รถบรรทุก
(ครัวเรือน)
สารอง แจกจ่าย
น้า(คัน)
(ถัง)
(ลิตร)
774
17
- 3,843,000
607
7
480 1,673,000
100
4
- 1,032,000
4,007
103 1,440 14,843,500

ที่มา : สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2558

3) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(1) ทรัพยากรป่าไม้
จังหวัดภูเก็ตมีพื้นที่ป่าทั้งหมด 218.44 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 136,529.5 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 40.22 ของพื้นที่ทั้งหมด (ตามกฎหมายกาหนด)จากข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ซึ่งได้มีการสารวจพื้นที่ป่าไม้
ทั่วประเทศจากการแปรข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม ซึ่งเนื้อที่ป่ารายจังหวัดของจังหวัดภูเก็ต ในปี พ.ศ. 2556 2560 ดังนี้
แผนภู มิ แ สดงพื้ น ที่ ป่ า ที่ ได้ จ ากการแปลภาพถ่ า ยดาวเที ย ม
ของจั ง หวัดภู เก็ ต ตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. 2556-2560
70,000.00
69,500.00

69,603.36
69,215.98

69,505.78

69,657.28

69,167.36

69,000.00
68,500.00
ปี พ.ศ. 2556

ปี พ.ศ. 2557

ปี พ.ศ. 2558

ปี พ.ศ. 2559

ปี พ.ศ. 2560

ที่มา: จากข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ ปี 2556, 2557, 2558 2559 และ 2560 โดยสภาพพื้นที่ป่าได้มาจากการแปลข้อมูลภาพถ่าย
ดาวเทียม , สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ณ เดือนกันยายน 2560

ทรัพยากรป่าไม้ของจังหวัดภูเก็ตแบ่งออกเป็น 4 แบบ ดังนี้
1. ป่าชายหาด เป็นป่าโปร่งผลัดใบ อยู่บริเวณที่น้าทะเลท่วมไม่ถึงป่าชายหาดเป็นป่าที่ถูกบุก
รุกเพื่อพัฒนาด้านที่พักการท่องเที่ยวและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งมากที่สุด ป่าชายหาดมีต้นไม้ที่สาคัญ
ได้แก่ หูกวาง ตีนเป็ดทะเล สนทะเล โพธิ์ทะเล หยีน้า และจิก เป็นต้น

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
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2. ป่ า พรุ เป็ น ป่ า ที่ อ ยู่ ใ นเขตที่ มี น้ าท่ ว มตลอด ซึ่ ง เกิ ด จากการเปลี่ ย นแปลงของ
สันทรายกั้นน้าทะเลไว้จนน้าแห้งลง ปัจจุบันป่าพรุของจังหวัดภูเก็ตมีทั้งหมด 8 พรุ ดังนี้
 พรุยายรัตพรุเป็ดน้า และพรุทับเคย ปัจจุบันพรุทั้งสามไม่มีสภาพของพรุหลงเหลืออยู่
เดิ ม เป็ น พรุ ที่ มี น้ าขั ง ต่ อ ม าพรุ เ ป็ ด น้ า และพรุ ทั บ เคยถู ก ท าลายเนื่ อ งจากการสร้ า งสนามบิ น
ส่วนพรุยายรัต ตื้นเขินและแห้ง มีทางน้าเล็กๆไหลผ่าน มีพรรณไม้เล็กน้อยอยู่เป็นหย่อม ปัจจุบันมีชาวบ้าน
อยู่ในบริเวณนี้และมีฟาร์มเพาะกุ้ง
 พรุทุ่งเตียน มีสภาพเป็นพรุอยู่บริเวณข้างของพรุเดิม เพราะพื้นที่ข องพรุทุ่งเตียนส่วน
ใหญ่เป็นสระน้า ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2533 โดย ร.พ.ช. มีหย่อมของพันธุ์ไม้พรุหลงเหลืออยู่
ด้านข้างของสระน้า ประมาณ 4-5 ไร่ ในฤดูฝนจะมีน้าในฤดูแล้งน้าจะแห้ง ลักษณะป่าพรุทึบบางส่วนมีพุ่มไม้
และทุ่งหญ้า ด้านหน้าชายทะเลมีสวนมะพร้าว และสันทราย
 พรุไม้ขาวเป็นพรุที่มีสภาพค่อนข้า งดี มีน้าท่วมขังตลอดทั้งฤดูแล้ง และฤดูฝน ขนาด
30-40 ไร่ มีหนองน้าธรรมชาติ ป่าพรุและทุ่งหญ้าบางส่วน ชาวบ้านใช้ประโยชน์จากพรุ ในการเก็บพืชพรรณ
และจับปลา ทางวัดไม้ขาวพยายามดูแลพรุผืนนี้ไว้ โดยการทารั้ว ในบริเวณใกล้เคียงมีฟาร์มเพาะฟักลูกกุ้งเป็น
จานวนมาก และมีการปล่อยน้าทะเลหรือมีการรั่วไหลของน้าทะเล ทาให้ต้นไม้ในพรุตายบางส่วน
 พรุจูด เป็นพรุอยู่หลังโรงเรียนบ้านไม้ขาว เป็นพรุที่มีสภาพสมบูรณ์รองจากพรุจิก แต่มี
พื้นที่มากกว่าพรุจิก พื้นที่ประมาณ 157 ไร่ สภาพพรุบางส่วนอยู่สภาพค่อนข้างดี มีหนองน้าธรรมชาติ ดูจาก
สภาพป่ าที่ดีมีป ระมาณ 70 ไร่ ส านั กงาน ร.พ.ช. ได้ดาเนินการขุดสระน้าหลั งโรงเรียน ขนาด 60*20*4.5
ลูกบาศก์เมตร ความจุ 5,400 ลูกบาศก์เมตร ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์จากการเก็บพืช และจับปลา
 พรุยาว เดิมเป็นพรุมีเนื้อที่ประมาณ 41ไร่เศษ ปัจจุบันได้ถูกขุดลอกเปลี่ยนสภาพพรุ
เป็นอ่างเก็บน้าขนาดใหญ่รูปตัวแอล เพื่อจะเป็นแหล่งน้าดิบในการทาประปาหมู่บ้าน ปัจจุบันยังไม่มีการใช้
ประโยชน์และโรงประปายังไม่ได้ดาเนินการ
 พรุแหลมหยุด เป็นพรุผืนเล็กๆ ประมาณ 10 ไร่ อยู่ติดกับสระน้าพรุยาวโดยมีถนนกั้น
ระหว่างพรุยาว และพรุแหลมหยุด ในฤดูแล้งเป็นพรุที่แห้ง มีต้นเสม็ดขึ้น มีพืชพรรณไม่มาก หน้าฝนมีน้าขังเป็น
หนอง มีการบุกรุกโดยการปลูกต้นยูคาลิปตัสรอบๆ เดิมมีพื้นที่ 40-50 ไร่ ปัจจุบันเหลือประมาณ 10 ไร่
 พรุจิกเป็นพรุที่มีสภาพค่อนข้างดี ยังมีความสมบู รณ์ ของพรุมากที่สุด ขนาดประมาณ
77 ไร่ มีหนองน้าขนาดใหญ่มีน้าท่วมขัง มีหญ้าสูงและพืชน้าหลายชนิด มีความหลากหลายของพรรณพืชและ
พันธุ์สัตว์ ชาวบ้านใช้ประโยชน์ในการจับสัตว์น้าเพื่อบริ โภค การเก็บพืช เช่น กก จูด บัว และพืชอื่นๆ มาใช้
ทางตาบลมีโครงการเสนอให้ขุดทาประตูระบายน้าออกสู่ทะเลเพื่อป้องกันน้าท่วมและขุดสระเพื่อโครงการ
ชลประทานในการเก็บน้า สาหรับอุปโภค บริโภคและการเกษตร แต่โครงการถูกยับยั้งไว้เนื่องจากบริเวณ
โดยรอบมีผู้ถือครองและชาวบ้านอาศัยอยู่บางราย
 พรุเจ๊ะสัน เป็นพรุที่อยู่เหนือสุดในจานวนพรุทั้งหลายที่บ้านไม้ขาว เดิมเป็นพรุ ผืนใหญ่
มีเนื้อที่มากกว่า 200 ไร่ พื้นที่โดยรอบเป็นพื้นที่กรรมสิทธิ์ของเจ้าของรายใหญ่ สานักงาน ร.พ.ช. ได้ทาการขุดลอก
พรุเจ๊ะสันเกิดเป็นสระน้ามีขนาดความจุ 669,130 ลูกบาศก์เมตรแล้วเสร็จเมื่อ 28 มิ.ย.2537 ทาให้พื้นที่พรุลด

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)

62

ขนาดลงเหลือพรุตรงกลางประมาณ 40–50 ไร่ เกิดพื้นที่มีลักษณะเกาะที่ยังมีพันธุ์ไม้ของพรุ ปรากฏอยู่ตรง
กลางและบริเวณชายตลิ่ง
3.ป่ า บก เนื่ อ งจากที่ ตั้ ง ของเกาะภู เ ก็ ต อยู่ ใ นเขตร้ อ นชื้ น มี ฝ นตกชุ ก เกื อ บทั้ ง ปี
สภาพป่าส่วนใหญ่เป็นป่าดิบชื้น (Tropical Rain Forest) โดยจะมีลักษณะเป็นป่ารกทึบ ประกอบด้วยพันธุ์ไม้
มีค่า ได้แก่ ไม้ยาง ตะเคียน หลุมพอ ทัง สักทะเล จาปา ตะเคียนสามพอน ขนุนปาน เมี่ยงอาม มังตาล ตะแบก
นนทรี ตังหน ส้าน จวง และไม้ป่าดิบชื้นชนิดอื่น เช่น หวาย ไผ่ เป็นต้น ซึ่งป่าประเภทนี้พบในบริเวณภูเขา
ซึ่งจะอยู่ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติที่เป็น ป่ าบกซึ่งมี 9 แห่ ง เนื้อที่ประมาณ 141.176 ตารางกิโ ลเมตร หรือ
ประมาณ 88,235 ไร่ และป่าไม้ถาวร 9 แห่ง เนื้อที่20,346 ไร่ (พื้นที่บางส่วนทับซ้อนกับป่าสงวนแห่งชาติ)
ปัจจุบันมีรัฐและเอกชนขอใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าเหล่านี้ จานวน 32 ราย เนื้อที่ 1,762.17 ไร่ และได้มอบให้ ส.
ป.ก. เพื่อนาไปจัดสรรให้เกษตรกร จานวน 22,270.15 ไร่ มีการสารวจการถือครองไปแล้ว จานวน 1,351 ราย
1,517 แปลง เนื้อที่ 21,182.38 ไร่ คงเหลือพื้นที่ป่าสุทธิ ประมาณ 63,366.30 ไร่ แต่ยังมีการถูกบุก รุกทาลาย
จ านวนมากเพื่ อกิ จกรรมต่ างๆ เช่ นปลู กยางพาราและพื ชเศรษฐกิ จอื่ นๆ รวมทั้ งยั งมี การออกเอกสารสิ ทธิ์
ทับพื้นที่ป่า ส่งผลให้ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ลดพื้นที่ลงซึ่งป่าสงวนแห่งชาติที่เป็นป่าบก จานวน 9 แห่ง ได้แก่
1) ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขารวก-เขาเมือง ตั้งอยู่ที่ตาบลเทพกระษัตรี ตาบลสาคู ตาบลเชิง
ทะเล อาเภอถลางมีเนื้อที่ 7,175 ไร่ ทับซ้อนกับเขตอุทยานแห่งชาติสิรินาถเกือบเต็มพื้นที่ ได้มีการสารวจการ
ถือครองตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 จานวน 211 ราย 245 แปลง เนื้อที่
3,666
ไร่ มีปัญหาด้านการถือครองพื้นที่โดยผู้มีอิทธิพล
2) ป่าสงวนแห่งชาติป่าควนเขาพระแทว ตั้งอยู่ที่ตาบลเทพกระษัตรี ตาบลศรีสุนทร ตาบล
ป่าคลอก อาเภอถลาง มีเนื้อที่ 13,925 ไร่ และประกาศให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาพระแทวทับป่านี้ทั้งแปลง
และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2536 กาหนดให้พื้นที่บริ เวณโดยรอบเขตป่าสงวนแห่งชาติ เนื้อที่
4,693 ไร่ เป็นพื้นที่ป่าไม้ถาวร มีการสารวจการถือครองตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541
จานวน 309 ราย 327 แปลง เนื้ อที่ 3,347 ไร่รัฐ ขอใช้ประโยชน์ 121.89 ไร่ สภาพปัญหาคือ ราษฎรได้
เรียกร้องให้จังหวัดออกเอกสารสิทธิ์ในบริเวณที่ถือครอง
3) ป่าสงวนแห่งชาติป่าบางขนุน ตั้งอยู่ที่ตาบลเทพกระษัตรี ตาบลสาคู อาเภอถลาง มีเนื้อที่
5,000 ไร่ มีการปลูกสร้างสวนป่าตั้งแต่ปี 2500-2521 สภาพปัญหา คือ ปัจจุบันมีราษฎรเข้าไปแผ้วถาง เพื่อปลูก
ยางพารา มีพื้นที่ป่ าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี เนื้อที่ 1,122 ไร่ ได้มีการสารวจการถือครองพื้นที่ตามคาสั่ ง
จังหวัดภูเก็ต ที่ 1522/2551 ลงวั นที่ 2 ธันวาคม 2541 มีราษฎรถือครองจานวน 265 ราย 310 แปลง เนื้อที่
2,698.38 ไร่ รัฐและเอกชนขอใช้ประโยชน์ 7 ราย 220.81 ไร่
4) ป่าสงวนแห่งชาติป่าเกาะโหลน ตั้งอยู่ที่ตาบลราไวย์ อาเภอเมือง มีเนื้อที่ 1,537 ไร่ มี
ป่าไม้ถาวรรอบเขตป่ าสงวนแห่ งชาติ เนื้ อที่ 786 ไร่ มีการส ารวจถือครองตามมติคณะรัฐ มนตรี วันที่ 30
มิถุนายน 2541 จานวน 31 ราย 41 แปลง เนื้อที่ 1,399 ไร่ สภาพปัจจุบันมีราษฎรเข้าบุกรุกปลูกยางพารา
5) ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขากมลา ตั้งอยู่ที่ตาบลกมลา ตาบลกะทู้ตาบลป่าตอง อาเภอ
กะทู้ ตาบลเชิงทะเล ตาบลศรีสุนทร อาเภอถลาง ตาบลเกาะแก้ว ตาบลรัษฎา อาเภอเมือง เนื้อที่ 29,600 ไร่
มอบ ส.ป.ก เนื้อที่ 8,718.09 ไร่ มีป่าไม้ถาวรรอบเขตป่าสงวนแห่งชาติ เนื้อที่ 6,834 ไร่ มีการสารวจถือครอง
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ตามมติคณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน 2541 จานวน 173 ราย 197 แปลง เนื้อที่ 3,289 ไร่ รัฐและเอกชนขอใช้
พื้นที่ จานวน 5 แปลง เนื้อที่ 480.73 ไร่ เคยมีการจัดทาโครงการป่าชุมชน จานวน 1 แห่ง คือ ป่าชุมชนบ้าน
เก็ตหนี เนื้อที่ 1,011 ไร่ (ขณะนี้ยังไม่มีการต่ออายุโครงการ) ปัจจุบั นมีลักษณะเป็นป่าสมบูรณ์เป็นหย่อมๆ มี
การบุกรุกแผ้วถางเพื่อปลูกยางพารา ปัจจุบันมีราษฎรเข้าไปแผ้วถางเพื่อปลูกยางพารา
6) ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขานาคเกิด ตั้งอยู่ที่ ตาบลป่าตอง ตาบลกะทู้ อาเภอกะทู้
ต าบลวิ ชิ ต ต าบลฉลอง ต าบลกะรน ต าบลราไวย์ อ าเภอเมื อ ง มี เ นื้ อ ที่ 24,750 ไร่ มอบ ส.ป.ก.เนื้ อ ที่
13,418.02 ไร่ มี ป่ า ไม้ ถ าวรรอบเขตป่ า สงวนแห่ ง ชาติ เนื้ อ ที่ 5,280 ไร่ มี ก ารส ารวจถื อ ครองตามมติ
คณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน 2541 จานวน 211 ราย 231 แปลง เนื้อที่ 4,416 ไร่ รัฐขอใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ จานวน 8 แปลงเนื้อที่ 472.91 ไร่ และในเขตป่าไม้ถาวร จานวน 4 แปลง เนื้อที่ 346.77 มีการจัดทา
โครงการป่าชุมชน จานวน 1 แห่ง คือ ป่าชุมชนบ้านใสยวน เนื้อที่ 253 ไร่ ยังมีสภาพเป็นป่าสมบูรณ์เป็น
หย่อมๆ
7) ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาโต๊ะแซะ ตั้งอยู่ที่ ตาบลรัษฎา อาเภอเมืองมีเนื้อ ที่ 550 ไร่ มีป่า
ไม้ ถ าวรรอบเขตป่ า สงวนแห่ ง ชาติ เนื้ อ ที่ 132 ไร่ มี ก ารส ารวจถื อ ครองตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี
30 มิถุนายน 2541 จานวน52 ราย 61 แปลง เนื้อที่ 232 ไร่ รัฐขอใช้พื้นที่ จานวน 6 แปลง เนื้อที่ 39.60 ไร่
สภาพปัญหามักเกิดไฟป่าทุกปี
8) ป่ า สงวนแห่ ง ชาติ ป่ า เขาสามเหลี่ ย ม ตั้ ง อยู่ ท้ อ งที่ ต าบลป่ า คลอก อ าเภอถลาง
มีเนื้อที่ 1,254 ไร่ มอบ ส.ป.ก. 134.04 ไร่มีป่าไม้ถาวรรอบเขตป่าสงวนแห่งชาติ เนื้อที่ 1,451 ไร่ มีการสารวจ
ถือครองตามมติคณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน 2541 จานวน 38 ราย 40 แปลง เนื้อที่ 1,143 ไร่ป่านี้มีการเดินสารวจ
ออก น.ส.3 ก. เมื่ อปี 2521 ก่ อนประกาศเป็นป่าสงวนแห่ งชาติ จึงมี น.ส.3 ก. อยู่ในเขตป่าเป็นจานวนมาก
สภาพปัจจุบันราษฎรได้เข้าบุกรุกปลูกสวนยางพาราเต็มพื้นที่หมดแล้ว
9) ป่ า สงวนแห่ ง ชาติ ป่ า เขาไม้ พ อก-ไม้ แ ก้ ว ตั้ ง อยู่ ท้ อ งที่ ต าบลไม้ ข าว อ าเภอถลาง
มีเนื้อที่ 4,444 ไร่ มีการสารวจถือครองตามมติคณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน 2541 จานวน 61 ราย 65 แปลง เนื้อที่
992 ไร่ รัฐขอใช้ประโยชน์พื้นที่ จานวน 3 ราย เนื้อที่ 79.43ไร่ สภาพปัจจุบันเป็นสวนยางพาราเต็มพื้นที่หมดแล้ว
4. ป่าชายเลนจังหวัดภูเก็ตพบมากบริเวณชายฝั่งตะวันออกตั้งแต่ตอนเหนือสุด คือ บริเวณท่า
ฉั ต รไชยจนถึ ง ตอนใต้ คื อ บริ เ วณอ่ า วภู เ ก็ ต พั น ธุ์ ไ ม้ ป่ า ชายเลนที่ ส าคั ญ ได้ แ ก่ ไม้ โ กงกางแสม
(หรือไม้โปรง) ถั่ว ลาพูตะบูนดา ตะบูนขาว ลาแพน หลุมพอทะเล ปีปี แป้ง เม่าทะเล ตาตุ่ม และไม้ป่าชายเลนอื่นๆ
เช่น ปรงทะเล เป้ง เหงือกปลาหมอ เป็นต้น พื้นที่ป่าชายเลนของภูเก็ตอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จานวน 7 ป่า
เนื้อที่ 19,343 ไร่ และป่าถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี จานวน 8 ป่า เนื้อที่ 8,605.5 ไร่ รวมพื้นที่ป่าชายเลน 27,948.5 ไร่
รัฐและเอกชนขอใช้พื้นที่ จานวน 10 ราย เนื้อที่รวม 1,636.04 ไร่ เหลือพื้นที่ป่าชายเลนทั้งสิ้นประมาณ 26,312.46 ไร่
ป่าสงวนแห่งชาติ ที่เป็นป่าชายเลน มี 7 ป่า เนื้อที่ 19,343 ไร่ ได้แก่
1) ป่ า เลนคลองบางชี เ หล้ า -คลองท่ า จี น ตั้ ง อยู่ ท้ อ งที่ ต าบลรั ษ ฎา อ าเภอเมื อ ง
มีเนื้อที่ 3,937.50 ไร่ มีพื้นที่ป่าถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี เนื้อที่ 1,211 ไร่ รัฐขอใช้ประโยชน์ พื้นที่จานวน 4 ราย
เนื้อที่ 438.17 ไร่ สภาพปัจจุบันราษฎรได้เข้าไปบุกรุกก่อสร้างที่อยู่อาศัยบริเวณซอยโหนทรายทอง บริเวณซอย
กิ่งแก้วอุทิศ
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2) ป่าเลนคลองเกาะผี ตั้งอยู่ท้องที่ตาบลวิชิต อาเภอเมือง มีเนื้อที่ 2,687.50 ไร่ มีป่าไม้ถาวร
ตามมติคณะรัฐมนตรี เนื้อที่ 585 ไร่ รัฐขอใช้ประโยชน์พื้นที่จานวน 3 ราย เนื้อที่ 478.12 ไร่ ปัจจุบันได้มีส่วน
ราชการได้ขอใช้ประโยชน์และมีราษฎรบุกรุกเข้าทาการปลูกสร้างเพื่ออยู่อาศัย
3) ป่าเลนคลองพารา ตั้งอยู่ท้องที่ ตาบลป่าคลอก อาเภอถลาง มีเนื้อที่ 2,343.75 ไร่ มีป่าไม้
ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี เนื้อที่ 916 ไร่ รัฐขอใช้พื้นที่ จานวน 1 ราย เนื้อที่ 526 ไร่
4) ป่าเลนคลองท่ามะพร้าว ตั้งอยู่ท้องที่ตาบลเทพกระษัตรี ตาบลไม้ขาว อาเภอถลาง มีเนื้อที่
1,750 ไร่ มีพื้นที่ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี เนื้อที่ 1,629 ไร่ รัฐขอใช้ประโยชน์พื้นที่ จานวน 1 ราย เนื้อที่
140.62 ไร่
5) ป่าเลนคลองท่าเรือ ตั้งอยู่ท้องที่ตาบลป่าคลอก ตาบลศรีสุนทร อาเภอถลาง ตาบลเกาะ
แก้ว อาเภอเมือง เนื้อที่ 3,181 ไร่ มีพื้นที่ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี เนื้อที่ 1,103 ไร่ รัฐขอใช้พื้นที่ จานวน 1
ราย เนื้อที่ 53.12 ไร่
6) ป่าเลนคลองอู่ตะเภา ตั้งอยู่ท้องที่ตาบลไม้ขาว อาเภอถลาง มีเนื้อที่ 1,556.25 ไร่ มีป่าไม้
ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี เนื้อที่ 1,034 ไร่ เป็นพื้นที่ที่ผนวกเข้าเป็นอุทยานแห่งชาติสิรินาถ
7) ป่าเลนคลองบางโรง ตั้งอยู่ท้องที่ตาบลป่าคลอก อาเภอถลาง เนื้อที่ 3,887 ไร่มีป่าไม้ถาวร
ตามมติคณะรัฐมนตรี เนื้อที่ 608 ไร่ มีการจัดทาป่าชุมชน 1 แห่ง คือ ป่าชุมชนบ้านป่าคลอก แปลงที่ 1 เนื้อที่ 400
ไร่ ปั ญ หาการบุ ก รุ ก บางส่ ว น ราษฎรได้ ร่ ว มกั น ดู แ ลจั ด การปลู ก ป่ า และท ากิ จ กรรมท่ อ งเที่ ยวเชิ ง นิ เ วศ
ในพื้นที่บางส่วน
หมายเหตุ:ป่าชายเลนตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 ป่าเลนบ้านอ่าวยน ตาบลวิชิต อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เนื้อที่ 200 ไร่

ตารางแสดงประเภทพื้นที่ป่าไม้ในจังหวัดภูเก็ตปี พ.ศ. 2557-2560
ที่

ประเภท

1 ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี
2 ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าชายเลน
3
4 พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติมอบ ส.ป.ก.
5 พืน้ ที่ป่าที่มีการสารวจถือครอง
6 พืน้ ที่ป่าที่รัฐและเอกชนขอใช้ประโยชน์
พื้นที่อนุรักษ์
7
(อุทยานแห่งชาติ+เขตห้ามล่า)
8 ป่าชุมชน*
9 สวนป่าเศรษฐกิจ
พื้นที่ป่าคงเหลือ (1+2)-(4+5+6)

พ.ศ.2557
28,951.50
107,578.00
27,948.50

เนื้อที่
พ.ศ.2558
28,951.50
107,578.00
27,948.50

22,270.15
21,182.38
3,386.74
70,175.00

22,270.15
21,182.38
3,397.17
70,175.00

22,270.15
21,182.38
3,397.17
70,175.00

22,270.15
21,182.38
3,398.17
70,175.00

1,785.00
267.28
89,690.23

1,785.00
307.34
89,679.68

774.00
307.40
89,679.68

1,027.00
309.67
89,678.68

หมายเหตุ * อยู่ในป่าสงวนแห่งชาติและป่า ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ 2484
ที่มา : สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ณ พ.ศ. 2560

(ไร่)
พ.ศ.2559
28,951.50
107,578.00
27,948.50

พ.ศ. 2560
28,951.50
107,578
27,948.50

หมายเหตุ
ตามมติคณะรัฐมนตรี
ตามกฎกระทรวงกาหนด
อยู่ในพท.ป่าถาวรและป่า
สงวนแห่งชาติ
ตามมติ 30 มิ.ย.41
อยู่ในพท.ป่าสงวนแห่งชาติ

อยู่ในพื้นที่กรรมสิทธิ์
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ตารางแสดงพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ/ป่าถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีและการใช้ประโยชน์พื้นที่จาแนกรายป่า

ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ชื่อป่า
สงวนแห่งชาติ/ป่าถาวร

ป่าเขารวก-เขาเมือง
ป่าควนเขาพระแทว
ป่าบางขนุน
ป่าเขาเกาะโหลน
ป่าเทือกเขากมลา
ป่าเทือกเขานาคเกิด
ป่าเขาโต๊ะแซะ
ป่าเขาสามเหลี่ยม
ป่าเขาไม้พอก-ป่าไม้แก้ว
ป่าเลนคลองอู่ตะเภา
ป่าเลนคลองท่ามะพร้าว
ป่าเลนคลองพารา
ป่าเลนคลองบางโรง
ป่าเลนคลองท่าเรือ
ป่าเลนคลองบางชีเหล้าคลองท่าจีน
16 ป่าเลนคลองเกาะผี
17 ป่าสนทะเลลายัน
18 ป่าเลนคลองมุดง
รวม

ประเภทป่า
ป่าสงวน ป่าไม้ถาวร
ป่า
กาหนด
แห่งชาติ ตามมติคณะ ชายเลน เป็นพื้นที่
(ไร่)
รัฐมนตรี
(ไร่)
อนุรักษ์
(ไร่)
(ไร่)

การใช้ประโยชน์พื้นที่
พื้นที่ป่า พื้นที่ป่าที่มีการ พื้นที่ป่าที่รัฐ
สงวน
สารวจถือครอง และเอกชน
มอบ
(ราย/ไร่)
ขอใช้
ส.ป.ก.
ประโยชน์
(ไร่)
(ราย/ไร่)
7,025**
211/3,666
13,925***
309/3,347
3/121.89
265/2,698.38*
7/220.81
31/1,399
8,718.09
173/3,289
5/480.73
13,418.02
211/4,416
12/819.68
52/232
6/39.60
134.04
38/1,143
61/992
3/79.43
2,590.25
3,379
1/140.62
3,259.75
1/526
4,495
4,284
1/53.12
5,148.5
4/438.17

7,175
13,925
5,000
1,537
29,600
24,750
550
1,254
4,444
1,556.25
1,750
2,343.75
3,887
3,181
3,937.5

29
4,693
1,122
786
6,834
5,280
132
1,451
1,034
1,629
916
608
1,103
1,211

2,687.5
10,7578

585
3,272.5
19
1,519.5 1,519.5
28,951.5 27,948.5

19**
20,969

22,270.15

1,351/
21,182.38

หมายเหตุ * สารวจตามคาสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 1522/2541 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2541
** พื้นที่ป่าที่กาหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาติสริ ินาถ
*** พื้นที่ป่าที่ประกาศให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาพระแทว
****ป่าถาวรป่าเลนอ่าวยน เนื้อที่ 28 ไร่ ไม่มีมติคณะรัฐมนตรีกาหนดให้เป็นป่าถาวรที่ชัดเจน
ที่มา : สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ณ พ.ศ. 2560

3/478.12
46/
3,398.17

ป่า
ชุมชน
(แปลง
/ไร่)

1/253

1/400

2/
653
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แผนภูมิแสดงจานวนคดีการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ในจังหวัดภูเก็ต ในระหว่างปี 2557-2560
การบุกรุกทาลายทรัพยากรป่าไม้
1500
962.3

1000
538.2

500
0

309.36
91

52

ต.ค. 56-ก.ย. 57

ต.ค. 57-ก.ย. 58

จานวนคดี (คดี)

241.96
72

ต.ค. 58-ก.ย. 59

34

ต.ค. 59-ก.ย. 60

พื้นที่ป่าถูกบุกรุก (ไร่)

ที่มา: สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ณ พ.ศ. 2560

5. พื้นที่อนุรักษ์
พื้นที่อนุรักษ์มีจานวน 2 แห่ง ดังนี้
1) อุทยานแห่งชาติสิรินาถ (หาดในยาง)
อุทยานแห่งชาติสิรินาถ เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลบริเวณชายฝั่งด้านทิศตะวันตก
เฉี ย งเหนื อ ของเกาะภู เ ก็ ต ประกอบด้ ว ย ป่ า สนทะเลธรรมชาติ หาดทรายขาวสะอาด แนวปะการั ง
ที่สวยงาม และที่วางไข่ของเต่าทะเล กับจักจั่นทะเลจานวนมาก ตลอดจนหอยทะเลที่หายากหลายชนิด ได้มี
พระราชกฤษฎีกากาหนดบริเวณที่ดินป่าสนทะเล ป่าเขารวก ป่าเขาเมือง และบริเวณหาดในยาง ในท้องที่
ตาบลไม้ขาว ตาบลสาคู และตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2524
(1 กรกฎาคม 2524) เนื้อที่ 90 ตารางกิโลเมตร หรือ 56,250 ไร่ ตามพระราชกฤษฎีกาและแผนที่ที่แนบ
ซึ่งประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 98 ตอนที่ 115 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2524 โดยให้ชื่อตามที่ชาว
ภู เ ก็ ต เรี ย กขานว่ า อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ห าดในยาง นั บ เป็ น อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ล าดั บ ที่ 31 ของประเทศไทย
ประกอบด้วยผืนน้าประมาณ 76 เปอร์เซ็นต์ และผืนดินประมาณ 24 เปอร์เซ็นต์ อยู่ห่างจากสนามบินภูเก็ต
เพียง 1 กิโลเมตร
ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2533 ให้ประกาศพื้นที่ราชพัสดุบริเวณ
ท่าฉัตรไชย ตาบลไม้ขาว อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เนื้อที่ 4.48 ตารางกิโลเมตร ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ เพื่อ
น้อมเกล้าถวายเนื่องในวโรกาสอันเป็นมหามงคลสมัยในการที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จะ
ทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2535 กรมป่าไม้จึงได้เข้ามาดาเนินการผนวกพื้นที่เข้า
กับอุทยานแห่งชาติหาดในยาง โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาพื้นที่และพื้นฟูพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
พัก ผ่ อ นหย่ อ นใจ และอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ ให้ ค งอยู่ ต ลอดไป พร้ อ มทั้ ง ขอพระราชทานชื่ อใหม่ ที่
เหมาะสม ซึ่งได้รับพระราชทานชื่อใหม่ว่า “อุทยานแห่งชาติสิรินาถ”

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)

67

2) เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาพระแทว
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีประกาศเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2523 กาหนดเขต
ห้ามล่าสัตว์ป่าตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2503 ให้บริเวณที่ดินป่าเขาพระแทว ในท้องที่
ตาบลเทพกระษัตรี ตาบลศรีสุนทร และตาบลป่าคลอก อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ภายใต้แนวเขตและแผนที่แนบท้าย
เนื้อที่ 22.28 ตารางกิโลเมตร หรือ 13,925 ไร่เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า เนื่องจากมีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์ ประกอบไปด้วย
พันธุ์ไม้และสัตว์ป่าจานวนมาก เหมาะสมเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ มีน้าตกที่สาคัญ คือ น้าตกบางแป
น้าตกโตนไทร สัตว์ป่าที่สาคัญ คือ แมวป่า ชะนีมือดา นกเปล้าแดง นกปรอดดาปีกขาว นกปรอดแม่ทะ ลิงอ้ายเงี๊ยะ
ชะนีมงกุฎ กระจงควาย ลิ่นจีน นกเปล้าใหญ่ นกเปล้าเล็กหัวเทา นกหัวขวานเขียวท้องลาย นกโพระดกหลากสี
โดยพื้นที่ทับซ้อนกับป่าสงวนแห่งชาติป่าควนเขาพระแทวทั้งแปลง
(2) ทรัพยากรน้า
แหล่งน้าในจังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย แหล่งน้าใหญ่ๆ 2 ประเภท คือ
(2.1) แหล่งน้าผิวดิน
จั งหวัดภูเก็ตอยู่ ในพื้นที่ลุ่ มน้าภาคใต้ฝั่ งตะวั นตก ประกอบด้วยลุ่ มน้าเล็ กๆ 24 ลุ่ มน้ า
กระจายอยู่ทั่วไปจังหวัดภูเก็ต มีพื้นที่รับน้าฝน 1,244 ตารางกิโลเมตร และมีปริมาณน้าต่อหน่วยพื้นที่เท่ากับ
17.92 ลิตร ต่อวินาทีต่อตารางกิโลเมตร แหล่งน้าผิวดินจะประกอบด้วยแหล่งน้าผิวดินตามธรรมชาติ คือ ลาน้า
สายสั้นๆ จานวน 188 สาย ไหลลงสู่ทะเลด้านตะวันออกและ 63 สาย ไหลลงสู่ทะเลด้านทิศใต้และทิศตะวันตก
ประกอบด้วยคลองสายสาคัญ 9 สาย คือ
1.คลองบางใหญ่ ไหลลงสู่ทะเลด้านตะวันออกที่อ่าวภูเก็ตมีความยาวประมาณ 8,000 เมตร
2. คลองบางลา ไหลลงสู่ทะเลด้านทิศตะวันตกที่อ่าวป่าตอง
3. คลองบางโรง ไหลลงสู่ทะเลด้านทิศตะวันออกที่อ่าวบางโรงมีความยาวประมาณ 4,800 เมตร
4. คลองท่าเรือ ไหลลงสู่ทะเลด้านทิศตะวันออกที่อ่าวท่าเรือ
5. คลองท่ามะพร้าว ไหลลงสู่ทะเลด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือที่อ่าวมะพร้าวมีความ
ยาวประมาณ 7,200 เมตร
6. คลองบ้านหยิด ไหลลงสู่ทะเลด้านทิศตะวันออกที่คลองท่านุ่นช่องแคบปากพระมีความ
ยาวประมาณ 7,750 เมตร
7. คลองพม่าหลง ไหลลงสู่ทะเลด้านทิศตะวันตกที่อ่าวทุ่งหนุ๋งอาเภอถลาง
8. คลองกมลา ไหลลงสู่ทะเลด้านทิศตะวันตกที่อ่าวกมลามีความยาวประมาณ 3,750 เมตร
9. คลองโคกโตนด ไหลลงสู่ทะเลด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ที่อ่าวฉลอง
ส่วนแหล่งน้าผิวดินจากพื้นที่พรุ ซึ่งส่วนใหญ่จะกระจายตัวอยู่ในเขตอาเภอถลาง ได้แก่
พรุเจ๊ะสันพรุจิก พรุแหลมหยุด พรุยาว พรุจูด พรุไม้ขาว และพรุทุ่งเตียน เป็นต้น มีพื้นที่โดยรวมประมาณ 570 ไร่
นอกจากนี้ในพื้นที่ภูเก็ตยังมีแหล่งน้าผิวดินจากเหมืองร้าง ประกอบด้วย
- ในเขตอาเภอเมืองภูเก็ต จานวน 49 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 667 ไร่ มีปริมาณน้าเก็บ
กักประมาณ 12,022,500 ลูกบาศก์เมตร
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- ในเขตอาเภอถลาง จานวน 30 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 850 ไร่ มีปริมาณน้าเก็บกัก
ประมาณ 25,989,450 ลูกบาศก์เมตร
- ในเขตอาเภอกะทู้ จานวน 34 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 635 ไร่ มีปริมาณน้าเก็บกัก
ประมาณ 11,181,250 ลูกบาศก์เมตร
(2.2) แหล่งน้าบาดาลของจังหวัดภูเก็ต
จากการประมวลผลข้อมูล ทั้งหมดพบว่า แหล่งน้าบาดาลที่มีศักยภาพสู งสุ ดในพื้นที่
จังหวัดภูเก็ต คือ แหล่งน้าบาดาลในหินตะกอนกึ่งหินแปร บริเวณตาบลเทพกระษัตรี อาเภอถลาง สามารถ
พัฒนาน้าบาดาลได้ที่ระดับความลึก 20-40 เมตร ปริมาณน้าอยู่ในเกณฑ์ 10-30 ลบ.ม./ช.ม. แหล่งน้าบาดาลที่
มีศักยภาพรองลงมา ได้แก่ แหล่งน้าบาดาลในชั้นตะกอนร่วนประกอบด้วย แหล่งน้าบาดาลในชั้นตะกอนทราย
ชายหาดที่สามารถพัฒนาแหล่งน้าได้ที่ระดับความลึก 2-4 เมตร ปริมาณน้า 5–10 ลบ.ม./ช.ม.ชั้นตะกอนน้าพาที่
สามารถพัฒนาแหล่งน้าได้ที่ความลึกตั้งแต่ 10-25 เมตร มีปริมาณน้าระหว่าง 2–10 ลบ.ม./ชม. รวมทั้งตะกอน
เศษหิ นเชิงเขาที่สามารถพัฒ นาแหล่ งน้ าได้ที่ความลึ ก 20-30 เมตร ปริมาณน้า 5-15 ลบ.ม./ชม. คุณภาพน้า
บาดาลส่ วนใหญ่เป็ นน้ าจื ด คุณภาพดี แต่ปริมาณเหล็ กในน้าค่อนข้างสู ง บริเวณที่ติดกับชายฝั่งทะเลด้านทิศ
ตะวันออกและด้านทิศเหนือของจังหวัด มีสภาพเป็นป่าชายเลนพบว่า เป็นพื้นที่แหล่งน้าบาดาลเค็มที่เกิดจาก
การรุกล้าของน้าทะเลแหล่งน้าบาดาลที่มีศักยภาพต่า ได้แก่ แหล่งน้าบาดาลในหินแกรนิต ความลึกของชั้นน้า
บาดาลอยู่ในช่วง 25-35 เมตร ปริมาณน้าส่วนใหญ่น้อยกว่า 2 ลบ.ม./ชม. คุณภาพน้าบาดาลเป็นน้าจืดคุณภาพดีแต่
ปริมาณเหล็กในน้าสูง
นอกจากนั้ น ความแรงและความเร็ ว ของคลื่ น ที่ น าต้ น ไม้ ทรั พ ย์ สิ น สิ่ ง ก่ อ สร้ า งซั ด
กระแทกเข้าสู่ฝั่งได้สร้างความเสียหายแก่บ่อน้าตื้น บ่อบาดาล ระบบประปาที่ต้องได้รับการซ่อมแซมปรับปรุง
หรือก่อสร้างใหม่ ซึ่งจะส่งผลให้มีการปนเปื้อนของแบคทีเรีย น้ามัน ส่วนบ่อน้าที่ได้รับการเป่าล้างแล้วหากไม่มี
น้าฝนไหลทดแทน (Recharge) จะส่งผลให้เกิดปัญหาการขาดแคลนที่มีคุณภาพเหมาะสมต่อการอุปโภคบริโภค
(3) ทรัพยากรแร่ธาตุ
ภูเก็ตมีการทาเหมืองแร่มากว่า 300 ปีแล้ว พื้นที่จานวนมากเป็นขุมเมืองแร่เก่า กระจายอยู่
ทั่วไปจังหวัดภูเก็ตเป็นแหล่งผลิตดีบุกที่สาคัญของประเทศ โดยมีแร่ที่สาคัญ คือ ทังเสตน นอกจากนั้น มีการผลิต
แร่เศรษฐกิจอื่นๆ ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการผลิตแร่ดีบุก เช่น แร่อิลเมไนต์ แร่โมนาไซต์ แร่เซอร์กอนเป็นต้ น
ขณะนี้ผลผลิตของแร่ดีบุกเริ่มลดลงอันเป็นผลจากการตกต่าของราคาดีบุกในตลาดโลก ในปัจจุบันมีเหมืองแร่ที่มี
การบริหารจัดการอย่างดีและมีทุนสูงเท่านั้นที่สามารถดาเนินกิจการได้ หากราคาของแร่ดีบุกดีขึ้นก็อาจทาให้เกิด
กิจการเหมืองแร่ในภูเก็ตเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยการขอประทานบัตรหรืออาจซื้อแร่ดีบุกมาถลุงที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อ
เพิ่มมูลค่า
(4) ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเล
แนวชายฝั่งทะเลโดยรอบของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งประกอบด้วยชายฝั่งชนิดต่างๆ เช่นหาดทราย หาด
โคลน ป่าชายเลน เป็นต้น พื้นที่บริเวณนี้เป็นบริเวณที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่มีความหลากหลายด้านนิเวศวิทยา มี
คุณค่าและประโยชน์อย่างมาก จึงทาให้เป็นบริเวณที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)

69

ชายหาดเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญสาหรับ
จังหวัดภูเก็ต มีชายหาดที่สวยงามเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วโลก วางตัวตามแนวชายฝั่งตะวันตกของเกาะ
ภูเก็ต นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเพาะฟักของไข่เต่าทะเล ในบริเวณชายหาดยังมีระบบนิเวศที่สาคัญประการหนึ่ง คือ
ป่าชายหาด ซึ่งในปัจจุบันอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกทาลายอย่างต่อเนื่อง โดยมีสาเหตุหลักคือการสร้างสาธารณูปโภค
สาธารณูปการเพื่อรองรับการท่องเที่ยว
ป่าชายหาดจะเกิดขึ้นทางด้านหลังของสันทรายตามแนวชายฝั่งสันทรายที่อยู่ถัดจากแนวชายฝั่ง
เข้าไปในแผ่นดินจะมีความคงตัวมากกว่า สังคมพืชจึงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีอิทธิพลของกระแสลมและ
กระแสคลื่น ปริมาณน้าฝน ความเค็มและอุณหภูมิเป็นปัจจัยควบคุมการเจริญเติบโตของต้นไม้ชนิดต่างๆ ที่เกิดขึ้น
หลังเนินทรายและมีอิทธิพลของต้นไม้ คุณค่าของป่าชายหาดในทางนิเวศวิทยา เป็นเหมือนป้อมปราการคอย
ปกป้องรักษาเนินทรายให้คงอยู่จากอิทธิพลของพายุและคลื่นลม
(4.1) แนวปะการัง
กลุ่มเกาะภูเก็ต มีสภาพพื้นที่ชายฝั่งที่หลากหลายรูปแบบ เนื่องจากได้รับอิทธิพลจาก
สิ่งแวดล้อมแตกต่างกันไป ทั้งนี้ คลื่นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และปริมาณตะกอนบนพื้นทะเลรวมถึงในมวลน้า
ทะเลที่เป็นปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่สาคัญที่ควบคุมพัฒนาการของแนวปะการังทาให้ปะการังแต่ละพื้นที่มีลักษณะโดด
เด่นแตกต่างกัน ในที่นี้จึงจาแนกลักษณะแนวปะการังออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้
1) แนวปะการังฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะภูเก็ตและเกาะต่างๆที่อยู่ใกล้เคียง
เป็นบริเวณที่อยู่ในกาบังจากคลื่นลมมรสุมเฉียงใต้มีตะกอนสะสมมาก พบป่าชายเลนและแหล่งหญ้าทะเลหลายจุด
บริเวณที่ปะการังน้าตื้นก่อตัวได้ ได้แก่ บริเวณเขาสามแหลม แหลมยาง อ่าวหมาน อ่าวมะขาม แหลมพั นวา อ่าว
ฉลอง และหาดราไวย์ เกาะที่อยู่ใกล้เคียง ได้แก่ เกาะสิเหร่ เกาะนาคาใหญ่ เกาะนาคาน้อย เกาะมาลีเกาะรัง เกาะ
ละวะ เกาะเฮ (ที่อยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะภูเก็ต) เกาะตะเภาใหญ่ เกาะตะเภาน้อยและเกาะโหลน
พื้นทะเลบริเวณนี้มีปริมาณตะกอนสะสมอยู่มาก ทาให้ทะเลค่อนข้างขุ่น เมื่อน้าลงเต็มที่จะปรากฏให้เห็นส่วนของ
โซนพื้นที่ราบโผล่พ้นน้าเป็นแนวกว้าง ส่วนของโซนไหลและโซนลาดชันค่อนข้างแคบ กว้างไม่เกิน 5 เมตร และ
สิ้นสุดที่ความลึกไม่เกิน 3 เมตร หรือ 5 เมตร
2) แนวปะการังทางฝั่งตะวันตกตอนล่างของเกาะภูเก็ต และเกาะที่อยู่ใกล้เคียงทาง
ตอนใต้ได้แก่ อ่าวในหาน อ่าวกะตะ อ่าวกะรน เกาะแก้ว เกาะบอน เกาะเฮ เกาะแอว และเกาะไม้ท่อน บริเวณ
เหล่านี้มีชายฝั่งเป็นโขดหิน และมีหาดทรายแทรกอยู่เป็นระยะๆ แนวปะการังได้รับอิทธิพลจากคลื่นลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงใต้มากกว่าในกลุ่มแรก พื้นที่ ในส่วนของเกาะภูเก็ตที่อยู่ในที่บังคับลมมีอยู่จากัด แนวปะการังจึง
สามารถพัฒนาเป็นแนวปะการังขนาดใหญ่เหมือนอย่างในบริเวณอ่าวทางฝั่งตะวันตกตอนบนโดยทั่วไปพื้นที่ทะเล
เป็นทรายหยาบแต่ในบางจุด เช่น ทางตอนเหนือของเกาะเฮ เกาะบอน และเกาะแอว เป็นพื้นที่ได้รับตะกอนที่มา
ตามกระแสน้ าที่ ไหลมาจากฝั่ งตะวันออกของเกาะภู เก็ตแนวปะการั งในเขตนี้ก่ อตัวในระดับความลึ กไม่ เกิ น
10 เมตร บริเวณโซนพื้นราบมักไม่โผล่พื้นน้า
3) แนวปะการังทางฝั่งตะวันตกตอนบนของเกาะภูเก็ต ได้แก่ อ่าวป่าตอง อ่าวกมลา
อ่าวบางเทาและหาดในยาง โดยทั่วไปบริเวณอ่ าวเหล่านี้ เป็นที่กาบังคลื่นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ได้ดีกว่า
บริเวณหาดต่าง ๆ ที่ถัดลงมาทางตอนล่าง แนวปะการังสามารถก่อตัวเป็นพื้นที่กว้างกว่า 10 เมตร
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4) แนวปะการังใกล้เขตทะเลลึกเกาะราชาเป็นกลุ่มที่จัดแยกออกมาเนื่องจากเกาะ
อยู่ห่างออกมาจากแผ่นดินใหญ่ และอยู่ใกล้เขตสันของไหล่ทวีป โดยทั่วไปแนวปะการังในบริเวณเกาะนี้จะก่อตัว
ได้ลึกกว่ากลุ่มทั้งสามดังที่กล่าวข้างต้น
5) กลุ่มปะการังที่ขึ้นอยู่ตามบริเวณที่รับแรงปะทะจากคลื่นลมมรสุมตะวันตกเฉียง
ใต้ลักษณะเช่นนี้ มักพบปะปนอยู่ตามชายฝั่งที่เป็นแนวโขดหินทางฝั่งตะวันตกของเกาะต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น
ปะการั งไม่ ส ามารถก่ อ ตั ว เป็ น แนวปะการั งในพื้ นที่ เ ช่ น นี้ ไ ด้ แต่ จะมี ลั กษณะเป็ น กลุ่ มประชาคมปะการั ง
(Coral community) ที่ขึ้นอยู่บนหิน
ตารางพื้นที่แนวปะการังและสภาพความสมบูรณ์ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
พื้นที่ทาการสารวจ

จังหวัดภูเก็ต
1.เกาะราชาใหญ่
- ด้านตะวันตกเฉียงเหนือ
- ด้านตะวันออก
2.เกาะราชาน้อย
- ด้านตะวันตก
- ด้านตะวันออก
3.ชายฝั่งตะวันตก

พื้นที่แนวปะการัง
(ไร่)

สถานภาพ
ของแนวปะการัง

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
เมื่อเทียบกับข้อมูลที่สารวจ
ในปี พ.ศ.2538-2541

3,752
275

ดีปานกลาง
ดีปานกลาง

มีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง
สภาพคงที่

81
3,396

ดี
ดีมาก
เสียหาย - ดี

มีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง
สภาพคงที่
มีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง

ที่มา : รายงานผลการดาเนินงานประจาปี สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ณ พ.ศ. 2556

ในภาพรวมแนวปะการั ง ของจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ในพื้ น ที่ ที่ เ ปิ ด ออกสู่ ท ะเลลึ ก ส่ ว นใหญ่
มีแนวโน้มสมบูรณ์ปานกลางและสภาพสมบูรณ์ดีถึงดีมากที่ชายฝั่งทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะแอว และเกาะราชา
บริเวณอ่าวทิศเหนือ และชายฝั่งตะวันตกของเกาะ โดยเฉพาะชายฝั่งตามปีกอ่าวต่าง ๆ และตามชายฝั่งด้านใต้
ของเกาะบริวารต่างๆ บริเวณที่มีมากที่สุด ได้แก่ บริเวณชายฝั่งตาบลราไวย์ ชายฝั่งตาบลวิชิต และเกาะต่างๆ
ได้แก่ เกาะบอน เกาะเฮ เกาะโหลน เกาะตะเภาใหญ่ และเกาะตะเภาน้อย ปะการั งที่พ บส่ ว นใหญ่ คื อ
ปะการั งโขด ปะการังเขากวาง ปะการังเขากวางทรงพุ่ม ปะการังเขากวางทรงพุ่มพาน ปะการังวงแหวน
ปะการังช่องเล็กแบบแผ่นปนเคลือบและปะการังช่องเล็กแบบแผ่น
ในปี พ.ศ.2550 มีการสารวจและประเมินการครอบคลุมพื้นที่ของปะการังที่เกาะแอว
เกาะเฮ และเกาะโหลน โดยวิธีการ Photo line transect พบว่า สถานภาพปะการังเกาะแอวในภาพรวม
ทั้งเกาะอยู่ในสภาพดีมาก มีปะการังเป็นปกคลุมประมาณร้อยละ 60 ปะการังตายร้อยละ 17 ปะการังเด่นอยู่
ในหมู่ของปะการังเขากวางสถานภาพของปะการังที่เกาะเฮในภาพรวมทั้งเกาะอยู่ในสภาพดีปานกลาง มีปะการัง
ปกคลุมประมาณ ร้อยละ 38.70 ปะการังตายร้อยละ 37.82 ปะการังเด่นอยู่ในกลุ่มของปะการังโขด สถานภาพ
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ปะการังเกาะโหลนฝั่งตะวันออก โดยภาพรวมทั้งเกาะอยู่ในสภาพดี ปานกลางมีปะการังเป็นปกคลุมประมาณ
ร้อยละ 49 ปะการังตายร้อยละ 47 ปะการังเด่นอยู่ในกลุ่มปะการังโขด
(4.2) หญ้าทะเล
จังหวัดภูเก็ตมีแหล่ งหญ้าทะเลประมาณ 4,500 ไร่ พบหญ้าทะเล 11 ชนิด ได้แก่
หญ้าคาทะเล หญ้าชะเงาเต่า หญ้าเงาแคระ หญ้าเงาใส หญ้าเงาใบเล็ก หญ้าเงาและหญ้าอาพัน หญ้ากุยช่ายเข็ม
หญ้ากุยช่ายทะเล หญ้าชะเงาใบฟันเลื่อย หญ้าชะเงาใบมนและหญ้าต้นหอมทะเล แหล่งหญ้าทะเลพบที่ท่าฉัตร
ไชย บ้ านคลองหยิ ด บ้านคอเอน บ้ านบางดุก -แหลมทราย เกาะนาคาใหญ่ บ้านป่าคลอก-บางโรง อ่าวภูเก็ต
เกาะตะเภาใหญ่ อ่าวตังเข็น อ่าวฉลอง หาดในยาง และเกาะโหลน–อ่าวยน โดยมีพื้นที่แหล่งหญ้าทะเลกว้างที่สุด
อยู่บริเวณบ้านป่าคลอก (ตั้งแต่ปากคลองบางโรงลงมาถึงแหลมยามู) ซึ่งพบกระจายตั้งแต่ระยะ200-1,300 เมตร
จากชายฝั่งทะเล
หญ้าทะเลพบ 9 ชนิด การศึกษาและประเมินสถานภาพหญ้าทะเล ในปี พ.ศ.2550
ด้วยวิธีการศึกษาแบบ Line transect และ Sport check พบว่า พื้นที่แหล่งหญ้าทะเลที่อ่าวป่าคลอกมีขนาด
พื้นที่ 1,925 ไร่ ซึ่งมีความสมบูรณ์ดี บริเวณอ่าวป่าคลอกนี้ เคยพบร่องรอยการกินหญ้าทะเลของพะยูนด้วย
แหล่งหญ้าทะเลขนาดใหญ่อีกแห่งของจังหวัดภูเก็ตอยู่ที่เกาะโหลน–อ่าวยน มีพื้นที่ประมาณ 1,500 ไร่
สภาพทั่วไปของแหล่งหญ้าทะเลในจังหวัดภูเก็ต มีความสมบูรณ์และบางแหล่งมีสภาพ
ตามธรรมชาติ อย่างไรก็ตามแหล่งหญ้าทะเลที่มีสภาพเสื่อมโทรมพบที่อ่าวภูเก็ตและอ่าวฉลอง
(4) ขยะมูลฝอย
จังหวัดภูเก็ตมีพื้นที่ 570.034 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 402,017 คนบ้าน
247,471 หลัง (ข้อมูล กรมการปกครอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) นักท่องเที่ยว ปี 2560 มากกว่า 13 ล้าน
คน ประชากรแฝงจากแรงงานในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวประมาณ 200,000 คน ทาให้ในปี 2560 มี
ปริมาณขยะมากกว่า 859 ตันต่อวั นและมีอัตราเพิ่มมากกว่า ร้อยละ 8.2 ต่อปี ที่เข้าสู่ศูนย์กาจัดขยะมูลฝอย
รวม ซึ่งจังหวัดภูเก็ตมอบให้เทศบาลนครภูเก็ตจัดตั้งศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยรวมเริ่มดาเนินการมาตั้งแต่ปี 2535
ณ พื้นที่ป่าสงวนป่าเลนคลองเกาะผี หมู่ที่ 1 ตาบลวิชิต อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เนื้อที่รวม 291 ไร่ 2 งาน 70
ตารางวา ให้บริการกาจัดขยะจากทุกท้องถิ่นและเอกชน ผู้นาขยะมากาจัดต้องชาระค่ากาจัดขยะ ตันละ 520
บาท ระบบกาจัดขยะหลักประกอบด้วย โรงงานเผาขยะขนาด 250 ตัน/วัน ส่วนเกินนาเข้าพื้นที่ฝังกลบวันละ
ประมาณ 30 ตัน
อัตราการผลิต ปริมาณและองค์ประกอบของขยะมูลฝอยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
และหน่วยงานเอกชนอื่นๆ นาขยะมูลฝอยมากาจัดจานวน 21 แห่ง โดยเป็นอปท. ที่ร่วมลงนามใช้บริการศูนย์
กาจัดขยะมูลฝอยทั้ง 19 แห่ง หน่วยงานเอกชนอื่นๆ ซึ่งไม่ได้ร่วมลงนามฯ ได้นาขยะมูลฝอยมาส่งกาจัด และอีก
ส่วนหนึ่งเป็นขยะสาธารณะ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยรวม
ประมาณ 859 ตัน/วัน โดยได้ แสดงในภาพรวมปริมาณขยะมู ลฝอยในรูปแบบของสถิ ติปริ มาณขยะมูลฝอย
ปีงบประมาณ พ.ศ.2555-2560 รายละเอียดดังตาราง
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ตารางแสดงปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นแยกตามเขตการปกครองระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2560
ที่

หน่วยงาน
2556

ปริมาณขยะส่งกาจัด (ตัน/ปีงบประมาณ)
2557
2558
2559

หน่วยงานที่ร่วมลงนามและนาขยะมาทิ้ง
1 ทน.ภูเก็ต
44,749.1
46,802.8
2 ทม.ป่าตอง
41,398.8
43,144.9
3 ทม.กะทู้
13,399.4
14,143.5
4 ทต.กะรน
12,418.5
15,035.8
5 ทต.เชิงทะเล
2,685.7
2,837.7
6 ทต.เทพกระษัตรี 2,662.1
2,825.3
7 ทต.วิชิต
19,981.0
21,530.8
8 ทต.รัษฎา
20,668.4
21,861.5
9 ทต.ราไวย์
10,906.4
11,626.5
10 ทต.ฉลอง
12,024.2
12,794.8
11 ทต.ศรีสุนทร
8,306.7
9,598.5
12 ทต.ป่าคลอก
2,539.3
3,067.1
13 อบจ.ภูเก็ต
463.1
701.5
14 อบต.กมลา
3,141.6
3,250.6
15 อบต.เกาะแก้ว
4,153.3
4,325.1
16 อบต.เชิงทะเล
4,652.9
5,361.6
17 อบต.เทพกะษัตรี 3,967.9
4,218.9
18 อบต.ไม้ขาว
2,763.6
2,697.9
19 อบต.สาคู
529.7
0.0
หน่วยงานที่ไม่ร่วมลงนามแต่นาขยะมาทิ้ง
20 เอกชน
29,462.7
26,341.5
21 ขยะสาธารณะ
545.4
995.3
รวม
241,419.8 253,161.5
เฉลี่ยตัน / วัน
661
694

2560

ขยะเฉลี่ย (ตัน/วัน)
ปี 59
ปี 60

%
อัตรา
เพิ่ม/ลด
ปี
59/60
+ 2.7
+ 6.9
+ 8.5
+ 9.2
+ 12.6
+ 2.1
+ 9.0
+ 4.5
+ 12.0
+ 6.9
+ 7.0
+ 16.8
+ 36.0
+ 10.1
+ 4.4
+ 16.6
+ 5.9
+ 5.4

47,522.1
45,883.3
15,338.5
15,403.5
3,068.8
2,892.5
24,054.0
22,516.8
12,250.8
13,968.7
10,253.8
4,192.8
879.3
3,540.4
4,458.2
5,574.0
4,466.3
3,439.0
0.0

48,777.0
47,811.6
16,215.0
17,515.5
3,080.9
3,092.8
25,736.3
25,411.2
13,413.0
15,051.4
11,640.1
3,707.0
1,131.0
3,811.6
4,908.2
5,815.4
4,454.2
3,688.9
484.4

49,872.68
50,967.44
17,608.58
19,106.22
3,472.26
3,147.22
28,065.15
26,611.27
15,000.28
16,074.63
12,481.13
4,334.80
1,530.70
4,193.60
5,135.28
6,775.16
4,741.77
3,873.63
4,072.88

133.3
130.6
44.3
47.9
8.4
8.5
70.3
69.4
36.6
41.1
31.8
10.1
3.1
10.4
13.4
15.9
12.2
10.1
1.3

136.6
139.6
48.2
52.3
9.5
8.6
76.9
72.9
41.1
44.0
34.2
11.9
4.2
11.5
14.1
18.6
13.0
10.6
11.2

+ 654.6

31,040.3
1,147.1
271,890.1
745

33,266.3 34,848.60
1,237.6 1,711.64
290,249.4 313,624.87
793
859

90.9
3.4
793.0

95.5
4.7
859.2

+ 5.3
+ 40.9
+ 8.2

ที่มา : ศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ตข้อมูล ณ ปี 2561
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อัตราการเกิดมูลฝอยเฉลี่ยของจังหวัดภูเก็ตระหว่างพ.ศ. 2548-2560
พ.ศ.
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560

ปริมาณมูลฝอย (ตัน/วัน) ประชากรตามทะเบียนราษฎร์*(คน)
513
315,498
530
327,006
520
335,913
526
345,067
549
353,847
603
360,905
661
369,522
694
378,364
745
386,605
794
394,169
859
402,017
เฉลี่ย

อัตราการเกิดมูลฝอย(กก./คน/วัน)
1.63
1.62
1.55
1.52
1.55
1.67
1.79
1.83
1.93
2.01
2.14
1.75

ที่มา : สานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

จากการวิเคราะห์องค์ประกอบทางกายภาพของขยะมูลฝอยทั้ง 2 ชนิด พบว่า ขยะสด หรือขยะ
ที่สุ่มตัวอย่างมาจากรถเก็บขนขยะที่เก็บมาจากถังรองรับขยะ ประกอบด้วยส่วนที่เผาไหม้ได้ร้อยละ 96.54 ได้แก่
ไม้ ใบไม้ เศษผัก เป็นองค์ประกอบหลัก (ร้อยละ 47.52) รองลงมาคือ เศษผ้า/ผ้าอนามัย/ผ้าอ้อม และพลาสติก
(ร้อยละ 15.79 และ 14.89 ตามลาดับ) นอกจากนั้นยังมีกระดาษ ขวดพลาสติกใส เศษอาหาร หนัง สาหรับส่วนที่
เผาไหม้ไม่ได้ ได้แก่ โลหะและแก้ว ซึ่งมีปริมาณร้อยละ 3.46 ของขยะทั้งหมด

รูปแสดงองค์ประกอบทางกายภาพของขยะสด
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ตารางองค์ประกอบของขยะมูลฝอย
องค์ประกอบของขยะมูลฝอย

ร้อยละโดยน้าหนัก
62.70
7.35
18.02
1.15
4.33
0.82
0.68
0.30
1.15
4.14
100.00

ขยะมูลฝอยเปียก
กระดาษ
พลาสติก
เศษผ้า
แก้ว
โลหะ
อลูมิเนียม
หนัง/ยาง
ขยะพิษ
อื่นๆ (ผ้าอ้อมสาเร็จรูป/กระดาษทิชชู/ผ้าอนามัยและอื่นๆ)
รวมทั้งหมด

ที่มา : รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการสารวจและวิเคราะห์องค์ประกอบขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลทั่วประเทศ
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมข้อมูล ณ ปี 2557

เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จัดตั้งเป็นศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยรวม ให้บริการกาจัดขยะมูลฝอย
ทั้งจั งหวัดภูเก็ต โดยมีองค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น (อปท.) ที่ร่ว มลงนามใช้บริการศูนย์กาจัดขยะมูล ฝอย
เทศบาลนครภูเก็ต (MOU) จานวน 19 แห่งและใช้บริการทั้งหมด
ตารางแสดงจานวนและประเภทของรถเก็บขนขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดภูเก็ต
อปท.

พาหนะที่ใช้ในการเก็บขนขยะมูลฝอย(คัน)
ปริมาณขยะ ระยะทางส่งไป
บุคลากรเก็บ
ที่นาไปทิ้ง ถึงสถานที่กาจัด ปิดข้าง
ขนขยะ
คอนเทน บรรทุก
อัดท้าย
ปิคอัพ อื่นๆ รวม
(ตัน/วัน) (กิโลเมตร) เทท้าย
(คน)
เนอร์ เทท้าย

หมายเหตุ

เขตอาเภอเมือง
1. ทน.ภูเก็ต

137

2

3

6

2

2

2

1

16

58

2. ทต.กะรน
3. ทต.วิชิต

52
77

22
8

2
3

2
11

2

4
-

1

1
-

9
17

18
50

4. ทต.รัษฎา

73

4

1

8

1

-

-

-

10

38

5. ทต.ราไวย
6. ทต.ฉลอง
7. อบจ.ภูเก็ต
8. อบต.เกาะแก้ว

41
44
4
14

14
15
2
5

2
1
2
-

7
6
-

1
2
-

-

-

-

10
9
-

20
26
6
-

9. เอกชน

96

-

-

-

-

-

-

-

60

-

10. ขยะสาธารณะ

5

2

-

-

-

4

-

-

4

4

จ้างเอกชนดาเนินการ
บางส่วน

จ้างเอกชนดาเนินการ
บางส่วน

จ้างเอกชนดาเนินการ
ตรวจสอบที่มาของขยะ
ได้ไม่ชัดเจน ไม่สามารถ
ระบุระยะทางได้
กิ่งไม้จากสวนสาธารณะ

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
อปท.
เขตอาเภอกะทู้
1. ทม.กะทู้
2. ทม.ป่าตอง
3. อบต.กมลา
เขตอาเภอถลาง
1. ทต.เชิงทะเล
2. ทต.เทพกระษัตรี
3. ทต.ศรีสุนทร
4. ทต.ป่าคลอก
5. อบต.เชิงทะเล
6. อบต.เทพ
กระษัตรี
7. อบต.ไม้ขาว
8. อบต.สาคู
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พาหนะที่ใช้ในการเก็บขนขยะมูลฝอย(คัน)
ปริมาณขยะ ระยะทางส่งไป
บุคลากรเก็บ
ที่นาไปทิ้ง ถึงสถานที่กาจัด ปิดข้าง
ขนขยะ
คอนเทน บรรทุก
อัดท้าย
ปิคอัพ อื่นๆ รวม
(ตัน/วัน) (กิโลเมตร) เทท้าย
(คน)
เนอร์ เทท้าย
48
140
12

15
15
33

3
-

4
2

1
-

2

-

-

10
4

40
22

10
9
34
12
19

9
8
32
11
16

1
-

3
2
5
-

-

-

1
-

-

5
2
-

8
9
27
-

13

12

-

3

-

-

1

-

4

12

11
11

10
4

4
-

-

-

-

-

-

4
-

16
-

หมายเหตุ

จ้างเอกชนดาเนินการ

จ้างเอกชนดาเนินการ
จ้างเอกชนดาเนินการ

จ้างเอกชนดาเนินการ

ระบบกาจัดขยะมูลฝอย
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต เป็นแบบรวมกลุ่ม Cluster มีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต จานวน 19 แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด จานวน 1 แห่ง เทศบาล
จานวน 12 แห่ง องค์การบริหารส่วนตาบล 6 แห่ง และหน่วยงานเอกชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยมีเทศบาล
นครภูเก็ตเป็นหน่วยงานรับผิดชอบบริหารศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยรวมจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การ
แบ่งกลุ่มพื้นที่เพื่อรองรับการจัดตั้งศูนย์จัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด ได้แก่ ปริมาณขยะมูลฝอย ขอบเขตการ
ให้บริการ ระยะทางขนส่ง เทคโนโลยีการกาจัดขยะมูลฝอย สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยโดยเทศบาลนครภูเก็ตได้
ว่าจ้ าง บริ ษัท บี เทคมิตซูคอร์ปอชั่น จ ากัดเป็นผู้ดาเนินการดูแลและบารุงรักษาระบบเตาเผาขยะมูลฝอย มี
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยประมาณปีละ 61 ล้านบาท หรือประมาณ 607 บาท/ตัน โดยเทศบาลคิดอัตราค่าธรรมเนียมบริการ
กาจัดขยะมูลฝอยในอัตราตันละ 520 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 เป็นต้นมา

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
การจัดทาฐานข้อมูลเพือ่ การ
วางแผน
การจัดการขยะมูลฝอยและสิง่
ปฏิกูล
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แหล่งกาเนิด
ขยะมูลฝอย
การลดอัตราการเกิดขยะมูลฝอย

การมีส่วนร่วมของประชาชน

การคัดแยก
ขยะรีไซเคิล
จาหน่าย/
นากลับมาใช้
ประโยชน์
การติดตามตรวจสอบ
- น้าใต้ดนิ
- อากาศ/กลิ่น
- ดิน
- สุขภาพ

ขยะทั่ว่ไป

ขยะอินทรีย์

หมัก
ปุ๋ย

การเก็บรวบรวม /
การขนส่ง

อปท./เอกชน

ศูนย์กาจัดขยะมูล
ฝอย
จังหวัดภูเก็ต
กาจัด

- จานวนรถ
ขยะ
- ภาชนะ
- จุดเก็บขน
- เส้นทาง
- ความถี่

เตาเผา

ฝัง
กลบ

ขยะ
อันตราย

เก็บขน
(แยกส่วน)
สถานีพกั
ขยะ
กาจัด
(เอกชนที่ได้รับ
อนุญาต)

ศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยรวมจังหวัดภูเก็ต ตั้งอยู่ที่ ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี หมู่ที่ 1 ตาบลวิชิต
อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ได้รับอนุญาตตามประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง กาหนดบริเวณพื้นที่ให้ส่วนราชการ
หรือองค์การของรัฐเข้าใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ฉบับที่ 284/2536 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2536ให้
ใช้ที่ดินป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนคลองเกาะผี บริเวณที่เป็นป่าชายเลนเสื่อมโทรม เนื้อที่รวม 291-2-70 ไร่ มี
อาณาเขตและการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบประกอบด้วย อาคารสานักงานกลุ่มงานสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครภูเก็ต
พื้นที่กาจัดขยะระบบเตาเผา (46 ไร่) อาคารคัดแยกมูลฝอย (8 ไร่) พื้นที่กาจัดขยะแบบฝังกลบ (134 ไร่) พื้นที่
บาบัดน้าเสีย (33 ไร่) พื้นที่ส่วนที่เหลือเป็นพื้นที่ฉนวน (76 ไร่) ตั้งเป็นศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยเมื่อปี พ.ศ.2536
สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยแห่งนี้อยู่ห่างสานักงานเทศบาลนครภูเก็ต ประมาณ 3 กิโลเมตร วิธีการกาจัดขยะมูลฝอย
ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นแบบผสมผสานระหว่างวิธีฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) และเตาเผา
ขยะ (stoker type) โดยบริษัท พีเจที เทคโนโลยี จากัด เป็นผู้ดาเนินการกาจัดขยะมูลฝอยที่เตาเผาขยะ ส่วนการ
กาจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีฝังกลบเทศบาลนครภูเก็ตดาเนินการด้วยตนเองขยะมูลฝอยชุมชนที่เข้าสู่ศูนย์ฯ ทาการชั่ง
น้าหนัก และคัดแยกออกเป็น 2 ประเภท คือ ขยะที่เผาได้ และขยะที่เผาไม่ได้
ขยะที่เผาได้ จะนาไปกาจัดที่โรงเตาเผาขยะมูลฝอย ขนาด 700 ตันต่อวัน มีบ่อรับขยะ ซึ่ง
สามารถรับขยะได้ 10,000 ตัน หมักขยะไว้ในบ่อรับขยะ ประมาณ 5-7วัน ลดความชื้นในขยะเพื่อเตรียมขยะ
เชื้อเพลิงให้เหมาะสมสาหรับการเผาไหม้ ดังนั้นโรงเตาเผาขยะมูลฝอยสามารถรองรับปริมาณขยะสดได้สูงสุดที่
950 ตันต่อวัน จากนั้นนาขยะหมักไปเผาที่อุณหภูมิ 800 – 1,100 องศาเซลเซียส หลังจากเผาแล้วจะเหลือเถ้า
หนักประมาณ ร้อยละ 20 ของขยะที่เผาไหม้ ก๊าซร้อนที่ได้จากการเผาจะนาไปใช้ในการผลิตไอน้า เพื่อผลิต
กระแสไฟฟ้า ก๊าซพิษที่เกิดจากการเผาจะเข้าสู่ระบบกาจัดมลพิษ มีเถ้าเบาเกิดขึ้น ประมาณ ร้อยละ 2 ของขยะ
ที่เผาไหม้กระบวนการทางานของโรงเตาเผาขยะมูลฝอย ขนาด 700 ตัน
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ขยะที่เผาไม่ได้ จะใช้ระบบกาจัดแบบฝั งกลบตามหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ซึ่ง
ปัจจุบันใช้พื้นที่ฝังกลบเต็มแล้วทุกบ่อ รวมทั้งใช้กาจัดเถ้าหนักที่เกิดจากการเผา
สาหรับเถ้าลอยที่เกิดขึ้นจากการเผามูลฝอยจะถูกนาไปกาจัดในบ่อ Secure Landfill ซึ่งมีอยู่
จานวน 1 บ่อ และปัจจุบันมีปริมาณเถ้าเบาเต็มบ่อแล้ว ทางเทศบาลฯ โดยบริษัท พีเจทีฯ จะทาการก่อสร้าง
บ่อ Secure Landfill เพิ่มอีก 1 บ่อ ในปีพ.ศ. 2561
บ่อบาบัดน้าชะมูลฝอยบ่อที่ 1 มีปัญหากลิ่นเหม็นและเกิดแก๊สลอยขึ้นบริเวณผิวหน้าของบ่อ
อย่างต่อเนื่องซึ่งในปีงบประมาณ 2561 เทศบาลนครภูเก็ตได้จัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงบ่อ โดยการ
ลอกล้าง ปูพื้นบ่อด้วย HDPE และทาคันบ่อใหม่

รูปแสดงกระบวนการทางานของโรงเตาเผาขยะมูลฝอย ขนาด 700 ตันต่อวัน
ระบบกาจัดขยะของเทศบาลนครภูเก็ต มีระบบต่าง ๆ ดังนี้
1. ระบบเตาเผาขยะมูลฝอย ปัจจุบันมีจานวน 2 ชุด ประกอบด้วย
1.1 เตาเผาชุดที่ 1 (stoker type)ขนาด 250 ตัน/วัน สร้างด้วยงบประมาณของแผ่นดินซึ่ง
กรมโยธาธิ ก ารออกแบบและก่ อ สร้ า ง แล้ ว มอบให้ เ ทศบาลนครภู เ ก็ ต รั บ ผิ ด ชอบการเดิ น ระบบ
เริ่มดาเนินการเผาขยะมาตั้งแต่ปี 2552 เป็นเตาเผาแบบตะกรับ ขนาด 250ตัน/วัน เป็นอาคารเตาเผาขยะ สูง 6
ชั้น ภายในประกอบด้วย เตาเผา 1ชุด สามารถเผามูลฝอยได้ 250ตัน/วัน ต่อเนื่องตลอด 24ชั่วโมง อุณหภูมิใน
ห้ อ งเผาไหม้ ร ะหว่ า ง 800-900 องศาเซลเซี ย ส มี ร ะบบควบคุ ม มลพิ ษ ทางอากาศที่ บ าบั ด ก๊ า ซ
จากการเผาแบบแห้ ง พร้ อมเครื่ อ งดั ก ฝุ่ น แบบถุ งกรอง และระบบบ าบั ดน้ าเสี ยระบบควบคุ มกลิ่ น/เสี ย ง
ระบบกาจัดเถ้าและระบบผลิตกระแสไฟฟ้ากังหันน้าแบบแรงดันย้อนกลับ กาลัง 2,500 กิโลวัตต์ สามารถผลิต
กระแสไฟฟ้ า สู ง สุ ด ได้ ป ระมาณ 2.5 เมกะวั ต ต์ และไฟฟ้ า ส่ ว นเกิ น จะขายให้ กั บ การไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าค
มีระบบการควบคุมโดยอัตโนมัติตั้งแต่ระบบรับขยะถึงระบบระบายเถ้า สามารถรองรับการกาจัดขยะได้ไม่น้อย
กว่า 80,000ตั น/ปี บ่ อเก็ บขยะสามารถรองรับขยะสะสมได้ 3,000 ตั น ปั จจุ บั นหยุ ดดาเนินการกาจั ดขยะ
เนื่ องจากเตาเผาได้ถู กใช้ งานอย่ างหนั กมานาน มากกว่า 14 ปี จ าเป็ นจะต้ องซ่ อมแซมเตาเผา โดยได้ รั บ
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การสนับสนุนงบประมาณจากแผนการปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2559
ซึ่งอยู่ระหว่างการจั ดทาเอกสารราคากลางและแบบรายละเอียดของโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเตาเผา
ขนาด 250 ตัน วงเงิน 530 ล้านบาท เพื่อเตรียมการหาผู้รับจ้างปรับปรุงเตาเผาต่อไป
1.2 เตาเผาชุดที่ 2 (stoker type)ขนาด 700 ตัน/วัน (จานวน 2 หัวเผา) เทศบาลนคร
ภูเก็ต ได้ให้เอกชน คือ บริษัท พีเจที เทคโนโลยี จากัด มาลงทุ นก่อสร้างและบริหารจัดการโรงเตาเผาขยะมูล
ฝอยชุมชน เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า โครงการได้ดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนพฤษภาคม 2555 เป็น
เตาเผาแบบตะกรับ (stoker incinerator)ลูกสูบ 3 ชั้น มีใบมีดตรงกลางจานวน 2 เตา กาลังการเผา 350 ตัน/
วัน/เตา ความสามารถรองรับปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นของจังหวัดภูเก็ตได้ประมาณ 700 ตัน /วัน ต่อเนื่อง
ตลอด 24ชั่วโมง อุณหภูมิในห้องเผาไหม้ระหว่าง 800-900 องศาเซลเซียส มีระบบควบคุมมลพิษทางอากาศที่
บาบัดก๊าซจากการเผาแบบแห้ง พร้อมเครื่องดักฝุ่นแบบถุงกรอง และระบบบาบัดน้าเสียระบบควบคุมกลิ่น/
เสียง ระบบกาจัดเถ้าและระบบผลิตกระแสไฟฟ้ากังหันน้าแบบแรงดันย้อนกลับ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้า
สูงสุดได้ประมาณ 14 เมกะวัตต์ และไฟฟ้าส่วนเกินจะขายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปัจจุบันเป็นระบบหลัก
ที่ใช้ในการกาจัดขยะมูลฝอยชุมชน
2. ระบบบ่อฝังกลบขยะ มีจานวน 5 บ่อ ใช้พื้นที่รวม 120 ไร่ซึ่งบ่อฝังกลบใช้มาตั้งแต่ปี 2535 มี
ปริมาณขยะสะสมมากกว่า 1 ล้านตัน ปัจจุบันฝังกลบเต็มทุกบ่อโดยปัจจุบันเทศบาลนครภูเก็ตมีการศึกษาแนว
ทางการนาขยะในพื้นที่ฝังกลบมาใช้ผลิตเป็นพลังงานสะอาด โดยการฝังกลบด้วยกระบวนการชีวภาพ-กล
(Biological Mechanical Treatment : BMT) เป็นการผสมผสานระหว่างวิธีย่อยสลายทางชีวภาพและวิธีการ
คัดแยกทางกล โดยทาให้ขยะอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้ง่ายถูกย่อยสลายกลายเป็นก๊าซชีวภาพ และขยะส่วนที่
เหลือจะนามาผ่านการคัดแยกทางกลเพื่อผลิตเป็นขยะเชื้อเพลิง ซึ่งจะต้องบูรณาการรูปแบบการจัดการขยะให้
มีการจัดการที่ดี และมีเทคโนโลยีที่ดีเพื่อรองรับขยะจังหวัดภูเก็ตในระยะยาวมีรายละเอียดดังนี้ บ่อฝังกลบที่ 2
และ 3 มอบหมายเอกชนที่ดาเนินการเตาเผาชุดที่ 2 รื้อบ่อเพื่อนาขยะมูลฝอยเก่าในบ่อไปใช้เป็นเชื้อเพลิงใน
เตาเผา ส่วนบ่อฝังกลบที่ 4 และ 5 เทศบาลนครภูเก็ตเป็นผู้ดาเนินการรื้อบ่อเพื่อนาขยะมาปรับปรุงคุณภาพ
แล้วใช้เป็นเชื้อเพลิงเสริมในระบบเตาเผา และปรับปรุงบ่อฝังกลบบ่อที่ 2 3 4 และ 5 ให้เป็นแบบ Bioreactor
Landfill เพื่อนาก๊าซชีวภาพที่ได้มาใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า โดยจะไม่ดาเนินการรื้อขยะในบ่อฝังกลบ
ที่ 1 ที่ปิดบ่อไปแล้ว เนื่องจากเป็นบ่อที่ตั้งอยู่ใกล้ชุมชนมากที่สุด การรื้อบ่ออาจส่งผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียง
ได้ หากดาเนินการแล้วเสร็จ บ่อฝังกลบเดิมจะสามารถรองรับปริมาณขยะมูลฝอยได้ 300 ตันต่อวัน
3. การจั ด การของเสี ย อั น ตรายแบบศู น ย์ ร วม ศู น ย์ ก าจั ด ขยะมู ล ฝอยรวมจั ง หวั ด ภู เก็ ต
ได้ดาเนินการปรับปรุงอาคารเก็บกักของเสียอันตราย (โดยงบพัฒนาจังหวัด) เพื่อเก็บรวบรวมของเสียอันตราย
ทั้งจังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้ทาพิธีเปิดอาคารเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 โดยมีการรวบรวมของเสียอันตรายและ
ขนส่งมาจากแหล่งกาเนิดทุกแห่งในจังหวัดภูเก็ต ทุกวันที่ 20-25 ของทุกเดือน เพื่อขนส่งของเสียอันตรายไป
กาจัดโดยผู้รับบริการกาจัดของเสียอันตรายที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม และมีประกาศจังหวัด
ภูเก็ต ฉบับลงวันที่ 3 เมษายน 2557 เรื่อง กาหนดประเภท ราคา และหลักเกณฑ์การนาส่งขยะอันตราย ณ
ศูนย์ กาจัดขยะมูล ฝอยจังหวัด ภูเก็ต เพื่อจั ดการของเสียอันตรายประเภทถ่านไฟฉาย แบตเตอรี โทรศัพท์
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หลอดไฟ กระป๋องสเปรย์ จากสถานประกอบการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
จัดการของเสียอันตรายในอัตราเหมากิโลกรัมละ22 บาท ทุกประเภท
4. การจัดการมูลฝอยติดเชื้อแบบศูนย์รวมเทศบาลนครภูเก็ต มีโรงเตาเผาขยะติดเชื้อแบบ
เตาเผา ขนาด 150 กิโลกรัม/ชั่วโมง ซึ่งก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 ซึ่งชารุดไม่ได้ใช้งาน ในปี พ.ศ.2556 จึง
นาส่งขยะติดเชื้อไปยังโรงเตาเผาขยะมูลฝอยชุมชน ขนาด 250 ตัน/วัน มีระบบกาจัดมลพิษอากาศ ระบบการ
จัดการถ่าย เมื่อขยะติดเชื้ อถูกทิ้งลงไปในบ่อขยะ จะถูกเครนคีบขยะนาเข้าไปเตาเผาเพื่อกาจัดทันที(เครนคีบ
ขยะ 1 ครั้ง สามารถกาจัดขยะได้ ครั้งละประมาณ 2-3 ตันขยะ) คุณภาพอากาศที่ปล่อยออกจากปล่องระบาย
มีค่าเป็ น ไปตามมาตรฐาน มีตรวจสอบคุณภาพอากาศด้วยระบบติดตามการตรวจวัดมลพิษแบบต่อเนื่อง
(CEMs) ซึ่งแสดงค่าคุณภาพอากาศที่ปล่อยออกตลอดเวลา ในปีงบประมาณ 2557 จังหวัดภูเก็ตได้จัดสรร
งบประมาณส าหรั บปรั บ ปรุ งประสิ ทธิภาพเตาเผาขยะติดเชื้อของศูนย์กาจัดขยะฯ ประกอบด้วยห้ องเย็น
สาเร็จรูปสาหรับกักเก็บขยะติดเชื้อ ขนาดปริมาตรไม่น้อยกว่า 65 ลูกบาศก์เมตร โรงเตาเผาขยะติด เชื้อแบบ
ระบบเตาเผามูลฝอย (Incinerator) ชนิดควบคุมอากาศ 2 ห้องเผาไหม้ (Controlled Air) อัตราการเผาไหม้
150–200 กิโลกรัมต่อชั่วโมงเชื้อเพลิงชนิดแก็ส LPG และระบบบาบัดอากาศแบบแห้ง ปัจจุบันเปิดดาเนินการ
ให้ บ ริ การเผาขยะติ ดเชื้อในปี งบประมาณ 2559 ส านักงานสาธารณสุ ขจั งหวัดภูเก็ต ได้ผ ลั กดัน ให้ องค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดภูเก็ตมีการบริหารจัดการขยะติดเชื้อผ่านที่ประชุมคณะทางานสนับสนุน
การบริหารจัดการจัดมูลฝอยติดเชื้อ จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2-1/2559 ในเรื่อง 1) การออกข้อกาหนดท้องถิ่น
เรื่องการจัดการมูลฝอยติดเชื้ อ2) การจัดหา/จัดทาที่พักมูลฝอยติดเชื้อในพื้นที่และ3) การจัดซื้อรถเก็บขนมูล
ฝอยติดเชื้อและวางแผนงบประมาณจัดซื้อรถเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ
แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต
สถิติขยะจั งหวัดภูเก็ตปี 2554 - 2570 มีอัตราเพิ่มเฉลี่ ยร้อยละ 7 ต่อปี คาดในปี 2570 จะมี
ปริมาณขยะประมาณ 1,449 ตันต่อวัน ปัจจัยการเพิ่มขยะของจังหวัดภูเก็ต เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวและการ
อพยพของประชากรที่มาประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น โดยแนวโน้มของปริมาณขยะมูลฝอยที่เพิ่มขึ้นของจังหวัดภูเก็ตมา
จากการฟื้นตัวด้านการท่องเที่ยว และอสังหาริมทรัพย์ การลงทุนของรัฐและเอกชนและจานวนนักท่องเที่ยวที่มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นจะยังคงมีผลต่อเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงของปริมาณขยะมูลฝอยต่อไป มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น
เรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง โดยปริมาณขยะมูลฝอยได้เข้าสู่ระดับ 800 ตัน/วันในช่วง 2560 และคาดว่าปริมาณขยะมูล
ฝอยจะสูงระดับ 1,036 ตัน/วัน ในปี 2564 มาตรการเพื่อแก้ปัญหาทั้งด้านการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบกาจัด
และมาตรการเพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยจะยังคงไม่มีผลที่เป็นนัยสาคัญ ซึ่งหากมาตรการมีประสิทธิภาพจะช่วยให้
แนวโน้มของการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะมูลฝอยด้วยอัตราที่ลดลง โดยแนวทางที่จะเป็นไปได้คือการควบคุมอัตรา
การเพิ่มไม่ให้เกิน 5% ต่อปีเป็นต้นไป ซึ่งจะทาให้อัตราการผลิตขยะมูลฝอยต่อประชากรของจังหวัดอยู่ในระดับ
2.50 กิโลกรัม/คน/วัน เทียบกับอัตราการผลิตขยะมูลฝอยต่อประชากร 1.80 กิโลกรัม/คน/วัน ในปี 2560 ทั้งนี้ จาก
การวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ตตามแบบสารวจฐานข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอย จะพบว่า
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตระหว่างเดือนตุลาคม – สิงหาคม 2560 ถูกกาจัดอย่างถูกต้อง
ตามหลั กวิชาการคิดเป็ นร้ อยละ 90.91 ซึ่งเป็นปริมาณขยะที่ถูกเก็บขนทั้งหมด และปริมาณขยะที่ ถูกนาไปใช้
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ประโยชน์มีเพียงร้อยละ 9.09 ทั้งนี้ หากสามารถเพิ่มปริมาณขยะที่ถูกนาไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น จะสามารถลด
ภาระและยืดอายุการใช้งานของระบบเตาเผาขยะมูลฝอยได้
ตารางข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ตตามแบบสารวจฐานข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอย
(ตุลาคม 2559–สิงหาคม 2560)
ปริมาณขยะ

จังหวัด
ภูเก็ต

ที่เกิดขึ้นจริง

(ตัน/วัน)
(ตัน/ปี)
ร้อยละ

945.98
345,283.29
100

ปริมาณขยะที่
ปริมาณขยะที่
เกิดขึ้นใน อปท.
เก็บขนไปกาจัด
พื้นที่ให้บริการ
945.98
859.98
345,283.29
313,893.90
100
90.91

ปริมาณขยะที่
ถูกนาไปใช้
ประโยชน์
86
31,389.39
9.09

ปริมาณขยะ
ที่กาจัด
Incinerator
ถูกต้อง
859.98
859.98
313,893.90 313,893.90
90.91
90.91

การคาดการณ์ปริมาณขยะมูลฝอย
จากผลการศึกษาการคาดการณ์ปริมาณขยะมูลฝอยขององค์การส่วนปกครองท้องถิ่นของ
จังหวัดภูเก็ตของหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กรมควบคุมมลพิษ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อม (DEE) และจังหวัด
ภูเก็ตพบว่าในระยะเวลา 10 ปีข้างหน้าจังหวัดภูเก็ตจะมีปริมาณขยะมูลฝอยประมาณ 900-1,000 ตัน/วัน
หากไม่มีการดาเนินการลดปริมาณขยะมูลฝอย ณ แหล่งกาเนิด โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นของขยะมูลฝอยปริมาณ
ร้อยละ 7
กราฟแสดงการคาดการณ์ปริมาณขยะมูลฝอยภายใน 10 ปีข้างหน้า

หมายเหตุ อัตราการเพิ่มปริมาณขยะมูลฝอยเฉลี่ยร้อยละ 7 ต่อปี
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(5) คุณภาพอากาศ
ในการตรวจวั ดคุ ณภาพอากาศในปี 2558 ของสถานี ตรวจวั ดคุ ณภาพอากาศ บริ เวณ
ศูนย์บริการสาธารณสุข อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ดาเนินการตรวจวัดสารมลพิษในบรรยากาศ ได้แก่ ก๊าซซัลเฟอร์
ไดออกไซด์ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ และฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนอย่าง
ต่อเนื่องโดยมีการรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศเป็นรายเดือน ซึ่งพบว่าคุณภาพอากาศในจังหวัดภูเก็ตจัดอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานหากเปรี ยบเทียบเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป (ประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ.2547) โดยมีรายละเอียดคุณภาพอากาศ ดังนี้
1. ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ตรวจวัดได้อยู่ในช่วง 0-15 ส่วนในพันล้าน
ส่วน (ppb) ไม่มีค่าเกินมาตรฐานโดยพบค่าสูงสุด 15 ส่วนในพันล้านส่วน(ppb) ในเดือนพฤษภาคม 2558
2. ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (NO2) ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ตรวจวัดได้อยู่ในช่วง 0-64 ส่วนในพันล้าน
ส่วน (ppb) ไม่มีค่าเกินมาตรฐาน โดยพบค่าสูงสุด 64 ส่วนในพันล้านส่วน (ppb) ในเดือนตุลาคม 2558
3. ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ตรวจวัดได้อยู่ในช่วง 0-1.90 ส่วนในล้าน
ส่วน (ppm) ไม่มีค่าเกินมาตรฐาน โดยพบค่าสูงสุด 1.90 ส่วนในล้านส่วน (ppm) ในเดือนสิงหาคม 2558
4. ก๊าซโอโซน (O3) ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ตรวจวัดได้อยู่ในช่วง 0-62 ส่วนในล้านส่วน (ppm) ไม่มี
ค่าเกินมาตรฐาน โดยพบค่าสูงสุด 62 ส่วนในล้านส่วน (ppm) ในเดือนมกราคม 2558
5. ฝุ่นละอองเล็ กกว่า 10 ไมครอน (PM10) ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงตรวจวัดได้อยู่ในช่วง 17-209
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ug/m3) มีค่าเกินมาตรฐานโดยพบค่าสูงสุด 209 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ug/m3)
ในเดือนตุลาคม 2558

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
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แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561– 2565)
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)

6) คุณภาพเสียง
สถานการณ์คุณภาพระดับเสียงทั่วไปในสิ่งแวดล้อม บริเวณศูนย์บริการสาธารณสุขอาเภอ
เมือง จังหวัดภูเก็ตที่ตรวจวัดในปี 2557 มีค่าเฉลี่ยของระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ชั่วโมงที่ตรวจวัดภายใน 1 ปี พบว่า
มีค่าอยู่ในช่วง 57.90-82.40 เดซิเบลเอ (dBA) มีจานวนวันที่เกินมาตรฐานค่าระดับเสียงสูงกว่า 70 เดซิเบล
เอ (dBA) รวมจานวน 17 วัน คิดเป็นร้อยละ 4.76 ของวันตรวจวัดทั้งหมด (357 วัน) โดยมีแนวโน้มค่าเฉลี่ย
ของระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ชั่วโมงที่ตรวจวัดภายใน 1 ปี ลดลงจากปีที่ผ่านมา (ปี 2556 ค่าเฉลี่ยรายปี 69.4
เดซิเบลเอ) ทั้งนี้บริเวณที่ทาการตรวจวัดเป็นพื้นที่ริมถนนที่ได้รับเสียงจากการจราจร
ตารางผลการตรวจวัดระดับเสียงจังหวัดภูเก็ต ปี 2557
แหล่งวัดเสียง
ค่าระดับเสียงสูงสุด
ค่าระดับเสียงต่าสุด ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม.
บริเวณพื้นที่รมิ หรือใกล้ถนน
82.40
57.90
61.30
มาตรฐานระดับเสียง*
ไม่เกิน 115 เดซิเบลเอ
ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ
ที่มา : ส่วนมลพิษทางอากาศจากยานพาหนะ สานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ

(7) ข้อมูลสถิติที่สาคัญเชิงพื้นที่
(7.1) สาธารณภัย
สถานการณ์สาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ได้แก่ อุบัติเหตุทางถนนภัยจาก
แผ่นดินไหวและอาคารถล่มภัยจากการคมนาคมทางทะเลภัยจากคลื่นสึนามิภัยจากอุทกภัยและดินโคลนถล่ม
ภัยจากวาตภัยภัยจากอัคคีภัยและขาดแคลนน้า
ตารางแสดงภัยจากอุบัติเหตุทางถนน
ปี พ.ศ.
2556
2557
2558
2559
2560
2561

จานวนครั้งที่เกิดภัย (ครั้ง)
4,654
5,214
4,948
6,260
6,788
6,950

เสียชีวิต (คน)
113
82
100
102
135
87

บาดเจ็บ (คน)
3,401
4,932
3,932
5,917
6,147
5,156

มูลค่าความเสียหาย
15,000,000.00
16,600,000.00
15,600,000.00
41,250,000.00
902,673,000
307,684,000

ที่มา : ตารวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ข้อมูล ณ พฤศจิกายน 2562

ตารางแสดงภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม
ปีที่เกิดภัย
2555*
2556
2557
2558
2559

จานวนครั้งที่เกิด
ภัย (ครั้ง)
2
0
0
0
0

จานวนบ้านเรือน/สถานที่
เสียหาย (หลัง)
840
0
0
0
0

เสียชีวิต
(คน)
0
0
0
0
0

บาดเจ็บ
(คน)
0
0
0
0
0

มูลค่าความเสียหาย
(ล้านบาท)
3.645613
0
0
0
0

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
2560
2561

0
0

84
0
0

0
0

0
0

0
0

ที่มา : สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2562
แผ่นดินไหว ปี 2555 ณ ตาบลศรีสุนทร อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ความรุนแรงขนาด 4.3 ริกเตอร์และความเสียหายขนาด 6
ตามมาตราเมอร์คัลลี่

ตารางแสดงภัยจากการคมนาคมทางทะเล
ที่

วันเดือน ปี

1
2

23 ม.ค. 2556
19 มิ.ย. 2556

3

4 ก.ค. 2556

4

22 ก.ย. 2556

1
2
3

7 มี.ค. 2557
22 มี.ค. 2557
28 เม.ย. 2557

4
5
6

11 ก.ค. 2557
12 ก.ย. 2557
19 ต.ค. 2557

7

21 ธ.ค. 2557

1

13 ม.ค. 2558

2
3
4

7 ก.ค. 2558
18 ส.ค. 2558
18 ธ.ค. 2558

5

31ธ.ค. 2558

1

12 ม.ค. 2559

2
3

25 ม.ค. 2559
10 ก.พ. 2559

ผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิต
หมายเหตุ
(คน)
(คน)
- เรือบรรทุกสิ่งของ "หลักเมือง 9"กับเรือหางยาว
เรือโดนกัน
- เรือสปีดโบ๊ท"จันทร์ดารา1"
1
ใบจักรเรือโดน
นักท่องเที่ยว
- เรือบรรทุกสินค้าสัญชาติบังคลาเทศ
6
2
คลื่นลมแรง
Hope/s2cx
- เรือสปีดโบ๊ทนนทศักดิ์ ชนกับเรือศศิญานนท์
5
รวมปี 2556
11
3
- เรือบรรทุกสินค้า"ธนภรณ์"
ไฟไหม้
- เรือสปีดโบ๊ท ดีด1ี
เครื่องยนต์เสีย
- เรือสปีดโบ๊ทของ บ.นนทศักดิ์มารีน ชนกับเรือ
5
เรือโดนกัน
สตาร์อันดามัน
- เรือบรรทุกสินค้า ซีครุยส์ ล่ม
คลื่นลมแรง
- เรือโชคสมบูรณ์15
ไฟไหม้
- เรือสปีดโบ๊ทซีสตาร์ 29 ชนกับเรืออวนลากสิน
40
2
เรือโดนกัน
พิชัย 11
- เรือตกปลาอิเลคทริคบลูมล่ม
ชนกับกองหิน
รวม ปี 2557
45
2
-เรือวาสนาวารีถูกเรือสินค้าชื่อ Phuong
เรือโดนกัน
Nam69 สัญชาติเวียดนามชน
- เรือบรรทุกสินค้า "สินธุภูเก็ต" ล่ม
3
คลื่นลมแรง
- เรือโดยสารท่องเที่ยวสปีดโบ๊ท บริษัทหงษ์ฟ้า
1
1
เรือโดนกัน
- เรื อ ใบ Lamina สั ญ ชาติ อิ น โดนี เ ซี ย ชนกั บ
เรือโดนกัน
เรือประมงไดหมึกจ.พรภัทร์สิณี
- เรือบรรทุกไม้จากเมียนมาร์
เรือแตก
รวม ปี 2558
1
4
- เรือโดยสารท่องเที่ยว บริษัท ภูเก็ตพัชรีทัวร์
1
เรือโดนกัน
จากัด กับ เรือประมงหางยาว
- เรือ พีพีไอร์แลน วิลเลจ
1
ไฟไหม้
- เรืออ๊อสไทย 2
ชนกับขอนไม้
ชื่อเรือ/ประเภทเรือ

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
ที่

วันเดือน ปี

4

8 มิ.ย. 2559

5

30 ส.ค.2559

1

25 พ.ค.2560

1
2
3
4
5
6
7

13 มี.ค.2561
5 ก.ค. 2561
5 ก.ค. 2561
5 ก.ค. 2561
17 ก.ค.2561
3 พ.ย.2561
14 พ.ย.2561
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ชื่อเรือ/ประเภทเรือ
- เรือโดยสารท่องเที่ยว “ช. หงส์ฟ้า 20” ของ
บริษัท หงส์ฟ้า มารีน จากัด กับเรือชลกิจ 856
ของบริษัท แมนด้า มารีน จากัด
- เรือโดยสารท่องเที่ยว “นิกร มารีน 168”
รวม ปี 2559
- เรือสัญชาติพม่า
รวม ปี 2560
-เรือเพลายาวคว้า
- เรือฟินิกส์ล่ม
- เรือเซเนราต้า ล่ม
- เรือเจ็ทสกี พลิกคว้า
- เรือเจ็ทสกี พลิกคว้า
- เรือเพลิงไหม้
- เรือเพลิงไหม้

รวม ปี 2561
รวมปี 2556 - 2561

ผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิต
หมายเหตุ
(คน)
(คน)
22
2
เรือโดนกัน

30
53
56
41
2
-

3
1
47
1
-

99
209

49
61

ไฟไหม้เรือ
อับปาง
คลื่นลมแรง
คลื่นลมแรง
คลื่นลมแรง
คลื่นลมแรง
คลื่นลมแรง
ฟ้าผ่า
ไฟที่เกิดจากการ
ทาอาหาร
ลุกลาม

ตารางภัยจากอุบัติเหตุทางน้าพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
ปี พ.ศ.
2558
2559
2560

เสียชีวิต
4
54
3

บาดเจ็บ
1
7
16

สูญหาย
-

มูลค่าความเสียหาย (บาท)
ประมาณ 10,000,000 บาท
ประมาณ 8,700,000 บาท
ประมาณ 5,000,000 บาท

ที่มา: กองกากับการ 8 กองบังคับการตารวจน้า ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2560

ตารางภัยจากอุทกภัยและดินโคลนถล่ม
ปี พ.ศ.

อาเภอ

2559

เมืองภูเก็ต
ถลาง
กะทู้
รวม
เมืองภูเก็ต
ถลาง

2560

จานวนภัย
(ครั้ง)
21
2
1
24
11
5

เสียชีวิต
(คน)
-

บาดเจ็บ
(คน)
-

ความเสียหาย
(บาท)
400,000.00
n/a
58,800.00
458,800.00
900,000
1,579,493

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
ปี พ.ศ.

อาเภอ
กะทู้
รวม
เมืองภูเก็ต
ถลาง
กะทู้
รวม
เมืองภูเก็ต
ถลาง
กะทู้
รวม

2561

2559-2561

86

จานวนภัย
(ครั้ง)
0
16
2
6
8
34
13
1
48

เสียชีวิต
(คน)
1
1
1

บาดเจ็บ
(คน)
2
2
2

ความเสียหาย
(บาท)
2,479,493
1,300,000.00
1,579,493.00
58,800.00
2,938,293.00

ที่มา : สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2562

ตารางภัยจากอัคคีภัย
ปี พ.ศ.

อาเภอ

2557

เมืองภูเก็ต
ถลาง
กะทู้
รวม
เมืองภูเก็ต
ถลาง
กะทู้
รวม
เมืองภูเก็ต
ถลาง
กะทู้
รวม
เมืองภูเก็ต
ถลาง
กะทู้
รวม
เมืองภูเก็ต
ถลาง
กะทู้

2558

2559

2560

2561

จานวนภัย
(ครั้ง)
49
7
19
75
54
23
12
89
49
6
9
64
14
6
20
32
2
5

บ้านเสียหาย
(หลัง)
15
2
9
26
1
5
6
5
3
8
3
-

เสียชีวิต
(คน)
1
-

บาดเจ็บ
(คน)
-

ความเสียหาย
(บาท)
498,000.00
104,922.00
n/a
602,922.00
249,465.00
526,659.00
n/a
776,124.00
n/a
452,390.00
n/a
452,390.00
2750000
453380.8
3,203,380.8
1,299,000
10,000
-

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
ปี พ.ศ.

จานวนภัย
(ครั้ง)
39

อาเภอ
รวม

87
บ้านเสียหาย
(หลัง)
3

เสียชีวิต
(คน)
-

บาดเจ็บ
(คน)
-

ความเสียหาย
(บาท)
1,309,000

ที่มา: สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2562

ตารางภัยจากวาตภัย
ปี พ.ศ.

อาเภอ

2558

เมืองภูเก็ต
ถลาง
กะทู้
รวม
เมืองภูเก็ต
ถลาง
กะทู้
รวม
เมืองภูเก็ต
ถลาง
กะทู้
รวม
เมืองภูเก็ต
ถลาง
กะทู้
รวม

2559

2560

2561

จานวนภัย
(ครั้ง)
25
8
33
11
10
1
22
20
11
1
32
5
10
0
15

บ้านเสียหาย
ทั้งหลัง
-

บ้านเสียหาย
บางส่วน
23
15
38
7
34
41
37
17
54
22
15
37

ความเสียหาย
(บาท)
294,582.00
43,924.81
338,506.81
22,569.00
77,559.92
5,000.00
105,128.92
335,964
87,275.78
33,000
456,239.78
60,807
77,679.65
138,486.65

ที่มา : สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2562

ตารางสถิติการขาดแคลนน้าตั้งแต่เดือนมกราคม - เมษายน 2558
พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
เดือน

มกราคม

อาเภอ

เมือง
ถลาง
กะทู้
กุมภาพันธ์ เมือง
ถลาง

ตาบล หมู่บ้าน
(แห่ง) (แห่ง)
2
2
2

หมู่บ้าน

ร้อย
ละ

ทั้งหมด
(แห่ง)

11 25.00
11 25.00
7 15.20

44
44
46

ราษฎรที่ได้รับ
ผลกระทบ
(คน)
2,743
2,743
2,526

การให้ความช่วยเหลือ

ถังน้า ปริมาณน้าที่
รถบรรทุก
(ครัวเรือน)
สารอง แจกจ่าย
น้า(คัน)
(ถัง)
(ลิตร)
524
15
701,000
524
15
- 1,220,000
477
15
480 2,225,000

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
เดือน

มีนาคม

เมษายน

รวม

อาเภอ

กะทู้
เมือง
ถลาง
กะทู้
เมือง
ถลาง
กะทู้

ตาบล หมู่บ้าน
(แห่ง) (แห่ง)
2
2
4
4
1
19

ร้อย
ละ

11 25.00
7 15.20
19 33.3
10 21.7
5 26.3
81 187

88
หมู่บ้าน
ทั้งหมด
(แห่ง)

ราษฎรที่ได้รับ
ผลกระทบ
(คน)

44 2,743
46 2,526
57 3143
46 2997
19
440
346 19,861

การให้ความช่วยเหลือ

ถังน้า ปริมาณน้าที่
รถบรรทุก
(ครัวเรือน)
สารอง แจกจ่าย
น้า(คัน)
(ถัง)
(ลิตร)
524
15
- 1,220,000
477
15
480 2,929,500
774
17
- 3,843,000
607
7
480 1,673,000
100
4
- 1,032,000
4,007
103 1,440 14,843,500

ที่มา : สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2558

1.3 ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่
ในการจัดทาข้อมูลการวิเคราะห์ปัญหา ความต้องการและศักยภาพของประชาชนในพื้นที่ จังหวัดได้มี
แนวทางการบูรณาการในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ในระดับพื้นที่ (Area based) โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาจังหวัดโดยผ่านการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วนเพื่อให้ เกิดความสอดคล้องเชื่อมโยง มีเอกภาพและประสิทธิภาพและให้แผนงาน/โครงการที่จะ
ดาเนินการในพื้นที่จังหวัดได้มีความเชื่อมโยงกับปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ประกอบด้วย
พื้นที่ของ 3 อาเภอ ดังนี้
1.3.1 อาเภอเมืองภูเก็ต แบ่งการปกครองออกเป็น 8 ตาบล ได้แก่ ตาบลวิชิต ตาบลรัษฎา ตาบล
เกาะแก้ว ตาบลฉลอง ตาบลราไวย์ ตาบลกะรน (นอกเขตเทศบาลนครภูเก็ต) ตาบลตลาดใหญ่ ตาบลตลาดเหนือ
(อยู่ในเขตเทศบาลนครภูเก็ต) 44 หมู่บ้าน 26 ชุมชน มีหน่วยบริหารราชการท้องถิ่น จานวน 7 แห่ง ได้แก่ เทศบาล
ตาบล 5 แห่ง คือ เทศบาลตาบลวิชิต เทศบาลตาบลรัษฎาเทศบาลตาบลฉลอง เทศบาลตาบลราไวย์เทศบาลตาบล
กะรน องค์การบริหารส่วนตาบล 1 แห่ง คือ องค์การบริ หารส่วนตาบลเกาะแก้ว และเทศบาลนคร 1 แห่ง คือ
เทศบาลนครภูเก็ตมีประชากรทั้งสิ้น 249,562 คน เป็นศูนย์กลางของจังหวัดในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านการเมืองการ
ปกครอง การค้าการลงทุน มีห้างสรรพสินค้าระดับพรีเมี่ยม ครบครัน มีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลทั้ง 3 ด้าน มีชายหาดที่
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ เช่น หาดกะตะ หาดกะรน หาดราไวย์ อ่าวฉลอง แหลมพรหมเทพ เกาะที่เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวทางทะเล มีศักยภาพด้านการศึกษา ได้กาหนดตาแหน่งการพัฒนาไว้เป็นเมืองท่องเที่ยวนานาชาติอีกทั้ง
เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และมีความโดดเด่นอย่างมาก เช่น ย่านเมืองเก่า (Old Tower) ใน
สไตล์ชิโน-โปรตุกีส

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
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ตารางสรุปปัญหาความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่อาเภอเมืองภูเก็ต
ประเด็นปัญหา/ความ
ต้องการ
1. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ
1.1 โครงสร้างพื้นฐาน

สาเหตุของปัญหาความ
ต้องการ
- การจราจรติดขัด ถนน/
ทางหลวงไม่ สามารถ
รองรั บ ปริ ม าณรถและ
การจราจรบนท้องถนนได้

พื้นที่ประสบปัญหา

- ต.วิชิต
- ต.รัษฎา
- ต.เกาะแก้ว
- ต.ฉลอง
- ต.ราไวย์
- ต.กะรน
- ต.ตลาดใหญ่
- ต.ตลาดเหนือ
- ระบบระบายน้ า คู - ต.กะรน
ระบายน้า คลองไม่สามารถ - ต.รัษฎ
ระบายน้าได้ทันในช่วงฝน - ต.ราไวย์
ตกหนัก ทาให้น้าท่วมขัง
- เ ส้ น ท า ง ค ม น า ค ม - ต.วิชิต
สาธารณะระหว่างหมู่บ้าน - ต.รัษฎา
คับแคบ ไม่สะดวกในการ - ต.เกาะแก้ว
สัญจร/ถนนชารุด
- ต.ฉลอง
- ต.ราไวย์
- ต.กะรน
- ต.ตลาดใหญ่
- ต.ตลาดเหนือ
- ไฟฟ้าสาธารณะ
- ต.วิชิต
- ต.รัษฎา
- ต.เกาะแก้ว
- ต.ฉลอง
- ต.ราไวย์
- ต.กะรน
- ต.ตลาดใหญ่
- ต.ตลาดเหนือ
1.2 ปัญหาแหล่งท่องเที่ยว - แหล่งท่องเที่ยวขาดการ - ต.วิชิต
เสื่อมโทรม
ดูแลปรับปรุงรักษา
- ต.รัษฎา
- ต.เกาะแก้ว
- ต.ฉลอง
- ต.ราไวย์
- ต.กะรน

แนวทางแก้ไข
-พัฒนาเส้ นทางที่ ใช้ สัญจรการ
จัดทาทางลอด/ทางยกระดับ

- ขยายปรั บปรุ งขุ ดลอกในการ
ระบายน้า

- ท้องถิ่นสารวจตรวจสอบและ
ซ่อมแซมปรับปรุง บารุงรักษา

- จัดให้มีไฟแสงสว่างสาธารณะ

- อนุ รั ก ษ์ แ ละพั ฒ นาแหล่ ง
ท่องเที่ยว

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
ประเด็นปัญหา/ความ
ต้องการ

สาเหตุของปัญหาความ
ต้องการ
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พื้นที่ประสบปัญหา

- ต.ตลาดใหญ่
- ต.ตลาดเหนือ
1.3 การขาดแคลนแรงงาน - ขาดแคลนแรงงานทั้ ง - ต.วิชิต
ภาคบริการ การท่องเที่ยว - ต.รัษฎา
และแรงงานก่อสร้าง และ - ต.เกาะแก้ว
อุตสาหกรรมประมง
- ต.ฉลอง
- ต.ราไวย์
- ต.กะรน
- ต.ตลาดใหญ่
- ต.ตลาดเหนือ
2. ปัญหาด้านสังคม
2.1 การศึกษา
- ศู นย์ พั ฒนาเด็ กเล็ กไม่ - ต.รัษฎา
สามารถรองรั บ เด็ ก ได้
เพียงพอ
2.2 สาธารณสุ ข และ - โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม - ต.วิชิต
อนามัย
สุขภาพตาบลมีเจ้าหน้าที่ - ต.รัษฎา
และพยาบาลไม่ เพียงพอ - ต.เกาะแก้ว
กั บ ผู้ รั บ บริ ก าร โดยจั ด - ต.ฉลอง
บุคลากรให้เพียงพอในการ - ต.ราไวย์
บริการ
- ต.กะรน
- ต.ตลาดใหญ่
- ต.ตลาดเหนือ
- ขาดแคลนเครื่องมือทาง - ต.วิชิต
การแพทย์
- ต.รัษฎา
- ต.เกาะแก้ว
- ต.ฉลอง
- ต.ราไวย์
- ต.กะรน
- ต.ตลาดใหญ่
- ต.ตลาดเหนือ
2.3 การขาดแคลนน้ า - น้าประปาไม่เพียง
- ต.กะรน
อุปโภคบริโภค
- ต.ราไวย์
- ต.วิชิต
3. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.1 ปัญหาการบุกรุก
- มีการบุกรุกก่อสร้างที่อยู่ - ต.วิชิต
ทาลายพื้นที่ป่าชายเลน อาศัยในพื้นที่ป่าชายเลน - ต.รัษฎา

แนวทางแก้ไข

- พัฒนาฝีมือแรงงาน

- ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พิจารณาขยายศูนย์พัฒนาเด็ ก
เล็ก
- จัดให้มีศูนย์บริการทุกชุมชน

- สนั บสนุ นเครื่ องมื อทาง
การแพทย์

- การก่อสร้างฝายน้าล้น
- การขยายเขตประปา
- การขุดเจาะน้าบาดาล
- บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
ประเด็นปัญหา/ความ
ต้องการ
และการบุกรุกที่
สาธารณประโยชน์

สาเหตุของปัญหาความ
พื้นที่ประสบปัญหา
ต้องการ
และพื้นที่
- ต.เกาะแก้ว
สาธารณประโยชน์
- ต.ฉลอง
- ต.วิชิต
- ต.รัษฎา
- ต.เกาะแก้ว
- ต.ฉลอง
- ต.ราไวย์
- ต.กะรน
- ต.ตลาดใหญ่
- ต.ตลาดเหนือ
- การปล่ อยน้ าเสี ยลงสู่ - ต.วิชิต
แม่น้าลาคลองและทะเล - ต.รัษฎา
- ต.เกาะแก้ว
- ต.ฉลอง
- ต.ราไวย์
- ต.กะรน
- ต.ตลาดใหญ่
- ต.ตลาดเหนือ
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แนวทางแก้ไข
- จัดทาแนวเขตที่สาธารณะให้
ชัดเจน

3.2 ปั ญหาขยะมู ล ฝอย - การจัดเก็บขยะมูลฝอย
และการกาจัดขยะมูลฝอย ของท้ องถิ่ น ตกค้ างและ
การเก็บไม่ทั่วถึงทุกพื้นที่
โรงเผาขยะไม่ ส ามารถ
รองรั บ ปริ มาณขยะที่
เพิ่มขึ้นได้

- ปรับปรุงระบบการจัดเก็บขยะ
ขององค์ ก รการปกครองส่ ว น
ท้ อ งถิ่ นให้ มี ประสิ ทธิ ภ าพ
ครอบคลุมทุกพื้นที่
- จัดหาสถานที่ฝังกลบ
- รณรงค์ การคั ดแยกขยะและ
การรีไซเคิล

3.3 ปัญหาน้าเสีย

- บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง

4. ปัญหาด้านความมั่นคง
4.1 ปัญหายาเสพติด
- การแพร่ระบาดของ
ยาเสพติ ด ทั้ ง ในสถาน
ประกอบการและ
หมู่ บ้ า น/ชุ ม ชนส่ ง ผล
กระทบต่อความเป็นอยู่
ของประชาชน

- ต.วิชิต
- ต.รัษฎา
- ต.เกาะแก้ว
- ต.ฉลอง
- ต.ราไวย์
- ต.กะรน
- ต.ตลาดใหญ่
- ต.ตลาดเหนือ
4.2 ความปลอดภัยในชีวิต - การลักทรัพย์ในเคหะ
- ต.วิชิต
และทรัพย์สิน
สถาน การชิงทรัพย์ และ - ต.รัษฎา
การกระทาความผิด
- ต.เกาะแก้ว
เกี่ยวกับชีวิตและทรัพย์สิน - ต.ฉลอง
ของประชาชนและ
- ต.ราไวย์
นักท่องเที่ยวมีแนวโน้มเพิ่ม - ต.กะรน
สูงขึ้น
- ต.ตลาดใหญ่
- ต.ตลาดเหนือ

- ดาเนินปราบปรามการกระทา
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดโดย
เข้มงวด
- เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
หมู่บ้าน/ชุมชนใน การป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
พื้นที่
- เสริมสร้างความเข้าใจในการ
เ ป็ นเ จ้ า ข องบ้ า นที่ ดี ขอ ง
ผู้ประกอบการในหมู่บ้าน/ชุมชน
ต่อนักท่องเที่ยว

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
ประเด็นปัญหา/ความ
ต้องการ
4.2 ที่ดินทากิน

สาเหตุของปัญหาความ
พื้นที่ประสบปัญหา
ต้องการ
- เกษตรกรขาดแคลนทีด่ ิน - ต.กะรน
ทากิน
- ต.ราไวย์
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แนวทางแก้ไข
-จั ด สรรที่ ดิ น เพื่ อ การเกษตร
ให้แก่เกษตรกร

การประชุมประชาคมเพื่อบูรณาการเเผนเชิงพื้นที่ในเขตอาเภอเมืองภูเก็ต

1.3.2 อาเภอถลาง แบ่งการปกครองออกเป็น 6 ตาบล ได้แก่ ตาบลเทพกระษัตรี ตาบลศรีสุนทร
ตาบลเชิงทะเล ตาบลป่าคลอก ตาบลไม้ขาวและตาบลสาคูมีจานวน 46 หมู่บ้าน 9 ชุมชน มีประชากรทั้งสิ้น 106,009
คน (ข้อมูลกรมการปกครอง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) เป็นอาเภอที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง คือ มี
ประวัติความเป็นมา ทางด้านประวัติศาสตร์ มีความเป็นชุมชนที่อยู่ร่วมกันระหว่างไทยพุทธและมุสลิม มีประเพณี
และวัฒนธรรมที่สืบสานกันมาช้านาน มีต้นทุนทางสังคม คือความเป็นชุมชนที่อยู่ร่วมกันอย่างพี่น้อง มีประเพณี
วัฒนธรรมที่หลากหลาย มีธรรมชาติที่สวยงาม ทั้งทางบกและทางทะเล มีการประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร
โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจ เช่น ยางพารา ปาล์มน้ามัน ผลไม้ ฯลฯ โดยได้กาหนดตาแหน่ งการพัฒนาไว้ คือ เมือง
ท่องเที่ยวนานาชาติบนฐานของการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่
ยั่งยืน โดยได้วิเคราะห์ปัญหาความต้องการของประชาชนไว้ ดังนี้
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ตารางสรุปปัญหาความต้องการของพื้นที่อาเภอถลาง
ประเด็นปัญหา/
สาเหตุของปัญหาความต้องการ
พื้นที่ประสบปัญหา
ความต้องการ
1.ด้านเศรษฐกิจ
1.1 การขาดแคลน - การขาดแคลนแรงงานทั้ ง ภาค ปัญหากระจายอยู่ในพื้นที่
แรงงาน
บริการการท่องเที่ยวและแรงงาน ทุกตาบล
ก่อสร้าง และอุตสาหกรรมประมง

1.2 ค่ าครองชี พสู ง - พื้ น ที่ ไ ม่ ส ามารถผลิ ต สิ น ค้ า
สิ น ค้ า อุ ป โ ภ ค อุ ป โ ภ ค บ ริ โ ภ ค ไ ด้ ต า ม ค ว า ม
บริโภคมีราคาแพง ต้ อง กา ร ต้ อง น า เ ข้ า ม า จ า ก
ต่างจังหวัด
1 . 3 ปั ญ ห า ด้ า น - เส้นทางหลักเข้าตัวเมืองภูเก็ตและ
โครงสร้างพื้นฐาน แหล่งท่องเที่ยวมีปัญหาการจราจร
ติดขัด

ปัญหากระจายอยู่ในพื้นที่
ทุกตาบล

ปัญหากระจายอยู่ในพื้นที่
ทุกตาบล

- คู ร ะบายน้ า คลองไม่ ส ามารถ ปัญหากระจายอยู่ในพื้นที่
ระบายน้าได้ทันในช่วงฝนตกหนัก ทุกตาบล
ทาให้น้าท่วมขัง
- น้าประปาไม่เพียงพอ
ปัญหากระจายอยู่ในพื้นที่
ทุกตาบล
- ถนนทางสาธารณะในตรอกซอย ปัญหากระจายอยู่ในพื้นที่
ชารุด
ทุกตาบล
2. ปัญหาสังคม
2.1 ปั ญหาด้ าน - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่สามารถ
การศึกษา
รองรับเด็กได้เพียงพอ

ปัญหากระจายอยู่ในพื้นที่
ทุกตาบล

แนวทางแก้ไข

-พัฒนาฝีมือแรงงาน
-น าเข้ า แรงงานต่ า งด้ า ว/
จดทะเบียนแรงงานต่างด้าว
ให้ ค รอบคลุ ม ทุ ก สาขา
อาชีพที่ขาดแคลน
- ควบคุมราคาสินค้ าให้อยู่
ในราคาที่เหมาะสม

-พัฒนาเส้นทางที่ใช้สัญจร
การจั ด ท าทางลอด/ทาง
ยกระดับ
-จัดระเบียบการจราจร
-จัดให้มีรถขนส่งสาธารณะ
-จัดระเบียบการจอดรถ
-ขยายปรั บ ปรุ ง ขุ ด ลอก
คลอง
-ขยายเขตประปา
-จัดหาแหล่งน้าบ่อบาดาล
บ่อน้าตื้น
- องค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้ อ งถิ่ น ส ารวจตรวจสอบ
และซ่อมแซมปรับปรุง
- ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้ อ งถิ่ น พิ จ ารณาขยาย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ขยาย
เกณฑ์อายุเข้าเรียนตั้งแต่
2 - 3 ปี ) แ ล ะ จั ด ก า ร
เรี ย นการสอน 2 ภาษา
(ภาษาอังกฤษ)
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ประเด็นปัญหา/
สาเหตุของปัญหาความต้องการ
พื้นที่ประสบปัญหา
ความต้องการ
2.2 ปั ญหาด้ าน -โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลมี ทุกตาบล
สาธารณสุ ข และ เจ้าหน้าที่และพยาบาลไม่เพี ยงพอ
อนามัย
กับผู้รับบริการ
-ขาดแคลนเครื่องมือทางการแพทย์
-เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ไม่ได้รับวัคซีน
พื้นฐานอย่างทั่วถึงทุกคน
3.ปัญหาทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.1 การบุกรุก
- มี การบุ กรุ กก่ อสร้ างที่ อยู่ อาศั ย ปัญหากระจายอยู่ในพื้นที่
ทาลาย
ใ น พื้ น ที่ ป่ า ช า ย เ ล น แ ล ะ ที่ ทุกตาบล
ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณประโยชน์
แลสิ่งแวดล้อม

แนวทางแก้ไข
จัดให้มีศูนย์บริการชุมชน
-สนั บ สนุ น เครื่ อ งมื อ ทาง
การแพทย์
-รณรงค์ ใ ห้ พ่ อ แม่ น าบุ ต ร
หลานเข้ า รั บ วั ค ซี น ตาม
กาหนด
- ใ ห้ มี ก า ร บั ง คั บ ใ ช้
กฎหมายอย่างจริงจัง

3. 2 ปั ญ หา กา ร - มี ก ารจั บ จองพื้ น ที่ ช ายหาดซึ่ ง
ประกอบอาชี พใน เป็นแหล่งท่องเที่ยวสาคัญในการ
พื้นที่ชายหาด
ให้บริการร่ม เตียง การนวดแผน
ไทย การขายของและการ
ให้บริการเกี่ยวกับกิจกรรมทางน้า
3.3 ปั ญ หาแหล่ ง - แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วขาดการดู แ ล
ท่องเที่ยวเสื่อมโทรม ปรั บปรุ ง ต้ องการให้ มี การพั ฒนา
และจัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยว
3.4 ปั ญหาขยะ - การจั ด เก็ บ ขยะมู ล ฝอยของ
มูลฝอย
ท้องถิ่นตกข้างและการจัดเก็บไม่
ทั่ ว ถึ ง ทุ ก พื้ น ที่ โรงเผาขยะไม่
สามารถรองรับขยะที่เพิ่มได้

ปัญหากระจายอยู่ในพื้นที่
ทุกตาบล

- จัดระเบียบการประกอบ
อาชี พ ในพื้ น ที่ ช ายหาดที่
เป็นแหล่งท่องเที่ยวสาคัญ

ทุกตาบล

3. 5 ปั ญ หา กา ร - การปล่ อ ยน้ าเสี ย ที่ ไ ม่ ผ่ า นการ
ปล่ อ ยน้ าเสี ย ลงสู่ บ า บั ด ล งแ ม่ น้ า ล า ค ล องขอ ง
แม่น้าลาคลอง
โรงแรม สถานประกอบการ
- เ รื อ โ ด ย ส า ร ป ล่ อ ย น้ า เ สี ย
น้ามันเครื่อง ขยะลงในทะเล

ปัญหากระจายอยู่ในพื้นที่
ทุกตาบล

- อนุรักษ์และพัฒนาแหล่ ง
ท่องเที่ยว
- จัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยว
-ปรับปรุงระบบการจัดเก็บ
ขยะขององค์ ก รปกครอง
ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น ใ ห้ มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ
ครอบคลุมทุกพื้นที่
-ขยายโรงเผาขยะรองรั บ
ขยะที่เพิ่มขึ้น
-จัดหาสถานที่ฝังกลบ
- รณรงค์การคัดแยกขยะ
และการรีไซเคิล
- บั ง คั บ ใ ช้ ก ฎ ห ม า ย
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่าง
จริงจัง
- ให้มีการดาเนินการตาม
กฎหมายกับผู้ประกอบการ
ที่ฝ่าฝืนตามกฎหมาย

ปัญหากระจายอยู่ในพื้นที่
ทุกตาบล

ปัญหากระจายอยู่ในพื้นที่
ทุกตาบล
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ประเด็นปัญหา/
สาเหตุของปัญหาความต้องการ
พื้นที่ประสบปัญหา
ความต้องการ
4. ปัญหาด้านความมั่นคง
4.1 ปัญหาแรงงาน - คนต่ า งด้ า วทั้ งเข้ า เมื อ งถู ก ต้ อ ง ปัญหากระจายอยู่ในพื้นที่
ต่างด้าว
หลบหนี เ ข้ า เมื อ ง บางส่ ว นมา ทุกตาบล
ประกอบอาชีพโดยผิดกฎหมาย
4.2 ความปลอดภัย - การลักทรัพย์ในเคหะสถาน การ ปัญหากระจายอยู่ในพื้นที่
ในชีวิตและทรัพย์สิน กรรโชกทรั พ ย์ และการกระท า ทุกตาบล
ค ว า ม ผิ ด เ กี่ ย ว กั บ ชี วิ ต แ ล ะ
ทรั พ ย์ สิ น ของประชาชนและ
นักท่องเที่ยวมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

95
แนวทางแก้ไข
- จัดระเบียบแรงงานต่างด้าว
- บั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายการ
ทางานของคนต่างด้าวอย่าง
เคร่งครัด
-จั ด ก าลั ง เจ้ า หน้ า ที่ แ ละ
อาสาสมัครออกตรวจตรา
พื้นที่
- ติ ด ตั้ ง กล้ อ ง CCTVใ ห้
ครอบคลุมทุกพื้นที่
- ส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว ม
ของประชาชนในการดูแล
รักษาความปลอดภัย

การประชุมประชาคมเพื่อบูรณาการเเผนเชิงพื้นที่ในเขตอาเภอถลาง

1.3.3 อาเภอกะทู้ แบ่งการปกครองออกเป็น 3 ตาบล ได้แก่ ตาบลกะทู้ ตาบลป่าตอง และตาบล
กมลา 6 หมู่บ้าน 26 ชุมชน มีประชากร ณ วันที่ 31 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 ทั้งสิ้น 58,935 คน อาเภอกะทู้ถือ
ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญมีสถานที่ท่องเที่ยวเป็นจานวนมาก โดยอาเภอกะทู้กาหนดเป้าหมายการพัฒนา
อาเภอ คือ “กะทู้อาเภอแห่งการท่องเที่ยว ปลอดภัยน่าอยู่ มีมาตรฐานสากล หลากหลายเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม
นาสู่คุณภาพชีวิตที่ดี และมีการพัฒนาด้วยนวัตกรรม” สิ่ งส าคัญที่จะต้องดาเนินการให้อาเภอกะทู้ เป็นแหล่ ง
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ท่องเที่ยวที่มีชายหาดระดับนานาชาติ และเป็นชายหาดที่สวยงามขึ้นชื่อระดับโลก เช่น หาดป่าตอง หาดกมลา โดย
ต้องมีการบริการให้นักท่องเที่ยวมีความสะดวกในทุกๆ ด้าน ได้แก่
- ด้านความปลอดภัย นักท่องเที่ยวทุกคนที่เดินทางมาจะให้ได้รับความปลอดภัยสูงสุดในด้าน
การเดินทาง การใช้ชีวิตประจาวันในการท่องเที่ยวและทรัพย์สินที่มีอยู่
- ด้านการพักอาศัย จะต้องมีการพัฒนาและอานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวให้เกิดความ
ประทับใจ
- ด้านอาหารการกิน ต้องมีความปลอดภัย ถูกสุขอนามัย
- ด้านการบริการ การต้อนรับต้องสร้างความประทับใจให้ได้ อย่าให้มีการเอารัดเอาเปรียบ
รวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ต้องบริการนักท่องเที่ยวอย่างเต็มประสิทธิภาพ
ตารางสรุปปัญหาความต้องการของพื้นที่อาเภอกะทู้
ประเด็นปัญหา/
ความต้องการ
1.ปั ญ หาการขาด
แคลนน้ าอุ ป โภค
บ ริ โ ภ ค แ ล ะ
การเกษตร

2 . ปั ญ ห า เ รื่ อ ง
สาธารณู ปโภคและ
โครงสร้างพื้นฐาน

3.ปั ญ หาด้ า นขยะ
มลภาวะและ
สิ่งแวดล้อม

สาเหตุของปัญหา
ความต้องการ
- ประชาชนไม่ มี น้ า
อุปโภคบริโภคเพียงพอ
ในช่วงฤดูแล้ง เนื่องจาก
น้าประปาไม่เพียงพอ
- ประชาชนไม่มี ที่เก็ บ
น้าไว้ใช้ในฤดูแล้งหรือ
ฝนทิ้งช่วง
- ประชาชนต้ อ งการ
ความปลอดภั ย และ
ต้องการให้มีทางเท้าใน
การเดินทางสัญจร
- ถนน สะพาน ช ารุ ด
เนื่องจากน้าหลาก
- น้ าไหลไม่สะดวกท่ อ
น้าอุดตัน เนื่องจากไม่
มีการปรับปรุงหรือขุก
ลอกคูระบายน้า
- ต้องการให้ขจัดสิ่งกีด
ขวางการไหลเวียนของ
น้า
- ต้องการให้มีการจัดเก็บ
ขยะอย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ
- ขาดการดูแลบารุงรักษา
ระบบบาบัดน้าเสีย

พื้นที่ประสบปัญหา

แนวทางแก้ไข

- ต.กะทู้
- ต.กมลา

- ขยายระบบประปา เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
มีน้าใช้อุปโภคบริโภคเพียงพอ
- สร้างถังเก็บน้าให้แก่ชุมชนที่ขาดแคลนน้า
- จัดสร้างฝายชะลอน้า

ต.กะทู้

- ปรั บ ปรุ ง ทางเท้ า ในพื้ น ที่ ต าบลกะทู้ ทุ ก
เส้นทาง

- ต.กะทู้
- ต.ป่าตอง

- ขุดลอกคลอง
- จั ด หารถขยะมาบริ ก ารประชาชนอย่ า ง
พอเพียง
- รณรงค์ประชาชนให้ช่วยกันลดขยะ
- จั ด ระบบการบริ ห ารจั ด เก็ บ ขยะให้ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- จัดกิจกรรมรณรงค์ปิดไฟ 1 ชม. เพื่อลดโลก
ร้อน

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
ประเด็นปัญหา/
ความต้องการ

4.ปัญหาเรื่องสังคม

สาเหตุของปัญหา
ความต้องการ
- ขาดการดูแลรักษา
ระบบบาบัดน้าเสีย
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-จัดจ้างเอกชนมาดูแลระบบน้าเสีย
-ตรวจสอบกระบวนการและประสิทธิภาพการ
บาบัดน้าเสีย

- ปั ญหายาเสพติ ด ต.กะทู้
ต้ อ งการให้ รั ฐ แก้ ไ ข
อย่างจริงจัง
- ปัญหาหนี้นอกระบบ
- ปัญหาความแตกแยก
ทางความคิดของคนใน
ชุมชน

5.ปั ญหาด้ านความ - กา ร เ พิ่ ม ขึ้ นของ
ปลอดภั ยในชี วิ ต ประชาชนแ ล ะ กา ร
และทรัพย์สิน
เติบโตอย่างรวดเร็ว ทา
ให้ เกิ ดปั ญหาความไม่
ปลอดภั ยในชี วิ ตและ
ทรัพย์สิน
- ประชาชนต้องการให้
ภ า ค รั ฐ ดู แ ล ค ว า ม
ปลอดภัยด้านชีวิตและ
ทรัพย์สิน
6. ปั ญ หาแรงงาน - แรงงานต่างด้าวขาด
ต่างด้าว
ความรู้ความเข้าใจใน
กระบวนการกฎหมาย
แ ล ะ ร ะ เ บี ย บ ก า ร
ประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต าม
กฎหมายไทย
7 . ปั ญ ห า ด้ า น - ปัญหาเศรษฐกิจโลก
เศรษฐกิจ
โลกตกต่าทาให้เกิดผล
กระทบนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ลดลง

แนวทางแก้ไข

- ต.กะทู้
-ต.ป่าตอง

- จัดอบรมเยาวชนเพื่ อสร้ างจิ ตส านึกในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
- จัดตั้งศูนย์ป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชน
- จั ด ตั้ งศู น ย์ ป้ องกั น ปั ญ หายาเสพติ ดนอก
โรงเรียน
- จัดอบรมความรู้แก่ผู้ทวงหนี้นอกระบบ
- จัดให้มีงานประเพณี เพื่อสานความสามัคคี
ให้เกิดในชุมชน
- จั ดอบรมให้ ความรู้ แก่ สมาชิ กอาสาสมั คร
พิทักษ์ชุมชน
- จัดอบรมสร้างความเข้าใจแก่ผู้นาชุมชน ให้มี
จิตสาธารณะในการปกป้องและดูแลชุมชน
- ติดตั้งระบบ CCTV ให้ครบทุกจุดสี่ยง
- จัดกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

- ต.กะทู้

- จัดอบรมให้ความรู้แก่แรงงานต่างด้าว

ต.ป่าตอง

- จัดงานเทศกาลท่องเที่ยว ณ หาดป่าตอง
- จั ด อบรมผู้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ โรงแรม
เรื่องการต้อนรับดูแลนักท่องเทีย่ ว

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
ประเด็นปัญหา/
ความต้องการ
8.ปัญหาจราจร

สาเหตุของปัญหา
พื้นที่ประสบปัญหา
ความต้องการ
- ปั ญ หาการจราจร ต.ป่าตอง
ติดขัด
- ปัญหาการขับรถที่ฝ่า
ฝืนกฎหมาย

9.ปัญหาน้าท่วม

- ฝนตกหนัก ระบายน้า - ต.กะทู้
ไม่ทันทาให้เกิดปัญหา - ต.กมลา
น้าท่วม
- คูคลองตื้นเขิน

10.ปัญหาการจัดการ - ประชาชนต้องการ - ต.กมลา
และการบริหาร
ให้มีการจัดระบบการ
ชายหาด
บริหารชายหาดให้มี
ความยั่งยืนและเพิ่ม
รายได้ให้แก่ประชาชน
- ต้องการให้นักท่องเที่ยว
ได้รับบริการที่ดีเสมอ
ภาค
11.ปัญหาภัยพิบัติ - เกิดภาวะน้าท่วม
-ต.กมลา
ธรรมชาติ น้าท่วม
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- น าการศึ ก ษาออกแบบเกี่ ย วกั บ เส้ น ทาง
การจราจรของเขตป่าตอง
- จั ดอบรมให้ ความรู้ และสร้ างจิ ตส านึกด้ าน
การจราจรให้เยาวชน
- จั ดจุ ดจอดรถและจุ ดห้ ามจอด และ
ดาเนินการใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
- ศึกษาออกแบบพัฒนาระบบการป้องกันน้า
ท่วมการระบายน้าให้มีคุณภาพ
- ตรวจสอบคูระบายน้าให้ปลอดจากสิ่งกีดขวาง
เพื่อให้น้าไหลสะดวกอย่างสม่าเสมอ
- จัดตั้งงบประมาณเพื่อขุดลอกคูคลองที่ตื้นเขิน
- การส่ งเสริ มกลุ่มอาชี พ การสนั บสนุ นกลุ่ ม
อาชีพให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
- การส่งเสริมการท่องเที่ยว

-จัดตั้งงบประมาณเพื่อขุดลอกคูคลองทุกสาย

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
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การประชุมประชาคมเพื่อบูรณาการเเผนเชิงพื้นที่

1.3.4 สรุปปัญหาและความต้องการที่สาคัญในภาพรวมของจังหวัดภูเก็ตที่ผ่านมามี ดังนี้

1) ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการคมนาคมขนส่ง มีการกระจายอยู่ในบาง
พื้นที่ของทั้ง 3 อาเภอ
2) ปัญหาเรื่องการบริหารจัดการน้าเพื่อการอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะพื้นที่ในเขต
ชุมชนและเมืองใหญ่ของทั้ง 3 อาเภอ
3) ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว และประชาชน
มีการกระจายอยู่ในบางพื้นที่ทั้งในย่านเมืองและแหล่งท่องเที่ยวของทั้ง 3 อาเภอ
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4) ปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรม การบริหารจัดการขยะ/
น้าเสีย มีการกระจายตามพื้นที่ต่าง ๆ ทั้งย่านชุมชน/เมือง/สถานที่ท่องเที่ยวของทั้ง 3 อาเภอ
5) ปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะ พื้นที่ชายหาด พื้นที่ป่า/ป่าชายเลน กระจายไป
ตามพื้นที่ต่าง ๆ ของทั้ง 3 อาเภอ
6) ปัญหาน้าท่วมในพื้นที่และถนนสายหลัก ซึ่งจะกระทบกับปัญหาด้านการจราจร
และปัญหาอื่น ๆ ในบริเวณถนนสายหลักโดยเฉพาะถนนสาย 402 และถนนสายรองอื่น ๆ เช่น
ย่านเทศบาลเมืองป่าตอง ย่านเมืองเก่า (Old Town) เป็นต้น
7) ปัญหายาเสพติดและปัญหาเกี่ยวข้องต่อเนื่อง ซึ่งกระจายอยู่ในบางพื้นที่ของทั้ง
3 อาเภอ
8) ปัญหาแรงงานต่างด้าว โดยกระจายอยู่ตามพื้นที่ต่าง ๆ ของทั้ง 3 อาเภอ
9) ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านการท่องเที่ยวทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ
ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวของทั้ง 3 อาเภอ
10) ปัญหาการบริหารจัดการภาครัฐ ที่ยังขาดความคล่องตัวในการบริหาร
จัดการและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างของจังหวัดภูเก็ตทีม่ ีการเติบโตและ
พัฒนาอย่างรวดเร็ว
1.4 ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดในช่วงทีผ่ ่านมา
1.4.1 จังหวัดภูเก็ตได้ดาเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดตามแผนพัฒนาจังหวัด
ในช่วงปีที่ผ่ านมา (พ.ศ.2561-2565) ( ฉบั บทบทวน พ.ศ.2563 ) โดยได้มีการทบทวนยุทธศาสตร์และกาหนด
วิสัยทัศน์ไว้ว่า “ศูนย์กลางการท่องเที่ยว การศึกษา นวัตกรรมบริการในระดับมาตรฐานนานาชาติ และการพัฒนาที่
ยั่งยืน” และกาหนดเป้าประสงค์รวมของยุทธศาสตร์ไว้ ดังนี้
1) เศรษฐกิจของจังหวัดมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง มีศักยภาพเอื้อต่อการลงทุนและมีการ
กระจายรายได้อย่างเป็นธรรม โดยทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์
2) มีระบบการศึกษานานาชาติที่มีมาตรฐานระดับสากล
3) เป็นเมืองนวัตกรรมการบริการ มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็น ประชาชนและนักท่องเที่ยวมี
ความเชื่อมั่นในมาตรฐานความปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตที่ดี
4) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโต อย่างมั่นคงและยั่งยืน
 มีประเด็นการพัฒนา 3 ประเด็น ดังนี้
1) การพัฒนาสู่เมืองเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และบริการมูลค่าสูงระดับนานาชาติ
(Value based economy and high value service)
2) การพัฒนาเมืองเพื่อรองรับการเติบโตที่ทันสมัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Smart City)
3) การพัฒนาคน สังคม บริการรัฐ และการจัดการความมั่นคง ความปลอดภัยและความสงบ
เรียบร้อย (Human resource, Social development and Security Management)

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)

101

 แนวทางการพัฒนาประกอบด้วย 13 แนวทางการพัฒนา ได้แก่
1) พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูง ทางด้านธรรมชาติ วัฒนธรรม และ MICE สู่
ศูนย์กลางเมืองการท่องเที่ยวระดับโลก
2) สร้างนวัตกรรมทางทางการเกษตรของจังหวัดที่มีศักยภาพที่แข่งขันได้
3) ส่งเสริมให้จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองศูนย์กลางของการศึกษาในระดับนานาชาติ
4) เสริมสร้างขีดความสามารถของจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์รองรับการท่องเที่ยว
5) พัฒนาขีดความสามารถจังหวัดภูเก็ตในการเป็นศูนย์กลางการพัฒนาการบริการด้านกีฬา แบบ
ครบวงจรระดับนานาชาติ (International Sport Complex)
6) พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลแบบบูรณาการ ระบบการคมนาคม และโลจิสติกส์ (ทางบก
ทางน้า ทางอากาศ และทางราง) ของจังหวัดภูเก็ตเพื่อรองรับการเป็นเมืองนานาชาติ
7) พัฒนาสภาพแวดล้อมเมือง ภูมิทัศน์เมือง ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ ทันสมัย ระดับสากล (Smart city)
8) พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศน์
และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่มีความยั่งยืน
9) ส่งเสริมการพัฒนาเมืองสีเขียว การใช้พลังงานสะอาด และส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
10) เสริมสร้างศักยภาพการพึ่งตนเองทางพลังงาน และความมั่นคงของน้า
11) พั ฒนาศั กยภาพคนสู่ สั งคมสุ ขภาวะและพหุ สั งคม สร้ างโอกาสในการเข้ าถึ งสิ ทธิ และ
สวัสดิการทางสั งคมในทุกกลุ่ มวัยอย่ างเท่าเทียม สั งคมที่ตื่นรู้และทันการเปลี่ ยนแปลง เชื่อมโยงอาเซียนและ
ประชาคมโลก
12) พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้มีความคล่องตัวสูง สมรรถนะสูง มีระบบบริการที่มี
คุณภาพ ทันสมัยและได้มาตรฐาน
13) พัฒนาศักยภาพระบบการจัดการความสงบเรียบร้อยสู่เมืองแห่งความปลอดภัย
1.4.2 ผลการดาเนินการและการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ในการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา ได้ดาเนินการบูรณาการจากทุก
ภาคส่วนในพื้นที่ในการร่วมกันในการพัฒนาแก้ไขปัญหาต่าง ๆ แต่ก็สามารถดาเนินการพัฒนาและแก้ไขปัญหา
ความต้องการได้เพียงบางส่วนเท่านั้น ทั้งนี้ยังไม่ครอบคลุมทุกประเด็นปัญหา เนื่องจากงบประมาณที่จัดสรรลงสู่
พื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่อนข้างน้อยและจากัด เมื่อเทียบกับปัญหาและความต้องการพัฒนาในพื้นที่ ทั้งในส่วนของ
งบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัด งบประมาณปกติของส่วนราชการ และจังหวัดภูเก็ตยังมีโครงการที่สาคัญและ
จาเป็นเร่งด่วนในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ โดยเฉพาะบางโครงการจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการตัดสินใจ
ในเชิงนโยบาย เพื่อมิให้เสียโอกาสในการพัฒนาแต่ยังขาดการสนับสนุนงบประมาณและติดขัดในเรื่องของข้อ
ระเบียบและกฎมาย เพื่อที่จะขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาและประเด็นการพัฒนาให้บรรลุเป้าประสงค์ที่จังหวั ด
ได้กาหนดไว้ต่อไป
สาหรับผลการดาเนินการที่ผ่านมาและการแก้ไขปัญหาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในส่วนของ
งบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัดสามารถสรุปได้ดังนี้
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1) การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ/การท่องเที่ยวและบริการ
จากการที่จังหวัดภูเก็ตมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วทั้งในส่วนของการลงทุน
ภาคเอกชนในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และจานวนนักท่องเที่ยวที่นิยมเดินทางเข้ามายังจังหวัดภูเก็ตอย่างต่อเนื่อง
ทุกปี รวมทั้งการเคลื่อนย้ายประชากรเข้ามาทางานในจังหวัดภูเก็ต นามาซึ่งปัญหาและความต้องการด้านต่าง ๆ ทั้ง
ปัญหาที่เกี่ยวเนื่องมาจากภาคธุรกิจการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นเศรษฐกิจหลักของจังหวัด ปัญหาการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานในด้านต่างๆ เพื่อให้สามารถรองรับการเจริญเติบโตของเมือง โครงการส่วนใหญ่จึงเน้นการพัฒนาปรับปรุง
ด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ เช่นโครงสร้างพื้นฐานด้านน้า ด้านถนน เพื่อแก้ไขปัญหาน้าอุปโภคบริโภค ปัญหาน้าท่วมขังและแก้ไขปัญหาการจราจร โครงการเพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยว ก่อสร้างถนนเข้าสู่แหล่ง
ท่องเที่ยว การปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการ โครงการ
สร้างความสัมพันธ์บ้านพี่สู่บ้านน้อง และ ITOP FORUM เพื่อส่งเสริมศักยภาพของภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวระดับโลก
หรือการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ( Land mark ) ของจังหวัด เช่นการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอ่างเก็บน้าบาง
เหนียวดา การพัฒนาเมืองริมคลองท่าแครง นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงบ้านพักพิงสุนัขจรจัด และปรับปรุงภูมิทัศน์
เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์จังหวัดภูเก็ตให้เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก มีการสร้างเอกลักษณ์ค่านิยมคนภูเก็ตคนตง
ห่อ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการ การพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรที่มีศักยภาพในการแข่งขัน ผลิตภัณฑ์
และตลาดเพื่อการท่องเที่ยว เป็นต้น ซึ่งโครงการดังกล่าว ได้ช่วยแก้ไขปัญหาของการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของ
จังหวัดภูเก็ตได้เป็นบางส่วนตามที่ได้กล่าวไว้เบื้องต้น ทั้งนี้ในด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวก็ยังมี
ปัญหาในการดาเนินการที่รอการแก้ไขอีกหลายด้านตามที่ได้กล่าวมาแล้ว
ตารางแสดงจ านวนโครงการและงบประมาณที่ ไ ด้ รั บ การจั ด สรรรายปี ด้ า นเศรษฐกิ จ /การ
ท่องเที่ยวและบริการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2557
2558
2559
2560
2561
2562

โครงการ
5
3
13
18
9
10

วงเงินงบประมาณ(บาท)
47,874,300
21,076,200
11,377,100
116,878,900
55,656,400
139,832,300

สัดส่วนร้อยละ
37.98
16.80
6.95
58.83
28.52
70.86

2) การพัฒนาด้านสังคม
เป็ นโครงการเกี่ ยวกั บการพั ฒนาคุ ณภาพชี วิ ตของประชาชนโดยเฉพาะการพั ฒนาด้ าน
สาธารณสุข ซึ่งจังหวัดภูเก็ตมีเป้าหมายที่จะเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและเป็นศูนย์กลางด้าน
Medical Hub การดาเนินการสาคัญที่ช่วยในการพัฒนาระบบสาธารณสุขและช่วยในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพ
ด้านการรักษาพยาบาล โดยการพัฒนาที่ผ่านมาได้มีการดาเนินการที่สาคัญ เช่น การติดตั้งศูนย์การช่วยเหลือทาง
การแพทย์ฉุกเฉิน นอกจากจะตอบสนองทางด้านการแพทย์ แล้วยังตอบสนองการเป็นเมือง Phuket Smart City ซึ่ง
ตรงนี้ คือ Smart Health Care ซึ่งจะเป็นลักษณะของรถพยาบาลแบบรวมศูนย์ที่จะช่วยลดจานวนการเสียชีวิตของ
ผู้ป่วยฉุกเฉินได้เป็นอย่างมาก รถพยาบาลแบบรวมศูนย์ AOC (Ambulance Operation Center ) ได้ถูกพัฒนาขึ้น
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เพื่อใช้ช่วยเหลือให้ทีมแพทย์ฉุกเฉินทางานได้ง่ายขึ้น โดยการใช้งบพัฒนาจังหวัด นอกจากนี้ยังมีความเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับครอบครัว การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP การตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยของ
วัตถุดิบ และผู้ประกอบการร้านอาหาร ผลิตภัณฑ์ชุมชน และเรื่องความปลอดภัยของประชาชนในการข้ามถนน เป็น
ต้น จะเห็นได้ว่าโครงการด้านการพัฒนาสังคมโดยเฉพาะรถ AOC (Ambulance Operation Center ) เป็นโครงการ
ที่ดีซึ่งสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีประสบเหตุฉุกเฉินได้เป็นอย่างดี ซึ่งเหมาะสมกับเมืองท่องเที่ยว และ Smart
City อย่างมาก
ตารางจานวนโครงการและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรแยกรายปี ด้านการพัฒนาสังคม
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2557
2558
2559
2560
2561
2562

จานวนโครงการ
5
3
3
3
8 /งบการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ
5

วงเงินงบประมาณ(บาท)
47,874,300
21,076,200
11,377,100
18,100,000
78,591,200

สัดส่วนร้อยละ
37.98
16.80
6.95
9.11
40.27

39,828,200

20.18

3) การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศน์ป่าชายเลน
เพื่อป้ องกันการกัดเซาะชายฝั่ ง โดยมี โครงการที่ ส าคัญ ได้ แก่ โครงการอนุ รักษ์ พันธุกรรมพืชอั นเนื่องมาจาก
พระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เป็นการดาเนินการในการนาเยาวชนเข้าค่ายอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมการสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช การทาแปลงป่าถาวรในพื้นที่ป่าชายหาดและ
ป่าชายเลน การจัดทาฐานข้อมูลและบันทึกข้อมูลพันธุกรรมพืช นอกจากนี้ ยังมีโครงการ Phuket Green Island
ภูเก็ตเกาะแห่งการแห่งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งดาเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์
ป่ า และความหลากหลายทางชี วภาพ ด้วยการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ในพื้ นที่ป่ารอยต่ อป่าชายเลน – ป่ าพรุ (
Ecotour Tourism) เป็ นต้ น ซึ่ งโครงการเหล่ านี้จะตอบสนองและช่ วยเหลื อในการแก้ ไขปั ญหาที่ เกี่ยวข้ องกั บ
สิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี โดยการปลูกจิตสานึกและหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้จังหวัด
ภูเก็ตจาเป็นอย่างยิ่งที่ควรดาเนินโครงการเกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อมเพราะจะช่วยรักษาธรรมชาติได้เป็นอย่างดี
ตารางจานวนโครงการและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรแยกรายปี ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติฯ
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2557
2558
2559
2560
2561
2562

จานวนโครงการ
2
3
3
4
5
2

วงเงินงบประมาณ(บาท)
21,401,500
15,885,000
36,912,000
35,234,300
60,873,300
9,006,200

สัดส่วนร้อยละ
16.98
12.67
22.57
17.74
31.19
4.59
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4) การพัฒนาด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
โครงการส่ วนใหญ่ จะเน้ นด้ านเพิ่ มประสิ ทธิภาพด้ านความปลอดภั ยทั้ งด้านสาธารณภั ย
อาชญากรรม การรักษาความมั่นคง การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของประชาชน มาตรการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ ให้ทันต่อรูปแบบอาชญากรรมในปัจจุบัน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีโครงการที่สาคัญ ได้แก่ โครงการเสริมสร้างความปรองดองและ
สมานฉันท์ ซึ่งเป็นการดาเนินการในส่วนของกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ มีการสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ โครงการภูเก็ตเมืองแห่งความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย ซึ่ง
ดาเนินเกี่ยวกับการจัดระเบียบสังคม การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกชายหาด และที่สาธารณประโยชน์ การ
ตรวจสอบการกระทาผิดเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว เป็นต้น โดยโครงการเหล่านี้จะตอบสนองในด้านการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย และเรื่องของความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ได้เป็นอย่าง
ดี
ตารางจานวนโครงการและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรแยกรายปี ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2557
2558
2559
2560
2561
2562

จานวนโครงการ
5
4
3

วงเงินงบประมาณ(บาท)
15,520,300
20,455,300
8,619,600

สัดส่วนร้อยละ
9.49
10.30
4.37

5) การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
เป็นโครงการที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการจังหวัดแบบบูรณาการ ซึ่งการใช้
จ่ายเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด ทั้งช่วยในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดให้บรรลุเป้าหมาย สนองตอบต่อ
ปั ญหาความต้ องการของประชาชนในพื้ นที่ ได้ อย่ างรวดเร็ ว เช่ น การด าเนิ นการประชุ ม ก.บ.จ. การประชุ ม
คณะอนุกรรมการจัดทาแผนจังหวัด การมีส่วนร่วมของภาคีต่าง ๆ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของจังหวัดในด้าน
ต่าง ๆ ซึ่งจะทาให้การบริหารงานจังหวัดเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการร่วมกันกันมากขึ้น
ตารางจานวนโครงการและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรแยกรายปี ด้านการบริหารจัดการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2557
2558
2559
2560
2561
2562

จานวนโครงการ
วงเงินงบประมาณ(บาท)
สัดส่วนร้อยละ
1
8,000,000
6.35
1
8,000,000
6.38
1
8,000,000
4.89
1
8,000,000
4.02
โครงการถูกจัดอยู่ในผลผลิตการพัฒนาด้านสังคม
1
8,000,000
4.05

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
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ผลการดาเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จังหวัดภูเก็ต ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 จ านวนทั้ ง สิ้ น 21 โครงการ (รวมค่ าใช้ จ่ ายในการบริ ห ารงานจั งหวั ดแบบบู รณาการ) วงเงิ น
งบประมาณ 197,346,300 บาท โดยมีผลการดาเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ดังนี้

ผลผลิต

การพัฒนาด้านสังคม
การบริหารจัดการด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
การรักษาความมั่นคง
และความสงบ
การพัฒนาด้านเกษตร
การพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยวและบริการ
รวม 5 กลุ่มผลผลิต

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

จานวน
โครงการ

วงเงินที่ได้รับ
การจัดสรร
(บาท)

ร้อยละ

6
2

39,828,200
9,066,200

3

เบิกจ่ายแล้ว
(บาท)

ร้อยละ

20.18
4.59

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ
(โครงการ)
5
1

27,181,515.69
5,863,278.35

13.77
2.97

8,619,600

4.37

3

8,619,600.00

4.37

1
9

9,215,000
130,617,300

4.67
66.19

5

5,525,802.10
43,306,690.30

2.80
21.94

21

197,346,300

100.00

14

90,496,886.44

45.86

หมายเหตุ : มีโครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน 14 โครงการ อยู่ระหว่างดาเนินโครงการ 6 โครงการ และ
ถูกพับไปตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 1 โครงการ
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แบ่งเป็นรายโครงการ
ผลการ
ผลการดาเนินงาน
ผลผลิต/โครงการ
ก่อหนี้
วงเงินได้รับ
เบิกจ่าย
แล้วเสร็จ/
(งบลงทุน)
จัดสรร
อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม
1.โครงการศูนย์การช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉิน
จังหวัดภูเก็ต

16,300,000
(งบลงทุน
5 รายการ)

16,159,000

16,159,000

แล้วเสร็จ

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
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ผลการ
ก่อหนี้
(งบลงทุน)

ผลการดาเนินงาน
เบิกจ่าย
แล้วเสร็จ/
อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

ผลผลิต/โครงการ

วงเงินได้รับ
จัดสรร

2.โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว แก้ไข
ปัญหาสังคมจังหวัดภูเก็ต
3.โครงการส่งเสริมพัฒนากลไกการตลาด ผลิตภัณฑ์
OTOP เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
4.โครงการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยของ
วัตถุดิบและผู้ประกอบการอาหาร ผลิตภัณฑ์ชุมชน –
สินค้า OTOP ในจังหวัดภูเก็ต
5.โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณชุนชนหน้า
มัสยิดริมถนนสายหลัก

692,000
(งบดาเนินงาน)
2,478,300
(งบดาเนินงาน)
58,300
(งบดาเนินงาน)

-

692,000

แล้วเสร็จ

-

1,993,921

แล้วเสร็จ

-

58,268.16

แล้วเสร็จ

12,299,600
(งบลงทุน)

-

-

6.ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

8,000,000
(งบรายจ่ายอื่น)

-

7,975,000

1,290,100
(งบดาเนินงาน)

-

1,275,475.35 แล้วเสร็จ

7,776,100
(งบดาเนินงาน
1,771,700)
(งบลงทุน
6,004,400)

4,774,738

4,691,241.53 อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

3,490,400
(งบดาเนินงาน)
3,159,400
(งบดาเนินงาน)
1,969,800
(งบดาเนินงาน)

-

3,490,400

แล้วเสร็จ

-

3,159,400

แล้วเสร็จ

-

1,969,800

แล้วเสร็จ

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
7.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี
8.โครงการ Phuket Green Island ภูเก็ตเกาะแห่งการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ
9.โครงการเสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์
10.โครงการภูเก็ตเมืองแห่งความสงบเรียบร้อยและ
ปลอดภัย
11.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัด
ภูเก็ต

-มีการยกเลิก
โครงการและ
ขอโอน
เปลี่ยนแปลง
แล้วเสร็จ
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ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเกษตร
12.โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพใน
การแข่งขัน ผลิตภัณฑ์และตลาดเพื่อการท่องเที่ยว

ผลผลิต : การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ
13.โครงการสานสัมพันธ์บา้ นพีส่ ู่บ้านน้อง และ ITOP
FORUM (Inter-Islands Tourism Policy Forum)
เพื่อส่งเสริมศักยภาพของภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวระดับ
โลก
14.โครงการก่อสร้างระบบระบายน้าท่วมในพืน้ ที่อาเภอ
ถลาง จังหวัดภูเก็ต

15.โครงการพัฒนาเส้นทางเข้าประตูเมืองภูเก็ตเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดการความปลอดภัยการเดินทางเข้า
สู่แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
16.โครงการปรับปรุงบ้านพักพิงสุนัขจรจัดและปรับปรุง
ภูมิทัศน์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์จังหวัดภูเก็ตให้เป็น
เมืองท่องเที่ยวระดับโลก

17.โครงการเชื่อมโยงระบบไฟสัญญาณจราจรพร้อม
กล้องตรวจจับความเร็วและความปลอดภัยแบบอัจฉริยะ
(Smart Road Safety) บนเส้นทางหลวงเข้าสู่เมืองและ
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต (เฟส 1)
18.โครงการพัฒนาเมืองริมคลองท่าแครง
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วงเงินได้รับ
จัดสรร

ผลการ
ก่อหนี้
(งบลงทุน)

ผลการดาเนินงาน
เบิกจ่าย
แล้วเสร็จ/
อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

9,215,000
(งบดาเนินงาน
5,420,000)
(งบลงทุน
3,795,000)

3,584,600

5,525,802.10 อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
1 รายการ

1,106,000
(งบดาเนินงาน)

-

1,063,339.80 แล้วเสร็จ

36,379,000
(งบลงทุน)

14,210,000

3,874,400

20,000,000
(งบลงทุน)

17,893,562.50

-

1,520,000
(งบดาเนินงาน
20,000)
(งบลงทุน
1,500,000)
9,000,000
(งบลงทุน)

1,289,000

1,309,000

แล้วเสร็จ

8,968,998

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

28,000,000
(งบลงทุน)

27,700,000

7,523,320

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ 1
รายการ และ
มีการโอน
เปลี่ยนแปลง
1 รายการ
15,183,000.อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)

ผลผลิต/โครงการ

19.โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานสู่ไทยแลนด์ 4.0
20.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอ่างเก็บน้าบาง
เหนียวดา
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วงเงินได้รับ
จัดสรร
2,976,000
(งบดาเนินงาน)
30,000,000
(งบลงทุน)

ผลการ
ก่อหนี้
(งบลงทุน)
-

ผลการดาเนินงาน
เบิกจ่าย
แล้วเสร็จ/
อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
2,796,981.50 แล้วเสร็จ

23,899,000

23,899,000

แล้วเสร็จ

21.โครงการสร้างเอกลักษณ์ค่านิยมคนภูเก็ตคนตงห่อ

1,636,300
(งบดาเนินงาน)

-

1,502,000

แล้วเสร็จ

-ค่าถอนคืนเงินค่าปรับ รายห้างหุ้นส่วนจากัด ป.ยุทธนา

380,100
(งบรายจ่ายอื่น)
54,000
(งบรายจ่ายอื่น)
1,104,437
(งบรายจ่ายอื่น)

-

380,100

แล้วเสร็จ

-

54,000

แล้วเสร็จ

-

1,104,437

แล้วเสร็จ

-ค่าใช้จ่ายในการวางเงินประกันและดาเนินการ
กระบวนการอนุญาโตตุลาการ
-ค่าถอนคืนเงินค่าปรับราย กิจการร่วมค้า วัฒนกิจ
นาโชค
หมายแหตุ ข้อมูล ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

ทั้งนี้อย่างไรก็ตามในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมาจังหวัดยังคงมีสิ่งที่ต้องการดาเนินการเพื่อ
พัฒนาจังหวัดในอีกหลายด้าน ซึ่งบางครั้งต้องอาศัยแนวทางการขับเคลื่อนจากภายนอกจังหวัดมาช่วยในการ
ผลักดัน เช่นนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลที่สามารถขับเคลื่อนโครงการพัฒนาและโครงการนาร่องต่าง ๆ เพื่อมา
พัฒนาจังหวัดภูเก็ต เช่น โครงการ Phuket Smart City การพัฒนาระบบขนส่งมวลชน เช่น การขับเคลื่อน
โครงการรถไฟฟ้ารางเบา (Tram) การพัฒนาท่าเรือน้าลึกของจังหวัดภูเก็ตให้เป็น Home Port ที่สามารถสร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจได้มากขึ้น แนวคิดการพัฒนาให้มีศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เพื่อให้เป็น
เมือง MICE City ของอันดามันอย่างแท้จริง หรือแนวคิดการสร้าง International Sport Complex เป็นต้น
ซึ่งสิ่ งเหล่ า นี้ เ ป็ น เรื่ อ งของการพั ฒ นาและแนวความคิด การสร้ างมูล ค่ าทางด้ านเศรษฐกิจให้ กั บเมื องให้ มี
มูลค่าเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้โครงการดังกล่าวต้องอาศัยงบประมาณเป็นจานวนมากจึงเป็นเรื่องที่จะต้องมีการบูรณา
การจากหลายภาคส่วน นอกเหนือจากการดาเนินโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านอื่น ๆ ที่สามารถใช้งบ
พัฒนาจังหวัดมาดาเนินการได้ ซึ่งหากสามารถดาเนินการในโครงการที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ ตามที่
วางไว้ เช่นโครงการรถไฟฟ้ารางเบา หรือการพัฒนาท่าเรือน้าลึกได้เสร็จสิ้นเป็นต้น จะสามารถยกระดับการ
พัฒนาเมืองภูเก็ตให้เป็นเมืองการท่องเที่ยวระดับโลกอย่างแท้จริง

ส่วนที่ 2
2. ประเด็นการพัฒนา
2.1 บทวิเคราะห์
2.2 เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด
2.3 ตัวชี้วัดความสาเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด
2.4 ประเด็นการพัฒนาจังหวัด
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2. ประเด็นการพัฒนา
2.1 บทวิเคราะห์
2.1.1 ข้อมูลการวิเคราะห์ศักยภาพ
1) ด้านเศรษฐกิจ
สภาวะเศรษฐกิจและการค้าของจังหวัดภูเก็ตผูกขาดกับภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และภาคธุ ร กิ จ ที่ เกี่ ย วเนื่ อ งที่ ม า : ส านั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั งคมแห่ ง ชาติ
( ผลิตภัณ ฑ์ภาคและจังหวัด แบบปริมาณลูกโซ่ ฉบับพ.ศ.2560 ) กับการท่องเที่ยว และหากเหตุการณ์
ทางการเมื องภายในประเทศเป็ นไปอย่างสงบ ก็จะส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดในทางที่ ดีขึ้น
เนื่องจากนักท่องเที่ยวจะมีความมั่นใจถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ปี 2560 จั ง หวั ด ภู เก็ ต มี มู ล ค่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมจั ง หวั ด ณ ราคาประจ าปี (Gross
Provincial Product : GPP) เท่ากับ 209,011 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.2 ของ GRP และร้อยละ 1.3
ของ GDP และมีมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัด (GPP per capita) 388,559 บาท ต่อคนต่อปี สูงเป็นอันดับ 1
ของภาคใต้และเป็นอันดับ 8 ของประเทศ มาจากการผลิตในภาคเกษตร 5,002 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 2.4 และนอกภาคเกษตร 204,009 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 97.6
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจาปี 2560 เพิ่มขึ้นจากปี 2559 เท่ากับ 17,974
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.4 โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัวต่อคน (GPP per capita) ในปี 2560
เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 9.1
เมื่อพิจารณาตามโครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัด 5 อันดับแรก ได้แก่ สาขาที่พักแรมและ
บริการด้านอาหาร คิดเป็นร้อยละ 45.9 สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า คิดเป็นร้อยละ 18.8 สาขา
การขายส่งและขายปลีก คิดเป็นร้อยละ 5.9 สาขาการบริหารและการบริการสนับสนุน คิดเป็นร้อยละ 5.3
และกิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย เป็นร้อยละ 4.8 และกิจกรรมสาขาอื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 19.3
การผลิตของจังหวัดภูเก็ตในปี 2560 ขยายตัวร้อยละ 4.9 ชะลอลงจากที่ขยายตัวร้อยละ
9.7 ในปีที่ผ่านมา โดยภาคนอกเกษตรขยายตัวร้อยละ 4.9 ชะลอลงจากที่ขยายตัวร้อยละ 9.9 จากการจัด
ระเบียบทัวร์ศูนย์เหรียญซึ่งกระทาผิดกฎหมายของรัฐบาล ทาให้นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางท่องเที่ยวใน
ลักษณะเป็นกรุ๊ปทัวร์ชะลอลง ส่งผลกระทบต่อธุรกิจต่อเนื่องจากการท่องเที่ยวชะลอลง ในขณะที่ภาค
เกษตรขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.8 จากที่ขยายตัวร้อยละ 3.2 ในปีที่ผ่านมา เนื่องจากนโยบายส่งเสริม
ผลผลิตในภาคเกษตรและการเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตรของจังหวัดภูเก็ต
 ภาคเกษตร การผลิตโดยรวมขยายตัวสูงขึ้นร้อยละ 5.8 จากที่ขยายตัวร้อยละ
3.2 ในปีที่ผ่านมา ตามภาวะราคาตลาดโลก รวมทั้งความต้องการใช้ยางของจีนที่ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมาตรการช่วยเหลือต่าง ๆ จากภาครัฐ
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 ภาคนอกเกษตร ขยายตัวร้อยละ 4.9 ชะลอลงจากที่ขยายตัวร้อยละ 9.9 ในปี
ที่ผ่านมา เป็นผลจากการผลิตในสาขาที่สาคัญชะลอลง ได้แก่ สาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหาร ขยายตัว
ร้อยละ 4.7 ชะลอลงจากร้อยละ 14.7 ในปีก่อนหน้า เนื่องมาจากการจัดระเบียบทัวร์ผิดกฎหมายของรัฐบาล
ซึ่งส่งผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวชาวจีน สาขาที่ชะลอตัว ได้แก่ สาขาการไฟฟ้า ก๊าซ และระบบปรับอากาศ
กิจกรรมอสั งหาริมทรัพย์ สาขาการบริหารราชการ การป้องกันประเทศและการประกันสังคมภาคบังคับ
สาขาการบริการด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ และสาขาศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ ขยายตัว
ชะลอลงที่ร้อยละ 2.2 7.2 1.7 1.0 และ 20.3 ตามลาดับ สาหรับสาขาการผลิตที่ปรับตัวดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา
ได้แก่สาขาขายส่ง การขายปลีกและการซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ สาขาการขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า
สาขาข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย กิจกรรมการบริหารและการ
บริการสนั บสนุ น และกิ จกรรมบริการด้ านอื่ น ๆ ขยายตั วร้อยละ 13.7, 5.4, 15.1, 6.7, 10.6 และ4.3
ตามลาดับ ส่วนสาขาการผลิตที่หดตัว ได้แก่สาขาการผลิต สาขาการจัดหาน้า การจัดการ การบาบัดน้าเสี่ย
ของเสียและสิ่งปฏิกูล สาขาการก่อสร้าง กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคนิค และสาขาการศึกษา
หดตัวที่ร้อยละ -4.4, -0.4, -15.4, -14.4 และ -1.5 ตามลาดับ
ร้อยละผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภูเก็ต สาขาต่างๆ พ.ศ.2560
16.9

2.4

5.9

4.8
5.3
45.9
18.8

ภาคเกษตร
การขายส่ง และขายปลีก
ที่พกั แรม และบริ การด้ านอาหาร
การขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้ า
การบริ หาร และการบริ การสนับสนุน
กิจกรรมทางการเงิน และการประกันภัย
อื่นๆ
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อัตราการขยายตัวและโครงสร้างการผลิตจาแนกตามสาขาการผลิต
อัตราการขยายตัว
(ณ ราคา CVM)
2559
2560
3.2
5.8
3.2
5.8
9.9
4.9

โครงสร้าง
(ณ ราคาประจาปี)
2559
2560
2.5
2.4
2.5
2.4
97.5
97.6

การทาเหมืองแร่และเหมืองหิน
การผลิต
การไฟฟ้า ก๊าซ และระบบปรับอากาศ
การจัดหาน้า การจัดการ การบาบัดน้าเสีย ของเสีย และสิ่ง
ปฏิกูล
การก่อสร้าง
การขายส่ง และการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์
จักรยานยนต์การขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า
ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย
กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์
กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค
กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน
การบริหารราชการ การป้องกันประเทศและการประกันสังคมภาคบังคับ
การศึกษา
การบริการด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์
ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ
กิจกรรมบริการด้านอื่น ๆ

0
9.9
8.9
14.8
10.3
12.3
2.3
14.7
-29.0
6.5
16.2
54.5
8.7
11.4
-1.3
2.5
31.8
-0.2

0
-4.4
2.2
-0.4
-15.4
13.7
5.4
4.7
15.1
6.7
7.2
-14.4
10.6
1.7
-1.5
1.0
20.3
4.3

0
1.6
1.5
0.2
3.0
5.5
19.1
44.6
0.7
5.0
2.6
0.5
5.2
3.4
0.8
1.8
0.6
1.3

0
1.5
1.4
0.2
2.4
5.9
18.8
45.9
0.7
4.8
2.6
0.4
5.3
3.3
0.8
1.7
0.7
1.2

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภูเก็ต (GPP)

9.7

4.9

100

100

สาขาการผลิต
ภาคเกษตร
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้
ภาคนอกเกษตร

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ( ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด แบบปริมาณลูกโซ่ ฉบับพ.ศ.2560)
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ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อประชากร (GPP per capita : Bath)
รายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรของจังหวัดภูเก็ต ณ ราคาประจาปี 2560 เท่ากับ 388,559
บาท คน/หัว เป็นลาดับที่ 8 ของประเทศ เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ซึ่งสูงกว่ารายได้ต่อหัวของประเทศ สูงที่สุด
ในกลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามัน และสูงกว่ารายได้เฉลี่ยของภาคใต้
1,200,000

1,095,667

1,000,000
800,000
600,000

581,475 573,907
486,601 465,972
427,409 411,326 388,559

400,000

343,215 330,750
148,067

200,000

228,398

0

รายได้เฉลี่ยต่อหัว
ประชากร
จังหวัดภูเก็ต
พ.ศ.2556 - 2560

2557
อันดับ 10
ของประเทศ
265,954 บาท

2556
อันดับ 10
ของประเทศ
251,798 บาท

2558
อันดับ 9
ของประเทศ
306,779 บาท

2559
อันดับ 8
ของประเทศ
356,273 บาท

2560
อันดับ 8
ของประเทศ
388,559 บาท

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อประชากร (GPP per capita) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน หน่วย: บาท
ลาดับ จังหวัด
1
2
3
4
5
6

ภูเก็ต
กระบี่
พังงา
ตรัง
ระนอง
สตูล

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

175,251
143,765
128,863
94,511
83,298
91,861

186,737
159,413
155,618
122,797
86,954
109,260

205,026
195,778
175,830
142,176
89,121
122,165

232,877
207,569
166,027
116,184
90,113
120,987

260,171
194,122
166,565
108,695
89,545
112,923

274,166
203,807
175,816
103,902
92,022
114,269

311,490
203,182
217,205
98,471
88,664
114,394

356,273
220,047
243,278
108,273
98,303
122,122

388,559
239,309
265,768
116,394
104,517
129,565

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด แบบปริมาณลูกโซ่ ฉบับ
พ.ศ.2560)
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กราฟแสดงแนวโน้มการเติบโตด้านเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตตั้งแต่ปี 2552 – 2560

กราฟแสดงแนวโน้มการเติบโตด้านเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต
ตั้งแต่ปี 2552 - 2560
14.0
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
-2.02552
-4.0
-6.0

2553

2552

2554

2553

2555

2554

2556

2555

2556

2557

2558

2557

2558

2559

2559

2560

2560

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด แบบปริมาณลูกโซ่ ฉบับพ.ศ.2560)

กราฟแสดงมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม ณ ราคาประจาปี พ.ศ. 2560 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

250,000

209,011

200,000
150,000
89,702
73,202

100,000

71,761
36,557

50,000

26,770

-

ภูเก็ต

กระบี่

ตรัง

พังงา

สตูล

ระนอง

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด แบบปริมาณลูกโซ่ ฉบับ พ. ศ. 2560)
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ตารางรายได้ ค่าใช้จ่าย ของครัวเรือนพ.ศ. 2554–2559
ภาค และ
จังหวัด
ภูเก็ต
ภาคใต้
ประเทศไทย

รายได้ (บาท / เดือน)1/
2554
2556
2558
26,048 31,857 31,500
27,326 27,504 26,286
23,236 25,194 26,915

2554
21,255
19,686
17,403

ค่าใช้จ่าย (บาท / เดือน)
2555
2556
2557
27,151 25,338 28,111
20,645 20,372 21,016
18,766 19,061 20,892

2558
27,435
21,293
21,157

2559
30,239
21,314
21,144

หมายเหตุ : 1/ ทาการสารวจด้านรายได้ทุก 2 ปี (การสารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน)
ที่มา : การสารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ณ กันยายน 2560

2) ด้านอุตสาหกรรม
จั งหวั ด ภู เก็ ต มี โรงงานที่ ได้ รับ ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การโรงงาน (ร.ง.4) ณ วั น ที่ 30
มิถุนายน 2561 จานวนทั้งสิ้น 469 โรงงาน เงินลงทุนรวม 10,736.33 ล้านบาท และจานวนคนงานรวม
8,089 คน โดยจาแนกออกเป็นจาพวกโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ดังนี้
ตารางโรงงานอุตสาหกรรมแยกประเภทโรงงานจาพวกที่ 1-3
โรงงานจาพวกที่
1
2
3
รวม

จานวนโรงงาน (โรงงาน)
46
96
327
469

จานวนเงินทุน (ล้านบาท)
116.55
315.90
10,303.87
10,736.33

จานวนคนงาน (คน)
388
704
6,997
8,089

ตารางโรงงานอุตสาหกรรมแยกอาเภอในจังหวัดภูเก็ต
อาเภอ
เมืองภูเก็ต
ถลาง
กะทู้
รวม

จานวนโรงงาน (โรงงาน)
336
105
28
469

จานวนเงินทุน (ล้านบาท)
6,007.26
4,118.93
610.13
10,736.33

จานวนคนงาน (คน)
4,945
2,829
315
8,089

2.1) สาขาอุ ต สาหกรรมที่ มี ก ารลงทุ น มากที่ สุ ด 3 อั น ดั บ แรกของจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต
(ณ 30 มิถุนายน 2561) ได้แก่
2.1.1) กลุ่มอุตสาหกรรมขนส่ง
ประกอบด้ วย การซ่ อ มและเคาะพ่ น สี รถยนต์ เป็ น หลั ก และการประกอบ
ดัดแปลงซ่อมเครื่องยนต์ เครื่องกังหัน และรวมถึงส่วนประกอบต่างๆ รองลงมาตามลาดับ ปัจจุบันมีจานวน
โรงงาน 98 โรงงาน เงินลงทุน 3,171.17 ล้านบาท คนงาน 1,484 คน
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2.1.2) อุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ
ประกอบด้วย การซัก อบ รีดเสื้อผ้าเป็นหลัก และการผลิตน้าประปา ทาน้า
บริสุทธิ์ รองลงมาตามลาดับ ปัจจุบันมีจานวนโรงงาน 57 โรงงาน เงินลงทุ น 2,330.57 ล้านบาท และ
คนงาน 1,077 คน และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อโลหะ ประกอบด้วย การผลิตคอนกรีตบล็อกเป็นหลัก เช่น
ท่อคอนกรีต เสาคอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ เป็นต้น และผลิตภัณฑ์จากหิน ผลิตภัณฑ์เครื่อง
เคลือบดินเผาและกระเบื้อง รองลงมาตามลาดับ ซึ่งมีจานวนโรงงานทั้งสิ้น 57 โรงงาน เงินลงทุน 1,432.06
ล้านบาท และคนงาน 1,058 คน
2.1.3) อุตสาหกรรมอาหาร
ประกอบด้วย โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทาน้าแข็ง หรือตัด ซอย บด
หรือย่อยน้าแข็ง เป็นต้น การถนอมสัตว์น้าโดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้งหรือทาให้เยือกแข็งโดย
ฉับพลัน และการทาผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งเป็นเส้น เม็ด หรือชั้น ปัจจุบันมีจานวนโรงงานทั้งสิ้น 55
โรงงาน เงินลงทุน 1,124.85 ล้านบาท และคนงาน 1,023 คน
2.2) ภาวการณ์ลงทุนด้านอุตสาหกรรมในจังหวัดภูเก็ต
ภาวการณ์ ล งทุ น ในช่ ว งเดื อ น มกราคม 2560– ธั น วาคม 2560 พบว่ามี โรงงาน
อุตสาหกรรมได้รับอนุญ าต จานวน 17 โรงงาน คนงาน 451 คน และจานวนเงินทุน 451.06 ล้านบาท
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีก่อน คือตั้งแต่เดือน มกราคม 2559– ธันวาคม 2559 มีโรงงานอุตสาหกรรม
ได้รับอนุญ าต จานวน 14 โรงงาน คนงาน 381 คน เงินทุน 705.03 ล้านบาท ซึ่งจะเพิ่มขึ้ น จานวน 3
โรงงาน เงินทุนลดลง 253.90 ล้านบาท และคนงานเพิ่มขึ้น จานวน 70 คน รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
ตารางเปรียบเทียบข้อมูลการลงทุนด้านอุตสาหกรรม ณ 31 ธันวาคม 2559/ 31 ธันวาคม 2560
ปี 2559

1
2

จานวน
โรงงาน
(โรงงาน)
45
95

3
รวม

โรงงาน
จาพวกที่

ปี 2560

103.05
309.08

จานวน
คนงาน
(คน)
381
699

332

9,820.16

472

10,232.29

จานวนเงินทุน
(ล้านบาท)

1
2

จานวน
โรงงาน
(โรงงาน)
45
95

6,611

3

7,691

รวม

โรงงาน
จาพวกที่

103.05
309.08

จานวน
คนงาน
(คน)
381
699

335

10,297.59

7,082

475

10,709.71

8,162

จานวนเงินทุน
(ล้านบาท)

ที่มา : สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2561

หากการพิจารณาข้อมูลการลงทุนด้านอุตสาหกรรม ณ 31 ธันวาคม 2560 จานวน
โรงงานทั้งหมด 475 โรงงาน เงินทุน 10,709.71 ล้านบาท คนงาน 8,162 คน เมื่อเปรียบเทียบกับการ
ลงทุนด้านอุตสาหกรรมช่วงเดียวกันกับปีก่อน คือ ณ 31 ธันวาคม 2559 จานวน 472 โรงงาน เงินทุน
10,232.29 ล้านบาท คนงาน 7,691 คน พบว่าจานวนโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 3 โรงงาน คิดเป็น
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ร้อยละ 0.63 จานวนคนงานเพิ่มขึ้น 471 คน คิดเป็นร้อยละ 6.12 จานวนเงินทุนเพิ่มขึ้นเช่นกัน จานวน
477.42 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.66
ตารางเปรียบเทียบการลงทุนด้านอุตสาหกรรม ปี 2559 – 2560
กลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ผลิตภัณฑ์จากพืช
อุตสาหกรรมอาหาร
อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งฯ
ผลิตภัณฑ์พลาสติก
ผลิตภัณฑ์โลหะ
ผลิตยานพาหนะและอุปกรณ์ฯ
การผลิตอื่น ๆ
รวม

จานวน
โรงงาน
1
1
2
1
2
1
3
3
14

ปี 2559
คนงาน
เงินทุน
(คน)
(ล้านบาท)
5
40.00
100
150.00
47
86.50
24
56.00
34
32.00
56
71.00
120
285.50
47
51.63
381
705.03

จานวน
โรงงาน
0
4
0
1
0
1
8
4
17

ปี 2560
คนงาน
เงินทุน
(คน) (ล้านบาท)
0
0
71
186.48
0
0
160
4.56
0
0
4
3.4
92
214.92
128
45.10
451
451.06

ที่มา : สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2561

ข้อมูลจานวนโรงงานแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ลาดับ

กลุ่มอุตสาหกรรม

1
2
3
4
5
6
7

ผลิตภัณฑ์จากพืช
อุตสาหกรรมอาหาร
อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
สิ่งทอ
อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกายยกเว้นรองเท้า
แปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้
เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งในอาคารจากไม้
แก้ว ยางหรือโลหะอื่นๆ
ผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
การพิมพ์ การเย็บเล่ม ทาปกหรือการทาแม่พิมพ์
ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม
ยางและผลิตภัณฑ์ยาง
ผลิตภัณฑ์พลาสติก
ผลิตภัณฑ์อโลหะ
ผลิตโลหะขั้นมูลฐาน

8
9
10
11
12
13
14

จานวน
โรงงาน
9
55
14
3
1
33
24

เงินทุน
(ล้านบาท)
72.58
1,124.85
382.93
210.85
4.80
264.78
368.40

คนงาน
(คน)
152
1,023
125
127
25
546
799

เครื่องจักร
(แรงม้า)
166.06
63,871.71
1,006.43
534.57
5.00
3,781.53
4,689.17

1
15
1
5
11
57
1

3.23
85.90
511.40
256.66
157.65
1,438.06
30.00

46
134
8
452
200
1,074
215

108.49
462.51
1,668.47
53,086.42
4,095.63
11,506.46
14,107.31
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ลาดับ
15
16
17
18
19

กลุ่มอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์โลหะ
ผลิตเครื่องจักรและเครื่องกล
ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์
ผลิตยานพาหนะและอุปกรณ์รวมทั้งการซ่อม
ยานพาหนะและอุปกรณ์
การผลิตอื่นๆ
รวม

117
จานวน
โรงงาน
45
34
5
98

เงินทุน
(ล้านบาท)
233.87
86.17
8.44
3,171.17

คนงาน
(คน)
340
158
120
1,484

เครื่องจักร
(แรงม้า)
3,918.11
1,584.09
119.13
11,667.18

57
469

2,330.57
10,742.33

1,077
8,105

66,516.03
242,894.30

ที่มา : สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต ข้อมูล ณ กันยายน 2561

แผนภูมิเปรียบเทียบจานวนโรงงานแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม

จากแผนภูมิข้างต้น กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตยานพาหนะและอุปกรณ์รวมทั้งการซ่อม
ยานพาหนะและอุปกรณ์ มีจานวนโรงงานมากที่สุด คิดเป็น ร้อยละ 21.23 รองลงมาคือ กลุ่มอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์อโลหะ คิดเป็น 12.74 และอุตสาหกรรมที่มีจานวนน้อยที่สุด คือ กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย
ยกเว้นรองเท้า กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ กลุ่มผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม และกลุ่ม
ผลิตโลหะขั้นมูลฐาน คิดเป็นร้อยละ 0.21
กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีจานวนแรงงานมากที่สุด คือ กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตยานพาหนะ
และอุปกรณ์รวมทั้งการซ่อมยานพาหนะและอุปกรณ์ มีจานวน 1,521 คน คิดเป็นร้อยละ 19.13 รองลงมา
คือกลุ่มผลิตภัณฑ์อโลหะ จานวน 1,093 คน คิดเป็นร้อยละ 13.75
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กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีจานวนแรงงานน้อยที่สุด คือ กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จาก
ปิโตรเลียม มีจานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 0.10
เศรษฐกิ จ ของจั งหวั ด ภู เก็ ต ขึ้ น อยู่ กั บ การท่ อ งเที่ ย วเป็ น หลั ก เนื่ อ งจากมี จุ ด แข็ ง
(Strength) ในด้านการท่องเที่ยวอยู่หลายประการ ไม่ว่าทรัพยากรท่องเที่ยวที่งดงาม โดดเด่น หลากหลาย
และมีชื่อเสียงระดับโลก ทรัพยากรมนุษย์มีความพร้อมที่จะได้รับ การพัฒนา มีความได้เปรียบด้านที่ตั้งที่
เหมาะสมมีฐานเศรษฐกิจที่มั่นคงและหลากหลาย มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสิ่งอานวย
ความสะดวก มีวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด แต่ช่วงเวลาที่ผ่านมา จังหวัดภูเก็ตได้รับการ
จัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล เพื่อการพัฒนาและใช้ศักยภาพดังกล่าวอันจะนามาซึ่ งรายได้ทางเศรษฐกิจที่
สูงขึ้นน้อยมาก นโยบายด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในจังหวัด จึงเน้นการดาเนินการใน ๒ ส่วน คือ
การสนับสนุนผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต และใช้ศักยภาพของจังหวัด
เพื่อส่งเสริมพัฒนาจังหวัดภูเก็ตให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเล ระดับ Premium World Class
และส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
จั ง หวั ด ภู เก็ ต มี ฐ านทรั พ ยากรการท่ อ งเที่ ย วที่ ห ลากหลายและมี ศั ก ยภาพสู ง
โดยเฉพาะทรัพยากรการท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงติดอันดับโลกและได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว
ระดับนานาชาติ จึงควรรักษาความมีชื่อเสียงและเพิ่มมนต์เสน่ห์ด้วยการเพิ่มกิจกรรมท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ๆ
โดยเฉพาะการเพิ่มบทบาท “Smart City” ของภูเก็ตสู่การเป็น “ฐานอุตสาหกรรมความรู้” พัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานบริการด้านการแพทย์และการพยาบาลตลอดจนพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับธุรกิจ
MICE และ Marina เพื่อเสริมบทบาทด้านการเป็น “เมืองนันทนาการ” เพื่อเพิ่มจุดขายแก่กลุ่มนักท่องเที่ยว
คุณภาพที่มีรายได้สูง รวมทั้งการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวแบบ Long Stay และการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการให้เพียงพอและได้มาตรฐานโดยเฉพาะระบบประปา ระบบขนส่งสาธารณะ และ
การควบคุมมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น เพื่อเสริมบทบาทสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นนาในการพัฒนา
อุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วและรวมถึ งการสร้ างเครื อ ข่ ายสิ่ งแวดล้ อ มระหว่ างผู้ ป ระกอบการโรงงาน
อุตสาหกรรมกับชุมชน
การผลักดันการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก รวมทั้งการแก้ไขปัญ หา
สภาพคล่ อ งของภาคอุ ต สาหกรรมด้ ว ยการปรั บ โครงสร้ า งการบริ ห ารงาน เพื่ อ สนั บ สนุ น การพั ฒ นา
อุตสาหกรรมในท้องถิ่น ชุมชน และภูมิภาค ให้เกิดธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีระบบการจัดการที่เข้มแข็ง และ
นาไปสู่การพัฒนาตามระบบบริหารคุณภาพที่ยั่งยืน โดยเน้นการเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนพร้อมกับการลดอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้ สนับสนุนการนาเครื่องจักรมาจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ในการเพิ่มทุน ทั้งนี้
เพื่อเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการเดิม เพิ่มโอกาสและทางเลือกด้านแหล่งเงินให้ผู้ประกอบการใหม่ ซึ่งจะ
ช่วยสร้างและรักษาฐานการผลิต การจ้างงาน การสร้างรายได้ และการส่งออก
จังหวัดภูเก็ตมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก และแน่นอนว่าความขัดแย้ง
กั น ระหว่ า ง ชุ ม ชน และอุ ต สาหกรรม ยั ง คงมี ปั ญ หาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งในหลายพื้ น ที่ เนื่ อ งจากโรงงาน
อุตสาหกรรมบางแห่งมีการปล่อยน้าเสียลงสู่แหล่งน้าสาธารณะ การบาบัดไม่ดีพอหรือไม่ได้บาบัด ทาให้
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ประชาชนไม่สามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้านั้นได้ บางแห่งก็ปล่อยกลิ่นเหม็นหรือฝุ่นละอองออกมาจน
ก่อให้เกิดความราคาญหรือเป็นมลพิษของอากาศ การพัฒ นาหรือเพิ่มศักยภาพรวมไปถึงการสร้างการ
บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของภาคอุตสาหกรรมในจังหวัด จะต้องมีมาตรการควบคุมอย่างเข้มงวด
ดาเนินงานตามกฎหมายทุกประการ ซึ่งจะต้องมีเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบมาตรฐานของโรงงานอุตสาหกรรม
ตลอด และสิ่งที่สาคัญที่สุดคือ การเกิดปัญหาผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม เช่น กลิ่น เสียง และน้าเสีย จึงต้องมี
ระบบการจัดการที่มีคุณภาพ
ด้านอุตสาหกรรมของจังหวัดภูเก็ต ที่จะมารองรับได้ต้องเป็นอุตสาหกรรมที่ยึดมั่นใน
การประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่องและรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร มีภาพลักษณ์ที่ดี น่าเชื่อถือ
และประชาชนไว้ว างใจเกิ ด การสร้ างเศรษฐกิ จ สี เขี ย ว อุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย ว หรื อ อุ ต สาหกรรม
ที่เกี่ยวเนื่อง และต่ อยอดการท่องเที่ยว หรืออุตสาหกรรมที่สนับสนุนการท่องเที่ยว เช่น ผลิตภัณฑ์ของ
ที่ระลึก อุตสาหกรรมต่อเนื่องทางทะเล (Marine) อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลแช่แข็ง (ปลาทูน่า)
เป็นต้น
อุตสาหกรรมต่อเนื่องทางทะเล (Marine)
จังหวัดภูเก็ต มีทรัพยากรการท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงระดับโลก จึงต้องรักษา
ความมีชื่อเสียง และเพิ่มมนต์เสน่ห์ด้วยการเพิ่มกิจกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ๆ เช่น MICE และ Marina
ที่ภูเก็ต โดยคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์อันดามันและรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อเสริมบทบาทสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นนา
ของโลก ประกอบกับให้ความสาคัญกับนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มสนใจการท่องเทีย่ วในความสนใจพิเศษ (Special
Interest Tourism) เช่น การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย (Adventure
Tourism) การท่องเที่ยวเชิงศาสนา (Spiritual Tourism) การท่องเที่ยวเพื่อการประชุมและนิทรรศการ (MICE)
อุตสาหกรรมต่อเนื่องทางทะเล (Marine) ในจังหวัดภูเก็ต จึงมีความสาคัญเป็นอย่าง
มากในการรองรับและสนับสนุนการท่องเที่ยวรูปแบบต่างๆ รวมถึงทาให้ผู้ประกอบการอู่ต่อเรือและซ่อมเรือ
และผู้ประกอบการมารีน่าในพื้นที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวทางทะเลเพิ่มมากขึ้น เช่น การให้บริการท่าเทียบเรือ
สาหรับจอดเรือยอร์ช/เรือสาราญ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการซ่อมเรือ หรือจอดไว้ในช่วงเวลาที่ไม่ต้องการใช้
เรือ หรือในกรณี ที่ เจ้าของเรือเป็ นชาวต่ างชาติ จะจอดเรือไว้ในช่ วงที่ เดิ นทางกลั บยั งประเทศของตนเอง
นอกจากนี้ผู้ประกอบการมารีน่ายังมีการแบ่งพื้นที่ให้กับผู้ประกอบการอู่ต่อเรือและซ่อมเรือเช่าเพื่อดาเนิน
กิจการด้วย และที่สาคัญ มารีน่าบางแห่งยังมีการประกอบกิจการโรงแรมที่พักด้ วย ตัวอย่างเช่น โบ๊ทลากูน
รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต เป็นต้น
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลแช่แข็ง (ปลาทูน่า)
การผลิตอาหารทะเลแปรรูปแช่แข็ง (ปลาทูน่า) เป็นกลุ่มสินค้าสาคัญของตลาดส่งออก
ด้านอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร และเป็ นการสร้างมูลค่าให้กับจังหวัดภูเก็ตเป็น อย่างมาก ประกอบกับ
จังหวัดภูเก็ตได้ให้ความสาคัญในการพัฒนาท่าเทียบเรือประมงของจังหวัด ให้เกิดศักยภาพมากขึ้น และความ
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พร้อมในด้านต่างๆ เพื่อรองรับการขยายตัวและสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจและธุรกิจส่งออก เพื่อเป็น
ต้นแบบของตลาดในภูมิภาคมหาสมุทรอินเดียฝั่งตะวันออก เนื่องจากมีนักธุรกิจหลายกลุ่มเข้ามาลงทุน เช่น
ญี่ปุ่น ไต้หวัน และเกาหลีใต้ ในอนาคตนักธุรกิจสิงคโปร์จะร่วมมาลงทุนเพิ่ม ซึ่งส่งผลให้จังหวัดภูเก็ตมีรายได้
จากธุรกิจปลาทูน่าเพิ่มขึ้น
ปัญหาและผลกระทบ
1. ทรัพยากรน้ าในจั งหวัดภู เก็ ต เป็ นปั จจั ยที่ ส่ งผลกระทบอย่ างมาก เนื่ องจากน้ า
ไม่เพียงพอต่อกรรมวิธีในการผลิตของอุตสาหกรรมหลายประเภท
2. การขาดแคลนแรงงานภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นปัญหาที่ผู้ประกอบการประสบมาโดย
ตลอด เนื่องจากแรงงานส่วนใหญ่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานภาคบริการ
3. ความมีเสถียรภาพของการเมือง ส่งผลให้ความเชื่อมั่นเศรษฐกิจลดลง การจับจ่าย
ของประชาชนลดลง
ความต้องการและแนวทางแก้ไข
1. การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งน้าอุปโภคบริโภคและคุณภาพน้าให้มีความเพียงพอต่อ
ความต้องการของประชาชน และเพื่อให้มีน้าเพียงพอต่อกรรมวิธีการผลิตในภาคอุตสาหกรรม
2. ควรให้ความสาคัญการป้อนแรงงานภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะแรงงานที่มีทักษะ
ฝีมือ และจัดสวัสดิการเพื่อเป็นสิ่งจูงใจ
3. ส่งเสริมการให้ความรู้ด้วยการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างต่อเนื่อง
การผลิตผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
จังหวัดภู เก็ ตมี ทรัพยากรการท่ องเที่ ยวที่ หลากหลายและมี ศักยภาพสูง โดยเฉพาะ
ทรัพยากรการท่ องเที่ ยวทางทะเลที่ มี ชื่ อเสี ยงติ ดอั นดั บโลกและได้ รับความนิ ยมจากนั กท่ องเที่ ยวระดั บ
นานาชาติ การสร้างมู ลค่าเพิ่ มการท่ อ งเที่ยว การพัฒนาคุณภาพสินค้าทางการท่องเที่ยวหลักของจังหวัด
สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม ความแตกต่างในสินค้า เนื่องจากตัวสินค้าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งเป็นทางเลือก
และโอกาสในการสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัด รวมทั้งการเสริมสร้างรายได้ให้กับประชาชนและจังหวัด
เพิม่ ขึ้นอีกช่องทางหนึ่ง
ปัญหาและผลกระทบ
1. ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่มีชื่อเสียงที่เชื่อมโยงในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงขาด
การส่งเสริมและพัฒนาทั้งทางด้านผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการตลาดอย่างต่อเนื่อง
2. ขาดการสนับสนุนทรัพยากรบุคลากรด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์
ในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการจนถึงระดับบริหาร
3. ขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะฝีมือ แรงงานส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานไม่มีคุณภาพและ
ไม่มีทักษะฝีมือ หรือแรงงานฝีมือต่า
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ความต้องการและแนวทางแก้ไข
1. พัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกทั้งด้านการบรรจุภัณฑ์ และการพัฒนาตัว
ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
2. ส่ งเสริ ม การพั ฒ นาด้ านเทคโนโลยี แ ละกระบวนการผลิ ต ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ให้ กั บ
ผู้ประกอบการทั้งรายเดิมและรายใหม่
3. สนั บสนุ นบุ คลากรที่ มี ความรู้ความช านาญเฉพาะด้ านที่ จะพั ฒ นาผลิ ตภั ณ ฑ์ ใน
ทุกระดับ
นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์
เขตพั ฒ นาเศรษฐกิจพิ เศษในรูปแบบคลัสเตอร์ โดยกาหนดคลัสเตอร์เป้ าหมายใน
ระยะแรก 6 คลัสเตอร์ แยกเป็น 4 คลัสเตอร์แรกเป็นกลุ่มซูเปอร์คลัสเตอร์ คือ คลัสเตอร์ยานยนต์และ
ชิ้นส่วน คลัสเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์โทรคมนาคม คลัสเตอร์ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
ที่ เป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม และคลั ส เตอร์ ดิ จิ ต อล ครอบคลุ ม พื้ น ที่ 9 จั ง หวั ด ทั้ ง นครราชสี ม า
พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง เชียงใหม่ และภูเก็ต
คลัสเตอร์อุตสาหกรรมดิจิตอล
คลั สเตอร์อุตสาหกรรมดิจิตอล รัฐบาลเน้ นการลงทุ นที่ จั งหวัดเชียงใหม่ และภู เก็ ต
เพราะทั้ ง 2 จั งหวั ด มี ศั ก ยภาพมากที่ สุ ด ที่ ต้ อ งการให้ เป็ น ศู น ย์ ก ลางดิ จิ ทั ล เช่ น การผลิ ต Software
(Embedded Software, Enterprise Software, Digital Content), Cloud Service, Data Center,
Software Park, Movie Town
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สิทธิประโยชน์สาหรับคลัสเตอร์
Super Cluster
- คลัสเตอร์ยานยนต์และชิ้นส่วน
- คลัสเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และ
อุปกรณ์โทรคมนาคม
- คลัสเตอร์ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม
- คลัสเตอร์ดิจิทัล

สิทธิประโยชน์
- ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี และลดหย่อนร้อยละ 50 เพิ่มเติม
อีก 5 ปี
- สาหรับกิจการเพื่ออนาคตที่มีความสาคัญสูง กระทรวงการคลังจะ
พิจารณายกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด 10-15 ปี
- ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร
- ยกเว้น ภาษี เงิน ได้ บุ ค คลธรรมดา สาหรับ ผู้ เชี่ ยวชาญชั้ น น าระดั บ
นานาชาติที่ทางานในพื้นที่ที่กาหนด ทั้งคนไทยและต่างชาติ
- จะพิ จ ารณาให้ ถิ่ น ที่ อ ยู่ ถ าวร (Permanent Residence) ส าหรั บ
ผู้เชี่ยวชาญชั้นนาระดับนานาชาติ
- อนุญาตให้ต่างชาติถือกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อประกอบกิจการที่ได้รับการ
ส่งเสริมได้

ภาคการค้า
การค้าในจังหวัด ภาวะการค้าโดยทั่วไปในจังหวัดภูเก็ต ได้ รับแรงกระตุ้นและมีเม็ดเงิน
จากการใช้ จ่ ายของภาคการท่ องเที่ ยว เนื่ องจากจั งหวัดภู เก็ ตเป็ นเมื องท่ องเที่ ยว ในแต่ ละปี มี นั กท่ องเที่ ยว
เดินทางเข้าท่องเที่ยวในจังหวัดเป็นจานวนมากโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ ทาให้จังหวัดภูเก็ตมีกาลัง
ซื้อที่สูงมาก จึงส่งผลให้ภาคการค้าเพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภคขยายตัวตามไปด้วย โดยจะเห็นได้จาก
จานวนห้างสรรพสินค้า และศูนย์กลางทางการค้าขนาดใหญ่มาตั้งสาขาในภูเก็ต เพื่อรองรับอัตรากาลังซื้ออย่าง
ต่อเนื่องเป็นลาดับ
การค้ าระหว่างประเทศของจั งหวัดภู เก็ ตที่ ผ่ านด่ านศุ ล กากรภู เก็ ต และด่ านศุ ลกากร
ท่าอากาศยานภูเก็ต ในช่วงเดือน มกราคม – มิถุนายน 2561 ขยายตัว โดยมูลค่าการค้า มีจานวนรวมทั้งสิ้น
6,170.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 2.13 แยกเป็นมูลค่าการส่งออก 4,553.27 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ
14.11) แต่มูลค่าการนาเข้า 1,617.48 ล้านบาท (ลดลงร้อยละ 21.16)
โดยสินค้าส่งออกที่สาคัญ 3 อันดับแรก ในช่วงเดือน มกราคม – มิถุนายน 2561 ได้แก่
ยางพาราและผลิ ตภั ณฑ์ มู ลค่าการส่ งออก 2,029.12 ล้ านบาท (ตลาดส่ งออก ได้แก่ จีน สหรัฐอเมริกา
เกาหลี และรัสเซีย) สินค้าเกษตร (เมล็ดพันธุ์ปาล์ม) มูลค่าการส่งออก 1,437.62 ล้านบาท (ตลาดส่งออก ได้แก่
เคนยา และอินเดีย) และสัตว์น้าทะเลมีชีวิตสาหรับทาพันธุ์ มูลค่าการส่งออก 927.24 ล้านบาท (ตลาดส่งออก
ได้แก่ ฮ่องกง สิงคโปร์ อังกฤษ สหรัฐอเมริกา และจีน)

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)

123

แผนภูมิแสดงสินค้าส่งออกในช่วงเดือน มกราคม – มิถุนายน ปี 2561

ตารางมูลค่าการค้าระหว่างประเทศจังหวัดภูเก็ต ปี 2557-2561 หน่วย : ล้านบาท
ปี /ประเภท
นาเข้า
ส่งออก
มูลค่าการค้า
ดุลการค้า

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

2,386.30
7,744.07
10,130.37
5,357.77

3,757.98
8,285.30
12,043.28
4,527.32

2,662.46
7,437.89
10,100.35
4,775.43

ปี 2560
ปี 2561
(ม.ค. – มิ.ย.) (ม.ค. – มิ.ย.)
2,051.60
1,617.48
3,990.35
4,553.27
6,041.95
6,170.75
1,938.75
2,935.79

ม.ค.-มิ.ย.
61/60 (%)
-21.16
+14.11
+2.13
+51.43

ที่มา : สานักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต ณ เดือนมิถุนายน 2561

ตารางภาวะเศรษฐกิจด้านการค้าระหว่างประเทศ เปรียบเทียบในปี พ.ศ.2556- 2558
รายการ
มูลค่าการค้าระหว่าง ประเทศ
เพิ่ม/ลด(%)
มูลค่าการนาเข้า
รายการ
เพิ่ม/ลด(%)
มูลค่าการส่งออก
เพิ่ม/ลด(%)

หน่วยนับ
ล้านบาท
ร้อยละ
ล้านบาท
หน่วยนับ
ร้อยละ
ล้านบาท
ร้อยละ

ปี 2556
9,812.89
-25.34
1,656.11
ปี 2556
-3.31
8,156.78
-28.64

ปี 2557
10,130.37
3.24
2,386.30
ปี 2557
44.09
7,744.07
-5.06

ปี 2558
12,043.28
18.88
3,757.98
ปี 2558
57.48
8,285.30
6.99

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)

124

ที่มา : ด่านศุลกากรภูเก็ต,สานักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต

ภาคการลงทุน
การลงทุ นประกอบธุ รกิ จนิ ติ บุ คคล จั งหวัด ภู เก็ ต เป็ น จังหวัด ที่ มี ก ารจดทะเบี ย น
นิติบุคคลสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของภาคใต้ และติด 1 ใน 10 อันดับของประเทศ โดยการลงทุนประกอบ
ธุรกิจนิติบุคคลในจังหวัดภูเก็ต ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนรายย่อยเงินลงทุนอยู่ในระดับ 2-10 ล้านบาท ธุรกิจ
ที่มีการจดทะเบียนมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ประมาณร้อยละ45.58 ธุรกิจด้าน
การท่องเที่ยว (โรงแรมร้านอาหารและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว) ร้อยละ 17.68 ธุรกิจค้าส่งค้า
ปลีกร้อยละ 16.74 ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ร้อยละ 7.90 และธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและ
การคมนาคม ร้อยละ 3.00 โดยการจดทะเบียนลงทุ นจะเป็ นในรูป แบบบริษั ทประมาณร้อยละ 89.50
ในขณะที่ร้อยละ 10.50 เป็นการจัดตั้งห้างหุ้นส่วน ซึ่งการจดทะเบียนนิติบุคคลในธุรกิจขนาดใหญ่ อาทิ
โรงแรมอสังหาริมทรัพย์ และการขนส่งทางทะเล ส่วนใหญ่เป็นการร่วมลงทุนระหว่างไทยกับต่างชาติ ส่วน
ธุรกิจตัวแทนการท่องเที่ยวและผู้จัดนาเที่ยว (ให้คาแนะนา /วางแผนการท่องเที่ยว/จัดหาที่พัก) ถือเป็น
ธุรกิจที่มีอัตราการเจริญอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมาเป็นธุรกิจที่นักลงทุนให้ความเชื่อมั่ น
เนื่องจากเป็นธุรกิจที่เชื่อมโยงกับธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร/ภัตตาคาร เป็นต้น
ภาวะการลงทุนประกอบธุรกิจของนิติบุคคล ในช่วงเดือนมกราคม – มิถุนายน 2561
ขยายตัวเมื่อเทียบกับช่วงปีก่อน โดยจานวนนิติบุคคลที่จัดตั้งใหม่ในช่วงเดือนมกราคม – มิถุนายน 2561
มี จ านวนทั้ งสิ้ น 1,165 ราย เพิ่ มขึ้ นจากปี ก่ อนร้อยละ 16.62 และจ านวนเงินลงทุ นมี จ านวนรวมทั้ งสิ้ น
3,539.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 62.95 โดยส่วนใหญ่เป็นการลงทุนธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ประมาณ
ร้อยละ 45.58 ธุรกิจด้านการท่องเที่ยว (โรงแรม ร้านอาหารและธุรกิจ ที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว) ร้อยละ
17.68 ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก ร้อยละ 16.74 ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ร้อยละ 7.90 และ ธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่ง
สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม ร้อยละ 3.00 ทั้งนี้ พื้นที่การลงทุนตั้งอยู่ในเขตอาเภอเมือง คิดเป็นร้อยละ
63.85 อาเภอกะทู้ ร้อยละ 21.15 และอาเภอถลาง ร้อยละ 15.00
ส่วนการจดทะเบียนเลิกในช่วงเดือนมกราคม – มิถุนายน 2561 นิติบุคคลที่จดเลิกมี
จานวน 116 ราย (บริษัท 93 รายและห้างหุ้นส่วนจากัด 23 ราย) ลดลงร้อยละ 6.45 แต่ทุนจดทะเบียน
882.91 ล้านบาท สูงขึ้นร้อยละ 102.34 เมื่อเทียบกับช่วงปีก่อน โดยกิจการที่มีการจดเลิกมากที่สุด ได้แก่
กิจการด้านอสังหาริมทรัพย์ (เช่า/ขาย/ซื้อ) กิจการด้านโรงแรม/ภัตตาคาร/ร้านอาหาร และกิจการด้านค้า
ส่งค้าปลีก เป็นต้น
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ตารางการจดทะเบียนนิติบุคคลจังหวัดภูเก็ต ปี 2557 – 2561
ประเภทการจดทะเบียน
ปี 2557
นิติบุคคล
จานวน (ราย)
1,950
ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท) 5,088.66
จดเลิก (ราย)
361
เงินทุน (ล้านบาท)
1,202.90

ปี 2558

ปี 2559

1,691
4,318.06
431
1,225.78

1,778
5,198.99
445
1,758.76

ปี 2560
(ม.ค. – มิ.ย.)
999
2,172.21
124
436.36

ปี 2561
(ม.ค. – มิ.ย.)
1,165
3,539.71
116
882.91

(ม.ค. – มิ.ย.)
61/60 (%)
16.62
62.95
-6.45
102.34

ที่มา : สานักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต ณ เดือนมิถุนายน 2561

การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดภูเก็ตขยายตัว เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกัน
ของปีก่อน สะท้ อนได้จากพื้ นที่ ได้รับอนุญ าตก่อสร้างส่วนใหญ่ เพิ่ มขึ้น โดยจานวนพื้ นที่ ที่ ได้รับอนุ ญาต
ก่อสร้างในช่วงมกราคม – พฤษภาคม 2561 มีปริมาณรวมทั้ งสิ้น 634,980 ตร.ม. เพิ่ มขึ้นจากช่วงเดือน
เดียวกันของปีก่อนที่มีจานวนพื้นที่ก่อสร้าง 499,526 ตร.ม. หรือคิดเป็นร้อยละ 27.12 โดยพื้นที่ก่อสร้างเพื่อ
การพาณิชย์มี จานวน 92,634 ตร.ม. (เพิ่มขึ้นร้อยละ 200.67) การก่อสร้างโรงแรม จานวน 125,072 ตร.ม. (เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 102.60) และการก่อสร้างอื่นๆ มีจานวนพื้นที่รวมทั้งสิ้น 127,157 ตร.ม. (เพิ่มขึ้นร้อยละ 122.56) ส่วน
พื้นที่ก่อสร้างบ้านพักเพื่อที่อยู่อาศัยมีจานวน 290,117 ตร.ม. (ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 17.07)

ตารางพื้นที่ขออนุญาตก่อสร้างในจังหวัดภูเก็ตปี 2557 – 2561
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ประเภทจานวนพื้นที่
ปี 2560
ปี 2561
61/60 (%)
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559
ขออนุญาตก่อสร้าง (ตร.ม.)
(ม.ค. – พ.ค.) (ม.ค. – พ.ค.) (ม.ค. – พ.ค.)
ที่อยู่อาศัย
960,556 988,929 765,653
349,850
290,117
(-17.07)
โรงแรม
151,078 171,510 286,575
61,734
125,072
(+102.60)
การพาณิชย์
460,916 466,223 479,198
30,809
92,634
(+200.67)
อื่นๆ (สระว่ายนา,สโมสร ฯลฯ) 169,909 165,914 156,322
57,133
127,157
(+122.56)
รวม
1,742,459 1,792,576 1,687,748 499,526
634,980
(+27.12)
ที่มา : สานักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต ณ เดือนพฤษภาคม 2561

ภาคการค้าและการลงทุนโครงการที่ได้รับอนุมัติจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน (BOI) ในช่วงเดือนมกราคม – เมษายน 2561 หดตัว เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อน โดย
จั งหวั ดภู เก็ ตได้ รั บ อนุ มั ติ โครงการลงทุ น จากส านั กงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุ น (BOI) จ านวน
2 โครงการ เงินลงทุน 5,828.00 ล้านบาท จานวนโครงการลดลงร้อยละ 75.00 แต่ทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 22,144.27 โดยกิจการที่ได้รับอนุมัติลงทุนได้แก่ กิจ การโรงแรม (2 โครงการ) เงินลงทุน 5,828.00
ล้านบาท (หุ้นไทย+จีน) มีการจ้างแรงงานไทยรวมทั้งสิ้น 750 คน
ตารางโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ลงทุนจังหวัดภูเก็ต (BOI) ปี 2557-2561
ปี/ประเภท
โครงการ
เงินทุน
แรงงาน

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

9.00
6,155.70
1,060.00

15.00
5,711.71
2,131.00

23
2,678.00
1,071

ม.ค.-เม.ย.
ปี 2560
8
26.20
132

ม.ค.-เม.ย.
ปี 2561
2
5,828.00
750

ม.ค.-เม.ย. 61/60 (%)
(-75.00)
(+22,144.27)
(+468.18)

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, สานักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต ณ เดือนเมษายน 2561

2.3) ด้านเกษตร
2.3.1) ด้านพืช
ปี 2557 จั งหวั ดภู เก็ ตมี มู ล ค่ า เศรษฐกิ จ ของจั ง หวั ด เป็ น มู ล ค่ า จากภาค
เกษตรกรรมร้อยละ 3.48 มี จานวนพื้นที่ทาเกษตรกรรมประมาณ 105,857 ไร่ อยู่ในเขตอาเภอถลาง มากที่สุด
คือ 91,998 ไร่ อาเภอกะทู้ 10,104 ไร่ อยู่ในเขตอาเภอเมืองน้อยที่สุด คือ 3,755 ไร่ โดยใช้เป็นพื้นที่ปลูกยางพารา
มากที่สุด รองลงมาเป็นการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น พืชไร่ พืชผัก และไม้ดอกไม้ประดับ แต่มีพื้นที่ปลูกไม่มากนัก
รวมทั้ งปริ ม าณการผลิ ต พื ช บางชนิ ด ไม่ เพี ย งพอกั บ ความต้ อ งการในพื้ น ที่ โดยเฉพาะพื ชผั ก เนื่ อ งจาก
ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ทาให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนมาดาเนินการด้านการ
ท่องเที่ยวมากขึ้น จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการผลิตพืชในจังหวัดภูเก็ต พบว่า มีแนวโน้มลดลงในด้าน
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พื้นที่ปลูกจนทาให้ปริมาณผลผลิตของพืชลดลงตามไปด้วย ทั้งนี้เนื่องจากมีการนาพื้นที่เกษตรกรรมบางส่วน
ไปใช้ประโยชน์นอกภาคการเกษตรซึ่งให้ผลตอบแทนที่สูงกว่า เช่น การท่องเที่ยว การค้าปลีก-ค้าส่ง เป็นต้น

แผนภูมิแสดงพื้นที่ทาเกษตรกรรม (ไร่)

ปริมาณผลผลิต 5 พืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัด (ตัน)

2.3.2) ด้านการประมง
สัตว์น้าจากการเพาะเลี้ยงที่ทารายได้ให้กับจังหวัดภูเก็ตเป็นอันดับ 1 อย่างต่อเนื่อง
มาตลอด คือ การเพาะและอนุบาลลูกกุ้งทะเลชนิดกุ้งขาวแวนนาไม เพื่อส่งออกไปขายให้กับผู้เลี้ยงใน 22 จังหวัด
ชายทะเลทั่วประเทศ โดยเฉลี่ยในแต่ละเดือนมีผลผลิตของลูกกุ้งขาวแวนนาไมระยะนอเพลียส ประมาณ 1,399.57
ล้านตัว ระยะโพสลาวา 317.97 ล้านตัว รองลงมาคือการเลี้ยงกุ้งทะเลมีผลผลิตเฉลี่ยเดือนละ 125,301 กิโลกรัม
ซึ่งแนวโน้มสถานการณ์การเลี้ยงในด้านผลผลิตเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับย้อนหลัง 3 ปีที่ผ่านมาซึ่งเกษตรกร
ผู้เลี้ยงต้องเจอกับโรคระบาดอีเอ็มเอสอย่างหนักใน ปี 2557 และในปีต่อไปคาดว่าผลผลิตน่าจะยังคงที่หรือเพิ่มขึ้น
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ไม่มากนัก เพราะมาตรการตรวจสอบพื้นที่นาเลี้ยงกุ้ง การบุกรุกป่าชายเลน การดาเนินคดีอย่างจริงจัง กับผู้บุกรุก
หรือเลี้ยงกุ้งอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ทาให้พื้นที่เลี้ยงกุ้งน่าจะลดน้อยถอยลง ส่วนการเลี้ยงปลาในกระชัง ชนิด
ปลาที่นิยมเลี้ยงได้แก่ ปลาเก๋า ปลากะพง ปลามง ปลาช่อนทะเล หรือการเลี้ยงสัตว์น้าอื่นๆ ในกระชัง เช่น สาหร่าย
ทะเล กุ้งมังกร หรือหอยทะเล มีผู้เลี้ยงทั้งสิ้น 236 ราย ทั้งหมดเลี้ยงในทะเลซึ่งเป็นที่สาธารณประโยชน์ ขณะนี้อยู่
ในระหว่างการยื่นขออนุญาตให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกาหนด เพราะสัตว์น้าดังกล่าวเป็นสัตว์น้าควบคุม ตาม
พระราชกาหนดการประมง พ.ศ.2558 และห้ามเพิ่มจานวนจนกว่าจะมีการประกาศเขตพื้นที่สาหรับการเลี้ยงสัตว์
น้าควบคุม ส่งผลให้ผลผลิตต่อจากนี้ไปในระยะใกล้ๆนี้ จะไม่เพิ่มขึ้น และมีแนวโน้มคงที่ ส่วนใหญ่จะเลี้ยงและ
จาหน่ายในตลาดท้องที่ สาหรับการเลี้ยงปลาน้าจืดซึ่งส่วนใหญ่เลี้ยงเพื่อบริโภคในครัวเรือนเป็นหลัก หรือส่งขาย
ตามตลาดในท้องถิ่น ซึ่งมีจานวนปริมาณน้อยมากเมื่อเทียบกับสัตว์น้าชนิดอื่นๆ หรือเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นๆ เป็น
เพราะสภาพพื้นที่ไม่เอื้ออานวย น้ากร่อย ดินเก็บกักน้าได้ไม่ดี ตลาดไม่นิยมบริโภค แหล่งลูกพันธุ์สัตว์น้าอยู่ไกล จึง
ไม่เป็นที่นิยมของเกษตรกร ปัญหาหลักที่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรในช่วงนี้คือ ข้อกาหนดของกฎหมายที่เคร่งครัด
ในเรื่องการใช้พื้นที่ที่สาธารณประโยชน์ในทะเล การบุกรุกป่าชายเลน จังหวัดภูเก็ตครอบคลุมไปด้วยพื้นที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม และพระราชกาหนดการประมง พ.ศ.2559 ที่กาหนดให้การเลี้ยงกุ้งทะเล การเลี้ยงหอยทะเล และการ
เลี้ยงสัตว์น้าทุกชนิดในกระชัง เป็นสัตว์น้าควบคุม ผู้เลี้ยงจะต้องเลี้ยงภายในเขตที่คณะกรรมการประมงประจา
จังหวัดประกาศเขตกาหนดให้เลี้ยงได้เท่านั้น และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กรมประมงกาหนด จึงทาให้ผู้เลี้ยง
บางส่วนอาจปรับตัวไม่ได้ หรือเลี้ยงอยู่ในเขตที่ไม่อนุญาตให้เลี้ยง จึงอาจจะเลิกอาชีพนี้ไปในที่สุด ปัญหาอีกอย่าง
หนึ่งที่ประสบพบเจอตลอดมาตามช่วงเวลาของทุกปีคือโรคระบาดของสัตว์น้า และสภาพดินฟ้าอากาศที่เอื้ออานวย
ต่อการเลี้ยงสัตว์น้า หรือ ภัยธรรมชาติ สร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้าพอสมควร
2.3.3) ด้านการปศุสัตว์
จากข้อมูลชนิดสัตว์ที่มีการเลี้ยงในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต มีปริมาณการเลี้ยงไก่ไข่มาก
ที่สุด รองลงมา คือ ไก่เนื้อ สุกรขุน และไก่พื้นเมือง อย่างไรก็ตามถ้าดูแนวโน้มด้านจานวนเกษตรกรที่เลี้ยง จานวน
สัตว์ที่เลี้ยง และมูลค่าของสินค้า มีแนวโน้มลดลงในทุกรายการ ทั้งนี้เพราะจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่ได้รับการ
ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว ดังนั้น พื้นที่ที่ใช้สาหรับการเลี้ยงปศุสัตว์ จึงมีการปรับเปลี่ยนไปใช้เพื่อการอื่น ประกอบ
กับการมีกฎหมายบางฉบับที่ไม่เอื้อต่อการผลิตปศุสัตว์ เช่น กฎหมายผังเมือง กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
ดังนั้นการส่งเสริมการไก่พื้นเมืองถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากไก่พื้นเมืองเป็นสัตว์ที่ เลี้ยงง่าย มี
ความต้านทานต่อโรคสูง เกษตรกรสามารถเลี้ยงได้ในบริเวณบ้าน และจากข้อมูล GPP ปี 2552-2554 ของจังหวัด
ภูเก็ต ไก่พื้นเมืองมีมูลค่าเป็นลาดับที่ 4 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเกษตรกรให้ความสนใจในการเลี้ยง
ตารางแสดงปริมาณการเลี้ยงปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ปี 2557 – 2558
ที่
1
2
3

ชนิดสัตว์
ไก่ไข่
ไก่เนื้อ
สุกรขุน

จานวนครัวเรือนเกษตรกร (ราย)
2557
2558
5
3
9
3
20
23

จานวนสัตว์ที่เลี้ยง (ตัว)
2557
2558
151,000
83,000
130,130
74,760
9,979
13,344
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ที่
4
5
6
7
8
9
10

ชนิดสัตว์
กระบือ
โคเนื้อ
ไก่พื้นเมือง
เป็ดเนื้อ
เป็ดไข่
แพะเนื้อ
แพะนม

จานวนครัวเรือนเกษตรกร (ราย)
2557
2558
111
110
112
98
3,415
2,516
3
1
5
8
40
31
21
25
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จานวนสัตว์ที่เลี้ยง (ตัว)
2557
2558
1,226
1,004
1,164
1,040
95,553
83,444
313
40
4730
32,555
1,134
566
610
780

ที่มา : สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร , สานักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต ณ พ.ศ. 2558

2.4) ด้านการท่องเที่ยว
จั งหวั ดภู เก็ ตเป็ นศู นย์ กลางการท่ องเที่ ยวทางทะเลที่ มี ชื่ อเสี ยงในระดั บโลก มี แหล่ ง
ท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวมากมายหลายประเภท ทั้งบนเกาะภูเก็ตซึ่งมีจุดขายหลัก คือ ชายหาดและ
กิจกรรมการท่องเที่ยวต่างๆ โดยเฉพาะกิจกรรมบันเทิง นันทนาการและกีฬาทางน้า และการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว
กับเกาะบริวารโดยรอบและเกาะในจังหวัดใกล้เคียง นอกจากนี้ จังหวัดภูเก็ตยังมีแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ เช่น ตลาดนัด
ที่ขึ้นชื่อของวัยรุ่นและนักท่ องเที่ ยว และยังมีการจัดงานเมกะอีเว้นท์ต่างๆ ในช่วงปลายปี เช่น กีฬา เทศกาล
ประจาปีซึ่งจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดยุโรปและอเมริการายใหม่ๆ ให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวภูเก็ต
มากขึ้นอย่างไรก็ตาม การเติบโตของตลาดนักท่องเที่ยวชาวจีนระดับกลาง ซึ่งมีการใช้จ่ายไม่สูงนักเมื่อเปรียบเทียบ
กับนักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดยุโรปและอเมริกาที่เริ่มท่องเที่ยวยังจังหวัดภูเก็ตมากขึ้น อาจส่งผลให้นักท่องเที่ยวกลุ่ม
ตลาดยุโรปและอเมริกาที่ต้องการท่องเที่ยวแบบสงบและเป็นส่วนตัวที่เพิ่งวางแผนในช่วงปลายปีนี้มีบางส่วนที่อาจ
เปลี่ยนจุดหมายปลายทางไปยังจังหวัดใกล้เคียงอื่นๆ เช่น กระบี่ พังงา มากขึ้น ดังนั้นความท้าทายของธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวในภูเก็ต จึงอยู่ที่การรักษาภาพลักษณ์ของการเป็นเมืองท่องเที่ยวไว้ด้วยการคงมาตรฐาน
การให้บริการต่างๆ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวระดับบนให้คงอยู่กับแหล่งท่องเที่ยวของภูเก็ต
จากข้อมูลสถิติจานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในภาคใต้ จานวนนักท่องเที่ยวใน
จังหวัดภูเก็ตยังคงสูงเป็นอันดับ 1 ของภาคใต้โดยจานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต
ในปี พ.ศ.2560 (P) มีจานวน 13,589,722 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 1.34 และรายได้จากการท่องเที่ยว
ในจังหวัดภูเก็ตในปี พ.ศ.2560 (P) มีจานวน 404,418.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 7.02
ระยะเวลาพานักของนักท่องเที่ยว เปรียบเทียบในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน จะเห็นได้ว่าในปี พ.ศ.2559
จังหวัดภู เก็ ต มี อั ตราการพ านั กของนั กท่ องเที่ ยวเฉลี่ย 4.34 วัน น้ อยกว่าจังหวัดกระบี่ และจังหวัดพั งงา
ในส่วนของค่าใช้จ่ายต่อคนต่อวันของนักท่องเที่ยวโดยเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศในปี
พ.ศ. 2559 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของนักท่องเที่ยว มีจานวน 6,761.91 บาทต่อวันต่อคน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.2558
ร้อยละ 10.07 จะเห็นได้ว่า จานวนนักท่องเที่ยวและจานวนรายได้จากการท่องเที่ยวเปรียบเทียบกับจังหวัดใน
กลุ่ มจั งหวั ดภาคใต้ ฝั่ งอั น ดามั น และจั งหวั ดในภาคใต้ ตั้ งแต่ ปี พ.ศ.2558-2560 จั งหวั ดภู เก็ ตมี จ านวน
นักท่องเที่ยวและรายได้มากเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันและของภาคใต้ ดังตาราง
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ตารางเปรียบเทียบสภาวะเศรษฐกิจ รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตและภาคใต้
จังหวัด
ภูเก็ต
กระบี่
สุราษฎร์ธานี
สงขลา
พังงา
นครศรีธรรมราช
ตรัง
สตูล
ชุมพร
ระนอง
พัทลุง
ยะลา
นราธิวาส
ปัตตานี

2558
313,005.63
78,335.83
68,052.92
48,885.44
37,214.75
13,587.36
7,710.20
7,000.54
5,880.55
3,726.70
2,554.77
2,729.28
2,528.94
861.60

รายได้ (ล้านบาท)
2559
377,878.09
88,493.80
79,135.76
54,337.45
42,619.49
14,465.22
8,347.01
7,560.00
6,239.87
3,977.80
2,920.19
2,886.29
2,674.15
908.90

2560 (p)
404,418.60
96,189.02
85,982.60
59,699.11
46,426.32
15,758.43
8,935.64
8,030.58
6,684.31
4,283.79
3,211.99
3,178.07
2,895.64
983.94

(+/-)
2559/2560
7.02
8.70
8.65
9.87
8.93
8.94
7.5
6.22
7.12
7.69
9.99
10.11
8.28
8.26

ที่มา : กรมการท่องเที่ยว สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต ณ เดือนกรกฎาคม 2561

ตาราง สภาวะเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวในปีพ.ศ. 2558 – 2560 (P) เปรียบเทียบในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560 (p)
จานวน
รายได้
จานวน
รายได้
จานวน
รายได้
จังหวัด
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(คน)
(คน)
(คน)
ภูเก็ต
13,203,284 313,005.63 13,410,658 377,878.09 13,589,722 404,418.60
กระบี่
5,575,541 78,335.83 5,803,836 88,493.80 6,057,377 96,189.02
ตรัง
1,414,663 7,710.20 1,465,811 8,347.01 1,494,145 8,935.64
พังงา
4,176,738 37,214.75 4,475,223 42,619.49 4,699,018 46,426.32
ระนอง
880,989
3,726.70
923,243
3,977.80
958,717
4,283.79
สตูล
1,328.813 7,000.54 1,376,430 7,560.00 1,412,245 8,030.58
ที่มา : กรมการท่องเที่ยว สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต ณ เดือนกรกฎาคม 2561
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ตารางระยะเวลาพานักเปรียบเทียบในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ปี พ.ศ. 2560
จังหวัด
ภูเก็ต
กระบี่
ตรัง
พังงา
ระนอง
สตูล

ปี 2557
3.89
4.70
2.43
4.98
2.60
2.97

ปี 2558
4.02
4.46
2.40
5.24
2.50
2.87

ปี 2559
4.34
4.51
2.42
5.33
2.47
2.82

ที่มา : กรมการท่องเที่ยว สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต ณ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ตารางค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวต่อวันต่อคน ณ ปี พ.ศ. 2560
จังหวัด
ภูเก็ต
กระบี่
ตรัง
พังงา
ระนอง
สตูล

ปี 2557
5,805.97
4,235.04
2,414.42
4,036.89
1,787.83
2,184.58

ปี 2558
6,143.25
4,380.97
2,533.78
4,478.05
1}869.07
2,327.96

ปี 2559
6,761.91
4,734.13
2,644.80
4,810.39
1,928.31
2,421.00

ที่มา : กรมการท่องเที่ยว สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต ณ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561
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รายได้จากการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตประจาปี 2556-2560 (p)
450,000.00
400,000.00
350,000.00

(ล้านบาท)

300,000.00
250,000.00
200,000.00
150,000.00
100,000.00
50,000.00
0.00

2556

ภูเก็ต 260,442.14

2557

2558

2559

2560(P)

259,290.50

313,005.63

377,878.09

404,418.60

ที่มา : กรมการท่องเที่ยว สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต ณ เดือน กรกฎาคม 2561

จานวนนักท่องเที่ยว(คน)

จานวนนักท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
ประจาปี 2557-2560 (p)
16,000,000
14,000,000
12,000,000
10,000,000
8,000,000
6,000,000
4,000,000
2,000,000
0

ภูเก็ต

กระบี่

ตรัง

พังงา

ระนอง

สตูล

2557

11,958,603 4,735,217 1,308,968 3,730,398

808,915

1,224,234

2558

13,203,284 5,575,541 1,414,663 4,176,738

880,989

1,328,813

2559

13,410,658 5,803,836 1,465,811 4,475,223

923,243

1,376,430

2560(p) 13,589,722 6,057,377 1,494,145 4,699,018

958,717

1,412,245

ที่มา : กรมการท่องเที่ยว สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต ณ เดือนกรกฎาคม 2561
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การท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต ในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2561 มีการจัดกิจกรรมกีฬา
เพื่อการท่องเที่ยวหลายกิจกรรม เช่น การแข่งขัน โฟร์โมสต์ ไอรอนแมน 70.3 ไทยแลนด์ 2017 การแข่งขัน
ลากูน่าภูเก็ตไตรกีฬา ครั้งที่ 25 การจัดการแข่งขัน ภูเก็ตมาราธอน 2017 เป็นต้น ประกอบกับอยู่ในช่วง
ฤดูกาลท่องเที่ยวทางทะเลของฝั่ งอันดามัน และยังอยู่ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจากซีกโลก
ตะวันตก จึงมีนักท่องเที่ ยวจากยุโรปตลาดหลักๆ ของภูเก็ต อาทิ เยอรมนี อังกฤษ สแกนดิเนเวีย รวมทั้ง
ออสเตรเลีย เดินทางเข้ามาแม้เพิ่มไม่มากนัก ขณะที่ตลาดรัสเซียในตลาดระดับบนเริ่มกลับมาเที่ยวเมืองชายฝั่ง
อันดามันของไทย และนักท่องเที่ยวจากตลาดระยะใกล้ในเอเชีย (อาทิ จีน มาเลเซีย สิงคโปร์ และอินเดีย)
รวมทั้งตะวันออกกลาง ก็นิยมเดินทางเข้ามาเที่ยวภูเก็ตมากขึ้น ทั้งนี้ด้วยชื่อเสียงที่โด่งดังระดับโลกของเกาะ
ภูเก็ต โดยล่าสุดภูเก็ตยังได้รับการจัดอันดับติด 1 ใน 10 เกาะท่องเที่ยวยอดนิยมที่สุดในโลก ประจาปี 2016
(ภูเก็ตติดอันดับที่ 8 โดยทริปแอดไวเซอร์) ประกอบการกับการเดินทางมายังภูเก็ตด้วยเครื่องบินมีความสะดวก
ยิ่งขึ้นโดยเฉพาะจากจีน ซึ่งตลาดนักท่องเที่ยวจากจีนถือเป็นตลาดท่องเที่ยวหลักของภูเก็ตที่ขยายตัวสูงสุดเมื่อ
เทียบกับตลาดอื่นๆของภูเก็ต เนื่องจากมีเที่ยวบินเช่าเหมาลาจากจีนมายังภูเก็ตเพิ่มขึ้นจานวนมากในช่วง
วันหยุดยาวและเทศกาลตรุษจีน และมีการเปิดสายการบินตรงภูเก็ต –จีน เพิ่มขึ้นดังนี้ (1) Xiamen Airlines
บินตรงจากเมือง Fuzhou และเมือง Xiamen สาธารณรัฐประชาชนจีน สู่ภูเก็ตทุกวั น (2) สายการบิน
Hebei Airlines บินตรงจากเมือง Shijiazhuang สาธารณรัฐประชาชนจีน สู่ภูเก็ต ทุกวัน (3) สายการบิน
Myanmar national airlines บินตรงจากกรุงย่างกุ้ง สหภาพเมียนมาร์ สู่ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
สัปดาห์ละ 2 เที่ยวบิน
จังหวัดภูเก็ตมีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงระดับโลก ทั้งนี้ ด้วยความโดดเด่นใน
เรื่องธรรมชาติ นอกจากนี้ ยังมีสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวอีกมากมาย ทั้งวิถีวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์
สร้างสรรค์ขึ้น โดยปัจจุบัน มีการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆ เพิ่มขึ้นอีกมากมาย ซึ่งเป็นสถานทีท่ ี่โดดเด่นและ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจานวนมาก เช่น สวนน้า หรือแหล่งชอปปิ้งต่างๆ เป็นต้น
จากฐานทรัพยากรการท่องเที่ยวที่หลากหลายและมีศักยภาพสูง ความได้เปรียบใน
เรื่องของที่ ตั้ งทางภู มิ ศาสตร์ของจั งหวัดภู เก็ ต ท าให้ สามารถเชื่ อมโยงการท่ องเที่ ยวกลุ่ มจั งหวัดภ าคใต้
ฝั่งอันดามัน เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวของภูมิภาคและนานาชาติ แนวคิดการขับเคลื่อนภูเก็ตจึงมี
เป้าหมายที่ 4M 3S แห่งศักยภาพ
1) Maritime Hub (Marina & Yacht) : จั ง หวั ด ภู เก็ ต มี ท่ า เที ย บเรื อ ทั้ ง หมด
ประมาณ 38 แห่ง ท่าจอดเรือของเอกชน (Marina) จานวน 4 แห่ง ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะ
ซึ่งเป็นทาเลที่สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวเกาะต่างๆ ในอ่าวพังงา และเกาะต่างๆ ในจังหวัดกระบี่ได้อย่าง
สะดวก ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จึงทาให้จังหวัดภูเก็ตสามารถส่งเสริมธุรกิจประเภท
รีสอร์ทสาหรับเรือยอร์ชแห่งภูมิภาคอันดามัน นอกจากนี้ ภูเก็ตยังเป็นศูนย์กลางการกีฬาทางทะเลระดับ
นานาชาติ ซึ่งเป็นสนามแข่งขันกีฬาทางทะเลระดับนานาชาติหลายรายการต่อเนื่องเป็นประจาทุกปี
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2) Medical Hub : การพัฒนาให้ภูเก็ตเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพอนามัย การบริการ
ทางการแพทย์ มีแนวโน้มดีขึ้นเป็นลาดับเนื่องจากตลาดด้านสุขภาพมีความต้องการมากขึ้นทุกปี และสังคม
ผู้สูงอายุของประชากรโลกมีเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งจะรวมถึงเรื่องของสุขภาพความงามด้วย
3) MICE City : ด้วยความหลากหลายทางภูมิศาสตร์อันสวยงาม ภูมิทัศน์ของป่าเขา
และชายหาดที่ สวยงามระดั บโลก การเดิ นทางที่ สะดวกสบาย มี สนามบิ นนานาชาติ เป็ นศู นย์ กลางทาง
เศรษฐกิจที่สาคัญของประเทศ ภูเก็ตยังมีสถานที่จัดงาน กิจกรรม สิ่งอานวยความสะดวกครบครัน สาหรับการ
จัดนิทรรศการ การประชุมทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติ โดยถูกจัดให้เป็นเมือง 1 ใน 5 เมือง ของ
MICE City ของประเทศ ซึ่งบรรยากาศการต้อนรับอย่างอบอุ่นของคนไทย และวัฒนธรรมของชาวภูเก็ต จึงอาจ
กล่าวได้ว่า ภูเก็ตเป็น “เมืองไมซ์แห่งอันดามันของโลก”
จานวนครั้งและผู้เข้าร่วมประชุมในการเข้าร่วมประชุมนานาชาติ จาแนกเป็นจังหวัด พ.ศ.2555-2557
พื้นที่วิเคราะห์
ภูเก็ต
สงขลา (หาดใหญ่)
สุราษฎร์ธานี
กระบี่
ภาคใต้อื่นๆ
ประเทศไทย (รวม)
กรุงเทพฯและปริมณฑล/
ประเทศไทย (ร้อยละ)
ภูเก็ต/ประเทศไทย(ร้อยละ)
ชลบุรี(พัทยา)/ประเทศไทย
(ร้อยละ)
เชียงใหม่/ประเทศไทย
(ร้อยละ)
ประจวบฯ(หัวหิน)/
ประเทศไทย (ร้อยละ)
ขอนแก่น/ประเทศไทย
(ร้อยละ)

ครั้ง
788
101
43
31
13
5,432
49.37

จานวนในการเข้าร่วมประชุมนานาชาติ
2555
2556
2557
ผู้เข้าร่วมประชุม ครั้ง ผู้เข้าร่วมประชุม ครั้ง ผู้เข้าร่วมประชุม
79,862
851
86,035
837
83,292
16,812
110
18,091
109
17,887
8,040
47
8,648
46
8,598
5,824
33
6,265
33
6,197
2,776
14
2,987
14
2,958
745,574
5,737
809,488
5,323
744,506
53.63
49.26
54.88
45.44
51.14

14.51

10.71

14.83

10.63

15.72

11.19

11.25

10.15

11.16

10.21

12.06

11.15

8.54

8.34

8.44

7.99

9.21

8.76

2.58

1.93

2.53

1.79

2.72

2.02

0.99

1.00

1.03

0.99

1.11

1.12

ที่มา :สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
หมายเหตุ : การประชุมนานาชาติของกลุ่มบริษัทเอกชน โดยเป็นการประชุมของกลุ่มบุคคลหรือผู้แทนจากบริษัทเดียวกัน
หรือบริษัทในเครือเดียวกัน (รวมชาวไทยและต่างประเทศ)
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4) Man Power Development : สิ่งสาคัญในการขับเคลื่อนภูเก็ตอย่างยั่งยืน คือ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้ปรับตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันด้าน
เศรษฐกิจ ที่มีแนวโน้มการแข่งขันของธุรกิจท่องเที่ยวและบริการสูงขึ้น เนื่องจากการเปิดตลาดเสรี โดยมี
การพัฒนาเครือข่ายประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ โดยศักยภาพของจังหวัด
ภูเก็ตยังสามารถพัฒนาเป็นศูนย์กลางของการศึกษานานาชาติ ซึ่งจะส่งผลให้ชาวต่างชาติเข้ามาศึกษาและ
ส่งเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่ง
5) Smart City : จังหวัดภูเก็ตได้ดาเนินโครงการ Smart City เพื่อตอบสนองทิศทาง
การพัฒนาสู่การเป็นเมืองที่มีความทันสมัยในทุกด้าน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลที่จะให้จังหวัดภูเก็ตเป็น
Super Cluster ด้าน Digital และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดที่จะพัฒนาธุรกิจของเมืองเพิ่มขึ้นอีก
สาขาหนึ่งนอกจากด้านการท่องเที่ยว ซึ่งจะสอดคล้องสนับสนุนซึ่งกันและกัน รวมทั้งเชื่อมโยงกับนโยบาย
Thailand 4.0 อีกด้วย
6) Sport Tourism : จังหวัดภูเก็ตกาลังปรับตัวเองและมีเป้าหมายเพิ่มขึ้นในการ
เป็ น ศู น ย์ กลางของเมื อง Sport City ซึ่ งปั จจุ บั น มี การจั ดการแข่งขัน กีฬ าในระดับ ภู มิ ภ าคเกิ ด ขึ้น อย่าง
มากมายในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งต่อไปจะสามารถพัฒนาเป็นศูนย์กลางการแข่นขันในระดับทวีปและระดับโลกต่อไป
7) Sustainable Development : เป็นการพัฒนาโดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน ซึ่งจะสอดคล้องกับเป้าหมายที่วางไว้ เป็นการพัฒนาอย่างสมดุลในทุกๆ ด้าน
2.5) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้าทะเลชายฝั่งในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ปี 2561 จานวน 36
สถานี ความถี่ 2 ครั้ง/ปี ในช่วงฤดูร้อน(เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม) และฤดูฝน(เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม)
เพื่อประเมินสถานการณ์คุณภาพน้าทะเลด้วยดัชนีคุณภาพน้าทะเล (Marine Water Quality Index :
MWQI) พบว่า คุณภาพน้าทะเลอยู่ในเกณฑ์ดีร้อยละ 77.78 และเกณฑ์พอใช้ ร้อยละ 22.22

ภาพ สถานการณ์คุณภาพน้าทะเลชายฝั่งในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ปี 2561
ที่มา : สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 ภูเก็ต ปี พ.ศ. 2561
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แนวโน้มคุณภาพน้าทะเลในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกพบว่า คุณภาพน้าทะเลที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลงจากปี
2560 ขณะที่สัดส่วนคุณภาพน้าทะเลในเกณฑ์พอใช้เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ปรากฏคุณภาพน้าทะเลที่อยู่ในเกณฑ์ดีมากร้อย
ละ 1.61จากที่ตรวจพบล่าสุดในปี 2557และไม่ปรากฏคุณภาพน้าทะเลที่อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมากตั้งแต่ ปี 2557
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ภาพ แนวโน้มคุณภาพน้าทะเลในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกรายปี 2556-2561
ทีม่ า : สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 ภูเก็ต ปี พ.ศ. 2561

ภาพ แนวโน้มคุณภาพน้าทะเลในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตรายปี 2548-2561
ทีม่ า : สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 ภูเก็ต ปี พ.ศ. 2561
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แนวโน้มคุณภาพน้าทะเลชายฝั่งในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ปี 2561 มีค่าใกล้เคียงกับปี 2560 โดยคุณภาพ
น้าทะเลส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดีและพอใช้ ตามลาดับ ดัชนีบ่งชี้ปัญหาคุณภาพน้าทะเลที่สาคัญ คือ แบคทีเรีย
กลุ่มเอ็นเทอโรคอกไค แอมโมเนีย -ไนโตรเจน และแบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์มและแบคทีเรียกลุ่มโคลิ
ฟอร์มทั้งหมด ตามลาดับ บริเวณที่ควรมีการเฝ้าระวัง ได้แก่ บริเวณพื้นที่หาดป่าตอง จากการตรวจพบค่า
แอมโมเนีย-ไนโตรเจนและฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส ในฤดูร้อน และตรวจพบแบคทีเรียกลุ่มเอ็น เทอโรคอกไคใน
ฤดู ฝ น เกิ น ค่ า มาตรฐานคุ ณ ภาพน้ าทะเล หาดกมลาและหาดราไวย์ (ตอนกลาง) จากการตรวจพบ
แอมโมเนีย-ไนโตรเจน และฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส แบคทีเรียกลุ่มเอ็นเทอโรคอกไค แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม
ทั้งหมด และแบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์ม เกินค่ามาตรฐานคุณภาพน้าทะเล และอ่าวมะขาม (สถานีประมง
ทะเลภูเก็ต)จากการตรวจพบแอมโมเนีย -ไนโตรเจน และฟอสเฟต-ฟอสฟอรัสเกินค่ามาตรฐานคุณภาพน้า
ทะเล สาเหตุสาคัญของปัญหาคุณภาพน้าทะเลในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเกิดจากการระบายน้าทิ้งที่ไม่ได้รับการ
ปรับปรุงคุณภาพน้าอย่างมีประสิทธิภาพ และการระบายน้าเสียจากชุมชนและสถานประกอบการลงสู่ทะเล
2.5.2) คุณภาพน้าแหล่งน้าผิวดิน
การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้าแหล่ง น้าผิวดินในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตปี 2561เพื่อประเมิ น
สถานการณ์คณ
ุ ภาพน้าผิวดินด้วยดัชนีคุณภาพน้าแหล่งน้าผิวดิน (Water Quality Index,WQI) จานวน 2
แหล่งน้า ประกอบด้วย คลองบางใหญ่ จานวน 7 สถานี ความถี่ 10 ครัง้ ต่อปี และคลองปากบาง จานวน 2
สถานี ความถี่ 4 ครั้งต่อปี พบว่า คลองบางใหญ่ มีคุณภาพน้าโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ “เสือ่ มโทรม”

ภาพ แผนที่แสดงสถานีตรวจวัดและคุณภาพน้าในพื้นที่คลองบางใหญ่ จังหวัดภูเก็ต ประจาปี 2561
ที่มา : สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 ภูเก็ต ปี พ.ศ. 2561
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และหากพิจารณาแนวโน้มดัชนีคุณภาพน้าแหล่งน้าผิวดิน ระหว่างปี 2555-2561 เห็นว่า คุณภาพ
น้าของคลองบางใหญ่มีแนวโน้มที่เสื่อมโทรมลง ดัชนีบ่งชี้ปัญหาคุณภาพน้าที่สาคัญ คือ แบคทีเรียกลุ่มโคลิ
ฟอร์มทั้งหมด แบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์ม ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์แอมโมเนีย-ไนโตรเจน และ
ออกซิเจนที่ละลายน้า สาเหตุสาคัญเกิดจากการระบายน้าเสีย และการทิ้งสิ่งปฏิกูลต่างๆลงในแหล่งน้า
โดยตรง
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ภาพ แนวโน้มดัชนีคุณภาพน้าผิวดิน (MWQI) คลองบางใหญ่ ในรายปี 2555-2561
ที่มา : สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 ภูเก็ต ปี พ.ศ. 2561
คลองปากบาง คุณภาพน้าโดยรวมอยู่ในเกณฑ์“เสื่อมโทรมมาก” ดัชนีบ่งชี้ปัญหาคุณภาพน้าที่
สาคัญ คือ แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด แบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์ม แอมโมเนีย-ไนโตรเจน ความ
สกปรกในรูปสารอินทรีย์ และออกซิเจนทีล่ ะลายน้า สาเหตุสาคัญเกิดจากการระบายน้าทิ้งที่ไม่ได้รับการ
ปรับปรุงคุณภาพน้าอย่างมีประสิทธิภาพการระบายน้าเสีย และการทิ้งสิ่งปฏิกูลต่างๆจากชุมชนและสถาน
ประกอบการลงสู่ลาคลองโดยตรง
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ภาพ แผนที่แสดงสถานีตรวจวัดและคุณภาพน้าในพื้นที่คลองปากบาง จังหวัดภูเก็ต ประจาปี 2561
ที่มา : สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 ภูเก็ต ปี พ.ศ. 2561
2.5.4) ด้านอากาศ
ผลตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป ปี 2561 จากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติของ
กรมควบคุมมลพิษ บริเวณศูนย์บริการสาธารณสุข อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ดาเนินการตรวจวัดสารมลพิษใน
บรรยากาศ ได้แก่ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์
(CO) ก๊าซโอโซน (O3) และฝุ่นละอองขนาด ไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) อย่างต่อเนื่อง พบว่า ในปี 2561
คุณภาพอากาศทุกพารามิเตอร์พื้นฐานที่ตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
ทั่วไป (ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนพิเศษ 58ง
วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 โดยมีรายละเอียดคุณภาพอากาศ ดังนี้
1. ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 8.28 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและเริ่ม
ลดลงในปี 2558 - 2560 สาหรับปี 2561 ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ มีค่าเฉลี่ยรายปี เท่ากับ 1 พีพีบี
เพิ่มขึ้นจากปี 2560 เล็กน้อย และค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง อยู่ในช่วง 0 – 12 พีพีบี ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
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ภาพ ค่าเฉลี่ยรายปีก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ปี 2555-2561
ที่มา : สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 ภูเก็ต ปี พ.ศ. 2561

ภาพ ค่าสูงสุด-ต่าสุดเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ปี 2555-2561
ที่มา : สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 ภูเก็ต ปี พ.ศ. 2561
2. ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ระหว่าง ปี 2555 2558 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และเริ่มลดลง ในปี 2559 - 2560 สาหรับ ปี 2561 ปริมาณก๊าซไนโตรเจนได
ออกไซด์ ค่าเฉลี่ยรายปี มีค่าเท่ากับ 9.88 พีพีบี ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง อยู่ในช่วง 0 – 82 พีพีบี ซึ่งอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ภาพ ค่าเฉลี่ยรายปีก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ปี 2555-2561
ที่มา : สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 ภูเก็ต ปี พ.ศ. 2561
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ภาพ ค่าสูงสุด-ต่าสุด เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ปี 2555-2561
ที่มา : สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 ภูเก็ต ปี พ.ศ. 2561
3. ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ มีแนวโน้มลดลงอย่างชัดเจน
ตั้งแต่ปี 2557 ส าหรับ ปี 2561 ค่าเฉลี่ ย 1 ชั่วโมง อยู่ในช่วง 0.2-2.5 พี พี เอ็ม ซึ่ งอยู่ในเกณฑ์ ม าตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ภาพ ค่าสูงสุด-ต่าสุด เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ของก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) ปี 2555-2561
ที่มา : สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 ภูเก็ต ปี พ.ศ. 2561
4. ก๊าซโอโซน (O3) ก๊าซโอโซนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นระหว่างปี 2556 - 2557 สาหรับปี 2561
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง อยู่ในช่วง 0 - 70 พีพีบี โดยมีค่าสูงสุดเท่ากับ 70 พีพีบี และค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง อยู่ในช่วง
0 - 64 พีพีบี ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
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ภาพ ค่าสูงสุด-ต่าสุด เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ของก๊าซโอโซน (O3) ปี 2555-2561
ที่มา : สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 ภูเก็ต ปี พ.ศ. 2561

ภาพ ค่าสูงสุด-ต่าสุด เฉลี่ย 8 ชั่วโมง ของก๊าซโอโซน (O3) ปี 2555-2561
ที่มา : สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 ภูเก็ต ปี พ.ศ. 2561
5. ฝุ่นละอองเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) ในปี 2561 ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเฉลี่ยรายปี มี
ค่าเท่ากับ 33.75 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2560 สาหรับค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่
ในช่ วง 19 – 59 ไมโครกรัม ต่ อ ลู ก บาศก์ เมตร ซึ่ งอยู่ ในเกณฑ์ ม าตรฐานคุ ณ ภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทั่วไป

ภาพ ค่าเฉลี่ยรายปีฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) ปี 2555-2561
ที่มา : สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 ภูเก็ต ปี พ.ศ. 2561
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ภาพ ค่าสูงสุด-ต่าสุดเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) ปี 2555-2561
ที่มา : สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 ภูเก็ต ปี พ.ศ. 2561
โดยสรุ ป คุ ณ ภาพอากาศทุ ก พารามิ เตอร์พื้ น ฐานที่ ต รวจวั ด ในพื้ น ที่ จั งหวั ด ภู เก็ ต อยู่ ในเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป และเมื่อพิจารณาแนวโน้มคุณภาพอากาศ ระหว่างปี 25552561 พบว่า ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นมาก

ภาพ แนวโน้มคุณภาพอากาศจังหวัดภูเก็ต ปี 2555-2561
ที่มา : สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 ภูเก็ต ปี พ.ศ. 2561
2.6) ด้านความมั่นคง
2.6.1) อาชญากรรม
ในปัจจุบันตารวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ได้กาหนดมาตรการหลักด้านการป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรม ประจาปีงบประมาณ 2559 โดยมุ่งเน้นการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม
ด้วยการรณรงค์ทุกภาคส่วนของสังคม พัฒนาและจัดระบบสายตรวจให้ปฏิบัติงานในเชิงรุก โดยจัดและ
กระจายสายตรวจประเภทต่าง ๆ ลงสู่ชุมชน เพื่อให้มีผลในเชิงป้องปราม และให้มีความพร้อมที่จะไปถึงที่

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)

144

เกิดเหตุได้อย่างรวดเร็ว สามารถระงับเหตุและให้บริการประชาชนทันสถานการณ์ เร่งรัดมาตรการด้านการ
ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เพิ่มความเข้มในการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจสัมพันธ์เพื่อป้องปรามและสกัดกั้น
การก่ออาชญากรรมทุกประเภท เข้มงวดกวดขันการจัดระเบียบสังคมให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล
และเร่งรัดควบคุมอัตราการเกิดคดีให้เป็นไปตามเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่สานักงานตารวจแห่งชาติกาหนด
ดังนี้
1. มีการประเมินผลการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของหน่วยระดับสถานี
ตารวจและตารวจบ้านในสังกัดทุกแห่ง ซึ่งจะพิจารณาจากสถิติคดีอาญา 5 กลุ่มของแต่ละหน่วยในแต่ละด้าน
หากหน่วยใดมีผลการประเมินคะแนนติดลบตั้งแต่ -10 คะแนนลงไปติดต่อกัน 2 เดือน ต้องรายงานชี้แจง
เหตุผลหรือปัญหาข้อขัดข้องพร้อมแนวทางปรับปรุงแก้ไข หากหน่วยใดคะแนนติดลบตั้งแต่ -10 คะแนนลงไป
ติดกัน 3 เดือนขึ้นไป ผู้รับผิดชอบด้านงานป้องกันปราบปรามต้องเดินทางมารายงานชี้แจงต่อผู้บังคับบัญชา
โดยรายงานชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางในการป้องกันปราบปรามของหน่ วย ปัญหาข้อขัดข้อง และแนวทางการ
ปรับปรุงแก้ไข พร้อมรับฟังคาแนะนาสั่งการของผู้บังคับบัญชาเพื่อดาเนินการปรับปรุงแก้ไข
2. ออกคาสั่งปฏิบัติการระดมการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม โดยให้มีการ
กวาดล้างอาชญากรรม ตามความเหมาะสมของสถานการณ์อาชญากรรมในพื้นที่
3. กาหนดมาตรการเร่งรัดคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ คดีที่น่าสนใจ หาก
สถานีตารวจภูธรใด มีคดีเกิดขึ้นในพื้นที่และยังจับกุมไม่ได้ จะเชิญหัวหน้าสถานีตารวจภูธร หัวหน้างาน
สอบสวน หัวหน้างานสืบสวน จนท.ชุดสืบสวน พงส.ผู้รับผิดชอบสานวน มาประชุม เพื่อเร่งรัดคดีต่อไป
4. ประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่าง ๆ ให้ประชาชนเป็นหูเป็นตาให้เจ้าหน้าที่ตารวจ
หากพบบุคคลหรือยานพาหนะที่ต้องสงสัย ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตารวจทราบทันทีเพื่อเข้าทาการจับกุมหรือเข้า
ระงับเหตุ กรณีเกิดระเบิดในพื้นที่ตาบลป่าตองที่พนักงานรักษาความปลอดภัยสังเกตเห็นวัตถุต้องสงสัยแล้ว
รีบเอาไปทิ้งแล้วแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบ
2.6.2) ยาเสพติด
สถานการณ์ยาเสพติดจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน
2560 มีการจับกุมคดียาเสพติดในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต จานวน 6,538 คดี/ผู้ต้องหา 7,725 คน สถิติการจับกุม
คดียาเสพติดในภาพรวม เพิ่มขึ้น 12.37 % เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ปี 2559 : 5,729 คดี,
ปี 2560 : 6,538 คดี) ดังนี้
ภาพรวมการกุมคดียาเสพติดจังหวัดภูเก็ต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ปีงบประมาณ 2559 (ต.ค.58-ส.ค.59)
5,729 คดี
ปีงบประมาณ 2560 (ต.ค.59-ส.ค.60)
6,538 คดี
เปรียบเทียบ จานวนคดีกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มขึ้น 809 คดี
คิดเป็นร้อยละ 12.37
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ข้อสังเกต พบว่าคดีพืชกระท่อมมีการจับกุมเป็นอันดับที่ 1 ต่างจากเดิมที่เคย
เป็ นคดี ไอซ์ ยาบ้ า เนื่ องจากขณะนี้ กลุ่ มวัยรุ่นนิ ยมหั นมาเสพน้ าต้ มพื ชกระท่ อมผสมยาแก้ ไอ ยาแก้ แพ้
เครื่องดื่มน้าอัดลม กับน้าต้มพืชกระท่อม ซึ่งจังหวัดได้ให้ความสาคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก มีการออกตรวจ
ร้านขายยาและจับกุมดาเนินคดี
ยาเสพติดที่มีการค้าและการแพร่ระบาดในพื้นที่ยังคงเป็น กระท่อม ไอซ์ ยาบ้า
และกัญชา ตามลาดับ แต่การค้าและการแพร่ระบาดของกระท่อมมีแนวโน้มลดลง ส่วนของไอซ์มีแนวโน้ม
สูงขึ้น และกัญชาและยาบ้ามีแนวโน้มทรงตัว พื้นที่อาเภอที่มีปัญหายาเสพติดอยู่ในระดับสูงอยู่ในพื้นที่ คือ
อาเภอเมืองภูเก็ต รองลงมา คือ พื้นที่อาเภอถลาง และอาเภอกะทู้ ตามลาดับ ผู้มีอายุระหว่าง 12-17 ปี เป็น
กลุ่มที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติ ดมากที่สุด รองลงมาเป็นกลุ่มอายุ 14-18 ปี และกลุ่มผู้มีอายุ 25–29 ปี
ตามลาดับ ผู้เข้าบาบัดรักษายาเสพติด ในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพรับจ้างมีแนวโน้มเข้ารับการบาบัดรักษายาเสพติด
ลดลง โดยกลุ่มผู้เข้ารับการบาบัดรักษายาเสพติดในกลุ่มนักเรียน/นักศึกษาในพื้นที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ผู้เข้ารับ
การบาบัดรักษายาเสพติดประเภทพืชกระท่อมในพื้นที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ผู้เข้ารับการบาบัดส่วนใหญ่เป็นคน
ต่างจังหวัด ประมาณร้อยละ 70
 สถานการณ์ดา้ นการปลูก/การผลิตยาเสพติด
ก.) พืชกระท่อม จังหวัดภูเก็ต พบการปลูกพืชกระท่อมในพื้นที่น้อยมาก
เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เมือง เป็นแหล่งท่องเที่ยว มีการปลูกไว้สาหรับเสพบ้างในพื้นที่ อาเภอถลาง
ช่วงรอยต่อกับ อาเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา มีการลักลอบ
นาเข้ามาจาหน่ายจากจังหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัดกระบี่
จั งหวั ด พั งงา จั งหวั ด ระนอง จั งหวั ด ชุ ม พร และจั ง หวั ด
สุราษฎร์ธานี บางส่ วนใช้การส่งทางพัสดุไปรษณี ย์มาจาก
กรุงเทพฯ และจากพื้นที่ 3 จังหวัดตอนล่าง ในจังหวัดภูเก็ต
จะจาหน่ายได้ราคาดีกว่าพื้นที่อื่นๆ ในจังหวัดภาคใต้ตอนบน
ใช้การทยอยขนเข้ามาในพื้นที่ ปริมาณการนาเข้ามาในพื้นที่
ครั้งละประมาณ 20-50 กก. ราคากิโลกรัมละ 800-1,500
บาท เนื่องจากในพื้นที่มีความต้องการใช้ของกลุ่มเยาวชนทั้ง
ในและนอกสถานศึ กษา กลุ่ มผู้ ใช้ แรงงานทั้ งคนไทยและ
แรงงานต่ า งด้ า ว ทั้ ง แบบเคี้ ย วใบและการแปรรู ป เป็ น
น้าต้มพืชกระท่อม เพื่อหารายได้เสริมนอกจากทางานก่อสร้าง
ข.) กั ญ ชา ไม่ พ บการปลู ก เป็ น แปลงใหญ่ พบการปลู ก กั ญ ชาในพื้ น ที่
น้อยมาก เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เมือง เป็นแหล่งท่องเที่ยว พบการปลูกแซมในสวนเพื่อไว้เสพเอง
บ้างเล็กน้อย กัญชาที่ใช้ส่วนใหญ่ จะนาเข้ามาจากพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป้าหมายพื้นที่แพร่ระบาดยา
เสพติดรุนแรงและที่ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง แยกเป็นรายอาเภอ ดังนี้
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ตารางเป้าหมายพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติดรุนแรงและที่ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
อาเภอ
เมืองภูเก็ต

กะทู้

ถลาง

พื้นที่แพร่ระบาดอย่างรุนแรง
- ตาบลเกาะแก้ว ม.2 บ้านบางคู
- ตาบลวิชิต ม.1 บ้านนาบอนใต้
- ตาบลราไวย์ ม.2 บ้านหาดราไวย์
- ตาบลราไวย์ ม.7 บ้านใสยวน
- เทศบาลนครภูเก็ต ชุมชนสะพานร่วม 1
- เทศบาลนครภูเก็ต ชุมชนสะพานร่วม 2

- เทศบาลเมืองกะทู้ ชุมชนบ้านเก็ตโฮ่
- เทศบาลเมืองกะทู้ ชุมชนบ้านทุ่งทอง
- เทศบาลเมืองกะทู้ ชุมชนบ้านภักดี
- เทศบาลเมืองป่าตอง ชุมชนบ้านไสน้าเย็น
- เทศบาลเมืองป่าตอง ชุมชนบ้านนาใน
- เทศบาลเมืองป่าตอง ชุมชนบ้านโคกมะขาม
-

พื้นที่เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
- ตาบลเกาะแก้ว ม.4 บ้านเกาะแก้ว
- ตาบลรัษฎา ม.2 บ้านบางชีเหล้า
- ตาบลรัษฎา ม.3 บ้านกู้กู (ซอยท่าจีน/ซอยกิ่งแก้ว)
- ตาบลรัษฎา ม.6 บ้านหลักกงษี
- ตาบลรัษฎา ม.7 บ้านท่าเรือใหม่
- ตาบลวิชิต ม.2 บ้านแหลมชั่น
- ตาบลฉลอง ม.9 บ้านโคกโตนด
- ตาบลราไวย์ ม.4 บ้านบางคณฑี
- เทศบาลนครภูเก็ต ชุมชนแสนสุข
- เทศบาลนครภูเก็ต ชุมชนหลังศาลากลาง
- ซอยป่าหล่าย
- ตาบลกมลา ม.3 บ้านนอกเล
- ตาบลกมลา ม.5 บ้านหัวควน
- เทศบาลเมืองป่าตอง ชุมชนบ้านกะหลิม
- ซอยบางลา

- ตาบลเทพกระษัตรี ม.8 บ้านพรุสมภาร
- ตาบลป่าคลอก ม.3 บ้านบางโรง
- ตาบลป่าคลอก ม.4 บ้านพารา
- ตาบลป่าคลอก ม.7 บ้านยามู
- ตาบลป่าคลอก ม.9 บ้านอ่าวกุ้ง
- ตาบลสาคู ม.5 บ้านบางม่าเหลา
- ตาบลไม้ขาว ม.1 บ้านหมากปรก
- ตาบลเชิงทะเล ม.2 บ้านบางเทา
- ตาบลเชิงทะเล ม.4 บ้านป่าสัก
- ตาบลศรีสุนทร ม.1 บ้านลิพ อนเขาล้าน ม.เคหะ
เอื้ออาทร ถลาง
- ตาบลศรีสุนทร ม.5 บ้านลิพอนใต้
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 สถานการณ์ด้านบุคคลที่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด
ก) ผู้ค้า/ผู้เสพ
- กลุ่มผู้ค้ายาเสพติดลักลอบลาเลี ยงกับรถบรรทุก รถโดยสาร รถส่วน
บุคคลผ่านทางด่านท่าฉัตรไชย
- กลุ่มบุคคลจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจีนฮ่อที่บริการนาเที่ยว
เกี่ยวข้องกับการค้าเฮโรอีน
- กลุ่มลักลอบลาเลียงส่งยาเสพติดทางขนส่งพัสดุไปรษณีย์รูปแบบต่างๆ
- กลุ่มผู้ค้า/ผู้เสพที่สั่งซื้อขายผ่านแอปพลิเคชั่น ออนไลน์มีมากขึ้น
- กลุ่ ม ผู้ เ สพในอาชี พ รั บ จ้ า งพนั ก งานโรงแรม แรงงานในสถาน
ประกอบการ กลุ่มขับรถรับจ้างรถตู้ รถสิบล้อ
- กลุ่ ม ผู้ เสพที่ เป็ น นั ก ท่ อ งเที่ ย ว และแรงงานต่ างด้ าว (รวมแรงงาน
ประมง)
- กลุ่ ม ผู้ เสพในเด็ ก และเยาวชน นั ก เรีย น นั ก ศึ ก ษา ทั้ งในและนอก
ระบบการศึกษา
- กลุ่มผู้เสพตามบ้านเช่า หอพัก ชุมชนแออัด
- กลุ่มบุคคลต่างจังหวัดที่ไม่ได้มีภูมิ ลาเนาเป็นหลักแหล่ง แต่อาศัยใน
พื้นที่เพื่อหางานทา หรือทางานและใช้ยาเสพติด
ข) ผู้บาบัด
- ประเภทสารเสพติดที่ใช้มากที่สุด คือ ยาบ้า พืชกระท่อม กัญชาไอซ์
และเฮโรอีน ตามลาดับ
- กลุ่มอายุที่เข้ารับการบาบัดมากที่สุด คือกลุ่มอายุ 18-24 ปี รองลงมา
คือ 12-17 ปี
- อาชีพรับจ้างมากที่สุด กลุ่มนักเรียน/นศ. กลุ่มว่างงาน และอาชีพอื่นๆ
(ค้าขาย เกษตรกร และการคมนาคม) ตามลาดับ
- ผู้เข้ารับการบาบัดมีภูมิลาเนาจังหวัดภูเก็ตมากกว่าต่างจังหวัด
- สาเหตุ ที่ ม ารั บ การบ าบั ด จากการตั้ ง ด่ า นตรวจ /ประกาศ คสช.
มากที่สุด ตามด้วยศาลเยาวชนสั่ง อยากเลิก และการบูรณาการ คัดกรองระหว่างโรงเรียน กับฝ่ายปกครอง
ในพื้นที่แต่ละอาเภอ
- การดาเนินงานศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดาเนินการมาแล้ว 5 รุ่น 551
คน
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 สถานการณ์ด้านการค้าและการแพร่ระบาด
ยาเสพติดที่มีการค้าและแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ตัวยาหลัก ได้แก่
กระท่อม ยาบ้า ไอซ์ และกัญชา ตามลาดับ แม้ว่าเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จะสามารถจับกุมผู้ค้าได้อย่างต่อเนื่อง
แต่ปริมาณยาเสพติดในพื้นที่ก็ยังไม่ลดลง เนื่องจากมีการลักลอบทยอยๆ นาเข้าในพื้นที่ในลักษณะกองทัพมด
ผู้เสพยังหาซื้อได้ทั้งกระท่อม ยาบ้า ไอซ์ ขณะที่นักค้าบางรายยอมลดราคาขายส่งยาบ้าลงเพื่อให้จาหน่ายได้
เร็วขึ้น เพราะไม่ต้องการเก็บพักไว้นานเป็นการเสี่ยงต่อการถูกจับกุม ส่วนราคาปลีกของยาเสพติดทั้ง สอง
ชนิดในพื้นที่ยังไม่มีความเปลี่ยนแปลงมากนัก เครือข่ายการค้าในพื้นที่ยังมีความพยายามในการสั่งไอซ์
เข้ามาจาหน่ายอย่างมาก ในส่วนของเครือข่ายรายย่อยก็ยังคงมีอยู่ค่อนข้างมากเช่นกัน โดยเฉพาะในพื้นที่
ตาบลป่าตอง เพราะจานวนประชากรแฝงที่มีอยู เปนจานวนมากในพื้นที่ ประกอบกับผู้เสพมีกาลังซื้อสูง
โดยเฉพาะในกลุ มของวัยรุนและกลุ่มที่ประกอบอาชีพรับจ้าง ที่สาคัญ ในปัจจุบันกลุ มผู้กระทาความผิด
เหล่านี้มีแนวโนมอายุลดลง โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก/เยาวชนและสตรี ผู้ค้าจะใช้กลยุทธ์ในการแบ่งจาหน่ายใน
ราคาที่นักเรียน/นักศึกษา/ผู้มีรายได้น้อย เช่น ผู้ประกอบอาชีพรับจ้าง สามารถหาซื้อได้
ในส่วนของกัญ ชาที่เข้ามาในพื้นที่ส่วนใหญ่ ยั งคงเป็นลักลอบนาเข้าจาก
ประเทศลาวและลาเลียงมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อนามาส่งให้กับเครือข่ายยาเสพติดที่อยู่ในพื้นที่
พบการค้าและการแพร่ระบาดในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและกลุ่มผู้เสพในพื้นที่ชายหาดที่เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวสาคัญ เช่น หาดกะตะ หาดป่าตอง
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 แนวโน้มการเฝ้าระวังและการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดในพื้นที่
- กระท่อมยังเป็นยาเสพติดที่เป็นปัญหาหลัก ของจังหวัดภูเก็ตรองลงมา
คือ ยาบ้า ไอซ์ และกัญชา ส่วนเฮโรอีน ยังมีการจับกุมได้ในพื้นที่
- เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเฮโรอีน ซึ่งมีผลการจับกุมที่สูงขึ้น
- จังหวัดภูเก็ต มีปัญหายาเสพติดแพร่ระบาดกระจายในหลายหมู่บ้าน/
ชุมชน ทุกอาเภอ (ข้อมูลที่ได้จากการทาเวทีประชาคมหมู่บ้านตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จานวน 37
หมู่บ้าน/ชุมชน และข้อมูลจากการเฝ้าระวังในหมู่บ้านแพร่ระบาดรุนแรง/หมู่บ้านเฝ้าระวังต่อเนื่องจานวน
40 หมู่บ้าน/ชุมชน) 77 หมู่บ้าน/ชุมชน
- เฝ้าระวังตรวจค้นรถโดยสารประจาทาง และรถขนส่งสาธารณะ พร้อม
ทั้งเพิ่มความเข้มงวดในการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด ในเส้นทางหลักและเส้นทางรอง
- เฝ้าระวังการลักลอบลาเลียงส่งยาเสพติดทางขนส่งพัสดุไปรษณีย์รูปแบบต่างๆ
- เฝ้าระวังบุคคลจาก 3 จังหวัดชายแดนใต้ และกลุ่มบริการนาเที่ยวที่เป็น
จีนฮ่อที่มักเกี่ยวข้องกับการลักลอบค้าเฮโรอีน
- เฝ้าระวังในกลุ่มเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ซึ่งพบว่ามีแนวโน้มการใช้ยา
เสพติดที่ค่อนข้างสูงขึ้น
- ยั ง คงต้ อ งเฝ้ า ระวั ง ในกลุ่ ม แรงงาน พนั ก งานในสถานประกอบการ
คนขับรถโดยสาร กลุ่มผู้หญิ งที่ทางานด้านบริการในสถานบันเทิง กลุ่มนักเรียน/นศ. นักท่องเที่ยว กลุ่ม
ประชาชนตามหอพัก บ้านเช่ากลุ่มขับรถตู้ รถสิบล้อ กลุ่มแรงงานต่างด้าว รวมถึงแรงงานต่างด้าวด้านการ
ประมงที่มีแหล่งข่าวการแพร่ระบาดมากขึ้น
- เฝ้าระวังการซื้ อขายยาเสพติดทางช่องทางสื่อแอปพลิเคชั่น ออนไลน์
เนื่องจากมีแนวโน้มมากขึ้น ซึ่งตรวจสอบตัวบุคคลได้ยากและเข้าถึงได้รวดเร็ว
- ขยายผลเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเฮโรอีนในกลุ่มผู้เสพเพื่อค้นหาและ
ปราบปรามกลุม่ ผู้ค้าที่นาเฮโรอีนเข้ามาในพื้นที่
- จากข้อมูลปัญหาการแพร่ระบายาเสพติดที่ได้จากข้อมูลเวทีประชาคม
หมู่บ้าน และข้อมูลการเฝ้าระวัง ได้ปรับแผนการดาเนินงานของทุกหน่วยงานในการสกัดกั้ นการแพร่ระบาด
ในหมู่บ้านชุมชน กลุ่มเสพ และกลุ่มผู้ค้าไม่ให้ขยายเพิ่มขึ้น
- มอบหมายให้สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต
จัดเก็บข้อมูลประวัติและรายละเอียดในกลุ่มผู้ประสบปัญหาทางสังคม เพื่อวิเคราะห์ตัวคนที่เป็นปัญหากับสังคม
- มอบหมายให้ พมจ.ภก.ช่ ว ยดู แ ลครอบครั ว ในพื้ น ที่ เป้ า หมายที่ มี
กิจกรรม เพื่อให้พ่อแม่ได้ดูแลเอาใจใส่บุตรหลาน ซึ่งเป็นปัจจัยเสริมให้ครอบครัวเข้มแข็ง เป็นการช่วยลด
ปัญหายาเสพติดอีกทางหนึ่ง
- มอบหมายสถานศึ ก ษา ดู แ ลนั ก เรีย นนั ก ศึ ก ษา เพื่ อ ป้ อ งกั น การแพร่
ระบาดยาเสพติดในสถานศึกษา

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)

150

ตารางราคายาเสพติดในพื้นที่ห้วง เดือน กรกฎาคม 2561
ประเภทยาเสพติด
เฮโรอีน
กัญชาแห้ง
ยาบ้า
พืชกระท่อม
ไอซ์

ราคา(บาท) ต่อ 1(หน่วยนับ)
2,000
200 - 500
150 - 200
100
1,800-3,000

หน่วยนับ
กรัม
ห่อ
เม็ด
กา (10-15 ใบ)
กรัม

2.7) ด้านสังคม
การศึกษาโครงสร้างทางประชากรที่มีสัญชาติไทยและมีชื่อในทะเบียนบ้านของจังหวัดภูเก็ต
สามารถจาแนกประชากรตามกลุ่มอายุเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มประชากรวัยเด็กที่มีอายุ 0-14 ปี กลุ่มประชากรวัย
ทางานอายุ 15-59 ปี และกลุ่มประชากรวัยสูงอายุ
60 ปีขึ้นไป ซึ่งเมื่อพิจารณาภาพรวมของโครงสร้าง
ด้ านอายุ และเพศของประชากรจั งหวั ดภู เก็ ต ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 พบว่า มี ประชากรรวม
374,581 คน เป็ นเพศชาย 176,46 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 47.11 เพศหญิง 198,115 คน คิดเป็นร้อย
ละ 52.89 ซึ่ งโครงสร้ างประชากรตามกลุ่ มอายุ
พบว่า มีประชากรวัยเด็ก 83,155 คน ประชากรวัย
ท างาน 254,486 คน และประชากรวัยสู งอายุ 36,940 คน คิ ดเป็ นสั ดส่ วนร้อยละ 22.20, 67.94 และ 9.86
ตามลาดับ โดยกลุ่มประชากรวัยเด็กและวัยสูงอายุถือว่าเป็นประชากรวัยพึ่งพิง คิดเป็นร้อยละ 32.06 ของประชากร
ทั้งหมด โดยอัตราการขยายตัวของประชากรอยู่ในช่วงของวัยทางานและมีจานวนครัวเรือนเพิ่มขึ้น
จังหวัดภูเก็ตได้จัดเวทีประชาคมขึ้น เพื่อให้องค์กรสวัสดิการสังคม ทั้งภาครัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรสาธารณประโยชน์ และกองทุนสวัสดิการชุมชน มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และ
เสนอประเด็นปัญหาสังคมที่สาคัญตามบริบทของพื้นที่ ส่งผลให้มีการวิเคราะห์ข้อมูลตามประเด็นปัญหา
สังคมดังกล่าว เพื่อให้ทราบถึงสถิติความหนักเบาของปัญหานั้นๆ โดยอาศัย ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และข้อมูลตามแบบสารวจสถานการณ์ทางสังคมของท้องถิ่น ปี 2558 ดังนี้
ก) ประเด็นปัญหาครอบครัว
จากการวิเคราะห์ข้อมูลประเด็นปัญหาด้านครอบครัว พบว่าปัญหาความรุนแรง
ในครอบครัวของประชากรในจังหวัดภูเก็ต มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยสานักงานพัฒนาสั งคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต พบว่ามีผู้ถูกกระทาความรุนแรงในครอบครัวเข้ารับบริการ ในปี 2558 จานวน 39 ราย
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เป็นสตรีที่มีอายุ 19 – 59 ปีทั้งหมด ซึ่งเพิ่มขึ้นจานวน 17 ราย เมื่อเทียบกับข้อมูลในปี 2557 (22 ราย เป็น
สตรี ที่ มี อ ายุ 19 – 59 ปี ทั้ ง หมด) คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 77.27 นอกจากนี้ ยั ง มี ข้ อ มู ล จากบ้ า นพั ก เด็ ก และ
ครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ที่ปรากฏว่ามีเด็กและสตรีที่ถูกกระทาความรุนแรงในปี 2558 จานวน 34 ราย
ซึ่งเพิ่มขึ้นจานวน 6 ราย เมื่อเทียบกับข้อมูลปี 2557 (28ราย) คิดเป็นร้อยละ 21.43
ข) ประเด็นปัญหายาเสพติด
จากการวิเคราะห์ข้อมูลประเด็นปัญ หายาเสพติดพบว่าในปี 2557 และ 2558
ตารวจภูธรจังหวัดภูเก็ต จับกุมผู้ต้องหาที่กระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดมีสถิติสูงที่สุดเมื่อเทียบกับคดี
ความผิดอื่นที่รัฐเป็นผู้เสียหาย และในปี 2558 มีผู้ป่วยที่เข้ารับการบาบัดรักษายาเสพติด ตามระบบรายงาน
บสต 3.ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ทั้งสิ้นจานวน 1,309 ราย โดยในจานวนนี้มีเด็กและเยาวชน
(อายุต่ากว่า 25 ปีบริบูรณ์) เข้าบาบัดรักษา สูงถึง 622 ราย คิดเป็นร้อยละ 47.52 ของจานวนผู้ป่วยที่เข้า
รับการบาบัดทั้ งหมด นอกจากนี้ยังพบว่าสถิติเด็กและเยาวชนที่ถูกคุ มประพฤติที่กระท าความผิดตาม
กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดของสานักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ตตั้งแต่ปี 2556-2558 มีแนวโน้มเพิ่ม
สูงขึ้นทุกปี อีกทั้งสถิติการปฏิบัติงานศูนย์ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษาจังหวัดภูเก็ต และข้อมูล
ตามแบบสารวจสถานการณ์ทางสังคมของท้องถิ่ น ปี 2558 ก็ยังแสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมเด็กและเยาวชน
ประพฤติตนไม่เหมาะสมที่มีสถิติสูงสุดคือ การซื้อ จาหน่าย แลกเปลี่ยน เสพสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
สิ่งมึนเมา บุหรี่ หรือสารเสพติด
ค) ประเด็นปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
จากการวิเคราะห์ข้อมูลประเด็นปัญหาตั้ง ครรภ์ก่อนวัยอันควรโดยพิจารณาจาก
ข้อมูลของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต พบว่า ในปี 2558 อัตราการคลอดของหญิงอายุ 15 – 19 ปี
ต่อประชากรหญิงอายุ 15 – 19 ปี พันคน อยู่ที่ร้อยละ 57.43 ซึ่งยังคงต่ากว่าเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุข
กาหนด (เป้าหมาย ไม่เกินอัตราร้อยละ 50 ต่อพันประชากรหญิ งอายุ 15 -19 ปี) โดยมีมารดาที่คลอด
ณ โรงพยาบาลในจังหวัดภู เก็ต ทั้ งสิ้ น 8,940 คน โดยมีม ารดาที่ มี อายุต่ากว่า 19 ปี จานวน 855 คน
คิดเป็นร้อยละ 9.56 ของหญิงคลอดทั้งหมด โดยมีมารดาที่มีอายุ 10 – 14 ปี จานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ
0.23 ของหญิงคลอดทั้งหมด (มารดาอายุต่าสุด คือ 12 ปี) และมีมารดาที่อายุ 15 – 19 ปี จานวน 834 คน
คิดเป็นร้อยละ 9.32 ของหญิงคลอดทั้งหมด นอกจากนี้จากการสารวจข้อมูลตามแบบสถานการณ์ทางสังคม
ของท้องถิ่น พบว่า ในปี 2558 มีเด็กที่ถูกพ่อแม่ทอดทิ้งให้อยู่กับญาติหรือบุค คลอื่น เช่น ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง
ป้า น้า อา เพื่อนผู้รับจ้างเลี้ยงเด็ก ฯลฯ สูงถึง 131 คน ซึ่งลดลงจานวน 8 คน เมื่อเทียบกับข้อมูล ปี 2557
(จานวน 139 คน) คิดเป็นร้อยละ 5.75
ง) ประเด็นปัญหาการออกเรียนกลางคันในการศึกษาภาคบังคับ
จากการวิเคราะห์ ข้อมูลปัญ หาการออกเรียนกลางคัน ในการศึกษาภาคบังคับ
พบว่าข้อมูลของสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดภูเก็ต (กศน.)
เกี่ยวกับการเข้าศึกษาต่อที่ กศน. ของนักเรียนที่ออกเรียนกลางคัน ปีการศึกษา 2558 จานวน 159 คน ซึ่ง
เพิ่มขึ้น จานวน 26 คน เมื่อเทียบกับข้อมูลของปีก ารศึกษา 2557 (133 คน) โดยนักเรียนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่มี
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ปัญหาเกี่ยวกับภาระการเลี้ยงดูครอบครัว และปัญหาด้านความประพฤติไม่เหมาะสม และจากการสารวจ
ข้อมูลจากโรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต พบว่า ในปีการศึกษา 2558 มี
นักเรียนออกเรียนกลางคัน จานวน 269 คน ลดลง จานวน 37 คน เมื่อเทียบกับข้อมูลของปีการศึกษา
2557 (306 คน) คิดเป็นร้อยละ 12.09 และข้อมูลของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ในปี
2556 มีนักเรียนออกเรียนกลางคัน จานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 0.13 ของจานวนนักเรียนในสังกัด
ทั้งหมดโดยพบว่าสาเหตุของการออกกลางคันเกิดจากการอพยพตามผู้ปกครอง มีปัญหาการปรับตัว และ
ปัญหาครอบครัว
ดัชนีความก้าวหน้าของคน (HAI) ปี 2562 และการวิเคราะห์ผล
สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จัดทาดัชนีความก้าวหน้า
ของคน (Human Achievement Index – HAI) ปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือประเมิน
ความก้าวหน้าของคนในระดับจังหวัด และเพื่อให้จังหวัดต่าง ๆ ได้ทราบถึงดับดับตาแหน่งความก้าวหน้า
ของคนในจังหวัดของตน พร้อมทั้งจุดเด่นจุดด้อยในการพัฒนาคนของจังหวัดซึ่งจะนาไปสู่การศึกษาข้อมูล
เชิงลึกเพื่อจะได้ดาเนินการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนในจังหวัดให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อ
เผยแพร่ดัชนีความก้าวหน้าของคนสู่สาธารณชนได้ใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสมต่อไป
1) ความก้าวหน้าของคนจากการประเมินด้วยดัชนีความก้าวหน้าของคน หรือ
HAI ปี2562
1.1) การพัฒนาคนในภาพรวมของประเทศยั งไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับช่วงที่
ผ่านมา โดยค่าดัชนีความก้าวหน้าการพัฒนาคนในปี 2562 เท่ากับ 0.6219 ใกล้เคียงกับปี 2558 มีค่า
เท่ากับ 0.6220 เมื่อพิจารณาดัชนีย่อย พบว่า การพัฒนาที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมมีความก้าวหน้ามาก
ที่สุดคือมีค่าดัชนี 0.8595 รองลงมาเป็นด้านชีวิตการงาน การคมและการสื่อสาร ชีวิตครอบครัวและชุมชน
สุขภาพ รายได้และการมีส่วนร่วม ตามลาดับ ส่วนด้ านการศึกษามีความก้าวหน้าน้อยที่สุด คือมีค่าดัชนี
0.4743 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 แล้วพบว่า
- ด้านสุขภาพมีค่าดัชนีลดลงจากการเจ็บป่วยและผู้พิการที่เพิ่ มขึ้น ปี 2562 ดัชนี
ย่อยด้านสุ ขภาพอยู่ที่ 0.5843 ลดลง 0.0252 คะแนน จากปี 2558 แม้ ว่าการพั ฒ นาสุขภาพได้มี การ
ดาเนินงานทั้งการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รวมทั้งการจัดบริการที่มีคุณภาพครอบคลุมทั่วถึงมากขึ้น โดย
จะเห็นได้จากประชาชนมีอายุคาดเฉลี่ย เมื่อแรกเกิดเพิ่มขึ้ น การลดลงของอัตราการตายของทารกและ
มารดา รวมถึงการมีหลักประกันด้านสุขภาพของประชากรที่ครอบคลุมเกือบร้อยละ 100 อย่างไรก็ตาม
ด้านการมีสุขภาพที่ดีของประชาชนมีความก้าวหน้าลดลง สะท้อนจากอัตราทารกที่มีน้าหนักต่ากว่าเกณฑ์
การเจ็บป่วยของผู้ป่วยใน และสั ดส่วนผู้พิการที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ การเข้าสู่สังคมสูงอายุและวิถีชีวิตของคนใน
สังคมส่งผลให้ แ นวโน้ ม อัตราการเจ็บ ป่ วยโรคเรื้อรัง การบาดเจ็บจากอุบั ติเหตุจราจรเพิ่ มขึ้น ส่งผลต่อ
สมรรถนะร่างกาย การติดเตียง และภาวะทุพพลภาพที่เพิ่มขึ้นการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อให้ประชาชนมี
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พฤติกรรมสุ ขภาพที่ดี รวมทั้ งสนับสนุนให้สังคม สิ่งแวดล้ อมอยู่ในภาวะที่เอื้อต่อการมีสุ ขภาวะที่ดีของ
ประชาชนจึงเป็นประเด็นท้าทายสาคัญในการพัฒนาด้านสุขภาพ
- ด้านการศึกษามีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นแต่ต้องเร่งพัฒนาด้านคุณภาพ โดยมีดัชนีย่อย
ด้ านการศึ ก ษาเพิ่ ม ขึ้ น เป็ น 0.4743 เพิ่ ม ขึ้ น 0.0057 จากปี 2558 เนื่ อ งจากนั ก เรีย นการอยู่ ในระบบ
การศึกษายาวนานขึ้น สะท้อนจากอัตราการเข้าศึกษาในระดับมัธยมปลายละ ปวช. ที่เพิ่มจากร้อยละ 78.3
ในปี 2558 เป็นร้อยละ 78.8 ในปี 2561 และจานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่
เพิ่มขึ้นเป็น 8.63 ปีจาก 8.51 ปี ในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งเป็นผลจากมาตรการสนับสนุนทางด้านการศึกษา
ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ โครงการเรียนฟรี 15 ปี กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) การจัดการศึกษา
สาหรับผู้อยู่นอกระบบโรงเรียน อย่างไรก็ตาม ด้านคุณภาพการศึกษาในภาพรวมยังไม่เปลี่ยนแปลงมากนั ก
สะท้อนจากคะแนนเฉลี่ยการทดสอบ O-Net ระดับมัธยมปลายที่มีคะแนนเฉลี่ยคงที่ร้อยละ 35 นอกจากนี้
เมื่อเปรียบเทียบการพัฒนาด้านอื่น ๆ การศึกษามีความก้าวหน้าน้อยที่สุด รวมทั้งยังมีความแตกต่างระดับ
จังหวัดค่อนข้างสูง โดยมีคะแนนของจังหวัดลาดับแรก คือ กรุงเทพมหานคร ต่า งจากลาดับสุดท้าย คือ
นราธิวาส ถึง 0.6903 คะแนน
- ด้านชีวิตการงานมีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นยาวนานขึ้น โดยมีค่าดัชนีย่อยด้านชีวิตการ
งานเท่ากับ 0.7237 เพิ่มขึ้น 0.0183 คะแนน จากปี 2558 โดยความก้าวหน้าในการพัฒ นาเพิ่มขึ้นจากการ
เร่งขยายความครอบคลุมการมีหลักประกันสังคมทั้งในกลุ่มแรงงานในระบบและนอกระบบ ทาให้แรงงานมี
ประกันสังคมเพิ่มขึ้น โดยในปี 2561 ผู้มีงานทาที่มีประกันสังคมทั้งในกลุ่มแรงงานมีร้อยละ 42.24 ของผู้มี
งานทา เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 36.27 ขณะเดียวกัน แรงงานที่ประสบอันตรายจากการทางานลดลงเป็นร้อยละ
8.82 จากร้อยละ 10.25 ในปี 2558 ขณะที่ การจ้างงานและการทางานต่าระดับอยู่ในระดับไม่สูงมากโดยมี
อัตราว่างงานที่ร้อยละ 1.05 และอัตราการทางานต่าระดับ ที่ 0.77 ในปี 2561 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ
0.88 และร้อยละ 0.72 ในปี 2558 ตามลาดับ แม้ว่าผู้มีประกันสังคมจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมาก อย่างไรก็ตาม
ในกลุ่มแรงงานนอกระบบ ยังมีประกันสังคมค่อนข้างต่าสะท้อนจากแรงงานที่มีประกันสังคมในจังหวัดที่เป็น
ภาคการเกษตรที่มีอัตราค่ อนข้างต่า ซึ่งจะส่งผลถึงความมั่นคงในชีวิตการงาน รวมทั้งการขาดรายได้หลัง
เกษียณ การเพิ่มหลักการประกันทางสังคมโดยเฉพาะการมีเงินออมหลังเกษียณอายุจึงยังเป็นประเด็นที่ต้อง
เร่งดาเนินการ
- ด้านรายได้มีความก้าวหน้าลดลง โดยค่าดัชนีย่อยด้านรายได้เท่ากับ 0.5689 ลดลง
0.0226 คะแนน จากปี 2558 แม้ว่ารายได้ เฉลี่ยของครัวเรือนจะเพิ่มขึ้นเป็น 26,946 บาท/เดือน จาก
26,915 บาท/เดือน การเพิ่มขึ้นของสัดส่วนคนจน หนี้ครัวเรือนเพื่อการอุปโภคบริโภคและค่าสัมประสิทธิ์
ความไม่เสมอภาคของรายได้ (Gini-coefficient) มีค่าเพิ่มขึ้นทาให้ความก้าวหน้าด้านรายได้ลดลง โดย
สัดส่วนคนยากจนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 9.85 ของประชากร จากร้อยละ 7.21 ในปี 2558 ครัวเรือนมีหนี้สินมี
สัดส่วนร้อยละ 36.56 ของครัวเรือนทั้งหมด เพิ่มจากร้อยละ 34.46 และค่าดัชนีความไม่เสมอภาคของ
รายได้ (Gini-coefficient) เพิ่มเป็น 0.453 จาก 0.445 ในช่วงเวลาเดียวกัน
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- ด้ า นที่ อ ยู่ อ าศั ย และสภาพแวดล้ อ มมี ค วามก้ า วหน้ า เพิ่ ม ขึ้ น เป็ น ด้ า นที่ มี
ความก้าวหน้าในการพัฒนามากที่สุด โดยมีค่าดัชนีย่อยด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมเท่ากับ 0.8595
เพิ่มขึ้น 0.0267 คะแนน จากปี 2558 เนื่องจากการลดลงของประชากรที่ประสบอุทกภัยและภัยแล้ง และ
การลดลงสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้านพลังงานที่มีค่าเฉลี่ย 2.09 ตัน กาซเรือนกระจกต่อคน
ลดลง 2.56 ตันก๊าซเรือนกระจกต่อคน และครัวเรือนมีบ้านและที่ดินเป็นของตัวเองในระดับค่อนข้างสูงคือ
กว่าร้อยละ 70 การมีบ้านและที่ดินเป็นของตนเองมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องจากที่เคยมีร้อยละ 75 ปี
2555 นอกจากนี้การเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยอาจไม่สะท้อนในเชิงคุณภาพเนื่องจากการเป็นเจ้าของที่อยู่ไม่ได้
สะท้อนสภาพของที่อยู่ที่มีรายได้เฉลี่ยสูงสูงกว่าพื้นที่อื่น แต่กลับมีสัดส่ วนของการเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย
ข้อนข้างต่า เนื่องจากการเคลื่อนย้ายแรงงานทาให้สภาพการอยู่อาศัย ส่วนหนึ่งเป็นการเช่า และส่วนหนึ่ง
เป็นผู้ซื้อที่อยู่ระหว่างการเช่าซื้อ/ผ่อนชาระ
- ด้านชีวิตครอบครัวและชุมชนมีความก้าวหน้าลดลง โดยมีค่าดัชนีเท่ากับ 0.647
ลดลง 0.0057 คะแนน จากปี 2558 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุที่อยู่ลาพังคนเดียวเป็นร้อยละ
6.52 จาก ร้อยละ 6.03 ในปี 2558 รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของครัวเรือนที่มีหัวหน้าครั วเรือนเดี่ยว เป็นร้อยละ
23.50 จากร้อยละ 23.02 และแจ้งความคดีชีวิต ร่างการ เพศ และการประทุษร้ายต่อทรัพย์ที่เพิ่มเป็ น
105.46 รายต่อประชากรแสนคน จาก 101.35 รายต่อประชากรแสนคน ในช่วงเดียวกัน ในทางกลับกัน
การทางานในเด็กอายุ 15-17 ปี มีสัดส่วนลดลงเหลือร้อยละ 9.71 จากร้อยละ 11.29 ในปี 2558 ทั้งนี้ ดัชนี
ได้สะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและวิถีการดาเนินชีวิตที่คนมีการย้ายถิ่นในการ
ทางาน การอยู่เป็นโสดหรือการหย่าร้างมากขึ้น รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของครัวเรือนเดี่ยวส่งผลกระทบต่อความ
เข้มแข็งของครอบครัวที่เป็น หน่วยผลิตและบ่มเพาะคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นกาลังหลักในการพัฒนาประเทศ
รวมถึงการดูแลบุคคลในครอบครัวโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
- ด้านคมนาคมและการสื่อสารมีความก้าวหน้าของการพัฒนาเพิ่มมากที่สุด โดยมี
ดัชนีย่อยเท่ากับ 0.6774 เพิ่มขึ้น 0.1067 คะแนน จากปี 2558 เป็นมาจากการขยายการลงทุนโครงสร้าง
พื้ น ฐานโดยเฉพาะด้ า นเทคโนโลยี ก ารสื่ อ สารและสารสนเทศ ท าให้ มี ก ารเข้ าถึ ง โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ และ
อินเทอร์เน็ตได้ทั่วถึงมากขึ้น โดยมีประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่มีโทรศัพท์มือถือร้อยละ 89.54 เพิ่มจากร้อย
ละ 79.29 ในปี 2558 และมีประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป ที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตร้อยละ 56.82 เพิ่มขึ้นจากร้อย
ละ 39.32 ในช่วงเดียวกัน รวมถึง หมู่บ้านที่ถนนสายหลักใช้การได้ตลอดปีมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ
52.61 ในปี 2558 เป็นร้อยละ57.59 ในปี 2560 อุบัติเหตุบนท้องถนนยังเป็นปัญหาสาคัญ โดยเพิ่มสูงขึ้น
เป็น 155รายต่อประชากรแสนคน จาก 108รายต่อประชากรแสนคน ในปี 2558
- ด้านการมีส่ วนร่วมมีความก้าวหน้าลดลง โดยมีค่าดัชนี 0.5208 ลดลง 0.0852
คะแนน จากปี2558 มี ความก้าวหน้าลดลงมากที่สุด เนื่องจากมีการใช้ตัวชี้ วัดประชากรที่ไปใช้สิทธิลง
ประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 แทนการไปใช้สิทธิเลือกตั้งซึ่งไม่มีการเลือกตั้งตั้งแต่ปี 2554 โดยคะแนน
ผู้ไปใช้สิทธิ มีเพียงร้อยละ59.40 น้อยกว่าผู้ไปใช้สิทธิในปี 2554 และการลดลงของครัวเรือนที่เป็นสมาชิกกลุ่ม/
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องค์กรในท้องถิ่นโดยมีสัดส่วนร้อยละ 73.65 ลดลงจากร้อยละ 78.47 ในปี 2558 แต่มีสัดส่วนของจานวน
องค์กรชุมชนและครัวเรือนมีส่วนร่วมทากิจกรรมสาธารณะของหมู่บ้านเพิ่มขึ้น
1.2) การพัฒ นาในระดับภาค : ภาคกลางมีความก้าวหน้าการพัฒ นาคนมากที่สุด
ส่วนภาคใต้ 3 จังหวัดชายแดนมีความก้าวหน้าการพัฒนาคนน้อยที่สุด เมื่อพิจารณาดัชนีความก้าวหน้า ของ
คน ปี 2562 ในระดั บ ภาค โดยแบ่ ง 6 ภาค คื อ เหนื อ ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ภาคกลาง (ไม่ รวม
กรุ ง เทพฯ )ภาคตะวั น ออก ภาคใต้ 11 จั ง หวั ด และภาคใต้ 3 จั ง หวั ด ชายแดน พบว่ า ภาคกลางมี
ความก้าวหน้าการพัฒนาคนมากที่สุด ค่าดั ชนี HAI = 0.6499 โดยมีการพัฒนาใน 3 ด้าน คือ ด้านสุขภาพ
ด้านรายได้ และด้านคมนาคมและการสื่อสาร แต่ในด้านการมีส่วนร่วมมีการพัฒนาน้อยกว่าทุกภาค ส่วน
ภาคที่ มี ก ารพั ฒ นารองลงมา คื อ ภาคตะวั น ออก ภาคใต้ 11 จั ง หวั ด ภาคเหนื อ และ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตามลาดับ ซึ่ง ภาคใต้ 3 จังหวัดชายแดนมีการพัฒนาคนน้อยสุด ค่าดัชนี HAI =
5142 นอกจากนี้ภาคตะวั นออกมีความก้าวหน้าด้านคมนาคมและการสื่อสาร และชีวิตการงานสูงที่สุด
ขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความก้าวหน้าด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม และด้านชีวิตครอบคัว
และชุมชนสูงกว่าภาคอื่น และภาคเหนือมีความก้าวหน้าด้านการมีส่วนร่วมสูงกว่าภาคอื่น
1.3) การพัฒนาคนในระดับจังหวัด
1.3.1) นนทบุรี กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี ภูเก็ต ระยอง มีความก้าวหน้าในการ
พั ฒ นาคนมากที่ สุ ด ห้ า ล าดั บ แรก ขณะที่ นราธิ ว าส ปั ต ตานี แม่ ฮ่ อ งสอน สุ ริ น ทร์ และบุ รี รั ม ย์ มี
ความก้าวหน้าในการพัฒนาคนน้อยที่สุดห้าลาดับ ผลการประเมินความก้าวหน้าในการพัฒนาคนของจังหวัด
ต่าง ๆ พบว่านนทบุรีมีการพัฒนาคนก้าวหน้ามากที่สุด รองลงมาคือ กรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี
พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดภูเก็ตตามลาดับ พบว่าทั้ง 5 จังหวั ดดังกล่าวมีความก้าวหน้าในการพัฒ นา
เกิ น กว่ า 0.6 ถึ ง 7 ด้ า น คื อ ด้ า นคมนาคม และการสื่ อ สาร ด้ า นชี วิ ต การงาน ด้ า นที่ อ ยู่ อ าศั ย และ
สภาพแวดล้อม ด้านการศึกษา ด้านรายได้ และด้านชีวิตครอบครัวและชุมชน และมี ความก้าวหน้าด้านการ
มีส่วนร่วมค่อนข้างน้อย (0.3-0.4) โดยเฉพาะในจังหวัดภูเก็ต นนทบุรี และปทุมธานี ยกเว้นระยองที่มีดัชนี
การมีส่วนร่วมเท่ากับ 0.4632
1.3.2 ) ห้าจังหวัดที่มีความก้าวหน้ามากที่สุดและน้อยที่สุดรายด้าน
ด้านสุขภาพ จังหวัดที่มีความก้าวหน้าด้านสุขภาพมากที่สุด ได้แก่ปทุมธานี นนทบุรี
ภูเก็ต พระนครศรีอยุธยา และระนอง ขณะที่ จังหวัดที่มีความก้าวหน้าน้อยที่สุด ได้แก่ สุรินทร์ เลย ลาพูน
นครนายก และอุทัยธานี
ด้ า นการศึ ก ษา จั ง หวั ด ที่ มี ค วามก้ า วหน้ า ด้ า นการศึ ก ษามากที่ สุ ด ได้ แ ก่
กรุงเทพมหานคร ชลบุรี นนทบุรี นครปฐม และภูเก็ต ขณะที่มีความก้าวหน้าน้อยที่สุด ได้ แก่ นราธิวาส
ปัตตานี แม่ฮ่องสอน หนองบัวลาภู และตาก
ด้ า นชี วิ ต การงาน จั ง หวั ด ที่ มี ค วามก้ า วหน้ า ด้ า นชี วิ ต การงานมากที่ สุ ด ได้ แก่
กรุงเทพมหานคร ระยอง ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา และสมุทรสาคร ขณะที่จังหวัดที่มีความก้าวหน้าน้อย
ที่สุด ได้แก่ บุรีรัมย์ นราธิวาส ปัตตานี สตูล และสุโขทัย
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ด้านรายได้ จังหวัดที่มีความก้าวหน้าด้านรายได้มากที่สุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร
สมุ ท รสาคร ภู เก็ ต สมุ ท รปราการ และนนทบุ รี ขณะที่ จั ง หวั ด ที่ มี ค วามก้ า วหน้ า น้ อ ยที่ สุ ด ปั ต ตานี
อานาจเจริญ แม่ฮ่องสอน ชัยนาท และสุรินทร์
ด้านที่ อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม จังหวัดที่ มีความก้าวหน้ าด้านที่ อยู่อาศัยและ
สภาพแวดล้อมมากที่สุด ได้แก่ อานาจเจริญ ศรี สะเกษ บึงกาฬ บุรีรัมย์ และร้อยเอ็ด ขณะที่จังหวัดที่มี
ความก้าวหน้าน้อยที่สุด ได้แก่ ชลบุรี พังงา สุราษฎร์ธานี สมุทรสาคร และกรุงเทพมหานคร
ด้านชีวิตครอบครัวและชุมชน จังหวัดที่มีความก้าวหน้าชีวิตครอบครัวและชุมชนมาก
ที่สุด ได้แก่ สมุทรปราการ สมุทรสาคร นนทบุรี ปทุมธานี และน่าน ขณะที่ จังหวัดที่มีความก้าวหน้าในการ
พัฒนาน้อยที่สุด ได้แก่ สิงห์บุรี กาญจนบุรี เชียงใหม่ ปราจีนบุรี และเพชรบุรี
ด้านการคมนาคมและการสื่อสาร จังหวัดที่มีความก้าวหน้าด้านการคมนาคมและการ
สื่อสารมากที่สุด ได้แก่ ภูเก็ต ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรสาคร และชลบุรี ขณะที่จังหวัดที่มีความก้าวหน้าใน
การพัฒนาน้อยที่สุด ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ แม่ฮ่องสอน ยโสธร และศรีสะเกษ
ด้านการมีส่วนร่วม จังหวัดที่มีความก้าวหน้าด้นการมีส่วนร่วมมากที่สุด ได้แก่ ลาพูน
ลาปาง น่าน พะเยา และแพร่ ขณะที่ จังหวัดที่มีความก้าวหน้าน้อยที่สุดได้แก่ สมุทรปราการ ชลบุรี ภู เก็ต
สมุทรสงคราม และกรุงเทพมหานคร
ข้อเสนอแนะ
ผลการประเมินความก้าวหน้าของคนตามดัชนี HAI ได้ชี้ให้เห็นถึงสถานการณ์ในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในประเด็นต่าง ๆ ที่ควรให้ความสาคัญและเร่งดาเนินการ ดังนี้
1) การสร้างเสริม สุ ข ภาวะ เพื่ อ ลดการเจ็ บ ป่ วยด้ วยโรคเรื้อ รั ง การบาดเจ็ บ และ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุโดยสร้างความตระหนั กการมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมทั้งในเรื่องการออกกาลัง
กาย การบริโภคอาหาร และเสริมสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน รวมทั้งการพัฒนา
สภาพแวดล้ อ มให้ เอื้ อ ต่ อ การมี สุ ข ภาพดี อาทิ การจั ด บริ ก ารให้ ค าปรึ ก ษาที่ เข้ า ถึ ง ง่ า ย การดู แ ล
สภาพแวดล้อมบ้านและชุมชนที่ปลอดภัยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและการบาดเจ็บของผู้สูงอายุ เพื่อให้มีอายุยืน
อย่างมีสุขภาพดี
2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและลดช่องว่างการพัฒนาระหว่างพื้นที่ โดยปรับ
ระบบบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็ก ให้ มีการใช้ทรัพ ยากรร่วมกัน พั ฒ นาระบบประเมินคุณ ภาพ
สถานศึกษาที่ยึดผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนเป็นหลัก รวมทั้งให้การช่วยเหลืออุดหนุนและสร้างสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมโดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกลเพื่อเพิ่มอัตราการเข้าเรียนต่อระดับมัธยมปลายและอาชีวศึกษา
3) การยกระดับรายได้ โดยสนับสนุนการมีที่ดิ นทากินอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการจ้าง
งานนอกฤดูการในพื้ นที่ ที่ มีการท างานต่าระดับ/ว่างงาน ตลอดจนส่งเสริมทักษะการบริหารเงินเพื่อให้
สามารถจัดการรายได้ เงินทุนและหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) การขยายประกันสังคมให้ครอบคลุมโดยเฉพาะแรงงานนอกระบบ รวมทั้งส่งเสริม
การออมเพือ่ การเกษียณอายุ เพื่อให้มีความมั่นคงและมีรายได้เพียงพอต่อการดารงชีวิต
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5) การสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน โดยเฉพาะครอบครัวที่มีความ
เปราะบาง และพื้นที่ในเขตเมืองเพื่อให้เป็นสถาบันที่ดูแลสมาชิกได้อย่างเข้มแข็ง โดยสร้างและพัฒนาผู้นา
การเปลี่ยนแปลงในชุมชน การส่งเสริมต่อยอดความรู้และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการความรู้
ชุมชนที่ น าไปสู่ ก ารแก้ ไขปั ญ หาและพั ฒ นาชุม ชน ตลอดจนสนั บ สนุ น และติ ดตามช่วยเหลือ ครอบครัว
เปราะบางให้สามารถดูแลสมาชิกทั้งเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุได้อย่างเหมาะสม
2.8) การศึกษา
รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560
แ ล ะ 2 5 6 1 จ าก ต าร าง แ ส ด งให้ เห็ น ว่ า ผ ล ก ารป ระ เมิ น ค ว าม ส าม ารถ ใน 4 ราย วิ ช า
เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในจังหวัดภูเก็ตกับผลสัมฤทธิ์ระดับประเทศพบว่า
จั งหวั ด ภู เก็ ต มี ร ะดั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น (O-net) ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 สู งกว่ าผลสั ม ฤทธิ์ ข อง
ระดับประเทศในทุกรายวิชา
ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-net) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560-2561
จาแนกตามรายวิชา 4 วิชาหลัก
ระดับ
ประเทศ
ภูเก็ต
+สูง/-ต่า

ภาษาไทย
ปี 60
ปี 61
46.58
55.90
48.91
58.26
+2.33 +2.36

คะแนนเฉลี่ย O-Net
อังกฤษ
คณิตศาสตร์
ปี 60
ปี 61
ปี 60
ปี 61
36.34
39.24
37.12 37.50
42.30
44.49
39.87 40.22
+5.96 +5.25 +2.75 +2.72

วิทยาศาสตร์
ปี 60
ปี 61
39.12 39.93
40.37 41.80
+1.25 +1.87

รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปี การศึ กษา 2560 และ 2561 จากตาราง แสดงให้ เห็ นว่า ผลการประเมิ นความสามารถใน 4 รายวิชา
เมื่อเปรียบเที ยบผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนของนั กเรียนในจังหวัดภู เก็ตกับผลสัมฤทธิ์ระดับประเทศพบว่า
จั งหวั ด ภู เก็ ต มี ร ะดั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น (O-net) ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 สู ง กว่ า ผลสั ม ฤทธิ์ ข อง
ระดับประเทศในทุกรายวิชา
ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-net) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560-2561
จาแนกตามรายวิชา 4 วิชาหลัก
ระดับ
ประเทศ
ภูเก็ต
+สูง/-ต่า

ภาษาไทย
ปี 60
ปี 61
48.29
54.42
51.96
58.99
+3.67 +4.57

คะแนนเฉลี่ย O-Net
อังกฤษ
คณิตศาสตร์
ปี 60
ปี 61
ปี 60
ปี 61
30.45 29.45
26.30 30.04
34.84 33.22
30.22 33.63
+4.39 +3.77 +3.92 +3.59

วิทยาศาสตร์
ปี 60
ปี 61
32.28 36.10
34.16 38.14
+1.88 +2.04
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รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา
2560 และ 2561 จากตาราง แสดงให้เห็นว่า ผลการประเมินความสามารถใน 5 รายวิชา
เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในจังหวัดภูเก็ตกับผลสัมฤทธิ์ระดับประเทศพบว่า
จังหวัดภูเก็ตมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-net) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าผลสัมฤทธิ์ของ
ระดับประเทศในทุกรายวิชา
ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-net) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560-2561
จาแนกตามรายวิชา 5 วิชาหลัก
ระดับ
ประเทศ
ภูเก็ต
+สูง/-ต่า

ภาษาไทย
ปี 60
ปี 61
49.25
47.31
54.50
52.65
+5.25 +5.34

คะแนนเฉลี่ย O-Net
สังคมศึกษา
อังกฤษ
ปี 60
ปี 61
ปี 60
ปี 61
34.70 35.16 28.31 31.41
37.15 36.72 36.05 40.02
+2.45 +1.56 +7.74 +8.61

คณิตศาสตร์
ปี 60
ปี 61
24.53 30.72
28.50 35.32
+3.97 +4.60

วิทยาศาสตร์
ปี 60
ปี 61
29.37 30.51
31.25 32.00
+1.88 +1.49

ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนค่าเฉลี่ยผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติทางด้านอาชีวศึกษา
(V-NET = Vocational National Education Test) เปรียบเทียบ ปีการศึกษา 2560 – 2561
คะแนนเฉลี่ย
ระดับชั้น
ปวช.
ปวส.

ประเทศ
41.60
37.11

ปี 60
จังหวัด
43.44
38.20

+สูง/-ต่า
+1.84
+1.09

ประเทศ
41.63
40.04

ปี 61
จังหวัด
44.49
41.25

+สูง/-ต่า
+2.86
+1.21

ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนค่าเฉลี่ยผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน (N-NET) เปรียบเทียบ ปีการศึกษา 2560 – 2561
ประดับประถมศึกษา (N1)
รหัสสาระการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2560(2ครั้ง)
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
+/ระดับประเทศ จังหวัด

ปีการศึกษา 2561(2ครั้ง)
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
+/ระดับประเทศ จังหวัด

401 สาระทักษะการเรียนรู้

40.72

46.14

+5.42

40.22

49.59

+9.37

402 สาระความรู้พื้นฐาน

34.76

38.45

+3.69

36.38

40.80

+4.43

403 สาระการประกอบอาชีพ

41.57

46.48

+4.91

40.91

53.96

+13.06
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404 สาระทักษะการดาเนินชีวิต

49.61

56.21

+6.60

49.06

59.03

+9.98

405 สาระการพัฒนาสังคม

44.40

48.68

+4.28

41.80

54.59

+12.79

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (N2)
รหัสสาระการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2560(2ครั้ง)
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
+/ระดับประเทศ จังหวัด

ปีการศึกษา 2561(2ครั้ง)
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
+/ระดับประเทศ จังหวัด

411 สาระทักษะการเรียนรู้

36.92

43.16

+6.24

40.34

46.16

+5.82

412 สาระความรู้พื้นฐาน

30.33

32.42

+2.09

32.17

35.45

+3.28

413 สาระการประกอบอาชีพ

42.56

48.99

+6.43

42.42

47.79

+5.37

414 สาระทักษะการดาเนินชีวิต

45.36

52.11

+6.75

44.34

50.22

+5.88

415 สาระการพัฒนาสังคม

36.27

40.45

+4.18

36.72

41.10

+4.38

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (N3)
รหัสสาระการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2560(2ครั้ง)
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
+/ระดับประเทศ จังหวัด

ปีการศึกษา 2561(2ครั้ง)
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
+/ระดับประเทศ จังหวัด

421 สาระทักษะการเรียนรู้

34.50

40.64

6.14

40.64

47.98

+7.34

422 สาระความรู้พื้นฐาน

27.48

31.46

3.98

28.61

32.71

+4.11

423 สาระการประกอบอาชีพ

37.55

46.09

8.54

42.19

49.94

+7.76

424 สาระทักษะการดาเนินชีวิต

39.61

46.62

7.01

42.72

50.71

+7.99

425 สาระการพัฒนาสังคม

25.96

28.04

2.08

33.98

38.92

+4.95

ตารางแสดงข้อมูลการศึกษาต่อ (ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2561) จบ ม.3 ศึกษาต่อ
ลาดับ
สังกัด
ที่
1 สพป.ภูเก็ต
2 สพม.14
3 กศน.จังหวัดภูเก็ต
รวม

นักเรียน
ศึกษาต่อ
จบทั้งหมด ม.ปลาย
551
126
1,862
1,396
100
100
2,513
1,622

ศึกษาต่อ ศึกษาต่อ ไม่ศึกษาต่อ
สายอาชีพ
อื่น ๆ
378
11
36
220
245
1
598
256
37
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เปรียบเทียบสัดส่วนนักเรียนจบ ม.3 ศึกษาต่อสายสามัญ กับสายอาชีพ
(ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2561)
สายอาชีพ 26.94%

มัธยมศึกษา 73.06%

สายอาชีพ

มัธยมศึกษา

ตารางแสดงข้อมูลการศึกษาต่อ (ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2561) จบ ม.6 ศึกษาต่อ
ลาดั
บที่

สังกัด

1 สพป.ภูเก็ต
2 สพม.14
4 กศน.จังหวัดภูเก็ต
รวม

นักเรียน ศึกษาต่อ ศึกษาต่อ ศึกษาต่อ ไม่ศึกษา
จบทั้งหมด ระดับอุดมศึก สาย
อื่น ๆ
ต่อ
ษา
อาชีพ
24
17
4
2
1
1,623
1,434
3
181
5
172
172
1,819
1,623
7
183
6
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เปรียบเทียบสัดส่วนนักเรียนจบ ม.6 ศึกษาต่ออุดมศึกษา กับสายอาชีพ
(ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2561)
สายอาชีพ 0.43%
อุดมศึกษา 99.57%

สายอาชีพ

อุดมศึกษา

2.9) การสาธารณสุข
บุ ค ลากรสาธารณสุ ข ตาม GIS เปรี ย บเที ย บปี ง บประมาณ 2555 2556 และ
งบประมาณ 2558 พบว่า มีแนวโน้มการขาดแคลน ในทุกสาขาหลัก ได้แก่ สาขาแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร
และพยาบาลวิชาชีพ โดยเฉพาะสาขาพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงานจริง 548 คน ในปีงบประมาณ 2558
ในขณะที่ GIS ควรมี 1,549 คน
เมื่ อ พิ จ ารณาถึ งบุ ค ลากรทางการแพทย์ ข องภาครัฐ ปี งบประมาณ 2558 ณ 30
กันยายน 2558 (แพทย์ 204 คน ทันตแพทย์ 47 คน เภสัชกร 49 คน พยาบาล 548 คน) เทียบกับ GIS
พบว่าทุกโรงพยาบาลขาดบุคลากรทางการแพทย์ และแนวโน้มบุคลากรแพทย์ เภสัชกร และพยาบาล
วิชาชีพลดลง
ตารางจานวนบุคลากรทางการแพทย์ของสถานพยาบาลภาครัฐ (ณ 30 กันยายน 2556 – 2559)
บุคลากรทางการแพทย์
2556
แพทย์
ทันตแพทย์
เภสัช
พยาบาลวิชาชีพ
2557
แพทย์

สถานพยาบาล
รพ.วชิระภูเก็ต
107
25
28
403 (ลูกจ้าง 112 คน)
รพ.วชิระภูเก็ต
137

รพ.ถลาง
20
13
8
76
รพ.ถลาง
18

รวม
รพ.ป่าตอง
30
10
7
61
รพ.ป่าตอง
24

157
48
43
540
179
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สถานพยาบาล

ทันตแพทย์
เภสัช
พยาบาลวิชาชีพ
2558
แพทย์
ทันตแพทย์
เภสัช
พยาบาลวิชาชีพ
2559
แพทย์
ทันตแพทย์
เภสัช
พยาบาลวิชาชีพ

26
31
403(ลูกจ้าง 112 คน)
รพ.วชิระภูเก็ต
153
27
34
403(ลูกจ้าง 112 คน)
รพ.วชิระภูเก็ต
102
26
45
612

12
8
76
รพ.ถลาง
21
12
8
76
รพ.ถลาง
12
13
9
91

รวม
7
7
61
รพ.ป่าตอง
30
8
7
69
รพ.ป่าตอง
22
7
8
84

45
46
540
204
47
49
548
136
46
62
787

ที่มา : สานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ณ 31 ธันวาคม 2559

โรคไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นปัญหาสาคัญทางสาธารณสุขและมีแนวโน้มพบมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง เป็นภัยเงียบที่ส่ งผลให้เกิดความพิการและเสียชีวิตก่อนวัยอันควร สาเหตุเกิดจากพฤติกรรม วิถี
ชีวิต สิ่งแวดล้อมและพันธุกรรม การบริโภคอาหารที่ไม่ได้สัดส่วน ขาดการออกกาลังกาย ภาวะน้าหนักเกิน
การสูบบุหรี่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดและหัวใจ อันเป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยพิ การ
และเสียชีวิตของคนภูเก็ต ในปี 2557–2559 จังหวัดภูเก็ตมีจานวนผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง มากเป็นอันดับ
ที่ 1 คือ โรคความดันโลหิตสูง ซึ่งมีจานวนผู้ป่วยทั้งสิ้น จานวน 27,180 คน 31,468 คน และ 24,884 คน
ตามลาดับ และรองลงมาคือ โรคเบาหวาน ซึ่งมีจานวนผู้ป่วยทั้งสิ้น จานวน 13,146 คน 15,366 คน และ
12,358 คน ตามลาดับ
จานวนผู้ป่วยนอก โรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่สาคัญ 5 อันดับ ของจังหวัดภูเก็ต
อันดับ
1
2
3
4
5

โรค
โรคความดันโลหิตสูง
โรคเบาหวาน
โรคหัวใจและหลอดเลือด
โรคหลอดเลือดสมอง
โรคมะเร็ง(มะเร็งเต้านม,มะเร็งปากมดลูก,
มะเร็งปอด)

ปี 2557 (คน)
27,180
13,146
2,768
2,406
462

ที่มา : ข้อมูล (HDC) ณ กันยายน 2559 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

ปี 2558 (คน)
31,468
15,366
2,458
2,148
444

ปี 2559 (คน)
24,884
12,358
514
435
75
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กราฟแสดงการเปรียบเทียบจานวนผู้ป่วยนอก โรคไม่ตดิ ต่อเรื้อรังที่สาคัญ 5 อันดับ ของจังหวัดภูเก็ต

ในการจัดทาข้อมูล การวิเคราะห์ความต้องการและศักยภาพของประชาชนในท้องถิ่น จังหวัดได้มีแนวทาง
การบูรณาการในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ในระดับพื้นที่ (Area based) โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่ อให้ การขับ เคลื่ อนแผนชุ ม ชน แผนพั ฒ นาท้ องถิ่น แผนพั ฒ นาอาเภอ แผนพั ฒ นาจังหวัด เกิดความ
สอดคล้องเชื่อมโยง มีเอกภาพและประสิทธิภาพและให้แผนงาน/โครงการที่จะดาเนินการในพื้นที่จังหวัดได้
มีความเชื่อมโยงกับปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)

2.2 บทวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือการวิเคราะห์
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ข้อมูลประกอบกราฟตัวชี้วัดการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต
มิติการพัฒนา

ตัวชี้วัด

ร้อยละของประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน*
สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้*
การพัฒนา ร้อยละผู้อยู่ในระบบประกันสังคมต่อกาลังแรงงาน
แบบทั่วถึง อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากร*
จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยประชากรไทยอายุ 15- 59 ปี
ค่าเฉลี่ยคะแนน o-net ,ม.3
อัตราการเปลี่ยนแปลงของรายได้เฉลี่ยของครัวเรือน
ในจังหวัด
อัตราการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
การเติบโตทาง
อัตราการว่างงาน*
เศรษฐกิจ
อัตราส่วนหนี้เฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ยของครัวเรือน*
อัตราส่วนการออมเฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ยของครัวเรือน
ผลิตภาพแรงงาน
อัตราการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้ในจังหวัด
ปริมาณขยะในจังหวัด*
สัดส่วนปริมาณการใช้น้ามันเชื้อเพลิงเพื่อยานพาหนะ
ต่อประชาชน*
การเติบโตทาง
สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือนต่อ
เศรษฐกิจ
ประชาชน*
สีเขียว
สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคที่ไม่ใช้ครัวเรือน
GPP*
สัดส่วนปริมาณน้ามันเชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรมต่อ
GPP ภาคอุตสาหกรรม*
ร้อยละของสถานพยาบาลที่ได้การรับรองคุณภาพ HA
ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงน้าประปา
ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงไฟฟ้า
ประสิทธิภาพ
ร้อยละของประชากรที่เข้าถึงอินเตอร์เน็ต
ของภาครัฐ
ร้อยละภาษีที่ท้องถิ่นจัดเก็บได้ต่อรายได้รวมที่ไม่รวม
เงินอุดหนุนและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ความสามารถในการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัด

ค่าเฉลี่ย
ประเทศ
10.43
0.411
18.76
2,980
8.90
34.95
1.75

ค่าเฉลี่ย
จังหวัดภูเก็ต
0.72
0.297
56.96
1,202
9.90
38.20
- 0.56

ร้อยละ
ร้อยละ
คน/แพทย์
ปี
คะแนน
ร้อยละ

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

1.97
1.69
4.30
12.90
354,353
0.56
271,560
891

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

464

1,603

7,289

11,900

178

1,299

74.76
15.77
88.41
32.73
12.19

100.00
23.33
81.29
58.22
36.78

กิโลวัตต์ชั่วโมง/คน
กิโลวัตต์ชั่วโมง/คน
ลิตร/
ล้านบาท
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

92.11

83.13

ร้อยละ

หน่วย

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

จากตัวชี้วัดของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจะเห็น
ได้ว่า การพัฒนาในภาพรวมของจังหวัดภูเก็ตสูงกว่าค่ากลางเป็นจานวนมากโดยภาพรวมอยู่ที่ร้อยละ 42.78
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ในขณะค่ากลางของประเทศจะอยู่ที่ร้อยละ 31.27 นอกจากนี้เมื่อแยกเป็นภาพของมิติการพัฒนาจะแยกได้
ดังนี้
1. มิติการพัฒนาแบบทั่วถึง จะเห็นว่าที่ผ่านมาการพัฒนาของจังหวัดภูเก็ตมีค่าสูงกว่า
ค่ากลางของประเทศมาก โดยของจังหวัดภูเก็ตจะอยู่ที่ร้อยละ 62.40 ในขณะที่ค่ากลางของประเทศจะอยู่ที่
ร้อยละ 27.14 ซึ่งตัวชี้วัดที่จะต้องมีการดาเนินการต่อเนื่องซึ่งอยู่สูงกว่าค่ากลางของประเทศเล็กน้อย ได้แก่
จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชาชนอายุ 15-59 ปี ค่าเฉลี่ย O-net ม.3 เป็นต้น
2. มิติการเติบโตทางเศรษฐกิจ ในมิติการเติบโตทางเศรษฐกิจจะเห็นได้ว่า ที่ผ่านมา
จังหวัดภูเก็ตมีอัตราการเติบโตต่ากว่าค่ากลางของประเทศ โดยจังหวัดภูเก็ตจะมีค่าการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ
27.16 ขณะที่ค่ากลางของประเทศจะอยู่ที่ร้อยละ 29.73 จะเห็นได้ว่ามีตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับปรุง เช่น
อัตราการเปลี่ ยนแปลงของรายได้เฉลี่ ยของครัวเรือนในจังหวัด อัตราส่วนการออมเฉลี่ยต่อรายได้ข อง
ครัวเรือนซึ่งค่าเฉลี่ยของจังหวัดยังต่ากว่าค่ากลางของประเทศ เป็นต้น ขณะที่ผลิตภาพแรงงานลดลงจาก
เดิมโดยก่อนหน้าจะอยู่ที่ 663,371 บาท/คน ได้ลดลงเหลือ 354,353 บาท/คน แต่อย่างไรก็ตามในส่วนของ
ผลิตภาพแรงงานก็ยังสูงกว่าค่ากลางของประเทศ ซึ่งค่ากลางของประเทศจะอยู่ที่ 110,895 บาท/คน
3. มิติการเติบโตทางเศรษฐกิจสีเขียว ในส่วนของมิติเติบโตทางเศรษฐกิจสีเขียว จังหวัด
ภูเก็ตยังมีผลการดาเนินการที่ต่ากว่าค่ากลางของประเทศ โดยมีผลการดาเนินการอยู่ที่ร้อยละ 8.56 ขณะที่
ค่ากลางของประเทศปีนี้จะอยู่ที่ร้อยละ 22.53 โดยมีตัวชี้วัดที่ต้องมีการแก้ไขและต่ากว่าค่ากลางของประเทศ
คือ ปริมาณขยะในจังหวัดสัดส่วนการใช้น้ามันเชื้อเพลิงเพื่อยานพาหนะต่อประชากร สัดส่วนการใช้ไฟฟ้าภาค
ครั วเรื อนต่ อประชากรสั ดส่ วนการใช้ ไฟฟ้ าที่ ไม่ ใช้ ครั วเรื อนต่ อ GPP สั ดส่ วนปริ มาณน้ ามั นเชื้ อเพลิ งใน
ภาคอุตสาหกรรมต่อ GPP ภาคอุตสาหกรรม
4. มิติประสิทธิภาพภาครัฐ ในส่วนของมิติประสิทธิภาพของภาครัฐ จังหวัดภูเก็ตมีผลการ
ดาเนินการที่ร้อยละ 72.99 สูงกว่าค่ากลางของประเทศ ซึ่งค่ากลางของประเทศอยู่ที่ร้อยละ 45.68 ตัวชี้วัดที่
จังหวัดภูเก็ตได้ร้อยละ 100 คือ ร้อยละของสถานพยาบาลที่ได้มีการรับรองคุณภาพ HA ขณะที่ตัวชี้วัดที่ยังมี
ผลดาเนินการที่ต่ากว่าค่ากลางของประเทศ ได้แก่ ความสามารถในการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัด ซึ่งจะ
ได้มีมาตรการในการปรับปรุงคุณภาพต่อไป
แนวทางการดาเนินการและแก้ไขของจังหวัดภูเก็ต
จากการวิเคราะห์ภาพรวมของตัวชี้วัดทั้งหมดและทุก มิติของการพัฒ นาแล้ว จังหวัด
ภูเก็ตได้มีแนวทางของการดาเนินการที่สาคัญ ได้แก่
1. เร่งส่งเสริมด้านการศึกษา โดยส่งเสริมให้ประชากรมีการเรียนรู้มากขึ้นในด้านต่างๆ
ทั้งหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว และขณะเดียวกันก็ส่งเสริมคุณภาพของการศึกษาในระดับที่ต่ากว่า
อุดมศึกษาเพื่อรองรับการแข่งขันและการพัฒนามากขึ้น
2. ส่งเสริมการกระจายรายได้ เพิ่มรายได้ครัวเรือนมากขึ้น โดยเฉพาะการกระจายรายได้
จากภาคการท่องเที่ยวที่ยังกระจุกตัวของรายได้ส่วนใหญ่อยู่ในระดับบนสู่ระดับล่างมากขึ้น เช่น ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวชุมชน การเพิ่มมาตรฐานด้านการท่องเที่ยว การเพิ่มความเข้มแข็งให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม
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อาชีพกลุ่มเกษตร ส่งเสริมการออมในภาคครัวเรือนให้มากขึ้น มีการดาเนินการในลักษณะของประชารัฐมากขึ้น
ซึ่งจะเป็นการลดหนี้ภาคครัวเรือนลงอีกทางหนึ่งด้วย
3. ส่งเสริมให้มีการประหยัดพลังงานมากขึ้น ในระดับครัวเรือนและไม่ใช่ภาคครัวเรือน
พร้อมทั้งสนับสนุนนโยบายการใช้พลังงานทางเลือกมากขึ้นในจังหวัด และรณรงค์นโยบายการประหยัด
พลังงานอย่างจริงจัง
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชากรที่เป็นภาคครัวเรือนเข้าถึงระบบสาธารณูปโภคมากขึ้น
และในขณะเดียวกันก็เพิ่มประสิทธิภาพของการให้บ ริการด้านสาธารณูปโภคน้าไฟฟ้าและประปา เพื่อให้
ครอบคลุมถึงประชาชนจากทุกแหล่ง นอกจากนั้น เพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการรัฐโดยการตั้ง
คณะกรรรมการกลางในการดาเนิ น การตามระเบี ยบพั สดุที่ เป็ น ภาพรวมของจังหวัด ที่ ทุ ก ส่วนราชการ
สามารถใช้ได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจั ดซื้อจัดจ้างให้มีความคล่องตัวมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อ
การเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐ เพราะปัญหาส่วนหนึ่งที่มักเกิดขึ้นคือ ความล่าช้าในการจัดซื้อจัดจ้าง
และการขาดแคลนบุคลากรด้านช่าง ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละปี ซึ่งเมือมี
คณะกรรมการกลางตรงนี้จะสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมาก
5. ส่งเสริมให้มีการจัดเก็บขยะและปรับปรุงคุณภาพน้าใช้แล้วก่อนปล่อยน้าลงแหล่งน้า
สาธารณะให้ ถู ก ต้ อ ง ตาม Road Map ของรั ฐ บาลและขณะเดี ย วกั น ก็ ร ณรงค์ ห้ า มทิ้ งขยะตามแหล่ ง
ท่ องเที่ ยวต่ างๆ ให้ รณรงค์ ก ารใช้ถุงผ้ า พร้อมทั้ งให้ มี การปรับ ปรุง คุ ณ ภาพน้ าก่ อนปล่อ ยลงสู่แหล่งน้ า
สาธารณะ และที่สาคัญคือปรับปรุงซ่อมแซมเตาเผาขยะที่มีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ปัจจัยความเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อแผนยุทธศาสตร์
ปัจจัยความเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดภูเก็ต 5 ปี
(พ.ศ.2561- 2565 ทบทวน พ.ศ. 2564) ดังต่อไปนี้
1. แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
แผนยุ ท ธศาสตร์ ชาติ ระยะ 20 ปี ได้ ก าหนดวิ สั ยทั ศ น์ และแนวทางในการท าให้
ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์ โดยให้มีการวางแผนและกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะ
ยาวและก าหนดแนวทางการพั ฒ นาของทุ กภาคส่ วนให้ ขั บเคลื่ อนไปในทิ ศทางเดี ยวกั น และได้ ก าหนด
ยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาวเพื่อถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและ
มีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาค
ส่วนในสังคมทั้ งประชาชน เอกชนประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพั ฒนาเพื่ อการสร้างและรักษาไว้ซึ่ ง
ผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์ประจาชาติ“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขันมีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วคนไทยมีความสุข
อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรมซึ่งยุทธศาสตร์ที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาใน
ระยะ 20 ปีต่อจากนี้ไปประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
(1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
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(2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
(5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ทั้งนี้ในแต่ละด้านจะมีประเด็นยุทธศาสตร์ที่จังหวัดสามารถเชื่อมโยงสู่การขับเคลื่อน
จังหวัดได้ ดังนี้
1) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ประกอบด้วย
(1) การรักษาความสงบภายในประเทศ
(2) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
(3) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความ
มั่นคงของชาติ
(4) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึง
องค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ
(5) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม
2) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ประกอบด้วย
(1) การเกษตรสร้างมูลค่า
(2) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
(3) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว
(4) โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
(5) พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่
3) ประเด็ น ยุท ธศาสตร์ ด้านการพั ฒ นาและเสริม สร้างศักยภาพทรัพ ยากรมนุ ษ ย์
ประกอบด้วย
(1) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
(2) การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
(3) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
(4) ตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย
(5) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
(6) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์
(7) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ
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4) ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ า นการสร้ างโอกาสและความเสมอภาคทางสั งคม
ประกอบด้วย
(1) การลดความเหลื่อมล้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ
(2) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
(3) การเสริมสร้างพลังทางสังคม
(4) การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา พึ่งตนเองและการ
จัดการตนเอง
5) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย
(1) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
(2) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
(3) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
(4) พัฒนาเมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ มุ่งเน้นความเป็น
เมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
(5) พัฒนาความมั่นคงน้า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(6) ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกาหนดอนาคตประเทศ
6) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ประกอบด้วย
(1) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการ
อย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส
(2) ภาครัฐบริหารงานแบบบู รณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและ
เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่
(3) ภาครัฐ มี ข นาดเล็ ก ลง เหมาะสมกั บ ภารกิ จ ส่ งเสริม ให้ ป ระชาชนและทุ ก
ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
(4) ภาครัฐมีความทันสมัย
(5) บุ ค ลากรของรัฐ เป็ น คนดี แ ละเก่ ง ยึ ด หลั ก คุ ณ ธรรม จริย ธรรม มี จิ ต ส านึ ก
มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ
(6) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(7) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่างๆ
(8) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค
ซึ่งเมื่อพิจารณาในทุกด้านจะเห็นได้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาจังหวัดภูเก็ ตใน
ทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน และการท่องเที่ยวซึ่งเป็นประเด็นการ
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พัฒนาที่สาคัญของจังหวัด และนอกจากนั้นจังหวัดต้องให้ความสาคัญกับการพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ
ส่งเสริมการค้า การลงทุนพัฒนาสู่การค้า เพื่อการนาไปเป็นปัจจัยสาคัญในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของ
จังหวัดภู เก็ ต และนอกจากนั้ น ควรเน้ น การพั ฒ นาภาคการผลิ ตและบริการเข้ ม แข็ งยั่ งยืน ซึ่ งจังหวัด มี
ผู้ป ระกอบการที่ สามารถพั ฒ นาสู่ ส ากลได้ และควรให้ความสาคัญ กับ การเชื่อมโยงกับการพั ฒ นาพื้ น ที่
เศรษฐกิจเมือง และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ ของกรุงเทพมหานคร โดยจังหวัดควรมีการ
ลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การวิจัยและพัฒนา เพื่อการยกระดับการเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการ
พัฒนากับนานาประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบและพัฒนา
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
จากการศึ กษาพบว่ ายุ ทธศาสตร์ที่ ก าหนดในแผนพั ฒนาฯ ฉบั บที่ 12 มี จ านวน 10
ยุทธศาสตร์ ซึ่งมีรายละเอียดมากกว่าในยุทธศาสตร์ 20 ปี ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะภายใต้สถานการณ์ที่มี
การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องนั้นเป็นการยากในการที่จะกาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาใน
รายละเอียดที่ชัดเจนในแผนพัฒนาระยะยาว เช่น ยุทธศาสตร์ชาติได้กาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการ
พัฒนาที่จาเป็นต้องกาหนดและปรับปรุงให้สอดคล้องกับเงื่อนไขและปัจจัยแวดล้อมในช่วงเวลานั้น ๆ จึงจะ
สามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเหตุดังกล่าวยุทธศาสตร์ชาติจึงเป็นการกาหนดกรอบที่เป็น
ประเด็นหลักของการพัฒนาประเทศที่ครอบคลุม มิติต่างๆ ซึ่งสะท้อนทั้งในเรื่องการพัฒนาฐานการผลิตและ
บริการ การพัฒนากลุ่มเป้าหมายและการพัฒนาในเรื่องกลไกและกฎระเบียบ รวมทั้งการพัฒนาทุนมนุษย์
ภายใต้การกาหนดและการยึดหลักการสาคัญของการพัฒนาดังนั้นยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12 จึงประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ทั้ง 10 ยุทธศาสตร์ที่สามารถนามาเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัดได้
ดังนี้
1) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ พัฒนาคนทุกช่วงวัย
เพื่อให้คนไทยเป็นคนดีคนเก่งมีระเบียบวินัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผู้สูงอายุที่จะ
มีสัดส่วนสูงขึ้นในสังคมสูงวัยทั้งการสร้างงานที่เหมาะสมการฟื้นฟูและดูแลสุขภาพ
2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้าในสังคม มุ่งเน้นการลด
ความเหลื่อมล้าในทุกมิติเพื่อสร้างความปรองดองในสังคมการสร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถ
เข้าถึงทรัพยากรแหล่งทุนในการประกอบอาชีพเพื่อยกระดับรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
3) ยุ ทธศาสตร์ การสร้ างความเข้ มแข็ งทางเศรษฐกิ จและแข่ งขั นได้ อย่ างยั่ งยื น ให้
ความสาคัญกับการบริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง รวมถึงการปฏิรูปภาษีทั้งระบบเพื่อ
รักษาเสถียรภาพและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ การปรับโครงสร้างทั้งห่วงโซ่คุณค่าในภาคเกษตร
อุตสาหกรรมบริการการลงทุนการพัฒนา SMEs และเกษตรกรรุ่นใหม่
4) ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
มุ่งอนุรักษ์ฟื้นฟูสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์
และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรมบริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพ
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5) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงให้ความสาคัญกับความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อการ
พัฒนาในทุกมิติทั้งมิติเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมตลอดจนการพัฒนาศักยภาพให้ประเทศ
6) ยุทธศาสตร์ด้ านการเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพและธรรมาภิ บาลในภาครัฐ เพื่ อให้ การ
บริหารจัดการภาครัฐมีความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรมประชาชน
มีส่วนร่วมประเทศปราศจากคอร์รัปชั่น มีการกระจายอานาจและแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่าง
ส่วนกลางภูมิภาคและท้องถิ่น
7) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ มุ่งเน้นการ
พัฒนาทางกายภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งการเชื่อมโยงเครื อข่ายโทรคมนาคมและการ
บริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษพื้นที่เมือง การเชื่อมโยง
การเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
8) ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม ให้ความสาคัญกับ
การขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯฉบับที่ 1ทั้งการ
เพิ่มการลงทุนวิจัยและพัฒนา และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ฯ
9) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ พัฒนาภาคเมืองและพื้นที่
เศรษฐกิจสาคัญให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศศักยภาพโอกาสและข้อจากัดของพื้นที่ รวมทั้ง
ความต้ อ งการของภาคี ก ารพั ฒ นาที่ เกี่ ย วข้ อ งสร้างฐานเศรษฐกิ จ ใหม่ เพื่ อ รองรับ การเข้ าสู่ ป ระชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
10) ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาค ประสานและ
พั ฒ นาความร่วมมื อ กั น ระหว่ างประเทศทั้ งในเชิ งรุก และรับ อย่ างสร้างสรรค์ โดยมุ่ งเน้ น การดู แ ลการ
ดาเนินงานตามข้อผูกพันและพันธกรณี ตลอดจนมาตรฐานต่างๆที่ไทยมีความเกี่ยวข้องในฐานะประเทศ
สมาชิกทั้งในเวทีระดับโลกระดับภูมิภาคและระดับอนุภูมิภาค
ซึ่งในทุกยุทธศาสตร์มีความเกี่ยวข้องกับภารกิจในการพัฒนาของจังหวัดภูเก็ตโดยตรง
โดยเฉพาะในยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและการแข่งขันที่ยั่งยืน ซึ่งจังหวัดจะต้องให้
ความสาคัญ กับ การสร้างห่วงโซ่ คุณ ค่าในภาคการลงทุ น การบริการ การท่ องเที่ ยวและนอกจากนั้ น ใน
ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นประเด็นสาคัญที่จะเป็นฐานให้ กับการเกษตร และ
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของจังหวัด และจังหวัดควรเตรียมการในการพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
สาคัญในระดับจังหวัด อาเภอให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของภาค และประเทศ ตามศักยภาพโอกาส
และข้อจากัดของพื้นที่ รวมทั้งพัฒนารองรับความต้องการของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องสร้างฐานเศรษฐกิจ
ใหม่ เพื่อรองรับการเชื่อมโยงกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนผ่านเครือข่ายจังหวัด
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3. นโยบายรัฐบาล
1) การปกป้ อ งและเชิ ด ชู ส ถาบั น พระมหากษั ต ริ ย์ สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย์
มี ค วามส าคั ญ ยิ่ ง ต่ อ ประเทศและประชาชนชาวไทยรั ฐ บาลถื อ เป็ น หน้ า ที่ ส าคั ญ ที่ จ ะเชิ ด ชู ส ถาบั น
พระมหากษัตริย์และปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพรัฐบาลมีนโยบายดาเนินการ ดังนี้
(1) สื บ สาน รั ก ษา ต่ อ ยอดศาสตร์ พ ระราชาและโครงการอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นหลักสาคัญในการบาบัดทุกข์และบารุงสุขให้ประชาชน
และพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้หลักการทรงงาน การนามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติราชการและการพัฒนาประเทศ เพื่อประโยชน์ในวงกว้าง รวมทั้งเผยแพร่ศาสตร์พระราชาและหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่เวทีโลกเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(2) ต่ อ ยอดการด าเนิ น การของหน่ ว ยพระราชทานและประชาชนจิ ต อาสา
พระราชทานตามแนวพระราชดาริให้เป็นแบบอย่างการบาเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อน แก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน และพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน โดยระดมพลังความรัก
ความสามัคคีทั้งของหน่วยงานในพระองค์หน่วยงานราชการภาคเอกชน และชุมชน
(3) สร้างความตระหนักรู้เผยแพร่และปลูกฝังให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน ตลอดจนพระมหา
กรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์เพื่อก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างถูกต้องกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในบริบทของไทย
2) การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุข
ของประเทศ
(1) รักษาและป้องกันอธิปไตยและความมั่นคงภายในของประเทศทั้งทางบก ทาง
ทะเล ทางอากาศ รวมทั้งป้องกันและปราบปรามภัยคุกคามต่าง ๆ และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ โดยมุ่งเน้นการ
สร้ างอ านาจก าลั งรบที่ มี ตั วตนและไม่ มี ตั วตนให้ เข้ มแข็ ง การพั ฒ นาระบบเตรี ยมความพร้อมแห่ งชาติ
ระบบงานข่าวกรอง การจัดการข้อมูลที่เป็นเท็จทางสื่อออนไลน์และการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านความ
มั่นคง รวมทั้งพัฒนาระบบการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวมให้มีความพร้อมในการรักษาอธิปไตย
ผลประโยชน์ของชาติและร่วมพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ
(2) ปลูกจิตสานึก เกียรติภูมิและศักดิ์ศรีความเป็นชาติไทย การมีจิตสาธารณะและ
การมี ส่ วนร่ วมท าประโยชน์ ให้ ป ระเทศ รั ก ษาผลประโยชน์ ข องชาติ ค วามสามั ค คี ป รองดองและความ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ระหว่างกันของประชาชนโดยสถาบันการศึกษาสอดแทรกการปลูกฝังวินัยของคนในชาติหลัก
คิ ด ที่ ถู ก ต้ อ ง สร้ างค่ านิ ย ม“ประเทศไทยส าคั ญ ที่ สุ ด ” การเคารพกฎหมายและกติ ก าของสั งคม ปรั บ
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เอื้อต่อการมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ
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(3) พั ฒ นาและเสริมสร้ างการเมื องการปกครองในระบอบประชาธิป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มี ธรรมาภิบาล ความรักชาติและความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน พร้อมทั้ง
ส่ งเสริ ม ให้ นั ก การเมื อ งมี คุ ณ ภาพ เป็ น คนดี มี คุ ณ ธรรมมี ค วามรู้ ค วามสามารถ เห็ น แก่ ป ระโยชน์ ข อง
ประเทศชาติมากกว่าส่วนตน เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเอื้ออานวยต่อการพัฒนาประเทศให้มีความ
เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง
(4) สร้างความสงบและความปลอดภัย ตั้งแต่ระดับ ชุมชนโดยกาหนดให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวัง ดูแล และรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความสงบสุข
ของประชาชน และปัญหายาเสพติดในระดับชุมชนและหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมกับภาครัฐในการสร้างความปลอดภัยในพื้นที่
(5) แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังทั้งระบบ ด้วยการบังคับใช้กฎหมายอย่าง
เคร่งครัด ปราบปรามแหล่งผลิตและเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติด โดยเฉพาะผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่
เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด ป้องกันเส้นทางการนาเข้าส่งออกโดยร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน การลดจานวน
ผู้ค้าและผู้เสพรายใหม่ และให้ความรู้เยาวชนถึงภัยยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งฟื้นฟูดูแล รักษาผู้เสพผ่าน
กระบวนการทางสาธารณสุข
3) การท านุ บ ารุ งศาสนา ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม รัฐบาลให้ ความส าคั ญ กั บ การ
ส่งเสริมให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีรวมทั้งการทานุบารุงศาสนาการอนุรักษ์
ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมไทยและการยอมรับประเพณีวัฒนธรรมที่ดีที่มีความหลากหลาย เพื่อสร้างสังคมให้มี
คุณภาพ คุณธรรม และอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ดังนี้
(1) ส่ งเสริม วัฒ นธรรมและเอกลั กษณ์ ของชาติ โดยอนุ รั กษ์ ฟื้ นฟู และเผยแพร่
ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ศิลปะ ประเพณีภูมิปัญญา ภาษาไทยและภาษาถิ่นที่มีอัตลักษณ์
และความหลากหลายผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของชาติพร้อมทั้งสนับสนุน
การสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยเพื่อกระตุ้นกระแสนิยมวัฒนธรรมไทย พัฒนาต่อยอดและ
สร้างมูลค่าเพิ่มในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมอย่างเหมาะสม
(2) ปลู กฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ ดีท างด้านคุณธรรม จริยธรรมกตัญ ญู ความ
ซื่ อสัตย์การมี วินัย เคารพกฎหมาย มี จิ ตสาธารณะและการมี ส่วนร่วมท าประโยชน์ให้ ประเทศ และเป็ น
พลเมืองที่ดีโดยส่งเสริมให้สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคมและชุมชนเป็นฐานในการบ่มเพาะ ส่งเสริมให้
ภาคเอกชนดาเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล ให้สื่อมีบทบาทกระตุ้นและสร้างความตระหนักในค่านิยมที่ดี
รวมถึงผลิตสื่อที่ มีคุณภาพและมีความรับผิดชอบและเปิ ดพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนได้แสดงออกอย่าง
สร้างสรรค์
(3) ท านุ บ ารุงศาสนาให้ มี ความเข้มแข็ ง ส่งเสริมสถาบั นศาสนาทุ กศาสนาให้ มี
บทบาทในการเผยแผ่หลักคาสอนที่ดีงาม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างความร่วมมือในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต จิตใจ และพัฒนาสังคมให้มีความสามัคคีปรองดอง และยั่งยืน และให้พุทธศาสนิกชน
เข้าถึงแก่นแท้คาสอนของพระพุทธเจ้าและสามารถนามาปฏิบัติในชีวิตประจาวันได้
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(4) สร้างความรู้ความเข้าใจในขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมของประเทศ
เพื่อนบ้าน ยอมรับและเคารพในประเพณีวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์และชาวต่างชาติที่มีความหลากหลาย
ในลักษณะพหุสังคมที่อยู่ร่วมกัน โดยสนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศควบคู่กับการส่งเสริม สร้างสรรค์
งานศิลปวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพื่อการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก
4) การสร้ างบทบาทของไทยในเวที โลก ในโอกาสที่ ป ระเทศไทยด ารงต าแหน่ ง
ประธานอาเซียนในปี ๒๕๖๒ รัฐบาลจะใช้โอกาสนี้ในการสร้างบทบาทของประเทศไทยในเวทีโลก เพื่อให้
ประเทศไทยมีบทบาทนาในการพัฒนาและสร้างความร่วมมือของประเทศต่าง ๆ เพื่อนาไปสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืน โดยจะดาเนินการ ดังนี้
(1) สร้างบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในภูมิภาคและเวทีโลก ดาเนินความสัมพันธ์
ทางการทูตกับประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ และในเวทีโลกอย่างสมดุลและมีเสถียรภาพบนพื้นฐานของหลักการ
การไว้เนื้อเชื่อใจกัน การเคารพซึ่งกันและกัน และการสร้างผลประโยชน์ร่วมกัน เน้นความสาคัญของการเป็น
หุ้นส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในประชาคมโลก รวมทั้งมีบทบาทใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ
(2) เสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นของอาเซียน ทั้งในด้านการเมืองเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม โดยเฉพาะภายใต้การเป็นประธานอาเซียนของไทย ผลักดันให้เกิดความร่วมมือที่เป็นรูปธรรม
ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ตามแนวคิด “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” และเป็นแกนกลางของอาเซียนในการสนับสนุนให้เกิดสันติสุข
และความเจริญก้าวหน้าที่ยั่งยืนในภูมิภาค
(3) ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม ภายใต้กรอบความร่วมมือ
ต่ าง ๆ เพื่ อน าไปสู่ การแสวงหาโอกาสทางการค้ า การลงทุ น องค์ ความรู้และนวัตกรรมกั บประเทศที่ มี
ศักยภาพในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก อาทิ ยุโรป ตะวันออกกลาง เอเชียใต้และสนับสนุนการขยายธุรกิจใน
สาขาที่ ผู้ ป ระกอบการไทยมี ศั ก ยภาพ ส่ งเสริ ม ความร่ ว มมื อ ทางวั ฒ นธรรมของไทยด้ ว ยการส่ งเสริ ม
เอกลักษณ์อัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างการรับรู้ที่กว้างขวางมากขึ้นในเวทีโลก
(4) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านความมั่นคง เพื่อรับมื อกับภัยความ
มั่นคงในรูปแบบใหม่อาทิความมั่นคงทางไซเบอร์การค้ามนุษย์อาชญากรรมข้ามชาติความมั่นคงปลอดภัยทาง
ทะเล การโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติและปัญหาข้ามชาติที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนไทยและความ
มั่นคงของมนุษย์
(5) ขับเคลื่อนงานการทูตเชิงรุกเพื่อประชาชน เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของคน
ไทย แรงงานไทย และภาคเอกชนไทยในต่ างประเทศ ส่ งเสริม บทบาทของชุ ม ชนไทยในการร่ วมเชิ ด ชู
ผลประโยชน์ของไทยในต่างประเทศท่านประธานรัฐสภาที่เคารพถึงแม้ว่าในปัจจุบันเสถียรภาพทางการเงิน
การคลังของประเทศไทยอยู่ในเกณฑ์ดีอย่างไรก็ตาม ปัญหาความไม่สมดุลระหว่างรายได้และรายจ่ายยังคง
เป็นปัญหาที่สะสมมาต่อเนื่องและมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้น เพื่อรักษาเสถียรภาพทางการคลัง
ของประเทศ รั ฐบาลจ าเป็ น จะต้ องเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การรายได้ และรายจ่ ายภาครัฐ ใน
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ขณะเดียวกันจาเป็นจะต้องรักษาเสถียรภาพในระบบการเงินเพื่อสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมการลงทุนของภาค
ธุรกิจและการจับจ่ายใช้สอยของภาคครัวเรือน โดยมีนโยบายที่สาคัญ ดังนี้
5) การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย
(1) เศรษฐกิจมหาภาค การเงินและการคลัง
(1.1) ดาเนินนโยบายการเงินการคลังเพื่อให้เศรษฐกิจไทยสามารถตอบสนองต่อ
ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก โดยการบริหารเศรษฐกิจมหาภาคให้มีเสถียรภาพ เอื้ออานวยต่อการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจในภาพรวมและการเจริญเติบโตของธุรกิจทุกระดับ สนับสนุนการนาเทคโนโลยีทางการเงินเข้า
มาให้บริการและพัฒนาขีดความสามารถสถาบันการเงินไทย เพื่อรองรับการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงกฎ
กติกาสากล เร่งขยายการเข้าถึงบริการทางการเงินควบคู่ไปกับการให้ความรู้ทางการเงิน ตลอดจนสนับสนุน
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับสินเชื่อและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารสินเชื่อ
สาหรับผู้มีรายได้น้อยและผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม
(1.2) กากับดูแลวินัยการเงินการคลัง โดยติดตามกากับดูแลให้หน่วยงานภาครัฐ
ดาเนินการตามกฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการดาเนินกิจกรรม มาตรการ
หรือโครงการที่ก่อให้เกิดภาระต่องบประมาณหรือภาระทางการคลังในอนาคตโดยจัดทาประมาณการรายจ่าย
แหล่งเงินที่ใช้ตลอดระยะเวลาดาเนินการ และประโยชน์ที่จะได้รับการรายงานทางการเงินประจาปีเพื่อแสดง
ถึงความรับผิดชอบในการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินรวมถึงการกาหนดระยะเวลาสิ้นสุดที่ชัดเจนในการให้
สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่นักลงทุนในพื้นที่และอุตสาหกรรมที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
(1.3) ปฏิรูปโครงสร้างรายได้ภาครัฐ เร่งปรับโครงสร้างการจัดเก็บรายได้ภาครัฐ
ทั้งในส่วนของรายได้ภาษีและรายได้จากทรัพย์สินของรัฐ ผ่านการขยายฐานภาษีการปรับปรุงอัตราภาษีการ
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และฐานข้อมูลขนาดใหญ่ รวมถึงศึกษาความเป็นไปได้
ในการจัดตั้งหน่วยงานจัดเก็บภาษีกึ่งอิสระ การทบทวนค่าลดหย่อนหรือมาตรการภาษีที่ไม่จาเป็นและไม่
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจการปราบปรามผู้หลบเลี่ยงภาษีและการพัฒนาภาษีประเภทใหม่ ๆ ให้
สอดรับกับเทคโนโลยีและการค้าในยุคดิจิทัล รวมถึงการเร่งบริหารจัดการทรัพย์สินของรัฐให้เกิดประโยชน์ต่อ
ประเทศเพื่อให้ระบบการจัดเก็บรายได้ของรัฐช่วยสร้างความเท่าเทียม ความเป็นธรรม และลดความเหลื่อม
ล้าตลอดจนสนับสนุนให้ภาคเอกชนมีความสามารถในการแข่งขัน เพื่อส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
รักษาความสมดุลและความยั่งยืนทางการคลัง
(1.4) ปฏิรูประบบการออม โดยจัดให้มีระบบการออมเพื่อการเกษียณอายุอย่าง
ทั่วถึง พัฒนาตลาดเงินและตลาดทุนให้เป็ นแหล่งเงินทุนแก่ผู้ประกอบการและเป็นช่องทางการออมของ
ประชาชน พร้อมทั้งพัฒนาเครื่องมือทางการเงินที่จะส่งเสริ มให้คนไทยทุกคนเข้าสู่ระบบการออมและการ
ลงทุนระยะยาวให้สามารถรองรับพฤติกรรม พัฒนาระบบสถาบันการเงินให้มีเสถียรภาพและลดต้นทุนพัฒนา
ขีดความสามารถในการดาเนินงานขององค์กรการเงินชุมชนและสหกรณ์ทุกระดับและพัฒนาความรู้พื้นฐาน
ทางการเงินแก่ประชาชน ตลอดจนการกากับดูแลระบบสถาบันการเงินให้มีความมั่นคง
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(1.5) สร้างแพลตฟอร์มเพื่อใช้ในการออกแบบนวัตกรรมเชิงนโยบายที่มีเครื่องมือ
และเทคนิคสมัยใหม่ต่าง ๆ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐภาคเอกชน และประชาชน เข้ามามี
ส่วนร่วมในกระบวนการออกแบบนโยบายและมาตรการเพื่อให้สามารถกาหนดนโยบายที่สามารถตอบสนอง
ต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างทันท่วงที
(2) พัฒนาภาคอุตสาหกรรม
(2.1) พัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิ จหมุนเวียน
และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green (BCG) Economy ) โดยน าความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยี แ ละ
นวัตกรรมมาพัฒนาต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมใน
การผลิ ตสิ นค้ าเกษตร อุ ตสาหกรรมและบริการของท้ องถิ่ น ปรับระบบการบริหารจั ดการการผลิตและ
ระบบโลจิสติกส์ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาเพิ่มมูลค่า
การบริหารจัดการของเสียอุตสาหกรรมและขยะแบบคลัสเตอร์ระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชนในแต่ละพื้นที่
ของจังหวัดกลุ่มจังหวัดเพื่อลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ พร้อมทั้งให้ความสาคัญกับกฎระเบียบ
ทางด้านสิ่งแวดล้อมในระดับประเทศและระหว่างประเทศ
(2.2) พัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
หรือแนวโน้มการค้าโลกโดยคานึงถึงศักยภาพ ความสามารถในการแข่งขันแนวโน้มความต้องการของตลาดใน
ประเทศและตลาดโลก เพื่ อให้ อุ ตสาหกรรมไทยมี ระดั บ ผลิ ตภาพที่ สามารถแข่ งขั น ได้ ในเวที โลก สร้ าง
นวัตกรรมใหม่ที่มีมูลค่าสูงในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ และอุตสาหกรรมอนาคต อาทิอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
จากการพัฒนาระบบคมนาคมของประเทศ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความมั่นคงของประเทศ
อุตสาหกรรมอวกาศพร้อมทั้งให้ความสาคัญกับการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาด
ย่อมตลอดห่วงโซ่อุปทานให้สามารถใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพื่อยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขัน
(2.3) สร้างกลไกสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการราย
ใหม่ โดยการสร้ างสภาพแวดล้ อ มที่ เอื้ อ ต่ อ การเข้ าถึ งเทคโนโลยี ก ารวิ จั ย และนวั ต กรรม การป รั บ ปรุ ง
กฎระเบียบให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้ประกอบการ การเข้าถึงแหล่งเงินการพัฒนาศูนย์ทดสอบหรือวิจัยและ
ออกแบบที่ได้มาตรฐานสากลและการใช้สถาบันการศึกษาที่มีอยู่ในพื้นที่มาสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนา
เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าและบริการ
(2.4) พัฒนาระบบและกลไกภาครัฐและสภาพแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพในการ
สนับสนุนผู้ประกอบการ โดยการจัดทาแพลตฟอร์มที่เหมาะสมสาหรับกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดย่อม และกลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้นในการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ด้วยการใช้นวัตกรรม การพัฒนา
คุณภาพมาตรฐาน การตลาด และการบัญชีเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบ่มเพาะผู้ประกอบการและสถาบัน
เฉพาะทางต่าง ๆ ให้สามารถเป็นกลไกหลักที่เข้มแข็งในการร่วมมือกับสถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนาและบ่ม
เพาะศักยภาพผู้ประกอบการในการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์
(3) พัฒนาภาคเกษตร
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(3.1) รักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรและรายได้ให้กับเกษตรกรในสินค้า
เกษตรสาคัญ อาทิข้าว ยางพารา มันสาปะหลัง ปาล์ม อ้อย และข้าวโพดโดยผ่านเครื่องมือและมาตรการที่
เหมาะสม มีประสิทธิภาพ ไม่เป็นภาระกับงบประมาณแผ่นดินเกินสมควร จัดให้มีระบบประกันภัยสินค้า
เกษตร การพัฒนาระบบตลาดที่เชื่อมโยงผลผลิตของเกษตรกรถึงผู้ประกอบการแปรรูปและผู้บริโภคอย่าง
เป็นธรรม การใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือในการขยายและเข้าถึงตลาดในรูปแบบต่าง ๆ การอานวยความ
สะดวกทางการค้า และการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตรที่มีประสิทธิภาพ
(3.2) ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่เหมาะสมและไม่ก่อให้เกิดภาระ
ทางการเงินการคลังของภาครัฐ โดยจัดให้มีมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มรายได้และลดต้นทุนการเกษตร
ครบวงจร ตั้งแต่การปรับโครงสร้างต้นทุนการผลิต อาทิเมล็ดพันธุ์พื้นที่เพาะปลูก ปุ๋ย เครื่องจั กรกลและ
อุปกรณ์การเกษตร แหล่งน้า และระบบไฟฟ้าเพื่อการเกษตร การลดภาระหนี้สินโดยให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนการลดความเสี่ยงจากราคาพืชผลทางการเกษตร การพัฒนาทักษะอาชีพเสริมรายได้รวมทั้งการวิจัย
พัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิต และการปรับเปลี่ยนการผลิตให้เหมาะสมกับฐานทรัพยากรใน
พื้นที่และความต้องการของตลาด นาระบบข้อมูลสารสนเทศการเกษตร ระบบแผนที่เกษตรเพื่อการจัดเขต
พื้นที่เกษตรกรรม (zoning) และส่งเสริมกลไกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน รวมทั้งระบบการบริหารจัดการเชิง
รุกมาใช้ในการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรให้เหมาะสมกับพื้นที่
(3.3) พั ฒ นาองค์ ก รเกษตรกรและเกษตรกรรุ่ น ใหม่ โดยเพิ่ ม ทั ก ษะการ
ประกอบการและพั ฒ นาความเชื่ อ มโยงของกลุ่ ม เกษตรกร วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน และสหกรณ์ ในทุ ก ระดั บ
โดยเฉพาะด้านการตลาด การค้าออนไลน์ระบบบัญชีเพื่อขยายฐานการผลิตและฐานการตลาดของสถาบัน
เกษตรกรให้เข้มแข็ง มีความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ไปสู่เกษตรกรอัจฉริยะ
เพื่อการพัฒนาภาคเกษตรได้อย่างมั่นคงต่อไปในอนาคต
(3.4) ส่งเสริมการสร้างมูล ค่าเพิ่มให้กับ สิน ค้าเกษตรเพื่อยกระดับรายได้และ
คุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกร โดยใช้ประโยชน์จากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ การลด ละ เลิกใช้ยา
ปราบศัตรูพืชโดยเร็ว โดยต้องจัดหาสารทดแทนที่มีประสิทธิภาพเพียงพอและเป็นที่ยอมรับของเกษตรกร
การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่มีมูลค่าเพิ่มและโอกาสทางเศรษฐกิจ อาทิเกษตรอินทรีย์เกษตรอัตลักษณ์
พื้นถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ และเกษตรแปรรูป เพื่อต่อยอดไปสู่เกษตรอุตสาหกรรม ส่งเสริมการ
วิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในการพัฒนาสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์รวมทั้งส่งเสริมการผลิตสินค้า
เกษตรให้ได้คุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัย
(3.5) ดูแลเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในที่ดินทา
กิน แหล่งเงินทุน โครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยการผลิตต่าง ๆ รวมทั้งดูแลและลดความเสียหายจากการทา
การเกษตรในพื้นที่ประสบภัยทางธรรมชาติซ้าซากโดยกาหนดเขตพื้นที่เกษตรกรรม (zoning)
(3.6) ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเป็นพืชเศรษฐกิจโดยการสนับสนุนพันธุ์กล้าไม้และ
ให้ความรู้ในการบริหารจัดการเชิงพาณิชย์อย่างเหมาะสม ทั้งในด้านการปลูกบารุงรักษา ดูแล และการแปร
รูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรอีกทางหนึ่ง
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(3.7) ส่งเสริมการทาปศุสัตว์ให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นโดยส่งเสริมการตลาด
วิจัยและพัฒนาพันธุ์สัตว์เศรษฐกิจ และสัตว์พื้ นบ้าน อาทิโคเนื้อ แพะและแกะ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม พัฒนา
มาตรฐานการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้บริโภคทั้งภายในประเทศและต่างประเทศรวมทั้งสนับสนุนการส่งออกผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไปสู่ตลาดโลก
(3.8) ฟื้นฟูและสนับสนุนอาชีพการทาประมงให้เกิดความยั่งยืนบนพื้นฐานของ
การรักษาทรัพยากรทางการประมงและทรัพยากรทางทะเลให้มีความสมบูรณ์ อย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มขีด
ความสามารถการทาประมงอย่างถูกต้องในกลุ่มประมงพื้นบ้านและเชิงพาณิชย์การเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการสร้า งรายได้และลดต้ นทุ นการท าประมงลดอุปสรรคในการประกอบอาชีพ ส่งเสริมการ
รวมกลุ่มประมงชายฝั่งและประมงพื้นบ้านเพื่อสร้างพลังในการประกอบอาชีพควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ในพื้นที่
และเร่งพัฒนาการเพาะเลี้ยงในทะเลที่สอดคล้องกับแผนการใช้ประโยชน์เชิงพื้นที่ รวมถึงการนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมจากภูมิปัญญาในการแปรรูปมาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และสินค้าประมง
(4) พัฒนาภาคการท่องเที่ยว
(4.1) พั ฒ นาคุ ณ ภาพและความหลากหลายของแหล่ งท่ องเที่ ยวโดยส่ งเสริม
พัฒนาให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพระดับโลกที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นบนพื้นฐานของวัฒนธรรม
ไทย การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการจัดการขยะและของเสียเพื่อให้เกิดความยั่งยืน
ของระบบนิ เวศ สิ่ งแวดล้ อ มและชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น รวมทั้ งพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วในรู ป แบบหลายประเทศ
จุดมุ่งหมายเดียวกัน การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเชิงกลุ่มพื้นที่เมืองหลั กและเมืองรองที่มีศักยภาพ การ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิง
กีฬาและนันทนาการการท่องเที่ยวเรือสาราญ และการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน
(4.2) ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ รายได้สูง โดยมุ่งเน้นขยายตลาดคุณภาพ
พร้อมกับรักษาตลาดเดิม รวมทั้ งน าระบบดิจิทั ลมาใช้ในการส่งเสริมการท่ องเที่ ยว เพื่ อให้ นักท่ องเที่ ยว
สามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4.3) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานธุรกิจบริการที่ เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว
อาทิธุรกิจสปาและแพทย์แผนไทย ผลิตภัณฑ์ยาและสมุนไพรไทย เพื่อสร้างความหลากหลายของสินค้า และ
สร้างโอกาสการขยายฐานการผลิตและการตลาดในระดับภูมิภาคตลอดจนส่งเสริมธุรกิจบริการที่มีศักยภาพสู่
ระดับสากล
(4.4) ดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวอย่างเข้มงวดโดยเพิ่มมาตรฐานการ
ดูแลรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวจากอาชญากรรม การฉ้อฉลและอุบัติเหตุที่เกิดจากความบกพร่อง
ของผู้ประกอบการ เพิ่มความเข้มงวดในการดูแลรักษาความปลอดภัยและให้บริการนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะ
บริเวณแหล่งท่องเที่ยวทางน้าหรือทางทะเล
เกาะ หมู่เกาะถ้าและน้าตกอานวยการและบูรณาการความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพ
(4.5) ส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้จากธุรกิจท่องเที่ยวสู่ชุมชน โดยพัฒนา
เครือข่ายวิสาหกิจให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาความเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจหลักธุรกิจรอง ธุรกิ จสนับสนุน
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และการพัฒนาเชื่อมโยงในเชิงกลุ่มพื้นที่ที่มีศักยภาพ รวมทั้งพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของท้องถิ่น ชุมชน
และสถาบันการศึกษา เพื่อสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและทาธุรกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่ให้มากขึ้น
อาทิการพัฒนายุวมัคคุเทศก์
(5) พัฒนาการค้าการลงทุนเพื่อมุ่งสู่การเป็นชาติการค้า การบริการและการลงทุน
ในภูมิภาค
(5.1) ส่งเสริมการค้าชายแดนและแก้ไขปัญหาสินค้าชายแดนเพื่อให้สามารถใช้
ประโยชน์จากการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐาน และพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่ได้พัฒนาไว้แล้ว และ
ให้บริการการดาเนินธุรกิจแก่นักลงทุนและผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมแบบเบ็ดเสร็จให้เข้าไป
ลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน โดยระยะแรกจะมุ่งเน้นสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยแสวงหาโอกาสทางการค้า
การลงทุน หรือขยายฐานการผลิตและการตลาดในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน ในรูปแบบฐานการผลิตและตลาด
ร่วม เพื่อใช้ประโยชน์จากแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีอย่างต่อเนื่องและแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่
อุดมสมบูรณ์ตลอดจนความได้เปรียบของค่าจ้างแรงงาน
(5.2) ส่ งเสริ ม ธุ รกิ จการค้ าปลี ก พาณิ ชย์ อิ เล็ กทรอนิ ก ส์ ( e-Commerce) ข้ าม
พรมแดน โดยส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อพั ฒนาสิน ค้าและบริการของผู้ประกอบการรายย่อยให้เหมาะสม
สาหรับการค้าออนไลน์ข้ามพรมแดน เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้ผู้บริโภคในประเทศเพื่อนบ้านสามารถ
เข้าถึงสินค้าและบริการได้โดยตรง พร้อมทั้งพัฒนาแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการทาธุรกรรมผ่านระบบดิจิทัล
ทั้งทางการตลาด การเงินและระบบโลจิสติกส์
(5.3) ปรับปรุงระบบบริหารจัดการการนาเข้าส่งออกสินค้าบริเวณด่านชายแดน
เร่งรัดการจัดรูปแบบการพัฒนาและบูรณาการการบริหารจัดการพื้นที่ด่านชายแดนสาคัญ เช่น ด่านศุลกากร
ด่านปศุสัตว์คลังสินค้า และพื้นที่ต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถสนับสนุนการค้า การลงทุน และการอานวยความ
สะดวกทางการค้า โดยลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐให้น้อยที่สุด รวมทั้งสนับสนุนผู้ประกอบการใน
พื้นที่ให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากกิจกรรมนาเข้าส่งออกสินค้าบริเวณด่านชายแดน
(6) พัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน
(6.1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศและ
สามารถรองรับการขนส่งและการเดินทางต่อเนื่องหลายรูปแบบได้อย่างไร้รอยต่อ สานต่อการพัฒนารถไฟ
ความเร็วสูง และเริ่มต้นการปรับปรุงระบบรถไฟขนาดราง ๑ เมตรให้เป็นระบบไฟฟ้าเพื่อสนับสนุนให้เป็น
โครงข่ายหลักในการเดิ นทางและขนส่งสินค้าของประเทศและให้ความสาคัญกับการบูรณาการการพัฒนา
ระบบขนส่ งกั บ การพั ฒ นาพื้ น ที่ แ ละเมื อ งการพั ฒ นาขี ด ความสามารถของผู้ ให้ บ ริ ก ารภาคขนส่ งและ
อุ ตสาหกรรมที่ เกี่ ยวเนื่ อง การเชื่ อมโยงแหล่ งท่ องเที่ ยว การกระจายความเจริญ สู่ ภู มิ ภ าค รวมทั้ งเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนนที่สอดประสานกันระหว่างระบบการเตือนภัย
การช่วยเหลือกู้ภัยและการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยที่มีประสิทธิภาพ
(6.2) แก้ ไขปั ญ หาจราจรติดขัดในพื้ นที่ เขตเมื อง โดยการพั ฒ นาระบบขนส่ ง
มวลชนสาธารณะที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะเมืองหลักในภูมิภาค
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การนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการควบคุมการจราจรและวางแผนการเดินทาง การกวดขันวินัย
จราจร และการจัดระเบียบที่จอดรถโดยเฉพาะการจัดให้มีที่จอดรถใต้ดินและบนดินเพิ่มเติม ทั้งของภาครัฐ
และภาคเอกชน พร้อมทั้งพัฒนาทางเท้า ทางจักรยาน และสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆให้สามารถรองรับ
ความต้องการเดินทางเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design) เพื่ อให้ประชาชนมีทางเลือกในการเดินทางได้
อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว
(6.3) เสริม สร้างความมั่ น คงทางด้ านพลั งงานให้ สามารถพึ่ งพาตนเองได้ โดย
กระจายชนิดของเชื้อเพลิงทั้งจากฟอสซิลและจากพลังงานทดแทนอย่างเหมาะสมสนับสนุนการผลิตและการ
ใช้พลังงานทดแทนตามศักยภาพของแหล่งเชื้อเพลิงในพื้นที่ เปิดโอกาสให้ชุมชนและประชาชนมีส่วนร่วมใน
การผลิตและบริหารจัดการพลังงาน ส่งเสริมให้มีการใช้น้ามันดีเซลหมุนเร็ว B20 และ B100 เพื่อเพิ่มการใช้
น้ามันปาล์มดิบ และจัดทาแนวทางการใช้มาตรฐานน้ามัน EURO5 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
ด้านพลังงาน อาทิ เทคโนโลยีระบบไฟฟ้ าอัจฉริยะ เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้ า และระบบกักเก็บพลังงาน
รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดโครงสร้างตลาดไฟฟ้ารูปแบบใหม่ อาทิแพลตฟอร์มตลาดกลางซื้อขายพลังงานไฟฟ้า
ตลอดจนโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้ารูปแบบใหม่ อาทิระบบหักลบหน่วยไฟฟ้าสุทธิพร้อมทั้งปรับปรุงระบบการ
กากับดูแลกิจการด้านพลังงานให้มีการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม ราคาพลังงานสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและรูปแบบธุ รกิจด้านพลังงานในอนาคตดาเนินการให้มีการ
สารวจและค้นหาแหล่งพลังงานใหม่ และร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาพลังงาน
(6.4) ยกระดั บ โครงข่ ายระบบไฟฟ้ าและพลั งงานให้ มี ค วามทั น สมั ย ทั่ ว ถึ ง
เพียงพอ มั่นคง และมีเสถียรภาพ โดยจัดทาแผนการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะทั้งระบบให้สามารถ
รองรับเทคโนโลยีด้านพลังงานสมัยใหม่ในอนาคต มุ่งเน้นการพัฒนาโครงข่ายภายในประเทศให้เชื่อมต่อ
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันตก ตะวันออก เหนือและใต้เพื่อให้สามารถบริหารจัดการระบบไฟฟ้าและพลังงาน
ระหว่างพื้นที่ต่าง ๆ ได้อย่างมั่นคงและมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในภาคการผลิต
(6.5) พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การน้ าประปา โดยพั ฒ นาแหล่ งน้ าดิ บ และใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการผลิตและการบริหารจัดการระบบประปาเพื่อลดน้าสูญเสียพัฒนาคุณภาพน้าประปา
ขยายเขตการจ่ายน้าประปาให้ครอบคลุมพื้นที่ภูมิภาคและแหล่งท่องเที่ยวรวมทั้งพื้ นที่เศรษฐกิจพิเศษ และ
สร้างจิตสานึกของประชาชนในการใช้น้าอย่างประหยัด
(6.6) แก้ปัญหาระบบระบายน้าและระบบบาบัดน้าเสียโดยพัฒนาระบบระบาย
น้า ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและเครื่องจักรอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้สามารถระบายน้าออกจากพื้นที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ พร้อมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนไม่ทิ้งขยะหรือของเหลือใช้ลงในท่อระบายน้า แม่น้า และทะเล
รวมทั้งพัฒนาระบบรวบรวมและบาบัดน้าเสียในเขตเมือง โดยใช้หลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายในการบริหาร
จัดการน้าเสีย
(7) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและการมุ่งสู่การเป็นประเทศอัจฉริยะ
(7.1) รักษาคลื่นความถี่และสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมอันเป็นสมบัติ
ของชาติให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน และลงทุนในอินเทอร์เน็ตเกตเวย์และเทคโนโลยี
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สื่อสารไร้สายในระบบ 5G เพื่อให้การติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นไปอย่างต่อเนื่อง รองรับการเชื่อมต่อ
จานวนมากและแอปพลิเคชันต่าง ๆ ได้อย่างมีเสถียรภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และสนับสนุนการ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสนับสนุนนโยบายด้านสังคม อาทิการบริการด้านการศึกษา
และการบริการด้านสาธารณสุขตลอดจนสร้างโอกาสการพัฒนาอาชีพของประชาชน
(7.2) พั ฒ นาการอ านวยความสะดวกเพื่ อสนั บ สนุ น ธุ รกิ จการค้ า การน าเข้ า
ส่งออก และโลจิสติกส์ในรูปแบบดิจิทัล โดยพัฒนาการค้าสู่รูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้สามารถเชื่อมโยง
การค้า การชาระเงิน และการขนส่งสู่ระบบออนไลน์และให้ความสาคัญกับการใช้ป ระโยชน์จากการแบ่งปัน
ทรัพยากรหรือพื้นที่ในการขนส่งสินค้า พร้อมทั้งนาเทคโนโลยีนวัตกรรมเข้ามาใช้ในการดาเนินงาน อาทิระบบ
โครงข่ายในการเก็บบัญชีธุรกรรมออนไลน์ระบบปัญญาประดิษฐ์ระบบอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (Internet of
Things: IoT)และระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ตลอดจนเร่งรัดการพัฒนาระบบเชื่อมโยงระบบเครือข่าย
ข้อมูลในกระบวนการนาเข้าส่งออกและโลจิสติกส์ในลักษณะเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวให้สมบูรณ์และสอดคล้อง
กับมาตรฐานสากล
(7.3) ส่ ง เสริ ม การค้ า ในรู ป แบบพาณิ ช ย์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ เพื่ อ เพิ่ ม โอกาสให้
ผู้ประกอบการรายย่อยทั้งในภาคการผลิตและบริการในการเข้าถึงตลาด โดยการสร้างความเชื่อมั่นระหว่างผู้
ซื้อกับผู้ขาย และจูงใจให้เกิดการค้าผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยการทบทวนกฎหมายเพื่อยกระดับมาตรฐาน
ด้านความปลอดภัยไซเบอร์การคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้งการแก้ไขปัญหาการดาเนินธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ใน
ประเทศให้มี ประสิ ทธิภาพ ส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการไทยที่ให้บริการแพลตฟอร์มการค้า
ออนไลน์ พั ฒ นาอุ ต สาหกรรมและบริ ก ารที่ เกี่ ย วข้ อ ง อาทิ โลจิ ส ติ ก ส์ แ ละระบบการช าระเงิ น ให้ ได้
มาตรฐานสากล เชื่อมโยงและบูรณาการฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐเพื่ ออานวยความสะดวกแก่
ผู้ประกอบการรวมถึงส่งเสริมการกากับดูแลที่มีมาตรฐานและเอื้อต่อการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการทุก
ขนาดตลอดจนช่วยเสริมสร้างโอกาสทางธุรกิจของกิจการบริษัทการค้าระหว่างประเทศในประเทศไทยรวมทั้ง
ยกระดั บมาตรฐานร้านค้ าปลี กให้ เข้ าสู่ การค้ าออนไลน์ เพื่ อลดผลกระทบจากพฤติ กรรมของผู้ บริโภคที่
เปลี่ยนแปลงไป
(8) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา และ
นวัตกรรม
(8.1) พัฒนาสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศที่เอื้อต่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม ที่สามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลต่อการ
พัฒนาต่อยอดจากผลการวิจัยให้นาไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็น และมีกลไก
ดาเนินการที่บูรณาการทั้งระบบ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการตลอดห่วงโซ่มูลค่าให้มีขีด
ความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้นพร้อมทั้งพัฒนาระบบข้อมูลและตัวชี้วัดภายใต้กรอบขีดความสามารถใน
การแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม
(8.2) สร้างระบบจัดการข้อมูลเพื่ อรองรับการบริหารจัดการงานวิจัยอย่างมี
ประสิทธิภาพ ผ่านการบูรณาการและเชื่อมโยงระบบงานวิจัยของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความ
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เป็นเอกภาพในการส่งเสริมการดาเนินงานด้านการวิจัยที่ต่อยอดไปสู่การสร้างนวัตกรรมของประเทศ รวมทั้ง
การปรับปรุงกฎระเบียบให้เอื้อต่อการต่อยอดงานวิจัยสู่การเพิ่มมูลค่าในเชิงพาณิชย์
(8.3) เสริมสร้างการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มุ่งเน้นการพัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐานที่เป็นปัจจัยนาไปสู่
การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีมูลค่าสูงและสามารถนาไปใช้ได้จริง
(8.4) สนั บ สนุ น การพั ฒ นาโรงงาน ห้ องปฏิ บั ติ การต้ น แบบที่ เป็ น โครงสร้าง
พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมในระดับต้นน้า โดยเฉพาะโรงงานและห้องปฏิบัติการ
น าร่ อง ที่ ส ามารถตอบสนองต่ อความต้ อ งการในการพั ฒ นาเศรษฐกิ จภายใต้ แนวคิ ด เศรษฐกิ จชี วภาพ
เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green (BCG) Economy) และสนับสนุนให้เกิดการ
ลงทุนจากภาคธุรกิจเอกชนไปพร้อมกัน
(9) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่
(9.1) พั ฒ นาระบบนิ เวศเพื่ อ รองรั บ การขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ยุ ค ใหม่ อาทิ
เศรษฐกิ จ แบบแบ่ งปั น (Sharing Economy) เศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล เศรษฐกิ จ ชี ว ภาพเศรษฐกิ จ หมุ น เวี ย น
เศรษฐกิจสีเขียว เศรษฐกิจสร้างสรรค์และเศรษฐกิจวัฒนธรรม พร้อมทั้งปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการยุคใหม่สามารถพัฒนาแอปพลิเคชัน นวัตกรรม สินค้าและบริการที่
หลากหลายเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เปลี่ ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็ว
(9.2) เร่งรัดพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งในภาค
การผลิ ตและบริ การให้ ส ามารถแข่ งขั น ได้ โดยการพั ฒ นาทั กษะความเป็ น ผู้ ป ระกอบการให้ ส ามารถใช้
ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินธุรกิจ สนับสนุนการเข้าถึง
แหล่งเงินทุนและตลาด รวมทั้งสนับสนุนการเติบโตของวิสาหกิจเริ่มต้น โดยพัฒนาระบบนิเวศที่เอื้ออานวย
ต่อการดาเนินธุรกิจโดยเฉพาะในด้านสิทธิประโยชน์ แหล่งเงินทุน แรงงานคุณภาพ กฎหมายและกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความสามารถในการแข่งขันและขยายตลาดสู่ต่างประเทศได้และเป็นแรง
ขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจใหม่ของประเทศไทยในระยะต่อไป
(9.3) ส่งเสริมเยาวชนและบทบาทสตรีในการเป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดย่อมยุคใหม่ โดยการสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรม ผ่านการศึกษา และการเพิ่มช่องทางในการเข้าถึง
เทคโนโลยีแหล่งเงินและการระดมทุนเพื่อกระตุ้นและเปิดโอกาสให้เยาวชนสามารถนาเสนอแนวคิด พัฒนา
แอปพลิเคชัน นวัตกรรมและดาเนินธุรกิจได้ด้วยตนเอง
(9.4) ดึงดูดบุคลากรที่มีทักษะสูงเข้ามาช่วยบ่มเพาะผู้ประกอบการขนาดกลาง
และขนาดย่อมยุคใหม่ ของไทย โดยเฉพาะที่ เกี่ยวกั บการพั ฒ นาธุรกิจนวัตกรรมขั้นสูงและเปิ ดโอกาสให้
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ของไทยสามารถทางานร่วมกับนักวิจัยในมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ปัจจัยแวดล้อมอื่น ๆ ให้เอื้อต่อการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง
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6) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค การใช้ประโยชน์
จากศักยภาพและโอกาสของพื้นที่จะช่วยกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคและสร้างโอกาสการพัฒนาทั้งด้าน
เศรษฐกิจและสังคม ลดความเหลื่อมล้าของการพัฒนา ลดการกระจุกตัวของการพัฒนาและประชากรของ
เมืองใหญ่ในปัจจุบัน โดยการสร้างสังคมชนบทเป็นสังคมเมืองที่ สงบสุข เพียงพอ และแก้ปัญหาการย้ายถิ่น
ฐาน โดยมีนโยบาย ดังนี้
(1) ส่งเสริมพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษเพื่อเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเอเชีย
(1.1) พัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอย่างต่อเนื่องโดยพัฒนาระบบ
โครงสร้ างพื้ น ฐานที่ ทั น สมั ยให้ เป็ นไปตามเป้ าหมาย พั ฒ นาพื้ นที่ โดยรอบให้ เป็ น เมื องมหานครการบิ น
ศูนย์กลางทางการแพทย์ของเอเชีย และเมืองอัจฉริยะที่มีความน่าอยู่และทันสมัยระดับนานาชาติยกระดับ
ภาคการเกษตรให้เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม คมนาคม ดิจิทัล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ
เร่งพัฒนาบุคลากร รวมทั้งทบทวนกฎระเบียบเพื่อรองรับและส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ใช้เทคโนโลยี
ขั้นสูงอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม
(1.2) ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ และการพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มช่องทางการส่งออกสินค้า
ทางทะเลของประเทศและของภาคใต้โดยเฉพาะการส่งออกไปยังเอเชียใต้พัฒนาการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว
ในพื้ นที่ ฝั่ งอั นดามั นกั บฝั่ งอ่าวไทย และพั ฒ นาอุ ตสาหกรรมฐานชี วภาพและการแปรรูปการเกษตรจาก
ทรัพยากรในพื้ นที่ และประเทศเพื่ อนบ้ านรวมทั้ งให้ ความสาคัญ กับการอนุ รักษ์ ทรั พยากรธรรมชาติและ
วัฒนธรรม และการพัฒนาเมืองน่าอยู่
(1.3) เพิ่ ม พื้ น ที่ ขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ แห่ งใหม่ ในภู มิ ภ าค อาทิ ก ารพั ฒ นา
เศรษฐกิจหลักเชิงพื้นที่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่เศรษฐกิจฐานชีวภาพและพื้นที่มี
ความได้เปรียบเชิงที่ตั้งที่สามารถพัฒนาเป็นฐานอุตสาหกรรมในอนาคต โดยพัฒนาให้สอดคล้องกับศักยภาพ
และโอกาสของพื้นที่ สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องในการยกระดับ
รายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่
(1.4) เร่งขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนอย่างต่อเนื่อง
โดยสนับสนุนและยกระดับการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ใช้เทคโนโลยีสูงขึ้น สอดคล้องกับศักยภาพของ
พื้นที่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทบทวนการให้สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนให้เหมาะสมกับกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจตามศักยภาพพื้นที่ พัฒนาเมืองชายแดนให้มีความน่าอยู่ รวมทั้งใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการดูแลด้าน
ความมั่นคงและรักษาความปลอดภัยในพื้นที่และส่งเสริมให้ภาคประชาชนและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องเข้า
มามีส่วนร่วมในการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
(2) ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ทั่วประเทศโดยมุ่งเน้นไปที่การ
พัฒนาเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของประเทศ ได้แก่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จังหวัดเชียงใหม่
นครราชสี ม า ขอนแก่ น เมื อ งในเขตพั ฒ นาพิ เศษภาคตะวั น ออกสงขลา และภู เก็ ต ภายใต้ แนวคิ ดการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะและเมืองน่าอยู่ที่มีระบบเศรษฐกิจดิจิทัล โครงสร้างพื้นฐานทางสังคม และ
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พื้นที่สีเขียวที่เพียงพอ กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการ
จ้างงานในพื้นที่
๗) การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานรากรัฐบาลให้ความสาคัญกับชุมชนในการ
นาความรู้และทรัพยากรในพื้นที่มาผลิตเป็นสินค้าและบริ การ เพื่อเพิ่มศักยภาพของเศรษฐกิจฐานรากให้
สามารถสร้างรายได้กระจายรายได้สู่ชุมชน สนับสนุนสินค้าชุมชนและยกระดับวิสาหกิจชุมชนให้มีความ
เข้มแข็งพัฒนาช่องทางการตลาดเชื่อมโยงกับระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และสร้างพลังสังคม พลังชุมชน
รวมทั้งสร้างการเรียนรู้ฝึกอาชีพกลุ่มอิสระในการร่วมขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ รัฐบาล
จึงมีนโยบายดาเนินการ ดังนี้
(1) ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ชุมชน
(1.1) สร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ธุ ร กิ จ ชุ ม ชนผ่ า นอั ต ลั ก ษณ์ ข องพื้ น ที่ โดยส่ งเสริ ม ให้
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ ของไทย ผู้ประกอบการหนึ่ งต าบลหนึ่ งผลิตภั ณ ฑ์ และ
สหกรณ์ในชุมชนให้สามารถใช้ประโยชน์และต่อยอดจากสิ่งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ภูมิปัญญา วัฒนธรรม และ
ทรัพยากรในพื้นที่ รวมทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสร้างสรรค์คุณค่าผลิตภัณฑ์และบริการของชุมชนที่
มีอัตลักษณ์และมีมาตรฐานการผลิตตามหลักสากล ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างทั่วถึง นาไปสู่การสร้าง
เศรษฐกิจชุมชนที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนและมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจของจังหวัดมากขึ้น
(1.2) สนั บสนุ นความเข้ มแข็ งของวิสาหกิ จชุ มชนผ่ านเทคโนโลยี โดยพั ฒ นา
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนให้มีทั กษะการเป็นผู้ประกอบการที่มีความสามารถทั้งในการบริหารจัดการ
ธุรกิจสมัยใหม่ การสร้างสรรค์นวัตกรรมทั้งในเชิงกระบวนการผลิต การนาเสนอสินค้าหรือบริการ และ
การตลาด มีความสามารถในการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับการดาเนินธุรกิจได้มากขึ้น โดยเฉพาะการ
เข้าถึงตลาดทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนส่งเสริมแนวคิดการทาธุรกิจภายใต้ระบบเศรษฐกิจแบบแบ่งปัน
(Sharing Economy) โดยเริ่มต้นจากการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานและบริการของภาครัฐเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาธุรกิจในรูปแบบใหม่
(1.3) สร้างโอกาสและส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยและบริการทาง
การเงินของวิสาหกิ จชุ มชน โดยจัดหาแหล่งเงินทุ นและสนั บสนุ นให้ มีช่ องทางการเข้าถึงแหล่ งเงินทุ นที่
หลากหลาย และเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงตลาดทั้งในและต่างประเทศผ่านช่องทางการตลาดและการ
ชาระเงินรูปแบบใหม่ด้วยระบบออนไลน์หรือผ่านแอปพลิเคชันต่าง ๆ รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่ม
และสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อประสาน แลกเปลี่ยนความรู้ใช้ประโยชน์จากข้อมูล และเชื่อมต่อ
กิจกรรมร่วมกัน
(1.4) ส่งเสริมการลงทุนในชุมชนเพื่ อสร้างงานในชุมชนโดยพัฒนาระบบและ
กลไก รวมทั้งพัฒนากลุ่มอาชีพตามศักยภาพของประชาชนในพื้นที่เพื่อกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจให้คนใน
ชุมชนและท้องถิ่น แบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจ และลดอัตราการย้าย
ถิ่นเพื่อทางานในเมือง สนับสนุนการจัดตั้ง
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วิสาหกิจชุมชนตามความพร้อมและศักยภาพในแต่ละพื้นที่ ใช้เศรษฐกิจดิจิทัลต่อยอดการพัฒนาควบคู่กับการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน ด้วยการส่งเสริมการเชื่อมโยงภาคเศรษฐกิจหลักกับเศรษฐกิจชุมชนในทุกภาค
การผลิต ทั้งในภาคอุตสาหกรรม บริการ และการท่องเที่ยว
(1.5) สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดาเนิ นธุรกิ จของวิสาหกิจชุมชน โดย
พัฒนาและบูรณาการฐานข้อมูลที่สนับสนุนการประกอบธุรกิจให้เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย อาทิองค์
ความรู้ผลการวิจัยและพัฒนาการตลาดและนวัตกรรมสร้างระบบจูงใจให้เกิดความร่วมมือระหว่างวิสาหกิจ
ชุมชนในการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีรวมทั้งสนับสนุนการยกระดับสินค้าและบริการของวิสาหกิจชุมชน
ทั้งในด้านการกาหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
(2) สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
(2.1) สร้างผู้นาชุมชน ยกย่องปราชญ์ ชาวบ้าน เพื่อเป็ นผู้นาการเปลี่ยนแปลง
เป็ นวิทยากรในการขับเคลื่ อนและสร้างกลไกการท างานร่วมกั นของภาคส่วนต่าง ๆในการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการพัฒนา กิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่ส่งผลต่อการสร้างสังคมที่เข้มแข็ง การปรับเปลี่ยนค่านิยม
คนไทยให้เสียสละ มีจิตอาสา จิตสาธารณะ เอื้อเฟื้อแบ่งปันผู้อื่นและเป็นพลังสาคั ญในการจัดการปัญหา
ความเหลื่อมล้า การพัฒนาตนเองและการจัดการของชุมชนท้องถิ่น
(2.2) ยกระดับคุณภาพตลาดชุมชน สถาบันการเงินของชุมชนสวัสดิการชุมชน
สาธารณสุขชุมชน ป่าชุมชน ไม้มีค่า ท่องเที่ยวชุมชน และส่งเสริมการขยายตลาดออกสู่ต่างประเทศ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทั้งด้านการผลิต แหล่งเงินทุนโลจิสติกส์ข้อมูล การแลกเปลี่ยนความรู้และ
ความเชี่ยวชาญเพื่ อต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ ในการเพิ่ มมูลค่ าธุรกิจ พั ฒ นาความเข้ มแข็งของกลุ่มให้
สามารถเชื่ อมโยงเข้ าเป็ นส่ วนหนึ่ งของห่ วงโซ่ การผลิ ตของภาค รวมถึ งก ากั บดู แลมาตรฐานสิ นค้ าให้ ได้
มาตรฐานสากลและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั้งในและ
ต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมความเข้มแข็งให้ชุมชนจัดสวัสดิการที่จาเป็นภายในชุมชน
(2.3) แก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย ที่ดินทากิน สร้างชุมชนที่น่าอยู่มุ่งเน้นการจัดการ
ที่อยู่อาศัย การพัฒนาทักษะอาชีพ และการพัฒนาพื้นที่เมืองแบบองค์รวมเพื่อพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง สังคมที่
เอื้ออาทร มีความสะดวกสบาย ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีวัฒนธรรมและจิตวิญญาณที่เป็นเอกลักษณ์
ของเมืองและชุมชน และมีระบบเศรษฐกิจที่มั่นคงเพื่ อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้และเป็ นฐานการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
(2.4) สร้ างพลั งในชุ ม ชน โดยส่ งเสริ ม ให้ เกิ ด การสร้ างพลั งทางสั งคมภาคี
เครือข่าย การรวมตัวของภาคส่วนต่าง ๆ ในชุมชนมาเป็นกาลังในการพัฒนาเพื่อส่วนรวมโดยให้ความสาคัญ
กับการสร้างพลังจิตอาสา สร้างพลังแผ่นดินเพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างเอกภาพแก่กลุ่มอาสาสมัครรูปแบบ
ต่าง ๆ การสร้างพลังสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมของคนทุกวัยผ่านการสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ใน
รูปแบบต่าง ๆ และการสร้างพลังภูมิคุ้มกันเพื่อการใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์และประชาชนมีส่วนร่วมใน
การเฝ้าระวังและเตือนภัย
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(2.5) สร้างเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็ง เน้นส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุก
ภาคส่วนเข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจกาหนดนโยบายและมาตรการของภาครัฐโดยเริ่มจากการเปิดโอกาส
ให้ประชาชนสามารถนาเสนอแนวคิดที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสวั สดิการในระดับ
ชุมชน เพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยในบริบทสังคมไทย
(3) ส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนในการช่วยพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจฐานราก โดย
การสร้าง “คุณค่าร่วม” ระหว่างภาคธุรกิจ สังคม และผู้บริโภค ที่ครอบคลุมตลอดทั้งห่วงโซ่การผลิต พร้อม
ทั้งส่งเสริมให้เกิดวิสาหกิจเพื่อสังคมในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่คนในชุมชน เพื่อผลิตสินค้าและบริการ
ที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานในท้องถิ่นหรือช่วยแก้ไขปัญหาสังคมและพัฒนาชุมชน อาทิการจ้างงานผู้
พิการ หรือผู้ผ่านการต้องขัง เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและความสุขของคนในชุมชนท่านประธานรัฐสภา
ที่เคารพการพัฒนาคนไทยให้มีความพร้อมในการดารงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อให้คนไทยในอนาคตเป็น
พลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมีแบบแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รัฐบาลได้กาหนด
นโยบายในการพัฒนาที่มุ่งพัฒนาคนในทุกมิติตามความเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยให้มีความสมบูรณ์เป็นคนดีมี
วินัย เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งการพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคมที่เหมาะสมแก่
ประชาชนในกลุ่มต่าง ๆ โดยมีนโยบายการพัฒนาที่สาคัญ ดังนี้
8) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
(1) ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย
(1.1) จั ดให้ มี ระบบพั ฒ นาเด็ กแรกเกิ ดอย่ างต่ อเนื่ องจนถึ งเด็ กวัยเรียนให้ มี
โอกาสพัฒนาตามศักยภาพ เพื่อสร้างคนไทยที่มีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพผ่านครอบครัวที่อบอุ่นในทุก
รูปแบบครอบครัว เพื่อส่งต่อการพัฒนาเด็กไทยให้มี คุณภาพสู่การพัฒนาในระยะถัดไปบนฐานการให้ความ
ช่ วยเหลื อ ที่ ค านึ งถึ งศั ก ยภาพของครอบครั วและพื้ น ที่ เตรี ยมความพร้ อ มการเป็ น พ่ อ แม่ ความรู้ เรื่ อ ง
โภชนาการและสุขภาพการอบรมเลี้ยงดูการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยผ่านการให้บริการสาธารณะที่
เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั่วประเทศให้ได้มาตรฐาน และพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาและผู้ดูแลเด็กปฐมวัยให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
(1.2) ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยคานึงถึงพหุปัญญาที่หลากหลายของ
เด็กแต่ละคนให้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่า งเต็มตามศักยภาพ ผ่านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่
เชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติที่เป็นระบบและมีทิศทางที่ชัดเจน
(2) พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่
(2.1) ปรับรูปแบบการเรียนรู้และการสอนเพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพของคน
ทุกช่วงวัยสาหรับศตวรรษที่ ๒๑ โดยปรับโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาให้ทันสมัย มีการนาเทคโนโลยีและ
การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงเข้ามามีส่วนในการจัดการเรียนการสอน และปรับระบบดึงดูด การคัดเลือก
การผลิตและพัฒนาครูที่นาไปสู่การมีครูสมรรถนะสูงเป็นครูยุคใหม่ที่สามารถออกแบบและจัดระบบการสร้าง
ความรู้สร้างวินัย กระตุ้น และสร้างแรงบันดาลใจ เปิดโลกทัศน์มุมมองของเด็กและครูด้วยการสอนในเชิง
แสดงความคิดเห็นให้มากขึ้นควบคู่กับหลักการทางวิชาการ
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(2.2) จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางานเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน
ทั้งในส่วนฐานความรู้และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ และตรงกับความต้องการของประเทศใน
อนาคต และเป็นผู้เรียนที่สามารถปฏิบัติได้จริงและสามารถกากับการเรียนรู้ของตนเองได้รวมถึงมีทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษและภาษาที่สามที่สามารถสื่อสารและแสวงหาความรู้ได้มีความพร้อมทั้งทักษะความรู้ทักษะ
อาชีพ และทักษะชีวิตก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
(3) พัฒนาอาชีวะ พัฒนาคุณภาพวิชาชีพ และพัฒนาแรงงานรองรับอุตสาหกรรม
๔.๐ โดยการจัดระบบและกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ชัดเจนเป็นระบบในการ
พัฒนากาลังคนที่มีทักษะขั้นสูงให้สามารถนาความรู้และทักษะมาใช้ในการแก้ไขปัญหา รวมถึงการสร้างและ
พัฒนานวัตกรรม ซึ่งต้องครอบคลุมการพัฒนากาลังคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมแล้ว กาลังคนที่กาลังจะเข้าสู่
อุ ต สาหกรรม และเตรี ยมการส าหรั บ ผลิ ต ก าลั งคนในสาขาที่ ข าดแคลน เพื่ อ รองรั บ อุ ต สาหกรรมและ
เทคโนโลยีในอนาคต รวมทั้ งเร่งรัดและขยายผลระบบคุณ วุฒิ วิชาชีพ การยกระดับฝีมือแรงงานในกลุ่ ม
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น
(4) ดึ ง ดู ด คนเก่ ง จากทั่ ว โลกเข้ า มาร่ ว มท างานกั บ คนไทย และส่ ง เสริ ม ผู้ มี
ความสามารถสู ง สนั บสนุ นให้ ธุรกิ จชั้นน าในประเทศดึงดู ดบุ คคลที่ มี ความสามารถระดับสูงจากทั่ วโลก
โดยเฉพาะคนไทย เพื่อกลับมาเป็ นผู้นาการเปลี่ยนแปลงและถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ความเชี่ยวชาญ
ให้แก่บุคลากรในองค์กร ซึ่ งจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการสร้างธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับ
ประเทศ โดยในระยะแรกให้ความสาคัญกับการดึงดูดนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาร่วมวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายรวมทั้งมีพื้นที่ให้กลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษที่มี
ศักยภาพสูงได้ทางานร่วมกัน หรือร่วมกับเครือข่ายอื่น ๆ
(5) วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ
(5.1) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อขจัดความเหลื่อมล้าและความ
ยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคมและนวัตกรรมในเชิง
พื้นที่ที่สามารถช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมล้า สร้างโอกาสสาหรับผู้ด้อยโอกาส และยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูง
วัยควบคู่ไปกับการพัฒนาทุนมนุษย์ให้พร้อมสาหรับโลกยุคดิจิทัลและอุตสาหกรรม ๔.๐ ตามความเหมาะสม
ได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยระยะแรกจะให้ความสาคัญ กับการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพของ
ประชาชนอย่างครบวงจร ทั้งระบบยา วัคซีน เวชภัณฑ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
(5.2) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ขั้นสูง เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน สามารถตอบสนองต่อ ความเปลี่ยนแปลง และสร้างความเป็น
เลิศของประเทศในอนาคต โดยมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงธุรกิจ
กาหนดวาระการวิจัยแห่งชาติส่งเสริมความร่วมมือและการเป็นหุ้นส่วนของทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษา
ชุมชน และภาคเอกชนในทุกสาขาการผลิตและบริการ สร้างสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบของระบบวิจัย
และการพัฒนานวัตกรรมให้เข้มแข็ง รวมทั้งบูรณาการการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมกับการนาไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)

188

(5.3) สร้างเครือข่ายการทาวิจัยระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ปฏิรูปและบูรณาการ
ระบบการเรียนการสอนกับระบบงานวิจัยและพัฒนา ให้เอื้อต่อการเพิ่มศักยภาพด้านนวัตกรรมของประเทศ
เพื่อสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของธุรกิจไทยทุกระดับในเวทีการค้าโลก ส่งเสริมกระบวนการการทางาน
ของภาครัฐและภาคเอกชนในการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมให้เป็นระบบเปิด และมี
การบูรณาการการทางานกันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเชื่อมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาค
ธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างนักวิจัยมืออาชีพและนวัตกรที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับงานวิจัย
สู่การเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ
(6) ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย
(6.1) มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครูเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
บริ ห ารจั ด การศึ ก ษาในทุ ก ระดั บ บนพื้ น ฐานการสนั บ สนุ น ที่ ค านึ งถึ งความจ าเป็ น และศั ก ยภาพของ
สถาบันการศึกษาแต่ละแห่ง พร้อมทั้งจัดให้มีมาตรฐานขั้นต่าของโรงเรียนในทุกระดับ และสร้างระบบวัดผล
โรงเรียนและครูที่สะท้อนความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน คืนครูให้นักเรียนโดยลดภาระงานที่ไม่
จาเป็น รวมถึงจัดให้มีระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการเชื่อมโยงหรือส่งต่อข้อมูล
ครอบครัวและผู้เรียนระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงการพัฒนาตลอดช่วงชีวิต ตลอดจนพัฒนา
ช่องทางให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
(6.2) พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการ
น าเทคโนโลยี สารสนเทศและการสร้างสรรค์ ที่ เหมาะสมมาใช้ ในการเรียนการสอนออนไลน์ แบบเปิ ดที่
หลากหลาย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจและเหมาะสมกับช่วงวัย ตลอดจนพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้และอุทยานการเรียนรู้สาหรับเยาวชนที่เชื่อมโยงเทคโนโลยีกับวิถีชีวิต และส่งเสริมการเรียนการสอนที่
เหมาะสมสาหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย
(6.3) ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา โดยบูรณาการการดาเนินงานระหว่าง
หน่วยจัดการศึกษากับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา มุ่งเน้นกลุ่มเด็กด้อยโอกาสและกลุ่มเด็กนอก
ระบบการศึกษา ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับความจาเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่
ของสถานศึกษา จัดระบบโรงเรียนพี่เลี้ยงจับคู่ระหว่างโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพการศึกษาดีกับโรงเรียน
ขนาดเล็กเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และการส่งเสริม ให้ภาคเอกชน ชุมชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมใน
การออกแบบการศึกษาในพื้นที่ สนับสนุนเด็กที่มีความสามารถแต่ไม่มีทุนทรัพย์เป็นกรณีพิเศษ ตลอดจน
แก้ไขปัญหาหนี้สินทางการศึกษา โดยการปรับโครงสร้างหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และทบทวน
รูปแบบการให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่เหมาะสม
(6.4) พั ฒ นาทั กษะอาชี พทุ กช่ วงวัย โดยก าหนดระบบที่ เอื้อต่ อการพั ฒ นา
ทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพของทุกช่วงวัย อาทิการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพ โดยมีกลไกการวัดและประเมินผลเพื่อเทียบโอนความรู้และประสบการณ์หน่ วยการเรียนที่
ชัดเจน ส่งเสริมเยาวชนที่มีศักยภาพด้านกีฬาให้สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ การกาหนดมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน การจัดให้มีระบบที่สามารถรองรับความต้องการพัฒนาปรับปรุงทักษะอาชีพของทุกช่วงวัย

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)

189

(6.5) ส่งเสริมหลักคิดที่ถูกต้อง โดยสอดแทรกการปลูกฝังวินัยและอุดมการณ์
ที่ถูกต้องของคนในชาติหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตสาธารณะการเคารพกฎหมาย และ
กติกาของสังคมเข้าไปในทุกสาระวิชาและในทุกกิจกรรม ควบคู่ไปกับการส่งเสริมกลไกสร้างความเข้มแข็งของ
สถาบันครอบครัวในทุกมิติอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาให้เอื้อต่อการมีคุณธรรมจริยธรรม และจิตสาธารณะ รวมทั้งลงโทษผู้ละเมิดบรรทัดฐานที่ดีทาง
สังคม ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนประเทศ
(7) จัดทาระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้ นเน้นออกแบบ
หลักสูตรระยะสั้นตามความสนใจ พัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่ใช้ในการดารงชีวิตประจาวันและทักษะอาชีพของคน
ทุกช่วงวัยในพื้นที่และชุมชนเป็นหลัก พร้อมทั้งศึกษาแนวทางการพัฒนาเป็นรูปแบบธนาคารหน่วยกิต ซึ่ง
เป็นการเรียนเก็บหน่วยกิตของวิชาเรียนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนข้ามสาขาวิชาและข้ามสถาบันการศึกษา
หรือทางานไปพร้อมกัน หรือเลือกเรียนเฉพาะหลักสูตรที่สนใจ เพื่อสร้างโอกาสของคนไทยทุกช่วงวัยและทุก
ระดับสามารถพัฒนาตนเองทั้งในด้านการศึกษาและการดารงชีวิต
9) การพัฒนาระบบสาธารณสุข และหลักประกันทางสังคม มุ่งเน้นการจัดบริการ
สาธารณสุขและระบบความคุ้มครองทางสังคมที่ครอบคลุมประชากรทุกกลุ่มอย่างเหมาะสมนาไปสู่ความ
เสมอภาค ประกอบด้วย
(1) พั ฒ นาระบบบริ ก ารสาธารณสขุ แพทย์ ส มั ยใหม่ และแพทย์ แ ผนไทยให้ มี
ประสิทธิภาพ ทันสมัย เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และมีคุณภาพทัดเทียมกันทั่วทุกพื้นที่รวมถึงการยกระดับ
ไปสู่ความเชี่ยวชาญในด้านการแพทย์แม่นยาและยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพให้ครอบคลุมแรงงาน
นอกระบบ โดยอยู่บนพื้ นฐานหลั กประสิทธิภาพและความยั่งยื นทางการคลั งของประเทศ ส่ งเสริมให้ มี
มาตรการสร้างเสริมสุขภาวะและอนามัยให้คนไทยทุกช่วงวัยมีสุขภาพแข็งแรงและลดอั ตราการเจ็บป่วยโรค
เรื้อรัง พร้อมทั้งจัดให้มีสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่เอื้อต่อสุขภาพของประชาชนอย่างเหมาะสมและพอเพียง
(2) ส่ งเสริมการป้ องกั นและควบคุ มปั จ จัยเสี่ ยงต่ อ สุขภาพโดยการพั ฒ นาองค์
ความรู้ด้านสุขภาวะที่ถูกต้องของคนทุกกลุ่มวัย ส่งเสริมการเล่นกีฬาและออกก าลังกายเพื่อเสริมสร้างสุข
ภาวะ สร้างระบบรับมือ ต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้า ทั้งระบบติดตาม เฝ้าระวังและการจัดการภาวะ
ฉุกเฉิ นทางสาธารณสุ ขอย่ างครบวงจรและบู รณาการ จัดระบบการแพทย์ ปฐมภู มิ ที่ มี แพทย์ เวชศาสตร์
ครอบครัวดูแลอย่างทั่วถึง และส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพื้นที่
(3) พัฒนาและยกระดับความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) ให้
เป็นหมอประจาบ้านควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารทางการแพทย์เร่งพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มี
คุณภาพให้ทั่วถึงและครอบคลุมประชากรทุกภาคส่วน ลดความเหลื่อมล้าของคุณภาพการบริการในแต่ละ
ระบบ พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริการสาธารณสุข
ในชุมชนผ่านการพัฒนาระบบการแพทย์ทางไกลควบคู่ไปกับการเพิ่มบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาหมู่บ้าน และการยกระดับคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล เพื่อให้ประชาชน

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)

190

ในทุกครัวเรือนทุกพื้นที่โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชนสามารถเข้าถึงหน่วยบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง
และรวดเร็ว
(4) สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมด้านการศึกษา สุขภาพการมีงานทาที่
เหมาะสมกับประชากรทุกกลุ่ม มีการลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสโดยตรง จัดให้มีระบบบาเหน็จบานาญหลังพ้นวัยทางาน ปฏิรูประบบภาษีให้ส่งเสริมความเสมอ
ภาคทางสังคม สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาผ่านกลไกกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาผ่านการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงคุ้มครองแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ
ให้ได้รับความปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดีในการทางาน ได้รับรายได้สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์
ที่เหมาะสมแก่การดารงชีพท่านประธานรัฐสภาที่เคารพการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะ
ต่อไป จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมุ่งเน้นให้เกิดความสมดุลระหว่างการใช้ทรัพยากรเพื่อการพัฒนาประเทศ และ
การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากร เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในระยะยาว นอกจากนี้การบริหารราชการแผ่นดินในระยะ
ต่อไปจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องคานึงถึงผลกระทบด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นประเด็นที่ประเทศไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในสังคมโลกต้องมุ่งมั่นดาเนินการเพื่ อลด
ผลกระทบด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มที่ เกิ ด จากการพั ฒ นา รั ฐ บาลจึ ง ได้ ก าหนดนโยบายการพั ฒ นาในด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี้
10) การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโต
อย่างยั่งยืน
(1) ปกป้อง รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยให้ความสาคัญกับการเพิ่ม
พื้นที่ป่าไม้ของประเทศ เพื่อสร้างสมดุลทางธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุล
และยั่งยืน ทั้งพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ป่าเศรษฐกิ จ ป่าชายเลน และป่าชุมชน รวมทั้งเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง
หยุดยั้งการบุกรุกทาลายทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าอย่างจริงจัง รวมถึงเร่งฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม แก้ไขกฎหมาย
ป่าไม้ที่ซ้าซ้อน เร่งคืนพื้นที่ป่าโดยการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าและ
สามารถทากินได้อย่างเหมาะสม นาเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่เสี่ยงต่อการถูกบุกรุกและการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติส่งเสริมบทบาทของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)
พร้อมทั้งรณรงค์สร้างจิตสานึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้กบั เยาวชนภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน
(2) ปรับปรุงระบบที่ดินทากินและลดความเหลื่อมล้าด้านการถือครองที่ดินโดย
จัดสรรที่ดินทากินและที่อยู่อาศัยให้แก่ราษฎรที่ยากไร้และเกษตรกรตามหลักการของคณะกรรมการนโยบาย
ที่ดินแห่งชาติการกระจายสิทธิการถือครองให้แก่ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้รุกล้าและมีมาตรการป้องกันการเปลี่ยน
มือไปอยู่ในครอบครองของผู้ที่มิใช่เกษตรกรและผู้ยากจนจัดทาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการที่ดิน
จัดทาหลักฐานการถือครองที่ดินของรัฐทุกประเภท จัดทาแผนที่แสดงแนวเขตที่ดินของรัฐให้ชัดเจน และเร่ง
แก้ ไขปั ญ หาเขตที่ ดิ นทั บ ซ้ อนและแนวเขตพื้ นที่ ป่ าที่ ไม่ ชั ดเจน เพื่ อลดข้ อขั ดแย้ งระหวางประชาชนกั บ
เจ้าหน้าที่รัฐ
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(3) ส่งเสริมการบริหารจัดการน้าทั้งระบบ แหล่งน้าชุมชน และทะเลโดยเชื่อมโยง
กับแผนบริหารจัดการน้า ๒๐ ปีของประเทศ เพิ่มผลิตผลในการจัดการและการใช้น้าทุกภาคส่วน จัดให้มีน้า
สะอาดใช้ทุกครัวเรือนในชุมชนชนบท ในปริมาณ คุณภาพ และราคาที่เข้าถึงได้มีระบบการจัดการน้าชุมชนที่
เหมาะสม พร้อมทั้ งส่งเสริม ฟื้นฟู อนุรักษ์ พื้ นที่ต้นน้าพื้นที่ ชุ่มน้า พื้ นที่พั กน้า แหล่งน้าธรรมชาติแอ่งน้ า
บาดาล การระบายน้าชายฝั่ง เพิ่มผลิตภาพของน้า
ทั้งระบบ และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้าให้ทัดเทียมระดับสากล ดูแลภัยพิบัติจากน้า พัฒนาการจัดการน้า
เชิงลุ่มน้าทั้งระบบ และเพิ่มพื้นที่ ชลประทาน เพื่อลดความเหลื่อมล้าและสร้างระบบจัดสรรน้าที่เป็นธรรม
รวมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมบริหารจัดการน้าในชุมชนตามแนวพระราชดาริ
(4) สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรแร่และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อ
การพัฒนาประเทศและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยใช้ประโยชน์ทรัพยากรแร่อย่างเหมาะสม เป็น
ธรรม และคานึงถึงดุลยภาพทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน โดยการมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการของภาคประชาชน จัดทาเขตแหล่งแร่เพื่อการทาเหมืองบนพื้นฐานศักยภาพแร่และมีการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ อย่างเหมาะสม ดูแลรักษาทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง โดยบริหารจัดการเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัดโดยใช้แผนที่การจาแนกเขตทางทะเล
และชายฝั่ง (one marine chart) บริหารจัดการทรัพยากรแร่และแหล่งพลังงานในทะเล รวมทั้งมลพิษและ
ขยะในทะเลให้มีประสิทธิภาพ จัดทาผังชายฝั่งและฝั่งทะเลที่ชัดเจน และกาหนดพื้นที่การพัฒนาในรูปแบบ
ต่าง ๆ โดยการมี ส่ วนร่วมของประชาชนและสอดคล้ องกับภู มิศาสตร์และทรัพยากรในพื้ นที่ รักษาแนว
ปะการังที่สาคัญต่อการท่องเที่ยว รักษาป่าชายเลนและแหล่งหญ้าทะเลที่สาคัญต่อประมงและสัตว์หายาก
(5) แก้ ไขปั ญ หาก๊ าซเรื อ นกระจกและผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ โดยมุ่งเน้นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สร้างสังคมคาร์บอนต่าและปลอดฝุ่นละอองขนาดไม่
เกิน ๒.๕ ไมครอน กาหนดมาตรการควบคุมการเผาพื้นที่เพื่อทาการเพาะปลูกปรับปรุงการบริหารจัดการภัย
พิบัติทั้งระบบ และการสร้างความรู้ความเข้าใจของประชาชนในการรับมือและปรับตัวเพื่อลดความเสียหาย
จากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สนับสนุนการลงทุนใน
โครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐและภาคเอกชนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ไทยเข้าร่วมและให้สัตยาบันไว้
(6) พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อให้
เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพโดยการนาความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม อาทิการจัดการขยะหรือของเสีย เพื่อนาไปใช้
ในกระบวนการผลิตหรือบริโภคที่หลากหลายและทาให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
(7) พัฒนากลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยให้ ความส าคัญ กับการจัดท าระบบการประเมิ นสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์มาใช้เป็ นเครื่องมือเชิ ง
นโยบายในการเพิ่มขีดความสามารถในการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมกันของภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม
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และบูรณาการการทางานระหว่างหน่วยงานภาครัฐทั้งระดับประเทศ รายสาขา และเชิงพื้นที่ เพื่อนาไปสู่การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน ลดความขัดแย้งระหว่างยุทธศาสตร์ต่าง ๆ โดยเฉพาะระหว่างยุทธศาสตร์รายสาขากับ
ยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่
(๘) แก้ ไขปั ญ หาการจั ดการขยะและของเสียอย่ างเป็ นระบบ โดยเริ่มจากการ
ส่งเสริมและให้ความรู้ในการลดปริมาณขยะในภาคครัวเรือนและธุรกิจ การนากลับมาใช้ซ้าการคัดแยกขยะ
ตั้งแต่ต้นทาง เพื่อลดปริมาณและต้นทุนในการจัดการขยะของเมือง และสามารถนาขยะกลับมาใช้ประโยชน์
ได้โดยง่าย รวมทั้งพัฒนาโรงงานกาจัดขยะและของเสียอันตรายที่ได้มาตรฐาน
11) การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การปฏิรูประบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยการนา
เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการให้บริการของภาครัฐ และการบูรณาการการทางานของหน่วยงานต่าง ๆ
นอกจากนี้กระบวนการยุติธรรมจะต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง กฎหมายจะต้องได้รับการ
ปรับปรุงให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวม โดยรัฐบาลได้กาหนดนโยบาย
การดาเนินการ ดังนี้
(1) พัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่โดยพัฒนาให้
ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม มีการจัดรูปแบบองค์กรใหม่ที่มีความยืดหยุ่นคล่องตัว และเหมาะสมกับบริบทของ
ประเทศ รวมทั้ งจั ดอั ตราก าลั งเจ้ าหน้ าที่ ของรัฐให้ สอดคล้ องกั บโครงสร้างหน่ วยงานและภารกิ จงานที่
เปลี่ยนแปลงไป พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่รัฐให้สามารถรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลงและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่ างทันท่วงทีพร้อมทั้งปรับเปลี่ยนระบบการบริหารราชการแผ่นดินให้เกิด
ความเชื่อมโยงสอดคล้องกันตั้งแต่ขั้นวางแผนการนาไปปฏิบัติการติดตามประเมินผล การปรับปรุงการทางาน
ให้มีมาตรฐานสูงขึ้น และปรับปรุงโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ
ส่วนท้องถิ่น
(2) ปรับเปลี่ยนกระบวนการอนุมัติอนุญาตของทางราชการ ที่มีความสาคัญต่อ
การประกอบธุรกิจและดาเนินชีวิตของประชาชนให้เป็นระบบดิจิทัล และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่อเนื่องกัน
ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ พร้อมทั้งพัฒนาโปรแกรมออนไลน์เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของ
ภาครัฐได้อย่างทันทีและทุกเวลา
(3) พั ฒ นาระบบข้ อมู ลขนาดใหญ่ ในการบริหารราชการแผ่นดิ นที่ มี ระบบการ
วิเคราะห์และแบ่งปันข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ใน
ระบบบริการประชาชนที่เป็นไปตามความต้องการเฉพาะตัวบุคคลมากขึ้น
(4) เปิดเผยข้อมูลภาครัฐสู่สาธารณะ โดยหน่วยงานของรัฐในทุกระดับต้องเปิดเผย
และเชื่อมโยงข้อมูลซึ่งกันและกัน ทั้งในระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกันเองและระหว่างหน่วยงานรัฐกับ
ประชาชน เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจถึงสถานการณ์และแนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของประเทศที่
มีความซับซ้อน ปรับเปลี่ยนให้เป็นการทางานเชิงรุก เน้นการยกระดับไปสู่ความร่วมมือกันของทุกภาคส่วน
อย่างจริงจัง แสวงหาความคิดริเริ่มและสร้างนวัตกรรม โดยมีการคาดการณ์สถานการณ์วิเคราะห์ความเสี่ยง
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และผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นไว้ล่วงหน้า เพื่อให้สามารถเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ฉับพลันในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(5) ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ โดยสร้างความเชื่อมั่น
ศรัทธา และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างจริงจัง โดยเฉพาะการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิดให้คานึงถึงผลประโยชน์ของชาติและเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง
พร้อมกั บยึ ดมั่ นในหลั กจริยธรรมและธรรมาภิ บาล มี สมรรถนะและความรู้ความสามารถพร้อมต่ อการ
ปฏิบัติงาน ดาเนินการปรับปรุงสวัสดิภาพชีวิต
(6) พัฒนากลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริการสาธารณะและการ
ตรวจสอบภาครัฐ โดยการสร้างความเข้าใจถึงหลักการบริหารราชการขั้นพื้นฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาอุปสรรคและลดข้อจากัดของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ชุมชน วิสาหกิจ
เพื่ อสังคม องค์กรภาคประชาสังคม และเอกชน สามารถเข้ามาดาเนิ นกิจกรรมสาธารณประโยชน์และมี
บทบาทในการพัฒนาบริการสาธารณะในพื้นที่เพิ่มมากขึ้นรวมทั้งมีส่วนในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ภาครัฐในทุก ๆ ด้าน
(7) ปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย เพื่อเอื้อต่อการทาธุรกิจและการใช้ชีวิตประจาวัน
(7.1) ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ การอานวยความสะดวก
ต้นทุนค่าใช้จ่าย กฎหมาย กฎ และระเบียบต่าง ๆ ของภาครัฐ ให้สามารถสนับสนุนและเอื้อต่อการประกอบ
ธุ ร กิ จ ทั้ งภายในและภายนอกประเทศและเท่ า ทั น กั บ การเปลี่ ย นแปลงบริ บ ทต่ า ง ๆ โดยครอบคลุ ม
กระบวนการตั้งแต่จัดตั้งธุรกิจจนถึงการปิดกิจการพร้อมทั้งกากับและส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐปฏิบัติตาม
และบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดยุติธรรม เสมอภาค เท่าเทียม ถูกต้องตามหลักนิติธรรม และเป็นไปตาม
ปฏิญญาสากล เพื่อให้ประชาชนสามารถติดต่อราชการได้โดยสะดวก รวดเร็ว โปร่งใสและตรวจสอบได้
(7.2) ส่ งเสริ ม ให้ ห น่ วยงานภาครั ฐจั ด ให้ มี ส นามทดลองแนวคิ ด ทางธุ รกิ จ
ผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมใหม่ภายใต้การกากับดูแลของหน่วยงาน เพื่อนาไปสู่การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ
สามารถสร้างธุรกิจ ผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ และการพัฒนาปรับปรุงกฎระเบียบให้ทันสมัยต่อไป
(7.3) ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าที่เสรีและเป็นธรรมโดยกากับดูแลให้เกิด
ความเป็นธรรมทางการค้าและติดตามพฤติกรรมของผู้ประกอบธุรกิจที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิดการผูกขาด
อย่างใกล้ชิด บังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้าอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมอย่างรวดเร็วและเสมอภาคของประชาชน
(8) กระจายอานาจ ความรับผิดชอบ และเพิ่ มบทบาทการปกครองขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และส่งเสริมบทบาทของเอกชนและชุมชนในการให้บริการสาธารณะ โดยเร่งพัฒนา
องค์กรและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีศักยภาพและมีความรับผิดชอบมากขึ้นทั้งในการ
บริหารและการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการตนเองตามหลัก
ธรรมาภิบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งส่งเสริมบทบาทของเอกชนและชุมชนท้องถิ่นและภาคีอื่น ๆ ใน
การแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ รวมถึงการจัดให้มีบริการสาธารณะต่าง ๆ ให้ตรงกับความต้องการของ

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)

194

ประชาชน เพื่ อน าไปสู่ การยกระดั บมาตรฐานการให้ บริการของรัฐให้ เที ยบเท่ ากั บ มาตรฐานสากลและ
สนับสนุนการพัฒนายุทธศาสตร์เชิงพื้นที่
12. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม
(1) แก้ ไขปั ญ หาทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ โดยจั ด ให้ มี ม าตรการและระบบ
เทคโนโลยีนวัตกรรมที่ ช่วยป้ องกันและลดการทุ จริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและเข้มงวดรวมทั้งเป็ น
เครื่องมือในการติดตามการแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเป็นระบบพร้อมทั้งเร่งสร้างจิตสานึก
ของคนในสังคมให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้อง ชอบธรรมและสนับสนุนทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตประพฤติมิชอบ
(2) ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม โดยส่งเสริมให้มีรูปแบบการลงโทษอื่นที่ไม่ใช่โทษ
อาญาตามหลั กสากล มุ่ งเน้ นยกระดั บการพั ฒ นาระบบ แก้ไข บ าบั ด ฟื้ นฟู ผู้กระท าผิ ดส่งเสริม ปกป้ อง
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน พัฒนาประสิทธิภาพระบบการสืบสวนสอบสวนด้านการปราบปรามอาชญากรรม
พิ เศษ ก าหนดมาตรการคุ้ มครองเจ้ าหน้ าที่ ของรัฐในกระบวนการยุ ติ ธรรมให้ สามารถปฏิ บั ติ หน้ าที่ โดย
ปราศจากการแทรกแซงหรือครอบงาใด ๆ พร้อมทั้งบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม
ให้ดาเนินงานสอดประสานกันอย่างเป็นองคาพยพเพื่อให้สามารถจัดการกับข้อขัดแย้งและกรณีพิพาทได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยเน้นการทางานเชิงรุกรวมทั้งพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมให้สามารถอานวย
ความยุติธรรมได้อย่างเป็นธรรมเสมอภาค โปร่งใส รวดเร็ว ทั่วถึง และปราศจากการเลือกปฏิบัติสร้างความ
เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมได้และสร้างสังคมที่พัฒนาอย่างเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้า เกิดความเสมอ
ภาคและเท่าเทียม พร้อมทั้งผลักดันให้เกิดการนาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลกฎหมาย พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติและเป็นธรรม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายที่จาเป็น
และเหมาะสมแก่ผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาสในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวกและรวดเร็ว
นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง
1) การแก้ไขปัญหาในการดารงชีวิตของประชาชน โดยลดข้อจากัดในการประกอบ
อาชีพของคนไทย การจัดการระบบการขนส่งสาธารณะผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล ทบทวนรูปแบบและมาตรฐาน
หาบเร่แผงลอยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อยังคงเอกลักษณ์ของเมืองหลวงแห่งร้านอาหารริม
ถนน ทาให้บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม แก้ไขปัญหาหนี้สินและลดภาระหนี้สินของประชาชน
ในกองทุนหมู่บ้าน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหนี้สินนอกระบบ การฉ้อโกงหลอกลวงประชาชนโดย
ครอบคลุมไปถึงการฉ้ อโกงหลอกลวงผ่ านระบบออนไลน์ ปรับปรุงระบบภาษี และการให้ สินเชื่ อที่ เอื้อให้
ประชาชนสามารถมีที่ อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้ตามความพร้อม ปรับปรุงระบบที่ดินทากินให้เกษตรกร
สามารถเข้าถึงได้จัดทาแนวทางการกาหนดสิทธิและการจัดการสิทธิในที่ดินของเกษตรกรที่เหมาะสม ลด
อุปสรรคในธุรกิจประมงพาณิชย์และประมงชายฝั่ง รวมทั้งช่วยเหลือดูแลประมงพื้นบ้านโดยยังต้องสอดคล้อง
กับมาตรฐานด้านการประมงขององค์กรระหว่างประเทศ
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2) การปรั บ ปรุ ง ระบบสวั ส ดิ ก ารและพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชน
โดยปรับปรุงระบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเบี้ยยังชีพของประชาชน อาทิผู้สูงอายุและคนพิ การที่มีรายได้
น้อย ผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาส และพิจารณาขยายความครอบคลุมไปยังกลุ่มมารดาตั้งครรภ์เด็กแรกเกิด และเด็ก
วัยเรียนที่ครอบครัวมีปัญหาทางเศรษฐกิจ และเร่งรัดการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพื่อลดความเหลื่อมล้า
ของคุณภาพการบริการในแต่ละระบบ ลดภาระการเดินทางไปสถานพยาบาลของประชาชน และลดความ
แออัดในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ พัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจา
หมู่บ้ าน (อสม.) ระบบการแพทย์ทางไกลและภูมิ ปัญ ญาแพทย์แผนไทย เพื่ อให้ ประชาชนที่ อยู่ในชุมชน
สามารถเข้าถึงหน่วยบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง รวดเร็ว และได้รับการบริการอย่างมีคุณภาพ
3) มาตรการเศรษฐกิ จ เพื่ อ รองรั บ ความผั น ผวนของเศรษฐกิ จ โลก โดยเร่ ง
กระบวนการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณ เพื่อให้มีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโดยเร็ว จัดเตรียมมาตรการรองรับการกีดกันทางการค้า
และมาตรการสนับสนุนเพื่อเพิ่มช่องทางการส่งออกให้ผู้ส่งออกที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการกีดกันทาง
การค้า ปรับปรุงทิศทางการส่งออกไปยังตลาดอื่นโดยเร็ว ขยายความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจกับ
ประเทศที่มีศักยภาพ และส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ ทั้งในส่วนของเมืองหลัก เมืองรอง และการ
ท่ องเที่ ยวชุ ม ชนเพื่ อกระจายรายได้ ในรูปแบบเศรษฐกิ จแบ่ งปั น เพื่ อสร้างรายได้ และกระตุ้ นเศรษฐกิ จ
ภายในประเทศในช่วงที่มีข้อจากัดด้านการส่งออก และส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม
4. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม โดยจัดพื้นที่การเกษตรให้
สอดคล้องกับระบบบริหารจัดการน้าและคุณภาพของดินตาม Agri-Map กาหนดเป้าหมายรายได้เกษตรกรให้
สามารถมี รายได้ จากผลผลิ ตทางการเกษตรที่ มี คุ ณ ภาพในสิ นค้ าเกษตรส าคั ญ อาทิ ข้ าว ยางพารา มั น
สาปะหลัง ปาล์ม อ้อย และข้าวโพด ด้วยการชดเชย การประกันรายได้ส่งเสริมระบบประกันภัยสินค้าเกษตร
หรือเครื่องมือทางการเงินสมัยใหม่ที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางวินัยการเงินการคลังของภาครัฐในระยะยาว
ส่งเสริมเกษตรพันธสัญญา และศึกษารูปแบบระบบแบ่งปันผลกาไรสินค้าเกษตรที่เป็นธรรมให้แก่เกษตรกร
แก้ไขปัญหาข้าวครบวงจรส่งเสริมการใช้ยางพาราในภาคอุตสาหกรรมและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ
ประเทศ ส่งเสริมการใช้ผลผลิตทางการเกษตรในอุตสาหกรรมพลังงาน สร้างนวัตกรรมและเครื่องมือทางการ
เกษตรในราคาที่เข้าถึงได้เพื่อลดต้นทุนการผลิต ควบคุมมาตรฐานการใช้สารเคมีหรือปุ๋ยเคมีในการเกษตรเพื่อ
นาไปสู่การลดละเลิกการใช้สารเคมีหรือปุ๋ยเคมีโดยจัดหาสิ่งทดแทนที่มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับของ
เกษตรกร ต่อยอดภูมิปัญญาและความรู้ของปราชญ์ชาวบ้านในการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป
รวมทั้ ง เร่ ง ศึ ก ษาวิ จั ย และพั ฒ นาเทคโนโลยี ก ารใช้ กั ญ ชา กั ญ ชง และพื ช สมุ น ไพรในทางการแพทย์
อุตสาหกรรมทางการแพทย์และผลิตภัณฑ์ อื่น ๆ เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและการสร้างรายได้ของ
ประชาชน โดยกาหนดกลไกการดาเนินงานที่รัดกุม
5) การยกระดับศักยภาพของแรงงาน โดยยกระดับรายได้ค่าแรงแรกเข้าและกลไก
การปรับอัตราค่าจ้างที่ สอดคล้องกับสมรรถนะแรงงานควบคู่กับการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานผ่านกลไก
คณะกรรมการไตรภาคีเพื่อนาไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน ควบคู่ไปกับการกากับดูแลราคาสินค้าไม่ให้
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กระทบกับค่าครองชีพของประชาชน และสามารถจูงใจให้แรงงานพัฒนาตนเองเพื่อปรับเปลี่ยนทักษะ และ
เปลี่ยนสายอาชีพให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานอุ ตสาหกรรมเป้าหมาย และความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยี
6. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต โดยต่อยอดอุตสาหกรรม
เป้าหมายและวางรากฐานการพัฒนาภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสี
เขียว ดึงดูดการลงทุนของภาคเอกชนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเขตเศรษฐกิจพิเศษ เมืองอัจฉริยะ
และการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย รวมทั้งวางรากฐานการพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายในระบบ
5G ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม และชุมชน ในการเข้าถึงตลาด
ในประเทศและตลาดโลกผ่านแพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีสื่อสาร
สมัยใหม่ในการให้บริการสาธารณสุขและการศึกษาทางไกล การสร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะทั้งในส่วน
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม เกษตรกร รวมถึงผู้ประกอบการยุคใหม่ พร้อมทั้งส่งเสริมการใช้
ปัญญาประดิษฐ์เพื่อเป็นฐานในการขับเคลื่อนประเทศด้วยปัญญาประดิษฐ์ในอนาคต
7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑ โดยสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่ในระบบ
ดิ จิ ทั ล ปรั บ ปรุงรูป แบบการเรียนรู้ มุ่ งสู่ ระบบการเรี ยนการสอนวิ ท ยาศาสตร์เทคโนโลยี ด้ านวิ ศวกรรม
คณิตศาสตร์ โปรแกรมเมอร์และภาษาต่างประเทศ ส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ตั้งแต่
ระดั บ ประถมศึ กษา การพั ฒ นาโรงเรียนคุ ณ ภาพในทุ กต าบลส่ งเสริมการพั ฒ นาหลั กสู ตรออนไลน์ ของ
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพื่อแบ่งปันองค์ความรู้ของสถาบันการศึกษาสู่สาธารณะ เชื่อมโยงระบบการศึกษา
กับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจสร้างนักวิจัยใหม่ และนวัตกรเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ของประเทศสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สื่อออนไลน์และโครงข่ายสังคมออนไลน์ของคน
ไทยเพื่ อป้องกันและลดผลกระทบในเชิงสังคม ความปลอดภัย อาชญากรรมทางไซเบอร์และสามารถใช้
เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการกระจายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง การสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีใน
สังคม รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่จาเป็นในการดาเนนชีวิต
8. การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่าย
ราชการประจา โดยเร่งรัดการดาเนินมาตรการทางการเมืองควบคู่ไปกับมาตรการทางกฎหมายเมื่อพบ
ผู้กระทาผิดอย่างเคร่งครัด นาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการเฝ้าระวังการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจัง
และเข้มงวด และเร่งรัดดาเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเมื่อพบผู้กระทาผิดอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ภาครัฐ
ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยเร็วที่ สุดพร้อมทั้งให้ภาคสังคม ภาคเอกชน และประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตประพฤติมิชอบ
9. การแก้ ไขปั ญ หายาเสพติ ด และสร้ างความสงบสุ ข ในพื้ น ที่ ช ายแดนภาคใต้
โดยเร่งรัด การแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยให้ความสาคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่ วนและการ
บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมถึงการร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศทุกภูมิภาค ปราบปราม
แหล่ งผลิ ตและเครือข่ ายผู้ ค้ ายาเสพติ ด ทั้ งบริ เวณชายแดนและพื้ น ที่ ภายในฟื้ น ฟู ดู แลรักษาผู้ เสพผ่ าน
กระบวนการทางสาธารณสุข สร้างโอกาส สร้างอาชีพ รายได้ และการยอมรับ ของสังคมสาหรับผู้ที่ผ่านการ

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)

197

ฟื้นฟูและเร่งสร้างความสงบสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยน้อมนายุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ
เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการดาเนินการ ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน ทั้งในด้าน
การศึกษา เศรษฐกิจ และสั งคมที่ สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้ นที่ เร่งรัดการให้ ความ
ช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบ รวมทั้งจัดสวัสดิการที่เหมาะสมสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในพื้นที่ โดยให้เป็นการแก้ไขปัญหาภายในของประเทศด้วยกฎหมายไทยและหลักการสากล
10. การพั ฒ นาระบบการให้ บริการประชาชน โดยมุ่งสู่ความเป็นรัฐบาลดิจิทั ล ที่
โปร่งใสตรวจสอบได้พัฒนาระบบจัดเก็บและเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐ ปรับปรุงระบบการอนุมัติและอนุญาต
ของทางราชการที่สาคัญให้เป็นระบบดิจิทัลทั้งบุคคลและนิติบุคคล เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ
ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากเกินความจาเป็นลดข้อจากัดด้านกฎหมายที่เป็นปัญหา
อุปสรรคต่อการท าธุรกิจและการดารงชีวิตของประชาชนแก้ไขกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม ล้าสมัย และเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ ผ่านการทดลองใช้มาตรการด้านกฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และ
ขับเคลื่อนการให้บริการในทิศทางที่ตรงกับความต้องการของประชาชนและภาคธุรกิจ
11. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัยตั้งแต่การป้องกันก่อนเกิดภัย
การให้ความช่วยเหลือระหว่างเกิดภัย และการแก้ไขปัญหาในระยะยาว โดยจัดระบบติดตามสถานการณ์
อย่างต่อเนื่องและกาหนดมาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้มาก
ที่สุดและทันท่วงทีรวมทั้งพัฒนาการปฏิบัติการฝนหลวงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
12. การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน และ
การดาเนินการเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะในส่วนที่ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
4. ประเทศไทย 4.0 (THAILAND 4.0)
ในการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจสังคมดิจิตอลในศตวรรษที่ 21 หลายประเทศได้
ดาเนินการปฏิรูปขนานใหญ่อย่างเป็นระบบ เพื่อรับมือกับชุดของโอกาส ความเสี่ยง และภัยคุกคามชุดใหม่
ทาการรื้อปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสังคม โครงสร้างพื้นฐาน ปรับเปลี่ยนระบบคุณค่าและวัฒนธรรมการ
ดารงชีวิต การท างานและการเรียนรู้ โดยการยกระดับ คุ ณ ภาพในทุ กภาคส่วนและปรับ เปลี่ยนให้ เป็ น
ประเทศในโลกที่หนึ่ง ฉะนั้นเป้าหมายหรือวิสัยทัศน์ของประเทศไทยก็คือการพัฒนาประเทศให้เป็นประเทศ
ในโลกที่ ห นึ่ งภายในปี 2575 การเป็ น ประเทศในโลกที่ ห นึ่ งในบริ บ ทของประเทศไทยมี คุ ณ ลั ก ษณะ
6 ประการด้วยกัน คือ
(1) มีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติและวัฒนธรรมของตน
(2) พัฒนาคนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
(3) มีสังคมที่มีคุณภาพ
(4) มีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่
(5) มีโครงสร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง
(6) การมีบทบาทสาคัญในเวทีระดับภูมิภาคและระดับโลก
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แผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด ฉบับทบทวนเน้นการพัฒนาให้ สามารถใช้ประโยชน์จาก
มาตรการ กลไกขับเคลื่อนความมั่งคั่งของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอดจาก “โมเดลประเทศ
ไทย 1.0” ที่เน้นการขับเคลื่อนด้วยเกษตรกรรม พัฒนาไปสู่ “โมเดลประเทศไทย 2.0” ที่เน้นอุตสาหกรรม
เบา และ “โมเดลประเทศไทย 3.0” ที่เน้นอุตสาหกรรมหนักตามลาดับ ซึ่งประเทศไทยในศตวรรษที่ 21
จะต้องเปลี่ยนผ่านจากโมเดลประเทศไทย 3.0 เป็น “โมเดลประเทศไทย 4.0” เพื่อพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่
การเป็นประเทศในโลกที่ หนึ่ ง ปรับเปลี่ยนจากประเทศ “รายได้ปานกลาง” เป็นประเทศ “รายได้สูง”
ปรับเปลี่ยนจากเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย “ประสิทธิภาพ” เป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย“นวัตกรรม”
โมเดลประเทศไทย 4.0 ประกอบด้วย “กลไกการขับเคลื่อน”ชุดใหม่ (New Growth Engine) 3 กลไก
สาคัญที่เชื่อมโยงกับจังหวัดโดยตรง คือ
1) กลไกขับเคลื่อนผ่านการสร้างและยกระดับผลิตภาพ
(Productive Growth Engine)
2) กลไกขับเคลื่อนที่คนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง
(Inclusive Growth Engine)
3) กลไกการขับเคลื่อนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
(Green Growth Engine)
ดังแสดงในภาพแสดงโมเดลประเทศไทย 4.0

ภายใต้ “โมเดลประเทศไทย 4.0” จังหวัดภูเก็ตจาเป็นจะต้องมีการปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจของประเทศ จากเดิมที่มี “ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ” ให้มี “ความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน”
เพื่อเปลี่ยนจากโครงสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรม “เพิ่มมูลค่า” ไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรม “สร้าง
มูลค่า” ซึ่งในกรอบของการพัฒนาประเทศนั้นประกอบด้วย 5 กลุ่มหลักๆ คือ
(1) กลุ่มอุตสาหกรรมทางชีวภาพ
(2) กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน
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(3) กลุ่มอุตสาหกรรมด้านวิศวกรรมและการออกแบบ
(4) กลุ่มอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องกับคุณภาพชีวิต และ
(5) กลุ่มอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ทั้ง 5 กลุ่มอุตสาหกรรมนี้ตั้งอยู่บนฐานของความได้เปรียบเชิง “ธรรมชาติ” และ
ความได้เปรียบเชิง “วัฒนธรรม” ที่ประเทศไทยมีอยู่เดิม และต่อยอดด้วยการบริหารจัดการองค์ความรู้
สมัยใหม่ เทคโนโลยี มิเพียงเท่านั้น ทั้ง 5 กลุ่มอุ ตสาหกรรมใหม่นี้ จะสอดรับกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงใน
ประชาคมโลกที่กาลังค่อยๆ เปลี่ยนผ่านจากยุคของสังคมที่เน้น “องค์ความรู้” มาสู่ยุคของสังคมที่เน้นการ
ยกระดับ “คุณภาพชีวิต” มากขึ้น โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาของจังหวัดภูเก็ตคือกลุ่ม
อุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องกับคุณภาพชีวิต กลุ่มอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
และเมื่อพิจารณาในภาพกว้างพบว่าในอดีตจังหวัดภูเก็ตมุ่งเน้นการสร้างความมั่งคั่ง
ทางเศรษฐกิจเป็นสาคัญ โดยขาดการพัฒ นาในมิติอื่นให้มีความสอดคล้องกัน เมื่อพิจารณาจากโมเดล
ประเทศไทย 4.0 จังหวัดจึงเน้นการ “พัฒนาที่สมดุล” ใน 4 มิติ กล่าวคือ มีความสมดุลในความมั่งคั่งทาง
เศรษฐกิจ การรักษ์สิ่งแวดล้อม การมีสังคมที่อยู่ดีมีสุข และการเสริมสร้างภูมิปัญญามนุษย์ โดยการพัฒนาที่
สมดุลตั้งอยู่บนฐานคิดของ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”หลักการสาคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีอยู่
ว่า “เมือ่ พร่องต้องรู้จักเติม เมื่อพอต้องรู้จักหยุด เมื่อเกินต้องรู้จักปัน”
ในระดับจุลภาคการ “รู้จักเติม รู้จักพอ รู้จักปัน” จะทาให้ประชาชนมีหลักประกันใน
ด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม เกิดสังคมที่เกื้อกูลและแบ่งปัน ก่อให้เกิดการสร้างเสริมพลังทาง
สังคม และการสร้างความเป็นปึกแผ่นของคนในสังคมตามมาในระดับ มหภาค“การรู้จักเติม รู้จักพอ รู้จัก
ปัน”จะทาให้จังหวัดมีการหนุนเสริมประเทศไทยให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงพลวัตโลก เพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้เกิดการผนึกกาลังของทุกภาคส่วน การรู้จักเติม
รู้จักพอ รู้จักปัน จึงเป็น “ระบบคุณค่าใหม่” ที่จะสามารถนาพาประเทศไทยไปสู่ความมั่งคั่ง ความมั่นคง
และความยั่งยืนในโลกที่หนึ่งได้ในที่สุด
5. แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ปัจจุบันโลกเริ่มเข้าสู่ยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่เทคโนโลยีดิจิทัลจะไม่ได้
เป็นเพียงเครื่องมือสนับสนุนการทางานเฉกเช่นที่ผ่านมาอีกต่อไป หากแต่จะหลอมรวมเข้ากับชีวิตคนอย่าง
แท้จริง และจะเปลี่ยนโครงสร้างรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจกระบวนการผลิตการค้าการบริการและ
กระบวนการทางสังคมอื่นๆ รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลไปอย่างสิ้นเชิง จังหวัดจึงต้องเร่งนา
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือสาคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่จังหวัดโดยในบริบทของประเทศ
ไทยและจังหวัดเทคโนโลยีดิจิทัลสามารถตอบปัญหาความท้าทายที่กาลังเผชิญอยู่หรือเพิ่มโอกาสในการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมซึ่งประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์แ ละประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมดังต่อไปนี้
โดยกาหนดวิสัยทัศน์“ปฏิรูปประเทศไทย สู่ดิจิทัลไทยแลนด์ ” ทั้งนี้มีความหมาย
ส าคั ญ คื อ ดิ จิ ทั ล ไทยแลนด์ (Digital Thailand) หมายถึ ง ประเทศไทยที่ ส ามารถสร้ างสรรค์ แ ละ
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ใช้ ประโยชน์ จากเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ลอย่างเต็ มศั กยภาพในการพั ฒ นาโครงสร้างพื้ นฐาน นวัตกรรม ข้ อมู ล
ทุนมนุษย์และทรัพยากรอื่นใด เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ความมั่นคง
มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้เมื่อพิจารณาการทบทวนยุทธศาสตร์
ของจังหวัดภูเก็ต พบว่าจะมีเป้าหมายในภาพรวม 4 ประการดังต่อไปนี้
 เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ทางเศรษฐกิ จ ของประเทศ ด้ ว ยการใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นเครื่องมือหลักในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิต การบริการ
 สร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียมด้วยข้อมูลข่ าวสารและบริการต่างๆ ผ่านสื่อ
ดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
 เตรียมความพร้อมให้ บุ คลากรทุ กกลุ่มมี ความรู้และทักษะที่เหมาะสมต่อการ
ดาเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล
 ปฏิ รูป กระบวนทั ศน์ ก ารท างานและการให้ บ ริการของภาครัฐด้ วยเทคโนโลยี
ดิ จิ ทั ล และการใช้ ป ระโยชน์ จ ากข้ อ มู ล เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านเกิ ด ความโปร่ ง ใส มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล
ภูมิทัศน์ดิจิทัลของไทยในระยะเวลา 20 ปี
 ระยะที่ 1 Digital Foundation ประเทศไทยลงทุน และสร้างฐานรากในการพัฒนา
เศรษฐกิจ และสังคมดิจิทัล
 ระยะที่ 2 Digital Thailand I : Inclusion ทุกภาคส่วนของประเทศไทย มีส่วนร่วม
ในเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลตามแนวทางประชารัฐ
 ระยะที่ 3 Digital Thailand II : Full Transformation ประเทศไทยก้าวสู่ดิจิทัล
ไทยแลนด์ที่ขับเคลื่อนและใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมดิจิทัลได้อย่างเต็มศักยภาพ
 ระยะที่ 4 Global Digital Leadership ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่พัฒนา
แล้ว สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และคุณค่าทางสังคมอย่างยั่งยืน
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ทั้งนี้เมื่อพิจารณาในสาระสาคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม พบว่าประเด็นที่สามารถนามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต มีดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่ว
ประเทศ จะมุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูง ที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ได้แบบทุกที่ทุกเวลา โดยกาหนดให้เทคโนโลยีที่ใช้มีความเร็วพอเพียงกับความต้องการและให้มี
ราคาค่ าบริการที่ ไม่ เป็ น อุป สรรคในการเข้าถึงบริการของประชาชนอีก ต่อ ไป นอกจากนี้ ในระยะยาว
โครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจะกลายเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เช่นเดียวกับ ถนน ไฟฟ้า
น้ าประปาที่ ส ามารถรองรับ การเชื่ อ มต่ อ ของทุ ก คน และทุ ก สรรพสิ่ ง โดยยุ ท ธศาสตร์นี้ ป ระกอบด้ ว ย
แผนงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 4 ด้าน คือ
1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ มีความ
ทันสมัยมีเสถียรภาพตอบสนองความต้องการใช้งานของทุกภาคส่วนในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม
2) ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลของ
อาเซียน โดยเป็นเส้นทางผ่านการจราจรของข้อมูลในภูมิภาค และเป็นที่ตั้งของผู้ประกอบการเนื้อหาราย
ใหญ่ของโลก
3) จัดให้มีนโยบายและแผนบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน คลื่นความถี่ และการ
หลอมรวมของเทคโนโลยีในอนาคต เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
4) ปรับรัฐวิสาหกิ จโทรคมนาคมให้ เหมาะสมกั บสถานการณ์ และความก้ าวหน้ าของ
อุตสาหกรรมดิจิทัลเพื่อให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล จะกระตุ้นเศรษฐกิจของ
ประเทศโดยผลักดันให้ภาคธุรกิจไทยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการลดต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการ เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการดาเนินธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาไปสู่การแข่งขันเชิงธุรกิจรูปแบบใหม่ในระยะยาว นอกจากนี้
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ยุทธศาสตร์ยังมุ่งเน้นการสร้างระบบนิเวศสาหรับธุรกิจดิจิทัล เพื่อเสริมความสามารถในการแข่งขันของภาค
ธุรกิ จไทยที่ จะส่ งผลต่ อการขยายฐานเศรษฐกิ จและอั ตราการจ้ างงานของไทยอย่ างยั่ งยื นในอนาคต โดย
ยุทธศาสตร์นี้ประกอบด้วยแผนงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 4 ด้าน คือ
1) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยผลักดัน
ธุรกิจให้เข้าสู่ระบบการค้าดิจิทัลสู่สากล และให้เกิดการใช้เทคโนโลยีและข้อมูลเพื่อปฏิรูปการผลิตสินค้า
และบริการ
2) เร่งสร้างธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล (digital technology startup) ให้เป็นฟันเฟือง
สาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล
3) พัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลของไทยให้มีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขัน
เชิงนวัตกรรมได้ในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมที่ ไทยมีศักยภาพและเป็นอุตสาหกรรมแห่ ง
อนาคต
4) เพิ่มโอกาสทางอาชีพเกษตรและการค้าขายสินค้าของชุมชนผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล
โดยดาเนินการร่วมกันระหว่างหน่วยงานจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล จะมุ่ง
สร้างประเทศไทยที่ประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเกษตรกรผู้ที่อยู่ในชุมชนห่างไกลผู้สูงอายุ
ผู้ด้อยโอกาส และคนพิการ สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากบริการต่างๆ ของรั ฐผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล
มีข้อมูล องค์ความรู้ทั้ งระดับประเทศและระดับท้ องถิ่นในรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและ
นาไปใช้ประโยชน์ได้โดยง่ายและสะดวก และมีประชาชนที่รู้เท่าทันข้อมูลข่าวสาร และมีทักษะในการใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยยุทธศาสตร์นี้ประกอบด้วย แผนงานเพื่อ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 5 ด้าน คือ
1) สร้างโอกาสและความเท่าเทียมในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล
สาหรับประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ห่างไกล
2) พัฒ นาศั กยภาพของประชาชนในการใช้เทคโนโลยีดิจิทั ลให้ เกิดประโยชน์ และ
สร้างสรรค์ รวมถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และแยกแยะข้อมูลข่าวสารในสังคมดิจิทัลที่เปิดกว้าง
และเสรี
3) สร้างสื่อ คลังสื่อและแหล่งเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ประชาชน
เข้าถึงได้อย่างสะดวก ผ่านทั้งระบบโทรคมนาคม ระบบแพร่ภาพกระจายเสียง และสื่อหลอมรวม
4) เพิ่มโอกาสการได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐานของนักเรียนและประชาชน แบบทุก
วัย ทุกที่ทุกเวลา ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
5) เพิ่มโอกาสการได้รับบริการทางการแพทย์และสุขภาพที่ทันสมัยทั่วถึงและเท่าเทียม สู่
สังคมสูงวัย ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล จะมุ่งใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานรัฐทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เกิดบริการ
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ภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลที่ ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ โดยไม่มีข้อจากัดทางกายภาพ พื้นที่และภาษา
นาไปสู่การหลอมรวมการทางานของภาครัฐเสมือนเป็นองค์กรเดียว นอกจากนี้ รัฐบาลดิจิทัลในอนาคตจะเปิด
โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกาหนดแนวทางการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ การบริหารบ้านเมือง และ
เสนอความคิ ดเห็ นต่ อการด าเนิ นงานของภาครั ฐ โดยยุ ทธศาสตร์ นี้ ประกอบด้ วยแผนงานเพื่ อขั บเคลื่ อน
ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน คือ
1) จัดให้มีบริการอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชนหรือผู้ใช้บริการ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริการที่อานวยความสะดวกต่อประชาชน นักธุรกิจ และนักท่องเที่ยว
2) ปรับเปลี่ยนการทางานของภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพ และธรร
มาภิบาลโดยเน้นบูรณาการการลงทุนในทรัพยากร การเชื่อมโยงข้อมูล และการทางานของหน่วยงานรัฐเข้า
ด้วยกัน
3) สนับสนุนให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตามมาตรฐาน open data และ
ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคธุรกิจในกระบวนการทางานของรัฐ
4) พั ฒ นาแพลตฟอร์ม บริการพื้ น ฐานภาครัฐ (government service platform)
เพื่อรองรับการพัฒนาต่อยอดแอปพลิเคชั่นหรือบริการรูปแบบใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนากาลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล จะให้
ความสาคั ญกับ การพั ฒ นากาลั งคนวัยท างานทุ ก สาขาอาชีพ ทั้ งบุ ค ลากรภาครัฐ และภาคเอกชน ให้ มี
ความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาดในการประกอบอาชีพ และการ
พัฒนาบุคลากรในสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลโดยตรง ให้มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ในระดั บ มาตรฐานสากลเพื่ อ น าไปสู่ ก ารสร้างและจ้ างงานที่ มี คุ ณ ค่ าสู งในยุ ค เศรษฐกิ จ และสั งคมที่ ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อน โดยยุทธศาสตร์นี้ประกอบด้วยแผนงานเพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ 3 ด้าน คือ
1) พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่บุคลากรในตลาดแรงงาน ที่รวมถึงบุคลากร
ภาครัฐภาคเอกชน บุคลากรทุกสาขาอาชีพ และบุคลากรทุกช่วงวัย
2) ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีเฉพาะด้าน ให้กับบุคลากรใน
สายวิชาชีพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ที่ปฏิบัติงานในภาครัฐและเอกชน เพื่อรองรับความต้องการในอนาคต
3) พัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถวางแผนการนาเทคโนโลยีดิจิทัลไป
พัฒนาภารกิจ ตลอดจนสามารถสร้างคุณค่าจากข้อมูลขององค์กร
ยุท ธศาสตร์ที่ 6 สร้างความเชื่ อมั่น ในการใช้ เทคโนโลยีดิ จิทั ล จะมุ่งเน้น การมี
กฎหมาย กฎระเบียบกติกาและมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์สากล เพื่อ
อานวยความสะดวก ลดอุปสรรค เพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบกิจกรรมและทาธุรกรรมออนไลน์ต่างๆ
รวมถึงสร้างความมั่นคงปลอดภัย และความเชื่อมั่น ตลอดจนคุ้มครองสิทธิ์ให้แก่ผู้ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลใน
ทุกภาคส่วน เพื่อรองรับการเติบโตของเทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้งานที่เพิ่มขึ้นในอนาคต โดยยุทธศาสตร์นี้
ประกอบด้วยแผนงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 3 ด้าน คือ
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1) ก าหนดมาตรฐาน กฎ ระเบี ยบ และกติ กาด้ านดิ จิ ทั ลให้ มี ความทั นสมั ยและมี
ประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่ออานวยความสะดวกด้านการค้าและการใช้ประโยชน์ในภาคเศรษฐกิจ
และสังคม
2) ปรับปรุงกฎหมายที่ เกี่ ยวข้ องกั บเศรษฐกิ จและสั งคมดิ จิทั ลให้ มี ความทั นสมั ย
สอดคล้องต่อพลวัตของเทคโนโลยีดิจิทัลและบริบทของสังคม
3) สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการทาธุรกรรมออนไลน์ ด้วย
การสร้างความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศและการสื่อสาร การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุ คคล การ
คุ้มครองผู้บริโภค
ซึ่ งจากยุ ท ธศาสตร์ ดั งกล่ าวจะส่ งผลโดยตรงต่ อจั งหวั ดภู เก็ ตในการพั ฒ นาเพื่ อ ให้
หน่วยงานราชการในจังหวัดภูเก็ตใช้ประโยชน์ในการจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนผ่านระบบ ICT และการ
เตรียมพร้อมบุคลากรรองรับสังคมดิจิทัล การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศ และการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภายในโดยใช้ระบบ ICT มาเป็นกลไกสาคัญเพื่อพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัล เป็นจังหวัดดิจิทัลที่หนุนเสริม
Value based Economy
6. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs)
ประเทศไทยนาเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติมาใช้เป็นแนวทางใน
การขับเคลื่อนสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว และจากการศึกษาวิเคราะห์พบว่า มีความสัมพันธ์ที่สาคัญที่เชื่อมโยง
กับจังหวัดภูเก็ตในหลายด้าน ทั้งนี้การพัฒนาในด้านอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในช่วง 4
ทศวรรษที่ผ่านมา เป็นการพัฒนาที่ก่อให้เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อทรัพยากรโลกเป็นอย่างมาก
เมื่อปี 2543 ประเทศไทยและประเทศต่างๆ ทั่วโลกรวม 189 ประเทศ จึงรวมตัวกันในการประชุมองค์การ
สหประชาชาติที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา และเห็นพ้องต้องกันในการตั้งเป้าหมายการพัฒนาทั้งใน
ระดับชาติและระดับสากลที่ทุกประเทศจะดาเนินการร่วมกันให้ได้ภายในปี 2558 โดยเป้าหมายดังกล่าว
เรี ย กว่ า เป้ า หมายการพั ฒ นาแห่ ง สหั ส วรรษหรื อ Millennium Development Goals (MDGs) อั น
ประกอบด้วย 8 เป้าหมายหลัก คือ 1) ขจัดความยากจนและความหิวโหย 2) ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษา
ระดับประถมศึกษา 3) ส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศและบทบาทสตรี 4) ลดอัตราการตายของเด็ก 5)
พัฒ นาสุขภาพของสตรีมีครรภ์ 6) ต่อสู้กับโรคเอดส์มาลาเรีย และโรคสาคัญ อื่นๆ 7) รักษาและจัดการ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และ 8) ส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในประชาคมโลก
ระยะเวลา 15 ปีผ่านมา เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษทั้ง 8 ข้อ กาลังจะสิ้นสุด
ลง โดยประสบความสาเร็จเป็นอย่างดีในหลายประเทศ ซึ่งเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของการพัฒนา องค์การ
สหประชาชาติจึงได้กาหนดเป้าหมายการพัฒนาขึ้นใหม่โดยอาศัยกรอบความคิดที่มองการพัฒนาเป็นมิติ
(Dimensions) ของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้มีความเชื่อมโยงกัน เรียกว่า เป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่ ง ยื น หรื อ Sustainable Development Goals (SDGs) ซึ่ ง จะใช้ เป็ น ทิ ศ ทางการพั ฒ นาตั้ ง แต่ เดื อ น
กันยายนปี 2558 ถึงเดือนสิงหาคม 2573 ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี โดยประกอบไปด้วย 17 เป้าหมาย
คือ
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เป้าหมายที่ 1 ขจัดความยากจนในทุกรูปแบบทุกที่
เป้าหมายที่ 2 ขจัดความหิวโหย บรรลุเป้าความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการที่ดีขึ้น
และส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน
เป้าหมายที่ 3 ทาให้แน่ใจถึงการมีสุขภาวะในการดารงชีวิต และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่
ดีของทุกคนในทุกช่วงอายุ
เป้าหมายที่ 4 ทาให้แน่ใจถึงการได้รับการศึกษาที่ได้คุณภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง
และส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน
เป้าหมายที่ 5 บรรลุ ถึ งความเท่ าเที ยมทางเพศ และเสริ มสร้ างพลั งให้ แก่ สตรี และ
เด็กหญิงทุกคน
เป้าหมายที่ 6 ทาให้แน่ใจว่าเรื่องน้าและการสุขาภิบาลได้ รับการจัดการอย่างยั่งยืน
และมีสภาพพร้อมใช้สาหรับทุกคน
เป้าหมายที่ 7 ทาให้แน่ใจว่าทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานที่ทันสมัย ยั่งยืน เชื่อถือได้
ตามกาลังซื้อของตน
เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและทั่วถึงให้เป็นไปอย่าง
ยั่งยืนส่งเสริมศักยภาพการมีงานทาและการจ้างงานเต็มที่ และงานที่มี
คุณค่าสาหรับทุกคน
เป้าหมายที่ 9 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัว
ให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและทั่วถึง และสนับสนุนนวัตกรรม
เป้าหมายที่ 10 ลดความเหลื่อมล้าทั้งภายในและระหว่างประเทศ
เป้าหมายที่ 11 ทาให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ทั่วถึง พร้อม
รับการเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน
เป้าหมายที่ 12 ทาให้แน่ใจถึงการมีแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
เป้าหมายที่ 13 ดาเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภู มิอากาศ
และผลกระทบที่เกิดขึ้น
เป้าหมายที่ 14 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเล
สาหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้เป็นไปอย่างยั่งยืน
เป้าหมายที่ 15 พิทักษ์ บูรณะ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืนของระบบนิเวศบน
บก จั ดการป่ าไม้ อย่ างยั่ งยื น ต่ อสู้ กั บการแปรสภาพเป็ นทะเลทราย
หยุดยั้งและฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของที่ดิน และหยุดยั้งการสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ
เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมให้สังคมมีความเป็นปกติสุข ไม่แบ่งแยก เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
มีการเข้าถึงความยุติธรรมโดยถ้วนหน้า และสร้างให้เกิดสถาบันอันเป็น
ที่พึ่งของส่วนรวมมีประสิทธิผล และเป็นที่ยอมรับในทุกระดับ
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เป้าหมายที่ 17 เสริมสร้างความเข้มแข็งในวิธีการปฏิบัติให้เกิดผล และสร้างพลังแห่ง
การเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
จากทั้ง 17 เป้าหมายจะเห็นได้ว่าเกี่ยวข้องกับภารกิจการพัฒนาของจังหวัดภูเก็ตโดยตรง
ทั้งในมิติของการหนุนเสริมการพัฒนาเพื่อรองรับการขับเคลื่อนสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วที่เติบโตจากความเข้มแข็ง
ของจังหวัด โดยเฉพาะเป้าหมายที่ 8 ในด้านการส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและทั่วถึงให้
เป็นไปอย่างยั่งยืนส่งเสริมศักยภาพการมีงานทาและการจ้างงานเต็มที่ และงานที่มีคุณค่าสาหรับทุกคน และ
เป้ าหมายที่ 9 ในด้านการพั ฒนาโครงสร้างพื้ นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็ น
อุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและทั่วถึง และสนับสนุนนวัตกรรม
7. แนวโน้ม และความท้าทายในการพั ฒนาประเทศกับทิศทางการพั ฒนาของ
จังหวัดภูเก็ต ระยะ 5 ปี
จากการศึกษาแนวนโยบาย และความเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดภูเก็ต พบว่า มีแนวโน้มและความ
ท้าทายในการพัฒนาประเทศกับทิศทางการพัฒนาของจังหวัดภูเก็ต ระยะ 5 ปี สามารถสรุปในประเด็น
สาคัญๆ ได้ดังนี้
(1) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจ
ในช่วงที่ผ่านมาภาคอุตสาหกรรมเป็นแหล่งสร้างงานหลักและสร้างรายได้จากการ
ส่งออกให้ประเทศ แต่ภาคอุตสาหกรรมบางสาขาก็เริ่มสูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ
ที่มีแรงงานและต้นทุนวัตถุดิบต่ากว่า นอกจากนั้นอุตสาหกรรมใหญ่ๆ ยังเป็นอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงกับ
เทคโนโลยีหรือการลงทุนจากต่างประเทศเป็นหลัก เช่น อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ความมั่นคงในการเป็นฐาน
การผลิตและพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตสินค้าให้มีเทคโนโลยีสูงขึ้นไปอย่างต่อเนื่อง จึงขึ้นอยู่กับการ
ตัดสินใจของนักลงทุนต่างประเทศและความสามารถของประเทศไทยในการสร้างบรรยากาศการลงทุนให้
เป็นที่ดึงดูดการลงทุนอย่างต่อเนื่องของนักลงทุนต่างประเทศ ในอีกด้านหนึ่งผลประโยชน์ที่ประเทศไทย
ได้รับจากการเป็นแหล่งผลิตสินค้าเทียบกับมูลค่าที่ผู้บริโภคจ่ายหรือผลประโยชน์ต่อเนื่องอื่นๆ เช่น มูลค่า
หุ้นของบริษัทแม่ จึงเป็นเพียงสัดส่วนน้อย จึงต้องเร่งส่งเสริมภาคการผลิตที่จะเป็นแหล่งใหม่ในการรองรับ
แรงงานและเป็นแหล่งรายได้ของประเทศในอนาคต และจังหวัดภูเก็ตก็เฉกเช่นเดียวกัน
สิ่งที่จังหวัดภูเก็ตควรพิจารณาคือภาคบริการที่ยังพึ่งการท่องเที่ยวเป็นหลัก และมี
การสร้างมูลค่าทางธุรกิจเพิ่ม มากขึ้นดังจะสังเกตได้จากโรงแรม สปา ร้านอาหาร ที่มีการตกแต่งสวยงาม
และมีราคาค่าบริการสูงขึ้นมาก ส่วนสาขาอื่นๆ ในภาคบริการที่เริ่มมีความสามารถในการแข่งขันและเป็น
ธุรกิจที่คนไทยใช้ความสามารถ ความสร้างสรรค์ และมีความเป็นเจ้าของ ก็เริ่มเป็นสาขาที่ขยายตัวเร็วขึ้น
เช่น การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การบริการทางการแพทย์ อุตสาหกรรมภาพยนตร์และอนิเมชั่น เป็นต้น แต่
ในระยะยาวการรักษาความดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว และบริการด้านการท่องเที่ยวให้คงอยู่ได้ในระยะ
ยาว และจังหวัดควรพิจารณาถึงการส่งเสริมสาขาบริการที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ข องคนไทยจึงเป็นประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่สาคัญของภาคบริการในอนาคต
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(2) สังคมผู้สูงอายุและการนาเข้าแรงงานต่างประเทศ
จังหวัดภูเก็ตจะเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมากขึ้น แม้ในระยะแรกประเทศไทยจะยัง
ไม่อยู่ในสถานการณ์รุนแรงเท่าประเทศอเมริกาหรือญี่ปุ่น ทั้งนี้ประชากรสูงอายุของไทยจะมีจานวนเพิ่มขึ้น
จากประมาณ 7 ล้านคนในปัจจุบัน เป็น 16 ล้านคนในปี 2027 และจานวนประชากรวัยเด็กอายุต่ากว่า 14
ปี ที่มีจานวน 14.5 ล้านคน และจะลดลงเหลือ 10 ล้านคนในอีก 20 ปีข้างหน้า แนวโน้มดังกล่าวจะส่งผล
กระทบต่อปัญหาการขาดแคลนแรงงานของจังหวัดโดยเฉพาะในภาคเกษตรและภาคบริการของประเทศ
และจังหวัด ซึ่งจะเป็นปัญหาที่มีความรุนแรงมากขึ้น ปัจจุบันเริ่มมีแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามา
ทางานในประเทศไทย และจังหวัดเป็นจานวนมาก โดยกระทรวงแรงงานคาดประมาณการว่ามีจานวนถึง
2.6 ล้ า นคน แยกเป็ น แรงงานถู ก กฎหมาย 0.8 ล้ า นคน และแรงงานหลบหนี เข้ า เมื อ ง 1.8 ล้ า นคน
นอกจากนั้นคนในวัยแรงงานจะต้องรับภาระในการเลี้ยงดูผู้สูงอายุมากขึ้นเนื่องจากสัดส่วนคนในวัยแรงงาน
มีน้อยลงและผู้สูงอายุมีอายุเฉลี่ยยืนยาวขึ้น ดังนั้น จังหวัดภูเก็ตจึงต้องเตรียมการรองรับกับปัญ หาที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต ทั้งด้านการสร้างระบบสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีการออมที่พอเพียงหลังเกษียณ การให้มี
บริการสาธารณสุขที่ดี และการสร้างโอกาสให้ผู้สูงอายุได้ทางานหรือทาประโยชน์แก่สังคมได้มากขึ้น
(3) การเปลี่ยนแปลงความเป็นเมืองมากขึ้น
จังหวัดภูเก็ตจะมีประชากรเมืองเพิ่มขึ้น โดยสัดส่วนประชากรเมือ งจะเพิ่มเป็น
ร้อยละ 47.0 ของประชากรทั้ งหมดในอีก 15 ปีข้างหน้า (ข้อมูลอ้างอิงจากการวิเคราะห์ของประเทศ)
ในขณะที่ประชากรในชนบทจะลดลง เช่นเดียวกับประชากรเมืองของทวีปเอเชียที่จะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 1
พั น ล้ า นคนและมากกว่ า ร้ อ ยละ 50 จะกระจุ ก ตั ว อยู่ ต ามเมื อ งหลวงหรื อ เมื อ งใหญ่ ในขณะเดี ย วกั น
สภาพแวดล้อมของเมืองก็จะเผชิญแรงกดดันของปัญหาพลังงาน ภัยธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จังหวัด
ภูเก็ตควรให้ความสาคัญกับการวางแผนล่วงหน้าและบริหารจัดการการขยายตัวของเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่
มีประสิทธิภาพ และมีความยั่งยืน เช่น หลายประเทศที่เริ่มมีก ารทดลองวางแผน และบริหารจัดการการใช้
พลังงานหมุนเวียนจากของเสียภายในชุมชน เป็นต้น จึงมีความสาคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมให้คนอยู่
อย่างมีความสุข
(4) ความเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิทัล
ปั จ จุ บั น ประเทศไทยภายใต้ ก ารน าของพลเอก ประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา
นายกรัฐมนตรีกาลังอยู่ในวาระของการปฏิรูปประเทศครั้งใหญ่ในทุกมิติของการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมโดย
ในการนี้รัฐบาลได้ตระหนักถึงความจาเป็นเร่งด่วนในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือสาคัญในการ
ปฏิรูปประเทศไทยไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนและได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติในด้าน
นโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ดังนี้“ข้อ6.18ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจ
ดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนอย่างจริงจังซึ่งจะทาให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันใน
โลกสมัยใหม่ได้ซึ่งหมายรวมถึงการผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์ดิจิทัลโดยตรงทั้งผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ผลิตภัณฑ์
ซอฟต์แวร์อุปกรณ์สื่อสารดิจิทัล อุปกรณ์โทรคมนาคมดิจิทัล และการใช้ดิจิทัลรองรับการให้บริการของภาค
ธุรกิจ การเงินและธุรกิจบริการอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคสื่อสารและบันเทิงตลอดจนการใช้ดิจิทัลรองรับ
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การผลิตสินค้าอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ปรับปรุงบทบาทและภารกิจของหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบโดยตรงให้ดูแลและผลักดันงานสาคัญของประเทศชาติในเรื่องนี้และจะจัดให้มีคณะกรรมการ
ระดับชาติเพื่อขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจัง”
ความท้าทายของจังหวัดภูเก็ตในการนาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีส่วนร่ว มในการ
พัฒนาจังหวัดในการหนุนเสริมการดาเนินงานของภาคธุรกิจภาครัฐและภาคประชาสังคมทุกๆองค์กรภายใน
จังหวัดในการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินธุรกิจตลอดจนวางรากฐาน
การแข่งขันเชิงธุรกิจรูปแบบใหม่ในระยะยาวโดยมุ่งเน้นการยกระดับและพัฒนาขีด ความสามารถในการ
แข่งขันของภาคธุรกิจที่จะส่งผลต่อการขยายฐานเศรษฐกิจและอัตราการจ้างงานของจังหวัดอย่างยั่งยืนใน
อนาคตเป็นการเร่งส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (digital economy acceleration) โดยมุ่งเน้น
การสร้างระบบนิเวศสาหรับธุรกิจดิจิทัล (digital business ecosystem) และกระตุ้นให้ภาคเอกชนเกิด
ความตระหนักถึงความสาคัญ และจาเป็นที่จะต้องเรียนรู้และปรับปรุงแนวทางการทาธุรกิจด้วยการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีศักยภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจขนาดกลางและเล็ก (SMEs) รวมถึงธุรกิจใหม่
(startup) ในด้านเศรษฐกิจชุมชนเทคโนโลยี ดิจิทัลจะช่วยเชื่อมโยงท้องถิ่นกับตลาดโลกสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับสินค้าชุมชนภายในจังหวัด

การประเมินศักยภาพและสภาพแวดล้อมขับเคลื่อนจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (SWOT Analysis)
จังหวัดภู เก็ตได้มี การวิเคราะห์ สภาพการณ์ ปั จจุบันขององค์ กรโดยน าเครื่องมื อทางการ
บริหาร SWOT Analysis มาใช้เพื่อค้นหาศักยภาพในการบริหารจัดการด้านการดาเนินงานด้วยการวิเคราะห์หา
จุดอ่อนจุดแข็งอุปสรรคและโอกาสในการพัฒนา โดยมองว่าการวิเคราะห์หาจุดแข็งหรือจุดเด่นภายในจังหวัด
(Strength) จะท าให้ การดาเนินงานบรรลุ ผลสัมฤทธิ์และพยายามควบคุมจุดอ่อนหรือข้อด้อย (Weakness)
ภายใน ที่ทาให้การดาเนินงานไม่บรรลุผลสัมฤทธิ์ ในขณะเดียวกันวิเคราะห์หาโอกาสหรือปัจจัยส่งเสริมจาก
ภายนอก (Opportunity) ที่ทาให้การดาเนินงานภายในจังหวัดบรรลุผลสัมฤทธิ์ และเฝ้าระวังอุปสรรคหรือภาวะ
คุกคามจากภายนอก (Threat) ที่ทาให้การดาเนินงานไม่บรรลุผลสัมฤทธิ์ ทาให้ได้ผลการวิเคราะห์ ดังนี้
จุดแข็ง (Strength)
S1 มีทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้นเป็น
จานวนมาก ทาให้เป็นที่ดึงดูดใจและเป็นเป้าหมายของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก
S2 มีโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับการเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก มี
ท่ าเรือ น้ าลึ ก สนามบิ นนานาชาติ มารีน่ า และเชื่อมโยงทางหลวงแผ่นดิ นหมายเลข 4 ที่ เชื่ อมกั บภู มิ ภาค
อันดามันและสามารถเชื่อมต่อไปยังต่างประเทศ เช่น มาเลเซีย ได้
S3 เป็นพื้นที่ที่นักลงทุนด้านการท่องเที่ยวให้ความสนใจ ทั้งนี้ไม่ใช่เฉพาะทุนไทยเท่านั้น แต่
เป็นทุนจากทั่วโลก ทาให้มีสถานบริการด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลายครบครันในการบริการนักท่องเที่ยว
S4 โครงสร้ างทางเศรษฐกิ จเข้ มแข็ ง ประชาชนมี รายได้ ต่ อหั วสู ง มี ความสามารถและ
สร้างสรรค์การพัฒนา ผู้ประกอบการภาคธุรกิจเอกชนมีความรู้ทักษะความสามารถสูงในการประกอบการและการลงทุน

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)

209

S5 จังหวัดมีการวางระบบเฝ้าระวังความปลอดภัย มีหน่วยงานดูแลด้านความมั่นคงและการ
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ทั้งฝ่ายทหาร ตารวจ และฝ่ายปกครองตั้งอยู่ในพื้นที่
S6 สังคมมีความเป็นพลวัตร ประชาชนมีความทันสมัย การมี/การใช้/การเข้าถึงระบบ ICT
มีอัตราสูง จังหวัดภูเก็ต มี Network High Speed Internet ครอบคลุมทั้งเกาะ
S7 ด้านสังคมมีการสืบทอดขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม มีวิถีชีวิตความเป็นมาอย่างยาวนาน
ตลอดทั้งยังเชื่อมโยงกับเมืองหลักสาคัญด้านการค้า อาทิเช่น ตะกั่วป่า ระนอง ปีนัง มะละกา และสิงคโปร์ จึง
ส่งผลให้มีความสามารถในการหล่อหลอมทางสังคมสูง ประชาชนมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในระดับดี มีอัตลักษณ์
เป็นของตนเอง
S8 เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ต้นแบบ ในการส่งเสริมด้านการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน มี
นโยบายที่ชัดเจนในการพัฒนาจังหวัดสู่เมืองต้นแบบด้านการศึกษา มีสถานศึกษาที่มีคุณภาพและระบบการจัด
การศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ เพื่อรองรับการพัฒนาในทุกด้าน
S9 มีความเป็นเลิศในด้านการให้บริการด้านสุขภาพ และการรักษาทางด้านการแพทย์เฉพาะ
ทางในหลายสาขา เช่น สาขาอุบัติเหตุ สาขาโรคหัวใจ ซึ่งมีศูนย์ผ่าตัดโรคหัวใจ และศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน รวมทั้ง
เป็นศูนย์กลางของกลุ่มจังหวัดอันดามันในทุกด้าน
S10 มี การก าหนดทิ ศทางและต าแหน่ งการพั ฒ นาพื้ นที่ ไว้ อย่ างชั ดเจน สอดคล้ องกั บ
ศักยภาพของพื้นที่และเป็นที่ยอมรับร่วมกันของคนในพื้นที่มาอย่างยาวนาน
จุดอ่อน (Weakness)
W1 ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ถูกทาลายมากขึ้นจากการท่องเที่ยว มีความ
เสียหายของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลที่ยังไม่สอดคล้องกับการรักษาสมดุลในการพัฒนา
W2 ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รอการบริหารจัดการเป็นจานวนมากขาด
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการกาจัดขยะอย่างเป็นระบบ ขาดพื้นที่ดาเนินการก่อสร้างสถานที่การกาจัดขยะ
W3 บุคลากรด้านการบริการและการประกอบอาชีพในขั้นต้นยังขาดการพัฒนาทักษะฝีมือที่
ได้มาตรฐานเพื่อเพิ่มผลิตภาพและยกระดับการให้บริการที่ดีและเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ
W4 ประชาชนและผู้ ประกอบการบางส่ วนยั งมี การละเมิ ดกฎหมายขาดวิ นั ย และขาด
จิตสานึกโดยเฉพาะอย่างยิ่งการไม่มีวินัยในการใช้รถใช้ถนนก่อให้เกิดปัญหาจราจรการทิ้งขยะและปล่อยน้าเสีย
ลงในแหล่ งน้ าสาธารณะการบุ กรุกที่ สาธารณะโดยเฉพาะพื้ นที่ ป่ าการขาดจิ ตส านึ กในการดู แลและรักษา
สิ่งแวดล้อมเป็นต้น ซึ่งอาจจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของจังหวัดที่เป็นเมืองท่องเที่ยวนานาชาติได้
W5 ระบบเฝ้าระวัง ความปลอดภัย เช่น อุปกรณ์ ต่าง ๆ ทางด้าน IT หอเตือนภัย ระบบ
CCTV ขาดงบประมาณในการบารุงรักษาดูแลอย่างต่อเนื่อง
W6 ชุมชนมีลักษณะชุมชนเมืองทาให้ขาดความเป็นเอกภาพและการมีส่วนร่วม ประชาชน
บางส่วนยังขาดจิตอาสา ขาดการบูรณาการในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น การขยายตัวของเมืองเป็นไปอย่าง
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รวดเร็วในขณะที่โครงสร้างพื้นฐานของเมืองบางด้าน เช่น การคมนาคมขนส่ง การบริหารจัดการน้า และข้อ
กฎหมายบางด้านที่เกี่ยวข้องยังไม่สามารถพัฒนาให้รองรับได้ทันกับการพัฒนาของเมือง
W7 โครงสร้างเศรษฐกิจมีการพึ่งพาภาคการท่องเที่ยวเป็นหลักและบุคลากรของภาครัฐยัง
ไม่เพียงพอต่อการให้บริการประชาชน
W8 ข้อมู ลพื้นฐานยังขาดระบบการบูรณาการทางด้านข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ และเป็น
ข้อมูลเดียวกัน ซึ่งทาให้มีผลต่อการพัฒนาและต่อยอดในด้านต่าง ๆ
โอกาส (Opportunity)
O1 นโยบาย Digital Economy โดยจังหวัดภูเก็ตถูกกาหนดให้เป็น 1 ใน 6 จังหวัดนาร่อง
โครงการ Flag Ship Pay Smart City แห่งแรกของประเทศไทยและนโยบาย/มาตรการ ส่งเสริมการลงทุนจาก
BOI ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ Super Cluster รวมทั้งการเป็น Creative City เมืองแรกของประเทศจึงมีโอกาสใน
การดึงดูด Digital Worker เข้ามาทางาน (แรงงานระดับมันสมอง) เป็นโอกาสในการพัฒนาให้เป็นจังหวัดที่
พัฒนาอย่างมากทางกายภาพ
O2 นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการท่องเที่ยว กระแสการเติบโตของการท่องเที่ยว
เฉพาะกลุ่ม เช่น การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ การท่องเที่ยวทางกีฬา ทางน้า การท่องเที่ยวด้วยเรือสาราญและ
เรือยอร์ช การท่ องเที่ ยวผจญภัย การท่ องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น ซึ่งเป็นโอกาสแก่จังหวัดในการ
สร้างสรรค์กิจกรรมและนวัตกรรมการท่องเที่ยว
O3 การได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลในบางโครงการ ท าให้ สามารถเกิ ดการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เช่น การจัดทาอุโมงค์ทางลอดแก้ปัญหาจราจรและขณะเดียวกันรัฐบาลให้
ความสาคัญกับการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตโดยเฉพาะแนวคิดที่จะมี Mega Project ทางด้านการขนส่ง เพื่อให้เป็น
เมืองชั้นนาระดับประเทศและระดับโลก
O4 กลุ่มทุนและรัฐบาลต่างประเทศให้ความสนใจกับจังหวัดภูเก็ต ทั้งในด้านการลงทุนและ
ความร่วมมือในด้านต่างๆ เช่น การเป็นเมืองพี่เมืองน้อง และ ITOP Forum ซึ่งเป็นโอกาสในการยกระดับด้าน
การค้าการลงทุน และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
O5 นโยบายการพัฒนาภาค การเชื่อมโยงเครือข่ายการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่ง
อั นดามั นกั บจั งหวัดฝั่ งอ่ าวไทย เพื่ อเชื่ อมโยงแหล่ งท่ องเที่ ยวเดิ มกั บแหล่ งท่ องเที่ ยวใหม่ สร้างโอกาสการ
ท่องเที่ยว การกระจายรายได้ทางการท่องเที่ยว และเป็นการเปิดกิจกรรมการท่องเที่ยวใหม่ของเกาะภูเก็ตและ
พื้นที่ใกล้เคียง
O6 ความก้าวหน้าและความทันสมัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นโอกาสใน
การประชาสัมพันธ์และการสร้างภาพลักษณ์จังหวัดสู่ระดับนานาชาติ และเป็นโอกาสในการสร้างจังหวัดให้เป็น
เมืองดิจิตอล
O7 รัฐบาลส่งเสริมให้ภูเก็ตเป็นเมือง MICE CITY ของประเทศร่วมกับอีก 5 เมือง ขณะที่
กระแสการท่องเที่ยว โดยเฉพาะภูเก็ตและภูมิภาคอันดามันยังคงเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ
และชาวไทย ทั้งการท่องเที่ยวธรรมชาติ หรือเชิงวัฒนธรรม และการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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O8 อยู่ใกล้กับประเทศที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง เช่น จีน อินเดีย อินโดนีเซีย เป็น
ต้น ทาให้เป็นโอกาสในการขยายและส่งเสริมตลาดด้านการท่องเที่ยว
ภาวะคุกคาม (Threat)
T1 จั งหวั ด ภู เก็ ต ตั้ งอยู่ ในพื้ น ที่ เสี่ ย งที่ มี โอกาสในการเกิ ด พิ บั ติ ภั ย ทางธรรมชาติ เช่ น
แผ่นดินไหวสึนามิเป็นต้น
T2 ภัยคุกคามจากปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย โรคติดต่อ
สายพันธุ์ใหม่ที่มากับนักท่องเที่ยวต่างชาติและแรงงานต่างด้าว ส่งผลกระทบต่อประชาชนและนักท่องเที่ยว
T3 การไหลบ่าของวัฒนธรรมจากภายนอกที่ไม่เหมาะสม เช่น จากตะวันตก ทาให้วิถีของ
ชุมชนที่ดีงามต้องเปลี่ยนแปลงไป อัตลักษณ์และอารยธรรมดั้งเดิมถูกคุกคาม
T4 ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจโลก หรือสงครามทางการค้าระหว่างประเทศ มีผลต่อ
การท่องเที่ยว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพจากยุโรป เป็นต้น
T5 การบังคับใช้กฎหมายในภาพรวมโดยเฉพาะกฎหมายที่บังคับใช้จากหน่วยงานส่วนกลาง
ยังขาดประสิทธิภาพ ขาดการบูรณาการและขาดเอกภาพทาให้มีผลต่อภาพรวมที่ไม่สามารถดาเนินการให้
เบ็ดเสร็จได้ภายในพื้นที่ เช่น กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในทุกด้าน เป็นต้น
T6 การที่มีความจาเป็นต้องใช้แรงงานต่างด้าวในการขับเคลื่อนภาคต่าง ๆ ในพื้นที่ส่งผลต่อ
ด้านบริการสาธารณสุขในพื้นที่ เช่น อัตราของการใช้บริการต่อสถานพยาบาลที่เพิ่มขึ้น และมีผลต่อการเพิ่มขึ้น
ของประชากรของคนต่างด้าวในพื้นที่
การกาหนดทิศทางการพัฒนาตามศักยภาพ (TOWs Matrix)
ทิศทางเชิงรุก (SO)
1) ยกระดั บ คุ ณ ภาพมาตรฐานเสริ ม สร้ า งความ
เข้ ม แข็ ง ของอุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย วในการเป็ น
ศูน ย์กลางระดับ โลกรองรับ การท่ องเที่ ยวระดับ พรี
เมี่ยม
2) การพั ฒ นาภู เก็ ต เป็ น ศู น ย์ ก ลางการพั ฒ นาใน
ระดับประเทศและนานาชาติในด้านการท่องเที่ยวทาง
เรือการประชุมสัมมนา การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ
3) การเสริม สร้างอุตสาหกรรมแปรรูป ต่อเนื่องจาก
ภาคการเกษตร และความเข้ ม แข็ ง ของเศรษฐกิ จ
ชุมชน สร้างงานสร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่ด้วย
วิถีการเกษตรและการท่องเที่ยวชุมชน
4) ยกระดับการเป็นเมืองของจังหวัดภูเก็ ตสู่เมืองแห่ง
การเรียนรู้ที่ยั่งยืน

ทิศทางเชิงป้องกัน (ST)
1) การเสริมสร้างคุณค่าจากประเพณี วัฒนธรรม
และวิถีชีวิตชุมชน การพัฒนาการท่องเที่ยววิถีไทย
2) เสริมสร้างศักยภาพชุมชนมุ่งสู่การเป็นชุมชนที่
พึ่ ง พาตนเองได้ ภ ายใต้ ห ลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพี ย ง ให้ เป็ น ชุ ม ชนเมื อ งในระดั บ นานาชาติ
เพื่อรองรับประชาชนทุกระดับ
3) สร้างแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมทางการ
ท่องเที่ยวใหม่ เพื่อสร้างความสนใจแก่
นักท่องเที่ยว
ทิศทางการพัฒนาเชิงรับ เป็นการปรับปรุงภายใน
จั ง หวั ด และหลี ก เลี่ ย งภั ย คุ ก คามจากภายนอก
พยายามหลบหลี ก ปั ญ หาอุ ป สรรคต่ า งๆ ที่ จ ะ
เกิดขึ้นเป็นมาตรการที่จะทาให้เกิดความสูญเสีย
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5) สร้างมาตรฐานการจัดบริการทางการแพทย์ เพื่อ
รองรับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย Wellness
City
6) การสร้างสั งคมนานาชาติ ที่ มี ค วามเป็ น ระเบี ย บ
เรียบร้อยเพื่อรองรับการเป็นที่อยู่อาศัยของผู้ที่มีกาลัง
ซื้ อ ในระดั บ Premium เป็ น สถานการณ์ ที่ มี โอกาส
เป็ น ข้ อ ได้ เปรีย บแต่ มี จุ ด อ่ อ นเป็ น อุ ป สรรค จึ งต้ อ ง
แก้ไขจุดอ่อนและฉกฉวยโอกาสมาดาเนินการ จาก
การวิเคราะห์พบว่าจังหวัดภูเก็ตมีทิศทางการพัฒนา
เชิงแก้ไข ดังนี้
ทิศทางเชิงแก้ไข (WO)
1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการเป็นเมือง
ท่องเที่ยวระดับนานาชาติที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงการ
เดินทางครอบคลุมทั้งทางบก ทางน้า ทางอากาศ
2) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็น
รูปธรรม โดยใช้กลไกการบูรณาการร่วมรองรับการ
เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก จัดการวิกฤต
สิ่งแวดล้อมไม่ให้กระทบต่อการท่องเที่ยวและการ
พัฒนา
3)ส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ และมีระบบการ
บริหารจัดการ ระบบป้องกัน/เฝ้าระวังความเสี่ยงหรือ
วิกฤตการณ์การท่องเที่ยว ทางทะเลที่มีมาตรฐาน
ระดับสากล
4)การเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการการพัฒนา
จังหวัดให้มีความต่อเนื่องของการพัฒนาสู่เมืองที่
พัฒนาแล้วด้วยกลไกระดับพื้นที่
5) พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐเพื่อ
เตรียมพร้อมสูก่ ารเป็นผู้ให้บริการในระดับสากล
6) การยกระดับขีดความสามารถของท้องถิ่นให้มี
ศักยภาพในการบริหารจัดการตนเองบนฐานธรรมาภิ
บาลและความพร้อมสู่จังหวัดที่พัฒนาแล้ว
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น้อยที่สุด จากการวิเคราะห์พบว่าจังหวัดภูเก็ตมี
ทิศทางการพัฒนาเชิงรับ ดังนี้

ทิศทางเชิงรับ (WT)
1) สร้างโอกาสและกระจายรายได้ในสังคมเพื่อลด
ความเหลื่อมล้าด้วยการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการและแรงงานสูม่ าตรฐานนานาชาติ
2) การรับมือกับภัยคุกคามจากภายนอกทั้งความ
ไม่สงบและภัยจากธรรมชาติ
3 )ส่งเสริมขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม และ
ประเพณีของจังหวัดภูเก็ต ให้ก้าวไกลและมี
ชื่อเสียงเป็นต้นแบบการท่องเที่ยวในระดับ
นานาชาติ
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การกาหนดทิศทางการพัฒนาตามศักยภาพ (TOWS Matrix)
ทิศทางเชิงรุก
1) ยกระดับคุณภาพมาตรฐานเสริมสร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในการ
เป็นศูนย์กลางระดับโลกรองรับการท่องเที่ยวระดับพรีเมี่ยม
2) การพัฒนาภูเก็ตเป็นศูนย์กลางการพัฒนาในระดับประเทศและนานาชาติในด้านการ
ท่องเที่ยว ทางเรือ การประชุมสัมมนา การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ
3) การเสริมสร้างอุตสาหกรรมแปรรูปต่อเนื่องจากภาคการเกษตร และความเข้มแข็ง
ของเศรษฐกิจฐานชุมชน สร้า งงานสร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่ ด้วยวิถีการเกษตรและการท่องเที่ยว
ชุมชน
4) ยกระดับการเป็นเมืองของจังหวัดภูเก็ตสู่เมืองแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน
5) สร้า งมาตรฐานการจั ด บริ ก ารทางการแพทย์ เพื่ อ รองรั บ ยุ ท ธศาสตร์ก ารพั ฒ นา
ประเทศไทย Wellness City
6) การสร้างสังคมนานาชาติที่มี ความเป็ นระเบี ยบเรียบร้อยเพื่อรองรับการเป็นที่อยู่
อาศัยของผู้ที่มีกาลังซื้อในระดับ Premium
ทิศทางเชิงป้องกัน
เป็นสถานการณ์สภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออานวยต่อการดาเนินการ แต่มีข้อได้เปรียบภายในที่
มีจุดแข็งหลายประการสามารถเลือกมาสร้างโอกาสในการพัฒนาด้านอื่นๆ ระยะยาวได้จากการวิเคราะห์ พบว่า
จังหวัดภูเก็ตมีทิศทางการพัฒนาเชิงป้องกัน ดังนี้
1) การเสริ มสร้ างคุ ณ ค่ าจากประเพณี วั ฒ นธรรม และวิ ถี ชี วิ ตชุ มชน การพั ฒ นา การ
ท่องเที่ยววิถีไทย
2) เสริ มสร้ างศั กยภาพชุ มชนมุ่ งสู่ การเป็ นชุ มชนที่ พึ่ งพาตนเองได้ ภายใต้ หลั กปรั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นชุมชนเมืองในระดับนานาชาติ เพื่อรองรับประชาชนทุกระดับ
3) สร้ างแหล่ งท่ องเที่ ยวและกิ จกรรมทางการท่ องเที่ ยวใหม่ เพื่ อสร้ างความสนใจแก่
นักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลก
ทิศทางแก้ไข
เป็นสถานการณ์ที่มีโอกาสเป็นข้อได้เปรียบ แต่มีจุดอ่อนเป็นอุปสรรค จึงต้องแก้ไขจุดอ่อน
และฉกฉวยโอกาสมาดาเนินการ จากการวิเคราะห์พบว่า จังหวัดภูเก็ตมีทิศทางการพัฒนาเชิงแก้ไข ดังนี้
1) การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานรองรั บ การเป็ น เมื อ งท่ อ งเที่ ย วระดั บ นานาชาติ ที่ มี
มาตรฐานเชื่อมโยงการเดินทางครอบคลุมทั้งทางบก ทางน้า ทางอากาศ
2) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นรูปธรรม โดยใช้กลไกการบูรณาการร่วม
รองรับการเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก จัดการวิกฤตสิ่งแวดล้อมไม่ให้กระทบต่อการท่องเที่ยวและการพัฒนา
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3) ส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และมี
ระบบการบริหารจัดการ ระบบป้องกัน/เฝ้าระวังความเสี่ยงหรือวิกฤตการณ์การท่องเที่ยว ทางทะเลที่มี
มาตรฐานระดับสากล
4) การเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการการพัฒ นาจังหวัดให้มีความต่อเนื่องของการ
พัฒนาสู่เมืองที่พัฒนาแล้วด้วยกลไกระดับพื้นที่
5) พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐเพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นผู้ให้บริก ารใน
ระดับสากลการยกระดับขีดความสามารถของท้องถิ่นให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการตนเองบนฐานธรร
มาภิบาลและความพร้อมสู่จังหวัดที่พัฒนาแล้ว
ทิศทางเชิงรับ
ทิศทางการพัฒนาเชิงรับ เป็นการปรับปรุงภายในจังหวัดและหลีกเลี่ยงภัยคุกคามจาก
ภายนอกพยายามหลบหลีกปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นเป็นมาตรการที่จะทาให้เกิดความสูญเสียน้อย
ที่สุดจากการวิเคราะห์ พบว่า จังหวัดภูเก็ตมีทิศทางการพัฒนาเชิงรับ ดังนี้
1) สร้างโอกาสและกระจายรายได้ในสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้าด้วยการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการและแรงงานสู่มาตรฐานนานาชาติ
2) การรับมือกับภัยคุกคามจากภายนอกทั้งความไม่สงบและภัยจากธรรมชาติ
3) ส่งเสริมขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม และประเพณีของจังหวัดภูเก็ต ให้ก้าวไกลและมี
ชื่อเสียงเป็นต้นแบบการท่องเที่ยวในระดับนานาชาติ ซึ่งทิศทางการพัฒนาในแต่ละด้าน จังหวัดภูเก็ตจะ
นาไปใช้ในการกาหนดประเด็นการพัฒนาจังหวัดและมาตรการในการปฏิบัติต่อไป

การขับเคลื่อนสู่การปฏิบตั ิและการติดตามประเมินผล
การแปลงประเด็นการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ไปสู่การ
ปฏิบัติ จาเป็นต้องให้ ความสาคัญต่อการบริหารจัดการที่ทาให้เกิดการประสานความร่วมมือในการแปลง
ยุทธศาสตร์การพั ฒนาทั่ วทั้ งองค์ กรโดยเฉพาะการแปลงไปสู่การจัด ท าแผนงานและโครงการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และการติดตาม
ประเมินผลการดาเนิ นงานตามแผนอย่างเป็ นระบบ และเพื่ อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็ นรูปธรรม
จังหวัด จึงได้ กาหนดแนวทางในการขับเคลื่อนประเด็นการพั ฒนาสู่การปฏิ บั ติ การติ ดตามประเมิ นตาม
แนวทาง ดังนี้
1) วัตถุประสงค์
1. เพื่ อบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และ
สถาบันการศึกษาในการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาจังหวัด เชื่อมโยงการพัฒนาในระดับพื้นที่สู่ระดับภาค
ประเทศ ภูมิภาค และระดับโลก
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดสู่พัฒนาที่มีความมั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
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2) แนวทางในการดาเนินการเพื่อการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาสู่การปฏิบัติ
เพื่ อให้ บรรลุ ตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายดังกล่าว จังหวัดจึงวางมาตรการ และ
กาหนดแนวทางการแปลงประเด็นการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล ดังนี้
1. เสริมสร้างความเข้าใจในประเด็นการพัฒนา พร้อมกาหนดแนวทางในการบริหาร
จัดการ เพื่อแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันขององค์กร หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภายในและภายนอกให้มีความพร้อม และมีส่วนร่วมในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
โดย
- สร้ า งความเข้ า ใจร่ ว มกั น เกี่ ย วกั บ แนวคิ ด และสาระส าคั ญ ของแผนและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยการจัดเวทีสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์การพั ฒนาให้
ส่ วนราชการ หรือหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องให้ ท ราบถึ งบทบาทความรั บ ผิ ดชอบตามแผนยุ ท ธศาสตร์ ที่ จะ
สนับสนุนการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
- ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้สอดคล้องกับ
แนวทางของแผนงานและโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยเน้นผลลัพธ์ของการดาเนินงานเป็นหลัก
- ปรับวิธีการวางแผนงานเพื่อการบริหารจัดการในแต่ละระดับ และการจัดทา
งบประมาณ โดยการกาหนดพื้นที่ หรือเป้าหมายร่วมกัน (Area/Function/Participation: AFP) ของส่วน
ราชการที่เน้นการมีส่วนร่วมและการได้รับประโยชน์จากผลสัมฤทธิ์ร่วมกัน
- ส่งเสริมให้จังหวัดจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศ 20 ปี รวมทั้งสามารถเชื่อมโยง และประเมินผลงานของตนเองตามแผนยุทธศาสตร์ที่
กาหนดไว้ และนาไปสู่การพิจารณาการสนับสนุนทรัพยากรจากจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
- จั ด ให้ มี ก ารลงนามค ารั บ รองการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ สร้ า งพั น ธะสั ญ ญาเชิ ง
ยุทธศาสตร์แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งจังหวัด พร้อมทั้งเชื่อมโยงผลงานตามแผนยุทธศาสตร์ของแต่ละ
หน่วยงาน สู่การประเมินผลงานประจาปี
- สร้างมาตรการในการประชาสัมพันธ์ และสร้างบรรยากาศยุทธศาสตร์อย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง ผ่ า นสื่ อ ภายในองค์ ก รผ่ า นกิ จ กรรมต่ า งๆ ที่ ก ระตุ้ น ปลุ ก เร้ า และขั บ เคลื่ อ นงานตามแผน
ยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง ทั้งการใช้สื่ออินเตอร์เน็ต โซเซียลมีเดีย และวิธีการช่องทางที่หลากหลายที่จะ
เข้าถึงบุคลากรอย่างทั่วถึง และต่อเนื่อง
2. พั ฒ นากระบวนการจั ด ท าแผนงาน/โครงการของหน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งกั น ใน
ลักษณะบูรณาการ พร้อมกับมีการจัดลาดับความสาคัญ เพื่อเป็นเครื่องมือในการประสานแผนไปสู่การ
ปฏิบัติ
- สนั บ สนุ น การจั ด ท าแผนงาน/โครงการในลั ก ษณะการบู ร ณาการและ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภาครัฐ ภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้อ งกับภารกิจ และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด
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- กาหนดขั้นตอนของกระบวนการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการให้ชัดเจน
มุ่งเน้นที่การสร้างกระบวนทัศนคติใหม่ (Paradigm Shift) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านแผนของส่วนราชการของ
จังหวัด มีการจัดลาดับความสาคัญของภารกิจ และกิจกรรมที่มุ่งผลสัมฤทธิ์กับระบบการจัดสรรงบประมาณ
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดาเนินงาน
- การติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้จากการดาเนินแผนงาน/โครงการที่สามารถแปลง
สู่การปฏิบัติว่าสามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสามารถติดตาม และประเมินผลได้อย่าง
เป็นรูปธรรมทันสมัยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการสรรค์สร้างขึ้นมาเป็นการเฉพาะ
3. พัฒนาระบบและกลไกการติดตามประเมินผล รวมทั้งกาหนดดัชนีชี้วัดความสาเร็จ
ของแผนงาน/โครงการ ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์ โดย
- บูรณาการระบบการจัดการความเสี่ยง การจัดการความรู้ การพัฒนาบุคลากร
กับระบบแผนยุทธศาสตร์ เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์มีหลักประกันความเสี่ยง
- ประสานการติดตามประเมินผลและตรวจสอบผลงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
และเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงกัน เพื่อนามาเป็นข้อมูลในการประสานแผนงาน แผนคน และแผนเงินอย่างเป็น
ระบบ
- สนั บ สนุ น ให้ ห น่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งด าเนิ น การติ ด ตามประเมิ น ผลแผนงาน/
โครงการมีการกาหนดตัวชี้วัดและระบบประเมินผลงานที่เน้นผลลัพธ์ของงานเป็นหลัก และให้มีระบบการ
รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดภายในหน่วยงานในทุกไตรมาส
- นาผลที่ได้จากการติดตามประเมินผลมาปรับปรุงแนวทางการจัดทาแผนงาน/
โครงการ เพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดของการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง ในทุก ๆ ปี
- พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและ
การกาหนดตัวชี้วัด แก่หน่วยงานภายในทุกระดับที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนยุท ธศาสตร์ เพื่อสร้างทักษะ
ในการติดตามประเมินผล และสามารถนามาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม
- พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนให้มีการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายข้อมูล เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันในทุก
ระดั บ โดยเฉพาะการพั ฒ นาฐานข้ อ มู ล เพื่ อ ประกอบการจั ด ท าแผนงาน/โครงการ และการติ ด ตาม
ประเมินผล และเชื่อมโยงสู่การตัดสินใจทางการบริหาร เป็นฐานข้อมูลสารสนเทศกลางเพื่อการสนับสนุน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
- กาหนดแนวทางให้มีการวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อ
การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ในทุกๆ 3 ปี หรืออาจจะทุกปีในกรณีที่มีเหตุการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบ
อย่างมีนัยยะสาคัญ เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์มีความทันสมัยอยู่เสมอ พร้อมยกมาตรการในการให้จังหวัด นา
สาระของแผนยุทธศาสตร์ไปใช้ในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี
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- กาหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทุกเดือน พร้อม
ให้ผู้รับผิดชอบในภารกิจทาการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เพื่อรายงานผู้บริหารทุกๆ เดือน
- เสริมสร้างศักยภาพของส่วนราชการซึ่งรับผิดชอบแผนงาน/โครงการให้เป็นนัก
จั ด การยุ ท ธศาสตร์มื อ อาชี พ ที่ ส ามารถบริห ารจั ด การยุ ท ธศาสตร์ สามารถติ ด ตามความก้ าวหน้ าและ
ประเมินผลการดาเนินงานของรายการตามแผนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด จนสามารถนาส่งผลสัมฤทธิ์แก่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานได้และสะท้อนในภาพรวมของจังหวัดต่อไป
- สร้างทีมตรวจประเมินยุทธศาสตร์ (Strategic Assessor Team: SAT) เพื่อทา
หน้าที่เป็นผู้ตรวจประเมินการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ จากบุคลากรนักยุทธศาสตร์ของจังหวัด
4. การเตรียมพร้อมกาลังคนรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
- การเสริ ม สร้ า งขี ด ความสามารถในการน าองค์ ก รด้ ว ยการให้ ค วามรู้ ด้ า น
ยุทธศาสตร์แก่ผู้บริหารทุกส่วนราชการ
- การศึ กษา เรียนรู้ แนวปฏิ บั ติ ที่ ดีจากองค์ก รที่ ป ระสบความสาเร็จในการใช้
ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนองค์กร จากองค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ ที่สอดคล้องกั บ
มาตรการในแผนยุทธศาสตร์จังหวัด 5 ปี
- การจัดทาสมรรถนะเชิงยุทธศาสตร์ พร้อมระดับสมรรถนะในการบริหารแผน
ยุทธศาสตร์แก่บุคลากรทุกระดับ และการฝึกอบรมเพื่อพัฒ นาขีดความสามารถแก่บุคลากรตามเกณฑ์
สมรรถนะที่กาหนดไว้
- การยกระดับขีดความสามารถในการเป็นนักคิด นักสร้างสรรค์นวัตกรรมแก่
บุคลากรรัฐ เอกชนจากจังหวัด เพื่อหนุนเสริมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์
- การพั ฒ นาช่ อ งทางการเรีย นรู้รองรับ การพั ฒ นาขี ด ความสามารถทางแผน
ยุทธศาสตร์แก่บุคลากรผู้ทาหน้าที่ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์
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2.2 เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด
เป้าหมายการพัฒนาของจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
“ศูนย์กลางการท่องเที่ยว การศึกษา นวัตกรรมบริการ ในระดับมาตรฐานนานาชาติ
และการพัฒนาที่ยั่งยืน”
(A hub of international standard for sustainable development of tourism, education,
and innovation in service providing)

กรอบนิยามของเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตในช่วงปี พ.ศ. 2561 – 2565
ภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติ หมายถึง อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีการบริหาร
จัดการที่ได้มาตรฐานสากล มีศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลก การเพิ่มขึ้นของการ
ท่องเที่ยวคุณภาพเติบโตอย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างเศรษฐกิจ สร้างงานอาชีพแก่ประชาชน รายได้ชุมชน
อย่างทั่วถึง
ภูเก็ตเมืองแห่งการศึกษาระดับนานาชาติ หมายถึง จังหวัดภูเก็ตเป็นศูนย์กลางระดับ
นานาชาติในการพัฒนาคน และสังคมแห่งการเรียนรู้ มีโรงเรียนนานาชาติในระดับอนุบาล ประถม มัธยม
อุดมศึกษา ในระดับมาตรฐานโลก เป็นแหล่งเรียนรู้ การศึกษาต่อเนื่องในระดับนานาชาติ มีระบบการศึกษา
ระดับนานาชาติที่มีคุณภาพ มาตรฐานเพื่ อรองรับความเปลี่ยนแปลง เชื่อมโยงอาเซียนและประชาคมโลก
เสริมสร้างขีดความสามารถประชาชนภูเก็ตในการเป็นพลเมืองของประเทศ พลเมืองอาเซียน พลเมืองของ
โลก ที่มีอัตลักษณ์อย่างเข้มแข็ง และเป็นศู นย์กลางของการเรียนรู้ การวิจั ย ในระดับโลก สามารถสร้าง
รายได้แก่จังหวัดผ่านการศึกษาที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
นวัตกรรมการบริการในระดับนานาชาติ หมายถึง ความสมบูรณ์ของการเป็นเมืองดิจิทัล
การพัฒนาเมืองให้เติบโตด้วยนวัตกรรมบริการสู่ความเป็นเมืองที่มีความเจริญทั้งการพัฒนาบริการในระบบ
การคมนาคม และโลจิสติกส์ของจังหวัดภูเก็ตที่เชื่อมโยงการเดินทาง ทั้งทางบก ทางอากาศ ทางน้้า และ
ทางราง เพื่อรองรับการเป็นเมืองนานาชาติ การเป็นต้นแบบของประเทศของการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่
ทั้งด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การรักษาพยาบาล ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม การศึกษา (Mobility and
smart city)
การพัฒนาที่ยั่งยืน หมายถึง การบริหารจัดการ และการสร้างสรรค์นวัตกรรมบริการทาง
การเกษตรอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด ให้มีศักยภาพที่แข่งขันได้ มีแบรนด์
ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด พัฒนาชุมชนให้สามารถพึ่งตนเองได้บนพื้นฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ และ
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่มีความคุ้มค่า ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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2.3 ตัวชี้วัดความสาเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด
เพื่ อให้ สอดคล้ องกับ ศักยภาพและโอกาสในการพั ฒ นาจังหวัด และสามารถปรับตัวให้
เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกที่จะเกิดขึ้น ตลอดจนการบรรลุตามเป้าหมาย
การพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2561- 2565) จึงก้าหนดเป้าประสงค์รวมและตัวชี้วัดความส้าเร็จไว้ดังนี้
เป้าประสงค์
1) เศรษฐกิจของจังหวัดมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง มีศักยภาพเอื้อต่อการลงทุน
และมีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมโดยทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์
2) เป็นศูนย์กลางการศึกษา การแพทย์ และการประชุม ที่มีมาตรฐานระดับสากล
3) เป็ น เมืองนวัตกรรมการบริการ มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จ้าเป็น ประชาชน และ
นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นในมาตรฐานความปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตที่ดี
4) มีระบบจัดการทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ข้อมูล
ค่าฐาน
2561
2562
1. มูลค่าผลิตภัณฑ์ 388,559
ร้อยละ 9.1 ร้อยละ 4.5
มวลรวมจังหวัดต่อ
ล้านบาท
(423,978)
(443,119)
ประชากร (GPP per (ปี 2560)
ล้านบาท
ล้านบาท
capita)
2. จ้านวนรายได้
508,600.54
ร้อยละ 3
ร้อยละ 3
จากการท่องเทีย่ ว
ล้านบาท (508,600.54) (525,509.01)
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20
(ปี 2561)
ล้านบาท
ล้านบาท
106,663,666
3. จ้านวนรายได้
ร้อยละ 2
ร้อยละ 2.5
บาท
จากการพัฒนา
(108,796,940) (109,930,257)
(ปี 2556-2560)
บาท
สินค้าเกษตรที่มี
บาท
ศักยภาพของจังหวัด
4. จ้านวนรายได้
1,300
ร้อยละ 10
ร้อยละ 10
จากการจ้าหน่าย
ล้านบาท
(1,573)
(1,730.3)
ผลิตภัณฑ์ OTOP (ปี 2559)
ล้านบาท
ล้านบาท
เพื่อการท่องเที่ยว
5. จ้านวนรายได้ 27 ล้านบาท ร้อยละ 2
ร้อยละ 3
จากการจัดการ
(ปี 2559)
ศึกษานานาชาติใน (ข้อมูลจาก
ระดับอุดมศึกษา
มอ.ภก.)
ของจังหวัดภูเก็ต
ตัวชี้วัดรวม 5 ปี

ค่าเป้าหมายรายปี (พ.ศ.)
2563
2564
2565
ร้อยละ 4.2 ร้อยละ 5
ร้อยละ 5.5
(461,793) (484,946)
(511,638)
ล้านบาท ล้านบาท
ล้านบาท
ร้อยละ 9
(487,462.46)
ล้านบาท
ร้อยละ 3

ร้อยละ 14
(551,784.68)
ล้านบาท
ร้อยละ 3.5

ร้อยละ 20
(608,342.3)
ล้านบาท
ร้อยละ 4

(109,863,576) (110,396,894)

(110,930,212)

บาท

บาท

2561-2565
ร้อยละ 5.66

ร้อยละ 20

ร้อยละ 4

บาท

ร้อยละ 10 ร้อยละ 10
(1,903.33) (2,093.66)
ล้านบาท
ล้านบาท

ร้อยละ 10
(2,303.02)
ล้านบาท

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10/ปี
จากปีที่ผ่านมา

ร้อยละ 4

ร้อยละ 6

ร้อยละ 6

ร้อยละ 5
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ข้อมูล
ค่าฐาน
2561
6. อัตราการลดลง 142 ราย
ลดลง
ของภัยคุกคามที่มี
ร้อยละ1.25
ต่อนักท่องเที่ยว และ 237 คดี
ลดลง
ประชาชน
ร้อยละ 2
- การเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุบนท้องถนน
- ภัยอาชญากรรม
ต่อชีวิตและทรัพย์สิน
7. ความพึงพอใจ
ร้อยละ70
ร้อยละ
ในด้านความ
71.25
ปลอดภัยในชีวิต
ของประชาชน
8. อัตราของจ้านวน 105,000
ร้อยละ 7
เที่ยวบินโดยเฉลี่ย
เที่ยวบิน (112,350)
เพิ่มขึ้นร้อยละ 7/ปี (ปี 2560)
9. จ้านวนกิจกรรม
150 ครั้ง 150 ครั้ง/ปี
เพื่อการพัฒนาการ
(ปี 2559)
พึ่งตนเองทางด้าน
พลังงาน
10. จ้านวนชายหาด
100%
100%
ที่มีการจัดระเบียบ (ปี 2559)
ชายหาดแล้ว ไม่ถกู
บุกรุกเพิ่ม 100%
ตัวชี้วัดรวม 5 ปี
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ค่าเป้าหมายรายปี
2562
2563
2564
ลดลง
ลดลง
ลดลง
ร้อยละ 2.5 ร้อยละ 3.75 ร้อยละ 5
ลดลง
ลดลง
ลดลง
ร้อยละ 4 ร้อยละ 6
ร้อยละ 8

2565
ลดลง
ร้อยละ 6.25
ลดลง
ร้อยละ 10

2561-2565
ลดลง
ร้อยละ 6.25
ลดลง
ร้อยละ 10

ร้อยละ 76.25

ร้อยละ
72.50

ร้อยละ
73.75

ร้อยละ
75.00

ร้อยละ
76.25

ร้อยละ 7
(120,215)

ร้อยละ 7
(128,630)

ร้อยละ 7
(137,634)

ร้อยละ 7
(147,268)

150 ครั้ง/ปี

150 ครั้ง/ปี

150 ครั้ง/ปี

100%

100%

100%

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 7/ปีจากปี
ที่ผ่านมา
150 ครั้ง/ปี
150 ครั้ง/ปี

100%

พันธกิจ (Mission)
1) เสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยวทางทะเล และวัฒนธรรม
ระดั บ โลก โดยก้ าหนดทิ ศ ทางการท่ อ งเที่ ย วควบคู่ กั บ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิต สั งคม วั ฒ นธรรมและ
สิ่งแวดล้อม ผ่านการมีส่วนร่วมของภาคีทุกภาคส่วนทั้งระดับชุมชนและจังหวัดสู่ความร่วมมือระดับประเทศ
และมาตรฐานการท่องเที่ยวระดับโลก
2) สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของภูเก็ต โดยเสริมสร้างความมั่นคงในสังคม ตลอดจนระบบความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว ให้เป็นเมืองแห่งความสันติสุข
3) บริหารจัดการเมืองเพื่อรองรับการเป็นเมืองที่พัฒนาแล้วในทุกมิติทั้งการพัฒนาสังคม
การเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม รองรับการเป็น
ศูนย์กลาง และพัฒนาสู่เมือง Smart City

100%
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4) ยกระดับ ขีดความสามารถของบริการแห่งรัฐและบริการของภาคธุรกิจในทุกๆ ด้าน
ให้มีความพร้อมต่อการจัดบริการที่เป็นสากลเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ในสิ่งที่ดีงาม
ของจังหวัดภูเก็ต

จุดยืนการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561-2565)
จุดเน้นการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2561- 2565 ฉบับทบทวน ได้ก้าหนดขึ้นมาจากการ
วิเคราะห์ ปั จ จั ย น้ าเข้าเชิงนโยบายความต้อ งการของผู้ ที่ มี ส่ วนได้ ส่ ว นเสี ยและสถานการณ์ ข องภารกิ จ
ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และควรจะเป็นในอนาคตจนได้ความต้องการทางยุทธศาสตร์ จากนั้นจึงน้ามาวิเคราะห์
ความส้าคัญต่อภารกิจ ความเร่งด่วนต่อปัญหา ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ความเป็นประโยชน์ต่อทุกกลุ่ม
ในพื้นที่ และความเชื่อมโยงกับนโยบายของจังหวัด ทิศทางการพัฒนาประเทศ จนท้าให้ได้ความต้องการ
ทางยุทธศาสตร์ที่เป็นหัวใจหลักส้าคัญของจังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย 5 จุดเน้นทางยุทธศาสตร์ ภายใต้การ
พัฒนาสู่จังหวัดที่พัฒนาแล้ว ดังนี้
1) การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย ว ในการเป็ น แหล่ งท่ อ งเที่ ย วทางทะเล ทาง
ธรรมชาติ และวัฒนธรรมระดับโลก
2) การสร้างเศรษฐกิจมูลค่าสูง โดยการเป็นศูนย์กลางทางการศึกษา การแพทย์ และการ
ประชุม ในระดับนานาชาติ
3) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค เพื่อการเป็น Smart City และเป็นเมือง
ท่องเที่ยวระดับโลก
4) การเสริมสร้างขีดความสามารถในการเป็นศูนย์กลางการพัฒ นาให้เป็นเมืองน่าอยู่ใน
ระดับนานาชาติ
5) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
6) การพัฒนาศักยภาพของคน รวมทั้งคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างอัตลักษณ์ที่โดดเด่น

2.4 ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด
1) การพั ฒ นาสู่ เมื องเศรษฐกิ จ ที่ ขับ เคลื่ อ นด้ ว ยนวัตกรรม และบริก ารมู ล ค่ าสู งระดั บ
นานาชาติ (Value based economy and high value service)
2) การพัฒนาเมืองเพื่อรองรับการเติบโตที่ทันสมัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Smart
City)
3) การพัฒนาคน สังคม บริการรัฐ และการจัดการความมั่นคง ความปลอดภัยและความ
สงบเรียบร้อย (Human resource, Social development and Security Management)

แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูง ทางด้านธรรมชาติ วัฒ นธรรม และ
MICE สู่ศูนย์กลางเมืองการท่องเที่ยวระดับโลก
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2) สร้างนวัตกรรมทางการเกษตรของจังหวัดที่มีศักยภาพที่แข่งขันได้
3) ส่งเสริมให้จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองศูนย์กลางของการศึกษาในระดับนานาชาติ
4) เสริมสร้างขีดความสามารถของจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์รองรับการ
ท่องเที่ยว
5) พัฒนาขีดความสามารถของจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางการพัฒนาการบริการด้านกีฬา
แบบครบวงจรระดับนานาชาติ (International Sport Complex)
6) พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลแบบบูรณาการ ระบบการคมนาคม และโลจิสติกส์
(ทางบก ทางน้้า ทางราง และทางอากาศ) ของจังหวัดภูเก็ตเพื่อรองรับการเป็นเมืองนานาชาติ
7) พัฒ นาสภาพแวดล้อมเมือง ภูมิทัศน์เมือง ให้ เป็นเมืองที่น่าอยู่ ทันสมัย ระดับสากล
(Smart City)
8) พัฒ นาการบริห ารจั ดการทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อมเพื่ อรักษาสมดุล ของ
ระบบนิเวศ และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่มีความยั่งยืน
9) ส่งเสริมการพัฒนาเมืองสีเขียว การใช้พลังงานสะอาด และส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
10) เสริมสร้างศักยภาพการพึ่งตนเองทางพลังงาน และความมั่นคงของทรัพยากรน้้า
11) พัฒนาศักยภาพคนสู่สังคมสุขภาวะและพหุสังคม สร้างโอกาสในการเข้าถึงสิทธิและ
สวัสดิการทางสังคมในทุกกลุ่มวัยอย่างเท่าเทียม สังคมตื่นรู้และทันการเปลี่ยนแปลง เชื่อมโยงอาเซียนและ
ประชาคมโลก
12) พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้มีสมรรถนะสูง มีระบบบริการที่มีคุณภาพ
ทันสมัย และได้มาตรฐาน
13) พัฒนาศักยภาพระบบการจัดการความสงบเรียบร้อยสู่เมืองแห่งความปลอดภัย

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
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ความเชื่อมโยงแผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ตกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติและแผนพัฒนาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
นโยบาย
รัฐบาล

1. การเพิ่ม
ศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของ
ประเทศ
2. การส่งเสริม
บทบาทและการ
ใช้โอกาสใน
ประชาคม
อาเซียน

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี
(พ.ศ.25612580)
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การสร้างความ
เป็นธรรมและลด
ความเหลื่อมล้า
ในสังคม
1.การเกษตร
สร้างมูลค่า
2.อุตสาหกรรม
และบริการแห่ง
อนาคต
3.สร้างความ
หลากหลายด้าน
การท่องเที่ยว
4.โครงสร้าง
พื้นฐานเชื่อมไทย
เชื่อมโลก
5.พัฒนา
เศรษฐกิจบน
พื้นฐาน
ผู้ประกอบการยุค
ใหม่

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
ที่ 12
( พ.ศ. 2560-2564)

ทิศทางการพัฒนาภาคใต้
ในช่วงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12
(พ.ศ.2560 – 2564)

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต
(พ.ศ. 2561-2565)

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การสร้างความเป็น
ธรรมและลดความ
เหลื่อมล้าในสังคม
1.1 เพิ่มศักยภาพ
ชุมชนและเศรษฐกิจ
ฐานรากให้มีความ
เข้มแข็ง เพื่อให้
ชุมชนพึ่งพาตนเอง
และได้รับส่วนแง่
ผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจมากขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การสร้างความ
เข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน
2.1 เศรษฐกิจ
ขยายตัวอย่างมี
เสถียรภาพและ
ยั่งยืน
2.2 การสร้าง
ความเข้มแง่ให้
เศรษฐกิจรายสาขา
3. การพัฒนาภาค
เมือง และพื้นที่

ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาการท่องเที่ยวให้
เป็นแหล่งท่องเที่ยว
คุณภาพชั้นนาของโลก
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการ
ผลิตสินค้าเกษตรหลักของ
ภาคและสร้างความ
เข้มแข็งสถาบันเกษตรกร
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
สนับสนุนการท่องเที่ยว
การพัฒนาเขต
อุตสาหกรรม และ
เชื่อมโยงการค้าโลก

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดที่
1
การพัฒนาสู่เมืองเศรษฐกิจเพิ่ม
ค่า และบริการมูลค่าสูงระดับ
นานาชาติ
(Value based economy and
high value service)
1.1 พัฒนาอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูง ทางด้าน
ธรรมชาติ วัฒนธรรม และ MICE
สู่ศูนย์กลางเมืองท่องเที่ยวระดับ
โลก
1.2 สร้างนวัตกรรมทางการเกษตร
ของจังหวัดที่มีศักยภาพทีแ่ ข่งขัน
ได้
1.3 ส่งเสริมให้จังหวัดภูเก็ตเป็น
เมืองศูนย์กลางของการศึกษา ใน
ระดับนานาชาติ
1.4 เสริมสร้างขีดความสามารถ
ของจังหวัดในการเป็นศูนย์กลาง
ทางการแพทย์รองรับการ
ท่องเที่ยว
1.5 พัฒนาขีดความสามารถของ
จังหวัดในการเป็นศูนย์กลางการ
พัฒนาการบริการด้านกีฬาแบบ
ครบวงจรในระดับนานาชาติ
(International Sport
Complex)

เศรษฐกิจ

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)

นโยบาย
รัฐบาล

1. การ
ยกระดับ
คุณภาพ
บริการด้าน
สาธารณสุข
และสุขภาพ
ของ
ประชาชน
2. การพัฒนา
และส่งเสริม
การใช้
ประโยชน์จาก
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
การวิจัยและ
พัฒนา และ
นวัตกรรม
3. การรักษา
ความมั่นคง
ของฐาน
ทรัพยากร
และการสร้าง
สมดุล
ระหว่างการ
อนุรักษ์กับ
การใช้
ประโยชน์
อย่างยั่งยืน
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(พ.ศ.2561-2580)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ.2560-2564)

ทิศทางการพัฒนา
ภาคใต้ในช่วง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ ฉบับที่
12 (พ.ศ.2560-2564)

แผนพัฒนาจังหวัด
ภูเก็ต
(พ.ศ. 2561 – 2565)

ยุทธศาสตร์ด้านความ
มั่นคง
1.1 การพัฒนา
ศักยภาพของประเทศให้
พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่
กระทบต่อความมั่นคงของ
ชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการ
สร้างความสามารถใน
การแข่งขัน
2.1 โครงสร้างพื้นฐาน
เชื่อมไทย เชื่อมโลก
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการ
สร้างโอกาสความเสมอ
ภาคทางสังคม
3.1 การกระจาย
ศูนย์กลางความเจริญทาง
เศรษฐกิจ สังคม และ
เทคโนโลยี

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิง่ แวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน
1.1 เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการเพือ่ ลดความเสี่ยง
จากภัยพิบัติ ความสูญเสียในชีวิต
และทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณ
ภัยลดลง
1.2 การรักษา และฟื้นฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิ
สติกส์
2.1 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบโลจิส ติกส์ใน
ภาพรวม
2.2 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
2.3 การพัฒนาด้าน
สาธารณูปการ (น้้าประปา)
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย
และนวัตกรรม
3.1 เพิ่มความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อ
ยกระดับความสามารถการแข่งขัน
ของภาคการผลิตและบริการ และ
คุณภาพชีวิตของประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค
เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาการ
ท่องเที่ยวให้เป็น
แหล่งท่องเทีย่ ว
คุณภาพชั้นนา
ของโลก
ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานสนับสนุน
การท่องเที่ยว
การพัฒนาเขต
อุตสาหกรรม
และเชื่อมโยง
การค้าโลก

ประเด็นการพัฒนาของ
จังหวัดที่ 2
การพัฒนาเมืองเพื่อ
รองรับการเติบโต ที่
ทันสมัย และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
(Smart City)
2.1 พัฒนาระบบบริหาร
จัดการข้อมูลแบบบูรณา
การ ระบบการคมนาคม
แลโลจิสติกส์ (ทางบก
ทางอากาศ ทางน้้า และ
ทางราง)
2.2 พัฒนา
สภาพแวดล้อมเมือง
ภูมิทัศน์เมืองให้เป็นเมือง
ที่น่าอยู่ ทันสมัย ระดับ
สากล (Smart City)
2.3 พัฒนากการบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพือ่ รักษา
สมดุลของระบบนิเวศ
และการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติทมี่ ี
ความยั่งยืน
2.4 ส่งเสริมการพัฒนา
เมืองสีเขียว การใช้
พลังงานสะอาดและ
ส่งเสริมการอนุรกั ษ์
พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
2.5 เสริมสร้างศักยภาพ
การพึ่งตนเองทาง
พลังงาน และความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการ
สร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวติ ที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม
4.1. สร้างการเติบโต
อย่างยั่งยืนบนสังคม
เศรษฐกิจสีเขียว
4.2 สร้างการเติบโต
อย่างยั่งยืนบนสังคม
เศรษฐกิจทางทะเล
ฯลฯ

ของทรัพยากรน้า้

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)

นโยบาย
รัฐบาล

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(พ.ศ.2561-2580)

1. การปกป้อง
และเชิดชู
สถาบัน
พระมหากษัตริย์
2. การรักษา
ความมั่นคง
ของรัฐและ
การ
ต่างประเทศ
3. การลด
ความเหลื่อม
ล้าของสังคม
และสร้าง
โอกาสการ
เข้าถึงบริการ
ของรัฐ
4. การส่งเสริม
การบริหาร
ราชการ
แผ่นดินที่มีธรร
มาภิบาลและ
การป้องกัน
ปราบปราม
การทุจริตและ
ประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ
5. การ
ปรับปรุง
กฎหมายและ
กระบวนการ
ยุติธรรม
6. การศึกษา
และเรียนรู้การ
ทะนุบารุง
ศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง
1.1 การรักษาความสงบ
ภายในประเทศ
1.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่
มีปลกระทบต่อความมั่นคง
1.3 การพัฒนาศักยภาพของ
ประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่
กระทบต่อความมัน่ คง ฯลฯ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์
3.1 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและ
วัฒนธรรม
3.2 การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
ฯลฯ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้าง
โอกาสและความเสมอทางสังคม
4.1 การลดความเหลีอ่ มล้้า สร้าง
ความเป็นธรรมในทุกมิติ
4.2 การเสริมสร้างพลังทางสังคม
4.3 การเพิ่มขีดความสามารถของ
ชุมชนท้องถิ่นยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้าน
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
(พ.ศ.2560-2564)

ทิศทางการพัฒนา
ภาคใต้ในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่
12 (พ.ศ.2560-2564)

แผนพัฒนาจังหวัด
ภูเก็ต
(พ.ศ.2561 – 2565)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
1.1 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมี
ทักษะ ความรู้ และความสามารถ
เพิ่มขึน้
1.2 คนไทยมีสุขภาวะที่ดขี ึ้น
1.3 สถาบันทางสังคมมีความ
เข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาประเทศเพิ่มขึน้ ฯ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความ
เป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้า
ในสังคม
2.1 ลดปัญหาความเหลือ่ มล้้า
ด้านรายได้ของกลุม่ คนที่มีฐานะ
ทางเศรษฐกิจ สังคมทีแ่ ต่งต่างกัน
และแก้ไขปัญหาความยากจน
ฯลฯ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน
3.1 เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยง
จากภัยพิบัติ ความสูญเสียในชีวิต
และทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณ
ภัยลดลง
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหาร
จัดการในภาครัฐ การป้องกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบและธรร
มาภิบาลในสังคมไทย
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาภาค
เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาการ
ท่องเที่ยวให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยว
คุณภาพชั้นนาของ
โลก

ประเด็นการพัฒนาของ
จังหวัดที่ 3
การพัฒนาคน สังคม
บริการรัฐ และการจัดการ
ความมั่นคงและความสงบ
เรียบร้อย
(Human resource,
Social development
and Security
Management)
3.1 พัฒนาศักยภาพคนสู่
สังคมสุขภาวะและพหุ
สังคม สร้างโอกาสในการ
เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการ
ทางสังคมในทุกกลุ่มวัย
อย่างเท่าเทียม สังคมตื่นรู้
และทันการเปลี่ยนแปลง
เชื่อมโยงอาเซียนและ
ประชาคมโลก
3.2 พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐให้มี
สมรรถนะสูง มีระบบ
บริการที่มีคุณภาพ ทันสมัย
และได้มาตรฐาน
3.3 พัฒนาศักยภาพระบบ
การจัดการความสงบ
เรียบร้อยสู่เมืองแห่งความ
ปลอดภัย
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ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดที่ 1 การพัฒนาสู่เมืองเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และบริการ
มูลค่าสูงระดับนานาชาติ (Value based economy and high value service)
1) แนวคิด และหลักการ
ทิศทางการพัฒ นาตามโมเดลเศรษฐกิจของประเทศ เน้นการพัฒ นาเศรษฐกิจเพิ่มค่า
และการบริการที่มีคุณค่าและมูลค่าสูง จังหวัดภูเก็ตจึงก้าหนดเป้าหมายส้าคัญเพื่อ การมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ของเมืองในด้านการท่องเที่ยว นวัตกรรมทางด้านการเกษตรที่มีศักยภาพ การศึกษา และการแพทย์ โดย
การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เมืองภูเก็ตเน้นการพัฒนาสู่เมืองท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีคุณภาพ
การบริการสากล สร้างการบริการท่องเที่ยวมูลค่าสูง มุ่งสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอัจฉริยะแบบครบวงจร
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน การพัฒนาที่ผ่านมา การท่องเที่ย วสามารถสร้างรายได้ให้แก่จังหวัด จ้านวนมาก
แต่ความท้าทายในอนาคตในกรอบการทบทวนแผนของจังหวัด คือ การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่
มีศักยภาพสูงของจังหวัดสู่ศูนย์กลางเมืองการท่องเที่ยวระดับโลก
ในขณะเดียวกัน จังหวัดยังมีศักยภาพทางการเกษตร ประเด็นการพัฒนาที่ส้าคัญคือ
การสร้างเกษตรอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมการเกษตรของจังหวัดที่มีศักยภาพที่แข่งขันได้ โดยเน้นการ
ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมการเกษตร เพื่อเพิ่มความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน และหนุนเสริมเศรษฐกิจ
เพิ่มมูลค่า ศูนย์กลางเชื่อมโยงอาหารปลอดภัยในท้องถิ่นและนานาชาติ ท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต การปรับและ
พัฒนาวัฒนธรรมเกษตร เทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตรสู่แปรรูปที่มีมูลค่าสูง เพื่อสร้างแบรนด์ทางการค้า
ของสินค้าเกษตรที่เป็นสินค้ามูลค่าสูง สินค้าเกษตรสู่สินค้ามูลค่าสูงระดับโลก ได้แก่ กุ้งมังกร มุก สับปะรด
ภูเก็ต ส้มควาย ผลิตภัณฑ์จากแพะ โดยเฉพาะการจัดท้าสิ่งอ้านวยความสะดวกเพื่อการบริการธุรกิจผ่าน
ระบบดิจิทัล การสร้างเวที Business Matching เพื่อ SMEs และ Start up การพัฒนา Platform digital
เพื่อการตลาด SMEs และ Start up
ในด้านการส่งเสริมให้จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองศูนย์กลางของการศึกษาในระดับนานาชาติ
ซึ่งเป้าหมายส้าคัญของจังหวัดจะเน้นการสร้างร่วมมือกับสถาบันการศึกษาระดับชั้นน้าของโลก (World
Class Academy) เพื่อพัฒนาหลักสูตรการศึกษาในระดับนานาชาติที่สอดคล้องกับการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต
เพื่ อ การจั ด ตั้ ง สถาบั น เพื่ อ การพั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นการบริ ก ารทางการแพทย์ มู ล ค่ า สู ง Wellness
International Academy ด้ า นการแพทย์ เพื่ อ การท่ อ งเที่ ย ว (Medical Tourism Program) ด้ า นการ
พัฒ นาผู้ ป ระกอบการ SPA ระดับ World Class ด้านการดูแลผู้ สู งวัยและเกษียณอายุ (Aging/Retired)
และด้านการบริการด้านความงาม/การบ้าบัด (Plastic/Healing) และยกระดับจังหวัดสู่การเป็นศูนย์กลาง
การพัฒนาด้านการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีระดับสากล เพื่อดึงดูดนักวิจัย
นักศึกษา จากต่างประเทศ พัฒนาหน่วยวิจัยและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีระดับนานาชาติ ริเริ่มการพัฒนา
ศูน ย์ ค วามเป็ น เลิ ศ ด้านดิจิ ทั ล (Center of Digital Excellence) และที่ ส้ าคั ญ คือ ส่ งเสริม สนั บ สนุน การ
พัฒนาอุทยานการสร้างสรรค์รองรับการพัฒนาการค้า และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หรือ Phuket Creative
and Startup Park การส่งเสริมความเป็นนานาชาติด้านการเรียนการสอน การวิจัย และพัฒนานวัตกรรม
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และในด้านการสร้ างมูลค่าเพิ่มจากการบริการมูลค่าสูง ความท้าทายของจังหวัด คือ
การเสริมสร้างขีดความสามารถของจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์รองรับการท่องเที่ยว เพื่อการ
พั ฒ นาเมื อ งให้ เป็ น ศู น ย์ ก ลางการบริ ก ารทางการแพทย์ มู ล ค่ า สู ง เชื่ อ มโยงการท่ อ งเที่ ย วนานาชาติ
International medical Hub World Class destination เน้น เสริม สร้างความเข้ม แข็งของการบริการ
ทางการแพทย์มูล ค่าสู งด้านความงาม ด้านศัล ยกรรม ทันตกรรม ตรวจสุ ขภาพ การฟื้นฟู สุ ขภาพ การ
จัดบริการสุขภาพเชื่อมโยงกับโรงแรม Medical and wellness health center สร้างรายได้กับจังหวัดได้
อย่างต่อเนื่อง
2) วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดให้เข้มแข็ง มีผู้ประกอบการมีศักยภาพ
สูง และเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวด้าน MICE กีฬา และ Marina ในภูมิภาคอาเซียน และนานาชาติ
2. เพื่อสร้ างคุ ณค่ า มู ลค่าจากการเกษตร ที่ เชื่อมโยงการท่ องเที่ ยว และนวัตกรรมทาง
การเกษตรสู่แบรนด์ที่แข่งขันได้
3. เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน การสร้างงานอาชีพแก่ประชาชนในชุมชน
4. เพื่ อเสริ มสร้ างความพร้ อมของจั งหวั ดในการเป็ นศู นย์ กลางการเรี ยนรู้ การศึ กษา
ในระดับนานาชาติ
5. เพื่อพัฒนาบริการทางการแพทย์รองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และการพัฒนาเป็น
แหล่งบริการมูลค่าสูง ที่ประสบความส้าเร็จในการพัฒนาบริการทางการแพทย์ เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
3) เป้าหมายและตัวชี้วัด
1. แหล่ งท่ อ งเที่ ย ว และรู ป แบบการท่ อ งเที่ ย วที่ เป็ น มิ ต รกั บ สิ่ งแวดล้ อ ม (Green
Tourism) มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ให้เป็นฐานเศรษฐกิจส้าคัญของจังหวัด เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว
MICE กีฬา และ Marina ในภูมิภาคอาเซียน
2. ผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัดเป็นแบรนด์ในระดับโลก เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว
และการพัฒนาเศรษฐกิจ
3. เศรษฐกิจชุมชนเติบโตอย่างต่อเนื่อง สร้างงาน อาชีพแก่ประชาชน
4. จังหวัดภูเก็ตมีศักยภาพและความพร้อมของการเป็นศูนย์กลางการศึกษานานาชาติ
ของประเทศ สามารถสร้างรายได้แก่จังหวัด และเติบโตอย่างต่อเนื่อง
5. จังหวัดภูเก็ตมีระบบการบริการทางการแพทย์ที่มีมาตรฐานสากล ผู้ใช้บริการเชื่อมั่น
และวางใจ บริการทางการแพทย์สามารถสร้างรายได้แก่จังหวัด
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เป้าหมาย
1. แหล่งท่องเที่ยว
และรูปแบบการ
ท่องเที่ยวที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
(Green Tourism)
มีการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง ให้เป็น
ฐานเศรษฐกิจส้าคัญ
ของจังหวัด เป็น
ศูนย์กลางการ
ท่องเที่ยว MICE
กีฬา และ Marina
ในภูมิภาคอาเซียน

ตัวชี้วัด

ข้อมูล
ค่าฐาน

1.1 จ้านวน
508,600.54
รายได้จากการ
ล้านบาท
ท่องเที่ยว
(ปี 2561)
เพิ่มขึ้นร้อยละ
20
1.2 จ้านวน
(คน)
นักท่องเที่ยวผู้มา 14,012,863
ใช้บริการเมือง
ภูเก็ต (ทั้ง
นักท่องเที่ยวชาว
ไทย และ
ต่างประเทศ) :
สนง.ท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด
ภูเก็ต
1.3 จ้านวน
เที่ยวบิน (ท่า
อากาศยานภูเก็ต)

(เที่ยว)
105,000
(ปี 2560)

228
ค่าเป้าหมายรายปี
2561

2562

2563

2564

2565

ร้อยละ 3
(508,600.54)
ล้านบาท

ร้อยละ 9
ร้อยละ 9
(525,909.01) (551,784.46)
ล้านบาท
ล้านบาท

ร้อยละ14
(579,373.68)
ล้านบาท

ร้อยละ 20
(608,342.3)
ล้านบาท

ร้อยละ4
14,012,863

ร้อยละ4
14,573,377

ร้อยละ4
15,156,312

ร้อยละ4
15,762,564

ร้อยละ4
16,393,066

ร้อยละ 7
120,215

ร้อยละ 7
128,630

ร้อยละ 7
137,634

ร้อยละ 7
147,268

50

50

50

50

เพิ่มปีละ 2%

เพิ่มปีละ 2%

เพิ่มปีละ 2%

เพิ่มปีละ 2%

ร้อยละ 7
112,350

1.3 จ้านวน Start
50
50
up ในกลุ่มบริการ (ปี 2559)
ที่มีคุณภาพสูง
จ้านวน 3 กลุ่ม
อาชีพ ได้แก่ กลุ่ม
ธุรกิจอาหาร กลุ่ม
ธุรกิจโรงแรมและ
การบริการ กลุ่ม
ธุรกิจท่องเที่ยว
2. เศรษฐกิจชุมชน 2.1 อัตราการ
N/A
N/A
เติบโตอย่างต่อเนื่อง เติบโตของ
สร้างงาน อาชีพแก่ เศรษฐกิจชุมชน
ประชาชน
3. ผลผลิตทาง
3.1 จ้านวน
106,663,666
ร้อยละ 2
การเกษตรของ
รายได้จากการ
บาท
(108,976,940)
จังหวัดเป็นแบรนด์ พัฒนาสินค้า
(ปี 2556บาท
ในระดับโลก
เกษตรที่มี
2560)

ร้อยละ 2.5
ร้อยละ 3
ร้อยละ 3.5
(109,930,257) (109,867,576) (110,396,894)
บาท
บาท
บาท

25612565
ร้อยละ
20%

16%

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ
7/ปี
จากปีที่
ผ่านมา
250

เพิ่ม
8%

ร้อยละ 4 ร้อยละ 4
(110,930,212)
บาท
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ตัวชี้วัด

ข้อมูล
ค่าฐาน

เชื่อมโยงกับการ
ศักยภาพของ
ท่องเที่ยว และการ จังหวัด
พัฒนาเศรษฐกิจ 3.2 จ้านวน
1,300 ล้าน
รายได้จากการ
บาท
จ้าหน่าย
(ปี 2559)
ผลิตภัณฑ์
OTOP เพื่อการ
ท่องเที่ยว
4. จังหวัดมีระบบ จ้านวนรายได้
27
การศึกษานานาชาติ จากการจัด
ล้านบาท
มีมาตรฐานระดับ การศึกษา
(ปี 2559)
เป็นศูนย์กลางการ นานาชาติใน
(ข้อมูล
เรียนรู้การศึกษา ระดับ
มอ.ภูเก็ต)
นานาชาติของ
อุดมศึกษาของ
ประเทศที่สามารถ จังหวัดภูเก็ต
เสริมสร้างเศรษฐกิจ
แก่จังหวัดให้เติบโต
อย่างต่อเนื่อง
5. จังหวัดภูเก็ตมี จ้านวนผู้ใช้บริการ 29,552 คน
ระบบการบริการ ชาวต่างชาติที่มา (2556-2560
ทางการแพทย์ที่มี ใช้บริการทาง
)
มาตรฐานสากล
การแพทย์ของ
ผู้ใช้บริการเชื่อมั่น จังหวัด
และวางใจ บริการ
ทางการแพทย์
สามารถสร้างรายได้
แก่จังหวัด

229
ค่าเป้าหมายรายปี
25612565

2561

2562

2563

2564

2565

ร้อยละ 10
(1,573)
ล้านบาท

ร้อยละ 10
(1,730.3)
ล้านบาท

ร้อยละ 10
(1,903.33)
ล้านบาท

ร้อยละ 10
(2,093)
ล้านบาท

ร้อยละ 10
(2,033.02)
ล้านบาท

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ
10/ปี
จากปีที่ผ่าน
มา

ร้อยละ 2

ร้อยละ 3

ร้อยละ 4

ร้อยละ 5

ร้อยละ 6

ร้อยละ 6

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ
25

4) แนวทางการพัฒนา
4.1 พั ฒ นาอุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วที่ มี ศั ก ยภาพสู ง ทางด้ า นธรรมชาติ
วัฒนธรรม และ MICE สู่ศูนย์กลางเมืองท่องเที่ยวระดับโลก
มาตรการและแนวทางการด้าเนินงาน
1) สร้างแหล่ งจูงใจทางการท่องเที่ย วระดั บโลก เพื่ อรองรับ การท่องเที่ย วเชิ ง
จิตวิญญาณ เช่น อาจมีการสนับสนุนการก่อสร้างสถานที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมและสะพานทางเชื่อม
2) พัฒ นาจังหวัดให้มีศักยภาพในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒ นธรรม และ
ศิ ล ปะ ดนตรี โดยการปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาศาลากลางจั ง หวั ด ภู เก็ ต หลั ง เก่ า ให้ เป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว
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(Landmark) ทางประวัติศาสตร์แห่งใหม่ของจังหวัดภูเก็ต การจัดสร้างศูนย์ศิลปาชีพเมืองภูเก็ต (Dragon
Heart) การสนับสนุนการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้าง Phuket Disney Vacation Club (สวนสนุก
Disney) และสนับสนุนการสร้างศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและหอชมเมือง
จัดสร้างศูนย์ศึกษาวิจัยและท่องเที่ยวทางพฤกษศาสตร์ เกษตรศาสตร์และพันธุ์พืช (The Big Tree) และ
สนั บ สนุ น การจัดสร้างอาคารอุทยานเฉลิมพระเกียรติ หาดสุ รินทร์ การส่ งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิล ปะ
ดนตรี กีฬา และสันทนาการ นานาชาติ เป็นต้น
3) จั ด สร้ า งศู น ย์ พั ฒ นาบุ ค ลากรการท่ อ งเที่ ย วนานาชาติ รองรั บ การสร้ า ง
มัคคุเทศก์ส้าหรับนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม (ภาษารัสเซีย เยอรมัน จีน เป็นต้น) การพัฒนาผู้น้าทัวร์ส้าหรับ
การท่องเที่ย วทางทะเล การพั ฒ นามัคคุเทศก์ส้ าหรับด้าน้้าตื้นและด้าน้้าลึ ก การพัฒ นาผู้ ประกอบการ
ท่องเที่ยวนานาชาติ การพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ (International) เพื่อการพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยว
4) จั ด สร้ า งศู น ย์ เศรษฐกิ จ การท่ อ งเที่ ย วแบบครบวงจร (Tourism Industry
Business Center) และการส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์ รองรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ และใน
ประเทศ พัฒนาบุคลากรภาคใต้ เพื่อพัฒนาสู่สถาบันเมืองไมซ์ภายใต้ MICE City
5) การติดตามและประเมินผลความสุขและความเชื่อมั่นในการท่องเที่ยว
6) การพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วทางทะเลส้ า หรั บ เรื อ ยอร์ ช และเรื อ ส้ า ราญ
(Phuketmarina hub) ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาบุคลากรเพื่อการบริการและซ่อมบ้ารุงแบบครบวงจร
7) การศึ ก ษาความเป็ น ไปได้ ในการจั ด ตั้ งเขตเศรษฐกิ จ พิ เศษการท่ อ งเที่ ย ว
นานาชาติและการจัดท้าแผนแม่บทภูเก็ตท่องเที่ยวนานาชาติ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสันทนาการ
ในพื้นที่อ่างเก็บน้้าจังหวัดภูเก็ต
4.2 สร้างนวัตกรรมทางการเกษตรของจังหวัดที่มีศักยภาพที่แข่งขันได้
มาตรการและแนวทางการด้าเนินงาน
1) การจัดท้าฐานข้อมูลสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพในการแข่งขัน การพัฒนาการ
ผลิตสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพในการแข่งขัน
2) สวนเกษตรกรรมเพื่ อ การท่ อ งเที่ ย ว (Agri-Park) Agri-start up การพั ฒ นา
ผู้ประกอบการใหม่ด้านการเกษตร เพื่อยกระดับเป็นผลิตภัณฑ์แบรนด์ภูเก็ต เพื่อการท่องเที่ยว
3) สร้างนวัตกรรมเกษตรแนวตั้งในโรงเรียนและชุมชน การสร้างนวัตกรรมจากวัสดุ
เหลือใช้ทางการเกษตร การน้า Agri Camp ด้านการเกษตรมาใช้ในการพัฒนาแบรนด์และช่องทางการตลาด
สินค้าเกษตรที่มีศักยภาพในการแข่งขัน
4) เสริมสร้างความปลอดภัยทางอาหาร ความมั่นคงทางอาหารในชุมชนเมือง
เน้นการสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจชุมชนฐานการเกษตร การสร้างนวัตกรรมเกษตรครัวเรือนในชุมชนเมือง
(หลุมพอเพียง)
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5) ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมการเกษตรเพื่อเพิ่มความมั่ นคงทางอาหารอย่าง
ยั่งยื น และหนุ น เสริมเศรษฐกิจ เพิ่มมูล ค่า ศูนย์กลางเชื่อมโยงอาหารปลอดภั ยในท้องถิ่นและนานาชาติ
ท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต
6) ปรับและพัฒนาวัฒนธรรมเกษตร เทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตร สู่ การแปร
รูปที่มีมูลค่าสูง เพื่อสร้างแบรนด์ทางการค้าของสินค้าเกษตรที่เป็นสินค้ามูลค่าสูง สินค้าเกษตรสู่สินค้ามูลค่า
สูงระดับโลก ได้แก่ กุ้งมังกร มุก สับปะรดภูเก็ต ส้มควาย และผลิตภัณฑ์จากแพะ
7) สนั บสนุน การจัดสร้างศูนย์กลางเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยที่
ทันสมัยในระดับภูมิภาคและนานาชาติ
8) การจัดท้าฐานข้อมูลสินค้าเกษตรปลอดภัย การพัฒนาเทคโนโลยี และระบบการ
เชื่อมโยงเครือข่ายที่ทันสมัย พร้อมทั้งการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับสิ นค้า
เกษตรในภูมิภาคและนานาชาติ พร้อมสร้างมาตรการเชิงรุก มาตรการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการจัดการความ
ไม่ปลอดภัยของสินค้าเกษตร
9) ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนในจังหวัดภูเก็ตมีความเข้มแข็ง มีความรัก ภาคภูมิใจ
และหวงแหนชุมชนของตนเอง สามารถพึ่งพาตนเองได้ในด้านเศรษฐกิจ โดยคนในชุมชนมีรายได้ต่อหัวเพิ่มขึ้น
10) สนั บ สนุ นชุ มชนในจังหวัดภูเก็ ตเป็ นชุ มชนที่พร้อมแลกเปลี่ ยนเรียนรู้และ
พัฒนา เพื่อให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก มีศูนย์วิวัฒน์ชุมชนในทุกต้าบล มีระบบท่องเที่ยวชุมชนที่
เข้มแข็ง สร้างงาน สร้างรายได้
11) สนั บสนุนให้ชุมชนภูเก็ตมีนวัตกรรมบริการที่มีมูลค่าสูงจากฐานวั ฒนธรรม
มีกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยวระดับโลก
12) พัฒนาชุมชนเมืองเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย
เน้ นการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลั กษณ์เมืองภูเก็ต อาทิ การจัดงาน International
street food (ส้าหรับจังหวัดภูเก็ตประกอบด้วย อาหารพื้นบ้านภูเก็ต/อาหารบาบ๋า/อาหารฮาลาล) การ
พัฒนาและยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน การสร้างเส้นทางท่องเที่ยววิถีชุมชน ยกระดับมาตรฐาน
Homestay และมาตรฐานสินค้าชุมชน
13) การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือเศรษฐกิจชุมชน (ให้ค้าปรึกษา/ความรู้ท างวิชาการ/
เป็ น ผู้ ป ระเมิ น มาตรฐานผลผลิ ต/ประสานงานเครือข่ ายชุ มชน) พั ฒ นาชุมชนเมื องให้ เติ บโตอย่ างยั่งยื น
ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์วิวัฒน์ชุมชน เพื่อการพัฒนาขีดความสามารถ
ในการจัดการตนเองของชุมชน ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
14) ส่งเสริมชุมชนยังคงรักษาคุณค่าวัฒนธรรมเดิมด้านอาหาร ประเพณีและวิถี
ชีวิต เพื่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ บริหารจัดการวัฒนธรรมการกิน ประเพณี และวิถีชีวิตที่เป็นอัตลักษณ์
ให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพื่อเชื่อมโยงสู่การบริการที่มีมูลค่าสูง สร้างมูลค่าการท่องเที่ยวของชุมชนที่เข้มแข็ง
สร้างงาน สร้างรายได้ เพื่อให้เงินหมุนเวียนในชุมชน สร้างโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
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ชุมชนให้เจริญเติบโต โดยการพัฒนาภูเก็ตเมืองวัฒนธรรมทางด้านอาหาร สนับสนุนการจัดตั้งสถาบันอาหาร
ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต (Institute of Gastronomy and Culture) พร้อมสร้างสรรค์นวัตกรรมกิจกรรมเพิ่มค่า
- กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม Junior local chef เช่ น กิ จ กรรมแข่ ง ขั น workshop
การท้าอาหารท้องถิ่น
- การจัดท้าระบบดิจิทัล เพื่อการบริการข้อมูลร้านอาหาร (ประเภท ต้าแหน่ง
ที่อยู่) ข้อมูลชื่ออาหาร สูตรอาหาร เจ้าของต้นต้ารับ-ข้อมูลพืชสมุนไพรส้าหรับปรุงอาหาร ประโยชน์ แหล่ง
เพาะปลู ก รวบรวมข้อมูลงานวิจั ยด้านอาหารภูเก็ ต พั ฒ นาคลั งข้อมูล และเผยแพร่มรดกและภูมิ ปัญ ญา
ด้านอาหารท้องถิ่น และแปลเป็นภาษาต่างประเทศและเผยแพร่ให้นักท่องเที่ยวทราบ
- ส่งเสริมการผลิตงานวิจัยด้านอาหารท้องถิ่นของท้องถิ่นและพัฒนาข้อเสนอ
งานวิจัยเพื่อเป็นคลังความรู้ของท้องถิ่น เช่น งานวิจัยด้าน sensory taste, traditional Thai taste, fusion
taste การศึกษาความเชื่อมโยง ความเชื่อ ประเพณีวัฒนธรรมด้านอาหารภูเก็ต การวิจัยด้านการเก็บรักษา
การบรรจุหีบห่อ และคุณค่าทางโภชนาการ การวิจัยการท่องเที่ยวเชิงอาหารในจังหวัดภูเก็ตเพื่อศึกษาจุดเด่น
ของอาหารในแต่ละพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตและพัฒนาสู่เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอาหารในจังหวัดภูเก็ต
- การจัดสัมมนาเชิงวิชาการอาหารเพื่ อความเข้มแข็งทางวิชาการ (Phuket
Gastronomy forum), Food stylist workshop การเผยแพร่ แ นวคิ ด นวั ต กรรม เช่ น การท้ า Green
farming, Zero km. concept เพื่ อส่ งเสริ มให้ มี การปลู กพื ช ท้ องถิ่ น การน้ าวัตถุ ดิ บท้ องถิ่ น มาใช้ ในการ
ประกอบอาหาร ในรูปแบบของการจัดนิทรรศการ เทศกาล มหกรรมทางอาหาร เป็นต้น
- ส่งเสริมการน้าผลวิจัยมาประยุกต์ใช้และเผยแพร่ โดยเน้ นการด้ารงไว้ซึ่ ง
อัตลักษณ์เดิม เช่น การน้าพืชท้องถิ่นหรือผลผลิตที่เป็นตัวบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์มาต่อยอด สร้างมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจ
- การพั ฒ นาหลั กสู ตร และอบรมผู้ ประกอบอาหารในการออกแบบโมเดล
ธุรกิจ การวางแผนธุรกิจ หรือการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์
- การส่งเสริมการจัดท้ารายวิชา/กิจกรรมถอดบทเรียนการประกอบอาหาร
ท้ อ งถิ่ น บรรจุ ในหลั ก สู ต รของสถาบั น การศึ ก ษาและโรงเรี ย น การอบรมมาตรฐานที่ เป็ น ที่ ย อมรั บ
ระดับประเทศและระดับสากล
- การตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภั ยของวั ต ถุ ดิ บ และผู้ ป ระกอบการ
อาหารในจั งหวัดภูเก็ต ส่ งเสริมการประชุมระดมความคิดเห็ นการพัฒ นากรอบมาตรฐานความปลอดภั ย
ส้าหรับจังหวัดภูเก็ต
- การจัดกิจกรรมในการก้าหนดมาตรฐานที่สอดคล้องกับบริบทของจังหวัด
ภูเก็ตร่วมกับสถาบันต่างๆ การอบรมมาตรฐานความปลอดภัยและและคุ้มครองสุขภาพอนามัยของผู้บริโภค
การจัดท้าสื่อให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยและและคุ้มครองสุขภาพอนามัยของผู้บริโภคแก่กลุ่ม
ลูกค้าและนักท่องเที่ยว (สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์)

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)

233

- การจั ด ตั้ งชมรม สมาคม หรื อกลุ่ มผู้ ส นใจ เพื่ อสร้ างเครื อข่ ายในการจั ด

กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เช่น ชมรมอาหารท้องถิ่นกะทู้ ชมรมเครื่องแกงใต้ การ MOU และจัดกิจกรรมร่วมกัน
ระหว่างกลุ่มชมรมกับภาครัฐและเอกชน
- การจัดสัมมนาวิชาการด้าน Phuket Gastronomy Forum ระหว่างเมือง
เครือข่าย 18 ประเทศ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่าย
15) การพัฒนาแบรนด์เมืองอาหารนานาชาติให้เข้มแข็ง โดยการสนับสนุนการจัด
กิจกรรมสัมมนาเมืองสร้างสรรค์ระดับประเทศ (Creative City Forum) การเป็นที่ปรึกษาให้กับจังหวัดอื่นๆ
ในการยื่นขอเป็นเมืองสร้างสรรค์จาก UNESCO การจัดการประชุมสัมมนาร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด
อย่างต่อเนื่อง กิจกรรมร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Amazing Taste of Thailand การจัดเทศกาล
อาหารท้องถิ่นประจ้าปี Street food festival/ International food festival กิจกรรม Phuket : City of
Gastronomy Roadshow ไปยั ง ประเทศต่ า งๆ เพื่ อ เผยแพร่ วั ฒ นธรรมด้ า นอาหารของจั ง หวั ด ภู เก็ ต
การพั ฒ นาเว็ บ ไซต์ หรื อ Mobile application เพื่ อ เผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ กิ จกรรม Phuket : City of
Gastronomy และการจัดกิจกรรมเปิดตัวเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอาหาร Gastronomic Route การจัดท้า
สื่อออนไลน์และสื่ออื่นๆ เพื่อประชาสัมพันธ์อาหารท้องถิ่น ผู้ประกอบการอาหารท้องถิ่น และเส้นทางการ
ท่องเที่ยวเชิงอาหาร
4.3 ส่งเสริมให้จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองศูนย์กลางของการศึกษาในระดับนานาชาติ
มาตรการและแนวทางการด้าเนินงาน
1) สร้ า งร่ ว มมื อ กั บ สถาบั น การศึ ก ษาระดั บ ชั้ น น้ า ของโลก (World Class
Academy) เพื่อพัฒนาหลักสูตรการศึกษาในระดับนานาชาติที่สอดคล้องกับการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต
2) การจัดตั้งสถาบันเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านการบริการทางการแพทย์มูลค่า
สูง Wellness International Academy ด้านการแพทย์เพื่อการท่องเที่ยว (Medical Tourism Program)
ด้านการพัฒนาผู้ประกอบการ SPA ระดับ World Class ด้านการดูแลผู้สูงวัยและเกษียณอายุ (Aging/Retired)
และด้านการบริการด้านความงาม/การบ้าบัด (Plastic/Healing)
3) จัดตั้งสถาบันการศึกษาและหลักสูตรเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
ระดับนานาชาติ Tourism International Academy รองรับการพั ฒ นาด้านการจัดการการกีฬาเพื่ อการ
ท่องเที่ยว (Sport Tourism) ด้านการจัดการประชุมเพื่อการท่องเที่ยว (MICE) ด้านการอาหารไทย อาหาร
พื้นเมือง (Phuket Gastronomy Culinary Academy) ด้านการจัดการและดูแลเรือยอร์ช เช่น กัปตันเรือ
ช่างซ่อมบ้ารุง และด้านการธุรกิจและการค้า (Business Administration and Trading)
4) จั ดตั้ งโรงเรี ยนเตรี ยมอุ ดมศึ กษานานาชาติ International high School เป็ น
โครงการความร่วมมือการจัดตั้งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาระดับนานาชาติจังหวัดภูเก็ต
5) ยกระดับจังหวัดสู่การเป็นศูนย์กลางการพัฒนาด้านการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีระดับสากลเพื่อดึงดูดนักวิจัย นักศึกษาจากต่างประเทศ พัฒนาหน่วยวิจัยและ
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นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีระดับนานาชาติ ริเริ่มการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านดิ จิทัล (Center of Digital
Excellence)
6) ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอุทยานการสร้างสรรค์รองรับการพัฒนาการค้า
และผู้ ประกอบการรุ่ นใหม่ หรื อ Phuket Creative and Start up Park การส่ งเสริมความเป็นนานาชาติ
ด้านการเรียนการสอน การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
7) สนับสนุนด้านการวิจัยระดับนานาชาติและการแลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษา
นักวิจัย และบุคลากรทางการศึกษา (Inbound & Outbound)
8) การยกระดั บ จั งหวั ด เป็ น ศู น ย์ ก ลางของการเรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นาทั ก ษะชี วิ ต
เพื่อรองรับความเป็นพหุ วั ฒ นธรรม และพัฒ นาประชากรในพื้นที่ ให้ มีคุณภาพระดับสู งทั้งด้านภาษาและ
เทคโนโลยี เน้ นพั ฒ นาการเรี ยนรู้และทั กษะชี วิตเพื่ อรองรับความเป็ นพหุ วัฒ นธรรมในรูปแบบ Phuket
International Summer Camp และ Phuket Cultural Night and Sport Day
9) ส่งเสริมโอกาสด้านการเรียนรู้ทางด้านภาษาและเทคโนโลยีให้ กับประชากร
ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ การจัดสร้าง Education Plaza
4.4 เสริมสร้างขีดความสามารถของจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์
รองรับการท่องเที่ยว
มาตรการและแนวทางการด้าเนินงาน
1) พัฒนาเมืองภูเก็ตให้เป็นศูนย์กลางการบริการทางการแพทย์มูลค่าสูงเชื่อมโยง
การท่องเที่ยวนานาชาติ International medical Hub World Class destination เน้นเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของการบริการทางการแพทย์มูลค่าสู งด้านความงาม ด้านศัลยกรรม ทันตกรรม ตรวจสุ ขภาพ การฟื้นฟู
สุขภาพ การจัดบริการสุขภาพเชื่อมโยงกับโรงแรม Medical and wellness health center สร้างรายได้กับ
จังหวัดไม่น้อยกว่า 1,700 ล้านบาทต่อปี
2) พั ฒ นาโปรแกรมทั ว ร์ สุ ข ภาพนานาชาติ ที่ เชื่ อ มโยงกั บ ผู้ ป ระกอบการการ
ท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ สร้างระบบการอ้านวยความสะดวกบริการทางการแพทย์แบบครบวงจร
การส่งต่อผู้ป่วยระหว่างประเทศและ international calm
3) สนั บ สนุ นการสร้างศู นย์อภิ บาลสุ ขภาพผู้ สู งอายุนานาชาติที่ เป็ นแหล่ งดูแล
สุขภาพ ฟื้นฟูสุขภาพส้าหรับผู้สูงอายุ (Convenience Long Term Care)
4) สร้ างศู น ย์ ความเป็ น เลิ ศ ทางการแพทย์ และบริ ก ารสุ ข ภาพแบบครบวงจร
(medical plaza) ที่ ความพร้ อมของเทคโนโลยี นวัตกรรมทางการแพทย์ และเป็ นศู นย์ รวมของบริการ
สุขภาพนานาชาติที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว
5) พัฒนาโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตให้เป็นโรงพยาบาลมาตรฐานทางการแพทย์ระดับ
โลกที่ โดดเด่ น Medical Alliance ด้ า นความเป็ น เลิ ศ (1.หั ว ใจและหลอดเลื อ ด 2.การเปลี่ ย นอวั ย วะ
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3.อุบัติเหตุ 4.การผ่าตัดโรคอ้วน 5.spine center 6.ไต 7.ศูนย์ส่องกล้องทางเดินหายใจ 8.ศูนย์ผ่าตัดสมอง
ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง)
6) พัฒนาระบบการสาธารณสุขทางทะเลให้ มีความพร้อมต่อการหนุนเสริมการ
ท่องเที่ยวทางทะเล ระบบการส่งต่อ ระบบสาธารณสุขทางทะเลในภาวะปกติ และภาวะฉุกเฉิน การลดลงของ
การบาดเจ็ บ และเสี ยชี วิตของนั กท่ องเที่ ยวทางทะเลลดลง การพั ฒ นาอาสาสมัครสาธารณสุ ขทางทะเล
อาสาสมั ครสาธารณสุ ขต่ างประเทศ และสนั บ สนุ นการซ้ อมแผนเผชิ ญ เหตุ ทางการสาธารณสุ ขจากภั ย
ธรรมชาติ ภัยก่อการร้าย ภัยโรคระบาดอย่างต่อเนื่อง
4.5 พัฒนาขีดความสามารถจังหวัดภูเก็ต ให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาการบริการ
ด้านกีฬา แบบครบวงจรระดับนานาชาติ (International Sport Complex)
มาตรการและแนวทางการด้าเนินงาน
1) การส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับประเทศ อาเซียน เอเชีย และระดับโลก
ให้ มี ก ารจั ด การแข่ งขั น ในทุ ก เดื อ น และเชื่ อ มโยงกั บ การท่ อ งเที่ ย ว (Sport Tourism/Sport Industry)
เน้นการส่งเสริมการจัดการแข่งขันการกีฬาระดับนานาชาติผ่านกิจกรรมส่งเสริมการจัดกีฬาระดับนานาชาติ
(1 รายการ/เดือน) ในกีฬา อาทิ มาราธอนนานาชาติ ไตรกีฬานานาชาติ เรือใบนานาชาติ กอล์ฟนานาชาติ
สะสมคะแนนโลก ว่ายน้้าและด้าน้้านานาชาติ เซิร์ฟบอร์ดนานาชาติ สะสมคะแนนโลก การแข่งขันกีฬามวย
ไทยชิงแชมป์นานาชาติ
2) ส่งเสริมการจัดการประชุมและอบรมของสหพันธ์กีฬานานาชาติเพื่อพัฒนาและ
รับรองมาตรฐานสากลของบุคลากรด้านกีฬาต่างๆ
3) การพัฒนาและรับรองผู้ฝึ กสอนการด้าน้้า เพื่อส่ งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวทาง
ทะเล
4) เสริมสร้างความพร้อมของจังหวัดเพื่อเป็นแหล่งเก็บตัวและฝึกซ้อมของนักกีฬา
ระดับโลก โดยเฉพาะกีฬาทางน้้า มวยไทย และกอล์ฟ
5) จัดสร้างสปอร์ตคอมเพล็กซ์นานาชาติ (International Sport Complex) โดย
การส้ารวจพื้นที่/ความเหมาะสม/ศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน เพื่อจัดสร้างศูนย์จัดแข่งขันกีฬา
นานาชาติมาตรฐาน และศูนย์บริการด้านกีฬาและเก็บตัวฝึกซ้อมนานาชาติ
6) การพัฒนาองค์ความรู้และขีดความสามารถบุคลากรด้านกีฬา สู่ตลาดแรงงาน
การท่องเที่ยวเชิงกีฬาและอุตสาหกรรมกีฬา
5) แผนงานสาคัญเพื่อการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาของจังหวัด
5.1 แผนงานการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วระดั บ โลก (World Class
Tourism Industry Project) และ International Sport City มีโครงการที่ส้าคัญ เช่น
- โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและการจัดท้าฐานข้อมูลและระบบ
ให้บริการสารสนเทศของอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมแซมเรือ อุตสาหกรรมที่ต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว
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- โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแปรรูป
- โครงการพั ฒ นายกระดั บคุ ณ ภาพอาหารและคุ ณ ภาพชี วิ ต เพื่ อนครแห่ งการ
ท่องเที่ยวด้านอาหารเชิงสร้างสรรค์ภูเก็ต (Phuket City of Gastronomy)
- โครงการจัดตั้งศูนย์บริการและพัฒนาเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดภูเก็ต
- โครงการการพั ฒ นามาตรฐานฮาลาลในมิ ติ ต่ างๆ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ริบ ทของ
จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดในฝั่งอันดามัน
- โครงการจัดตั้งสถาบันเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารจังหวัดภูเก็ต
- โครงการพัฒนามาตรฐานและทักษะทางวิชาชีพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้
สามารถรองรับนักท่องเที่ยวระดับนานาชาติของจังหวัดภูเก็ต กระบี่ ตรัง พังงา และสตูล(Andaman Cluster)
- โครงการจัดงานAndaman Travel Trade 2020
- โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์จังหวัดภูเก็ต
- โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์อาชีพภาคใต้
- โครงการพัฒนาสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอาหาร
- โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเฉพาะในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่ ง
อันดามัน
- โครงการ Smart Education for the 21st
- โครงการปรั บปรุ งศาลากลางหลั งเก่ าและปรั บปรุ งภู มิ ทั ศน์ โดยรอบเป็ นแหล่ ง
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
- โครงการก่อสร้างสนามกีฬากลางสะพานหิน
- โครงการก่อสร้างศูนย์ประสานงานนักท่องเที่ยวและหอชมเมือง ณ หาดป่าตอง
- โครงการการจัดท้าหลักสูตรระยะสั้น “นักออกแบบสื่อดิจิทัล”
- โครงการโลกเสมือนจริงภูเก็ตเมืองเก่า
5.2 แผนงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนและสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพในการแข่งขัน
ของจังหวัดภูเก็ต มีโครงการที่ส้าคัญ เช่น
- โครงการส่งเสริมพัฒนากลไกการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
- โครงการส่ งเสริม และประชาสั มพัน ธ์เพิ่ มมูล ค่าสิ น ค้าและบริการภายใต้ตรา
สัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดภูเก็ต (PHUKET BRAND)
- โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมเกษตร
ให้มีศักยภาพในการแข่งขันและสนับสนุนการท่องเที่ยว
- โครงการเกษตรผสมผสานสู่ความยั่งยืน
- โครงการระบบติดตามและตรวจสอบย้อนกลับสินค้าการเกษตรที่มีศักยภาพสูง
สนับสนุนการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต
- โครงการการรวบรวมองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปวัฒนธรรม
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- โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช เพื่อยกระดับรายได้ รองรับการ
ท่องเที่ยวอันดามัน
- โครงการแปลงสาธิตเกษตรอินทรีย์และเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด้าริ
- โครงการการเพิ่มศักยภาพทางการตลาดของผลิตภัณฑ์อาหารพื้นเมืองภูเก็ต
- โครงการการออกแบบบรรจุภัณ ฑ์ส้าหรับขนมพื้นเมืองภูเก็ตส้าหรับการขาย
แบบออนไลน์
- โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพเครื อ ข่ ายการท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชน(CBT) ของเขต
พัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน
5.3 ศูนย์กลางการจัดการศึกษานานาชาติจังหวัดภูเก็ต (Phuket International
Education Hub) มีโครงการที่ส้าคัญ เช่น
- โครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 เข้าสู่ยุค Thailand 4.0
- โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวนานาชาติ
- โครงการศู น ย์ ก ลางการจั ด การศึ ก ษานานาชาติ จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต (Phuket
International Education Hub : PIEH)
5.4 เมืองบริ การทางการแพทย์ ระดับนานาชาติ (International Medical city)
มีโครงการที่ส้าคัญ เช่น
- โครงการพัฒนาระบบการประชุมทางไกล video conference
- โครงการเสริมสร้างมาตรฐานการตรวจวินิจฉัย โรงพยาบาลถลาง จังหวัดภูเก็ต
- โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรภายใต้การท่องเที่ยวและกีฬา
เขตอันดามัน โรงพยาบาลป่าตอง
- โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพการให้ บ ริ ก ารโรงพยาบาลฉลอง สนั บ สนุ น การ
ท่องเที่ยวอันดามัน
- โครงการศูนย์ปฏิบัติการรับโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้า (Center of Emerging and
Reemerging Infection Diseases)
- โครงการศูนย์ตกแต่งและศัลยกรรมความงามระดับนานาชาติ
- โครงการศู น ย์ น วัต กรรมเวชส้ า อางและอาหารเสริม สุ ข ภาพจากผลิ ต ภั ณ ฑ์
ธรรมชาติ
- โครงการพัฒนาศักยภาพ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเป็นศูนย์กลางการให้บริการ
สุขภาพชั้นน้าระดับภาค
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ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดที่ 2 การพัฒนาเมืองเพื่อรองรับการเติบโตที่ทันสมัย และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (Smart City)
1) แนวคิด และหลักการ
จังหวัดภูเก็ตเน้นการเติบโตของเมืองที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ
ในกรอบการทบทวนแผนนี้จะเน้นการพัฒนาระบบการคมนาคม และโลจิสติกส์ของจังหวัดภูเก็ตที่เชื่อมโยง
การเดินทางทั้งทางบก ทางอากาศ ทางน้้า และทางราง เพื่อรองรับการเป็นเมืองนานาชาติ ที่ผ่ านมามี
นักท่องเที่ยวมาใช้บริการเมืองภูเก็ตทั้งชาวไทย และนานาชาติไม่ต่้ากว่า 13 ล้านคนต่อปี แต่ข้อจ้ากัดในการ
รองรับปริมาณผู้ใช้บริการเมืองภูเก็ตยังมีมากต้องได้รับการพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาและรองรับความต้องการใน
อนาคต การพั ฒ นาจั ง หวั ด จึ ง เน้ น การส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การด้ า เนิ น ภารกิ จ ร่ ว มกั น ระหว่ า งภาครั ฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการปรับปรุงฟื้นฟูเมืองภูเก็ตให้เป็ น Smart Mobility และการพัฒนา
ระบบขนส่งมวลชนให้ตอบสนองต่อการเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพ สร้าง
รูปแบบการพัฒนาให้มีความสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล สนับสนุนนโยบายการกระตุ้นการลงทุน
จากภาคเอกชนเพื่อการปรับปรุงฟื้นฟูเมือง ระบบขนส่งมวลชนหลักและรอง และระบบขนส่งทางทะเล
พร้อมการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน การพัฒนาระบบขนส่งทางทะเล และเน้นการส่งเสริมการ
คมนาคมที่รักษาสิ่งแวดล้อม
และเนื่ องจากความจ้ าเป็ น ในการรักษาภาพลั กษณ์ การเป็ นแหล่ งท่ องเที่ ยวระดั บโลก
จังหวัดจึงมุ่งเน้นการเติบโตในด้านการพัฒนาสภาพแวดล้อมเมือง ภูมิทัศน์เมืองให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ ทันสมัย
ระดั บ สากล (Smart City) เน้ น การพั ฒ นาจั งหวั ด ภู เก็ ต เป็ น เมื อ งต้ น แบบเพื่ อ รองรั บ การเจริ ญ เติ บ โต
ในอนาคตให้เป็นเมืองอารยสถาปัตย์ที่เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม ทันสมัยด้วยระบบดิจิทั ล เมืองที่มีพลังงาน
ทดแทนที่สะอาด การบริการที่มีมูลค่าสูง และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการ
เจริญเติบโตในอนาคต
การพัฒ นาจังหวัดภูเก็ตรองรับการเติบโตของเมืองในอนาคต โดยแบ่งเป็นโซนนิ่งอย่าง
ชั ด เจน และเน้ น การเติ บ โตของเมื อ งที่ เป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม โดยการพั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มเพื่ อ รั ก ษาสมดุ ล ของระบบนิ เวศ และการใช้ ป ระโยชน์ จ าก
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีความยั่งยื น และการส่งเสริมการพัฒ นาเมืองสี เขียว และการใช้พลังงานสะอาด
พลังงานขยะ และพลังงานแสงอาทิตย์ และส่งเสริมการอนุรักษ์พลั งงานอย่างมีประสิทธิภาพที่เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งการเสริมสร้างศักยภาพการพึ่งตนเองทางพลังงาน และความมั่นคงของน้้า
2) วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ขนส่ง และโลจิสติกส์ของจังหวัดมีมาตรฐานระดับสากล
2. เพื่ อพั ฒนาจั งหวัดภูเก็ตให้ มีความพร้อมในด้านโครงสร้า งพื้ นฐาน การสื่ อสาร การ
สาธารณูปโภค และการจัดการเมืองที่มีมาตรฐานการดูแลสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาสู่เมืองที่พัฒนาแล้ว
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3) เป้าหมายและตัวชี้วัด
1. จังหวัดภูเก็ตมีการพัฒนาเมืองที่มีความทันสมัย เป็นสากล และเป็นที่พึงพอใจ และ
เชื่อมั่นของประชาชน นักท่องเที่ยว และผู้ใช้บริการ
2. สภาพแวดล้อมเมืองได้รับการจัดการอย่างมีมาตรฐานสากล มีชายหาดที่สะอาด เป็น
ระเบียบ และปัญหาเมืองในด้านสิ่งแวดล้อม ทุกประเด็นลดลงอย่างต่อเนื่อง
3. จังหวัดภูเก็ตมีความมั่นคงทางพลังงานมากขึ้น พึ่งตนเองได้มากขึ้น
เป้าหมาย
1. จังหวัดภูเก็ต
มีการพัฒนา
เมืองที่มีความ
ทันสมัย เป็น
สากล และเป็นที่
พึงพอใจ และ
เชื่อมั่นของ
ประชาชน
นักท่องเที่ยว
และผู้ใช้บริการ

ตัวชี้วัด

ข้อมูล
ค่าฐาน

ค่าเป้าหมาย (พ.ศ)
2561
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 4

2562
2563
2564
เพิ่มขึ้นร้อย เพิ่มขึ้นร้อย เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 4
ละ 4
ละ 4

14,012,863
1.1 จ้านวน
คน
นักท่องเที่ยวผูม้ า
(14,012,863) (14,573,377) (15,156,312) (15,762,564)
ใช้บริการเมือง
ภูเก็ต (ทั้ง
นักท่องเที่ยว
ชาวไทย
ต่างประเทศ และ
คนที่เข้ามาใน
เมืองภูเก็ต)
1.2 จ้านวนของการ NA
1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ
ด้าเนินโครงการ
ขนาดใหญ่เพื่อการ
พัฒนาเมืองสู่
อนาคตที่มคี วาม
เจริญด้านการ
คมนาคมและ
โลจิสติกส์ที่มี
มาตรฐานตาม
แผนงานการ
พัฒนาเมืองของ
จังหวัด

1.3 จ้านวนพื้นที่
ที่มีระบบการ
บริการดิจิทลั
สาธารณะ WIFI

1,000 จุด

1,500จุด

2,000 จุด

2,000 จุด

2,000 จุด

2565
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 4

2561-2565
ร้อยละ 16

(16,393,066)

1 โครงการ

5 โครงการ

2,000จุด

2,000จุด
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ข้อมูล
ค่าฐาน
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ค่าเป้าหมาย (พ.ศ)
2561
100
คน

2562
100 คน

2563
100
คน

2564
100
คน

1.4 จ้านวนStart up NA
ทีไ่ ด้รบั การพัฒนา
ตามแผนงาน
Smart City
2.
2.1 ความส้ าเร็ จ 436.94 ไร่ ร้อยละ1 ร้อยละ1 ร้อยละ1 ร้อยละ1
สภาพแวดล้อม ของการทวงคื น
เมืองได้รับการ พื้นที่ ป่าไม้
จัดการอย่างมี 2 .2 จ้ า น ว น ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
มาตรฐานสากล ชายหาด
ที่
100
100
100
100
100
มีชายหาดที่
ได้ รั บ ก ารจั ด
สะอาด เป็น
ระเบียบ
ระเบียบ และ
ปัญหาเมืองใน
ด้านสิ่งแวดล้อม
ทุกประเด็น
ลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง
3.จังหวัดภูเก็ต 3.1 จ้านวน
150 ครั้ง/ปี 150ครั้ง/ปี 150ครั้ง/ปี 150ครั้ง/ปี 150ครั้ง/ปี
มีความมั่นคง กิจกรรมเพื่อการ
ทางพลังงาน พัฒนาการ
มากขึ้น
พึ่งตนเองทาง
พึ่งตนเองได้มาก พลังงาน
ขึ้น

2565
100
คน

2561-2565
500
คน

ร้อยละ1

ร้อยละ 5

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

150ครั้ง/ปี

750ครั้ง/ปี

4) แนวทางการพัฒนา
4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลแบบบูรณาการ ระบบการคมนาคมและโลจิสติกส์
(ทางบก ทางน้า ทางราง และทางอากาศ) ของจังหวัดภูเก็ตที่ เพื่อรองรับการเป็นเมืองนานาชาติ
มาตรการ และแนวทางการด้าเนินงาน
1) ส่งเสริม สนับสนุนการด้าเนินภารกิจร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาค
ประชาชนในการปรั บปรุ งฟื้ นฟู เมื องภู เก็ตให้ เป็ น Smart Mobility และการพั ฒ นาระบบขนส่ งมวลชนให้
ตอบสนองต่อการเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพ สร้างรูปแบบการพัฒนาให้มีความ
สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล สนับสนุนนโยบายการกระตุ้นการลงทุนจากภาคเอกชนเพื่อการปรับปรุง
ฟื้นฟูเมือง ระบบขนส่งมวลชนหลักและรอง และระบบขนส่งทางทะเลพร้อมการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่ง
มวลชน
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2) ส่งเสริมการลงทุนในระบบขนส่งมวลชนหลักและรอง และระบบขนส่งทางทะเล
พร้อมการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน และการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจสองข้างทางโดยรัฐบาลรับผิดชอบ
การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนลงทุนระบบขนส่งมวลชน ระบบ
ขนส่งทางทะเล และการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน
3) ส่งเสริมการระดมทุนจากรัฐบาลและการระดมทุนในพื้นที่เพื่อน้างบประมาณที่
ได้ขยายการลงทุนโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนทั้งหลักและรองระบบขนส่งทางทะเล พร้อมการพัฒนาพื้นที่
รอบสถานีขนส่งมวลชนและระบบบริการหรือเทคโนโลยีการบริการทางด้านคมนาคมที่ทันสมัย ทั้งนี้เพื่อขยาย
พื้นที่บริการให้ครอบคลุมทั่วทั้งเกาะภูเก็ตและพื้นที่ต่อเนื่องเพื่อเพิ่มโอกาสให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวใน
การใช้บริการระบบการคมนาคม และโลจิสติกส์ที่มีความปลอดภัยและมีคุณภาพสูง
4) สร้างรูปแบบการลงทุนทางเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับการลงทุนทางสังคมและ
การพั ฒ นาเมื อง สร้ างวิ ธี ป ฏิ บั ติ ที่ ดี (best practice) ที่ สามารถเที ยบเคี ยงได้ (benchmarking) กั บเมื อง
เศรษฐกิจอื่นๆ น้ารูปแบบที่ได้เพื่อใช้เป็นโมเดลการลงทุนร่วมระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ภาคเอกชน ส้าหรับการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนหลักและรอง ระบบขนส่งทางทะเล และการพัฒนาพื้นที่รอบ
สถานีขนส่งมวลชน
5) ศึกษาและออกแบบเส้นทางระบบขนส่งมวลชนทั้งสายหลักและรอง ระบบขนส่ง
ทางทะเล และการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน และการออกแบบเมืองให้เป็น Smart Mobility การ
พัฒนาระบบขนส่งมวลชนหลักเป็นการพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้ารางเบาตามผลการศึกษาของส้านักงานนโยบาย
และแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) โดยส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อช่วยในการบริหารจัดการ
โครงข่าย ภายใต้เงื่อนไขที่ภาครัฐจะเป็นผู้ลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน เช่น โครงข่ายรางระบบอาณั ติสัญญาณ
สถานี และศูนย์ซ่อมบ้ารุง เป็นต้น
6) การพั ฒ นาระบบขนส่ งมวลชนรอง เป็ นการพั ฒ นาโครงข่ ายบริ การร่ วมกั น
ระหว่างจังหวัด องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน จ้านวนไม่น้อยกว่า 3 เส้นทาง อาทิเช่น เส้นทาง
สนามบิน-ห้าแยกฉลอง เส้นทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์-เซ็นทรัลเฟสติวัล-เมืองเก่าภูเก็ต และเส้นทาง
สถานี โบ๊ทลากูน-สถานีขนส่ง-มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นต้น
7) การพัฒนาระบบขนส่งทางทะเล เป็นการพัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมและ
โลจิสติกส์เชื่อมต่อระหว่างจังหวัด และเกาะต่างๆ ภายในเขตพื้นที่อ่าวพังงาทะเลอันดามัน และอ่าวเบงกอล
8) การพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชนภาครัฐอาจจะสนับสนุนที่ตั้งของศูนย์
ซ่อมบ้ารุงและสามารถพัฒนาในการใช้ประโยชน์ด้านอื่นได้ ทั้งนี้ในเบื้องต้นอาจส่งเสริมให้ภาคเอกชนสามารถ
เข้าร่วมในการพัฒนาและใช้ประโยชน์ดังกล่าวได้ รวมถึงการใช้ประโยชน์จากที่ดินที่เป็นที่ราชพัสดุ เพื่อประโยชน์
ในการพัฒนาพื้นที่ในภาพรวม ทั้งนี้ จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขและระเบียบที่ทางราชการก้าหนด เป็นต้น
9) การส่งเสริมให้มีการใช้ยานพาหนะที่ใช้พลังงานต่้า การจัดให้มีที่จอดรถจักรยาน
ที่จอดรถประเภท Hybrid และที่จอดรถไฟฟ้า รวมถึงการออกแบบเมืองที่ส่งเสริมให้คนเดิน (Walking Score)
โดยการจัดให้มีอาคารจอดรถรวม การสร้างจิตส้านึกและความหวงแหนพื้นที่สาธารณะ และการจัดระเบียบ
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ทางเท้า การสร้างจิตส้านึกในด้านใช้ขนส่งมวลชนสาธารณะ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ระบบ
ขนส่งสาธารณะ เป็นต้น
10) การส่งเสริมให้มีป้ายแนะน้าข้อมูลอัจฉริยะที่เป็นประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยวที่
หลากหลายภาษา สามารถรองรับการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการปรับภูมิทัศน์ของเมืองโดยการ
น้าสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ลงใต้ดินและการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เป็นต้น
11) การประชาสั มพั นธ์ เป็ นการเน้นให้ สาธารณชนรับทราบประโยชน์ของการ
พัฒนาระบบขนส่งมวลชนหลักและรองระบบขนส่งทางทะเล และการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชนและ
การพัฒนาในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นเรื่องเส้นทางระบบขนส่ง
มวลชนที่ตั้งสถานี รูปแบบตัวรถ เทคโนโลยีที่ใช้ในการเดินรถและการให้บริการดิจิตอลรูปแบบต่างๆ รวมทั้ง
กิจกรรมทางสังคมประกอบการด้าเนินการและกิจกรรมด้านการตลาดที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาระบบขนส่ง
มวลชนและการพัฒนาเมือง รวมถึงการพัฒนาในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
12) ปรับปรุงการคมนาคมทางบกรองรับการท่องเที่ยวนานาชาติที่ปลอดภัย และ
สะดวกสบาย โดยการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลจากภูเก็ต-เกาะมะพร้าว Ferry line การติดตั้งเสาไฟฟ้าต้อง
สร้างไฮมัส (สายกระทู้ -สามกอง ช่องที่ 4และช่องที่ 5การปรับปรุงผิวจราจรถนนวิชิตสงคราม (บริเวณแยก
เทศบาล-สะพานข้ามคลองบางใหญ่ การปรับปรุงผิวจราจรถนนวิชิตสงคราม (ช่วงแยกอิรวดีเก็ตโฮ่-แยกเก็ตโฮ่)
4.2 พัฒนาสภาพแวดล้อมเมือง ภูมิทัศน์เมืองให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ ทันสมัย ระดับ
สากล (Smart City)
มาตรการ และแนวทางการด้าเนินงาน
1) พัฒนาจังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองต้นแบบเพื่อรองรับการเจริญเติบโตในอนาคตให้
เป็นเมืองอารยสถาปัตย์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทันสมัยด้วยระบบดิจิทัลเมืองที่มีพลังงานทดแทนที่สะอาด
การบริการที่มีมูลค่าสูง
2) การพั ฒ นาโครงสร้างพื้ นฐานเทคโนโลยี สารสนเทศรองรับการเจริญ เติ บโต
ในอนาคต เน้นการพัฒนาเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วรองรับทุกพื้นที่ (wifi) สู่เมืองต้นแบบรองรับการ
เจริญเติบโตระบบ Digital มี website เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลมี Application ที่เป็นการจัดการข้อมูลคน
เป็นผู้ใช้ข้อมูล (ศูนย์ ICT)และส่งเสริมอุปกรณ์ Smart Phone ประชาชน เยาวชนเข้าถึง Smart Phone
3) พัฒนาจังหวัดภูเก็ตรองรับการเติบโตของเมืองในอนาคต โดยแบ่งเป็นโซน ดังนี้
- โซนแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (ถนนถลาง)
- โซนอินเตอร์เทนโมเดอร์เซอร์วิส (ป่าตอง)
- โซนกีฬาและสุขภาพ (ธัญญะปุระ)
- โซน Digital Market
- โซนการเรียนรู้และนันทนาการ เยาวชน (ห้องสมุดไอที กีฬา ดนตรี การแสดง
โรงเรียน ความคิดสร้างสรรค์การแสดงออกของเยาวชน)
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- โซนผู้ สู ง อายุ ใช้ ร ะบบ IT ดู แ ลผู้ สู ง อายุ บ้ า นพั ก ผู้ สู ง อายุ + กิ จ กรรม+
นันทนาการ
- โซนตลาดแรงงาน
4) ปรั บ ปรุ งระบบจ้ าหน่ ายไฟฟ้ าเหนื อ ดิ น เป็ น ระบบเคเบิ ล ใต้ ดิ น บริเวณถนน
ระนอง ระยะทาง 500 เมตร และบริเวณถนนดีบุกส่วนที่เหลือระยะทาง 590 เมตร และการปรับปรุงทางเท้า
ให้สอดคล้องกับอารยสถาปัตย์
5) ส่งเสริม Phuket Smart center (แอปพลิเคชั่นเมืองภูเก็ต) ให้มีแพล็ตฟอร์ม
รองรั บ แอปพ ลิ เ คชั่ น ทั้ ง 8 Smart คื อ Smart Economy, Smart Tourism, Smart Safety, Smart
Environment, Smart Health care, Smart Education, Smart Government และ Smart Infrastructure
6) สนั บ สนุ น การจั ด สร้าง Digital Kiosk โดยมี เป้ าหมายมี บ ริการอิ น เตอร์ เน็ ต
ความเร็ ว สู ง ไม่ น้ อยกว่ า 6 G (wifi) มี จุ ดบริก ารชาร์ ตแบตโทรศั พ ท์ มื อถื อในที่ ส าธารณะและในแหล่ ง
ท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า 20 จุด โดยใช้พลังงานไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ มีระบบเสาไฟฟ้าอัจฉริยะ
7) การพัฒนาเมือง Phuket Universal Design (ออกแบบเพื่อคนทั้งมวล) มีทาง
ลาดคนพิการ ทั่วเกาะภูเก็ต มีทางเท้าที่ปลอดภัย 100% ทั่วเกาะภูเก็ต มีโซนเส้นทางจักรยานที่ปลอดภัย
100% มีระบบจราจรอัจฉริยะทั่วเกาะภูเก็ต
4.3 พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาสมดุลของ
ระบบนิเวศ และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่มีความยั่งยืน
มาตรการ และแนวทางการด้าเนินงาน
1) เติมความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศภูเขา ทะเล ชายฝั่ง ยกระดับการบริหาร
จั ดการป้ องกันแก้ ไขปั ญหาความเสื่ อมโทรมด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อมอย่างมี ธรรมาภิ บาล
ให้เป็นจังหวัดต้นแบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเมืองที่พัฒนาแล้วแห่งประเทศไทยที่
เทียบเคียงได้กับสากล
2) พัฒ นาระบบการจัดการให้ มีคลั งน้้าดิบเพื่ อการพึ่งตนเองและตอบสนองการ
พัฒนา การบริหารจัดการน้้ามีความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน ยกระดับจังหวัดสู่การเป็นต้นแบบการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติของเมืองที่พัฒนาแล้วของประเทศไทยที่เทียบเคียงได้กับสากลโดยเน้นการบรรลุ
เป้าหมาย
- ป้องกันพื้นที่ป่าไม้ไม่ให้ถูกบุกรุกเพิ่ม
- ป่าคงความสมบูรณ์
- เพิ่มความสมบูรณ์ของแนวปะการัง แหล่งหญ้าทะเล และระบบนิเวศทางทะเล
อย่างน้อย 100 จุด
- แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ระยะทาง 100 กิโลเมตร
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- ลดอัตราสู ญเสี ยทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชี วภาพพื้ นที่
5,000 ไร่
- มีโซนนิ่งจุดจอดเรือ 100 จุด
3) มีคลังน้้าสะอาดตามมาตรฐานสากลเพื่อการพึ่งตนเองและตอบสนองการพัฒนา
อย่างเพียงพอภายในปี 2564
4) เพิ่มการใช้พลังงานทดแทนเพื่อการผลิตไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 15 MW ส่งเสริมการ
ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบอัจฉริยะและเทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อลดความต้องการการใช้ไฟฟ้าของ
จังหวัดภูเก็ต ไม่น้อยกว่า 10 MW ภายในปี พ.ศ. 2564
5) มีพื้นที่สีเขียวตามมาตรฐานสากลทุกชุมชน/หมู่ บ้าน มีการจัดการขยะมูลฝอย
สิ่งปฏิกูลและน้้าเสียที่เกิดขึ้น ร้อยละ 100 และมีระบบการจัดการขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้้าเสีย โดยกลไก
ประชารัฐ 10 แห่ง
6) ส่ งเสริ มการมี การใช้ สิ นค้าและบริการที่ เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้ อม เกิ ด Green
hotel 1,000 แห่ง พัฒนาจังหวัดให้เป็นต้นแบบการจัดการรองรับการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
7) สร้างและพั ฒ นาคลั งน้้ าดิ บเพื่ อการพึ่ งตนเองและตอบสนองการพั ฒนา การ
บริ หารจั ดการน้้ ามี ความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน มีคลั งน้้ าสะอาดตามมาตรฐานสากลเพื่ อการ
พึ่งตนเองและตอบสนองการพัฒนาอย่างเพียงพอภายในปี 2564 ส่งเสริมการมีคลังน้้าดิบเพื่อการพึ่งตนเอง
และตอบสนองการพัฒนาการบริหารจัดการน้้ามีความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน และส่งเสริมการใช้
พลังงานสะอาด (พลังงานขยะและพลังงานแสงอาทิตย์) และส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
8) ส่ งเสริ มการใช้ พลั งงานสะอาด (พลั งงานขยะและพลั งงานแสงอาทิ ตย์) และ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มการใช้พลังงานทดแทนเพื่อการผลิตไฟฟ้าไม่น้อยกว่า
15 MW ส่งเสริมการใช้ พลังงานอย่างมีประสิ ทธิภาพด้วยระบบอัจฉริยะและเทคโนโลยีชั้นสู งเพื่ อลดความ
ต้องการการใช้ไฟฟ้าของจังหวัดภูเก็ต ไม่น้อยกว่า 10 MW ภายในปี พ.ศ. 2564
9) พัฒ นาขีดความสามารถของสั งคม ชุ มชนในการปรับตัวต่อการเปลี่ ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ส่งเสริมการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Total Green City)
10) ความอุดมสมบู รณ์ ของระบบนิ เวศภู เขา ทะเล ชายฝั่ ง ยกระดั บการบริหาร
จัดการป้องกันแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีธรรมาภิบาล ให้
เป็นจังหวัดต้นแบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเมืองที่พัฒนาแล้วแห่งประเทศไทยที่
เทียบเคียงได้กับสากล
11) เสริมสร้างเมืองภูเก็ตให้เป็นต้นแบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของเมืองที่
พัฒนาแล้วของประเทศไทยที่เทียบเคียงได้กับสากล โดย
- ป้องกันพื้นที่ป่าไม้ไม่ให้ถูกบุกรุกเพิ่ม
- ป่าคงความสมบูรณ์
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- เพิ่มความสมบูรณ์ ของแนวปะการัง แหล่งหญ้าทะเล และระบบนิเวศทาง
ทะเลอย่างน้อย 100จุด
- แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ระยะทาง 100 กิโลเมตร
- ลดอัตราสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพพื้นที่
5,000 ไร่
- มีโซนนิ่งจุดจอดเรือ 100 จุด
12) เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศภูเขา ทะเล ชายฝั่ง ยกระดับการบริหาร
จั ดการป้ องกันแก้ ไขปั ญหาความเสื่ อมโทรมด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อมอย่างมี ธรรมาภิ บาล
ให้เป็นจังหวัดต้นแบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเมืองที่พัฒนาแล้วแห่งประเทศไทยที่
เทียบเคียงได้กับสากล
4.4 ส่งเสริมการพั ฒ นาเมืองสีเขียว การใช้พ ลังสะอาด และส่งเสริ มการอนุรักษ์
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
มาตรการ และแนวทางการด้าเนินงาน
1) เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองให้เป็นเมืองในสวนและเป็นสวนในเมือง (City in
the Garden & Garden in the City) เป็ นเมืองสะอาดระดับโลก (Clean & Green City)ให้ มีพื้นที่สีเขียว
ตามมาตรฐานสากลทุกชุมชน/หมู่บ้ าน พัฒ นาให้ มีการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้้าเสี ยที่เกิดขึ้น
ร้อยละ 100 และมีระบบการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้้าเสีย โดยกลไกประชารัฐ 10 แห่ง ส่งเสริมให้
มีการใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เกิด Green hotel 1,000 แห่ง
2) ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งเสริมการผลิตและบริโภคที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม (Total Green City)
3) บูรณาการทุกภาคส่วนร่วมสร้างเมืองสีเขียว สะอาด และน่าอยู่
- สนับสนุน อุปกรณ์ ถังขยะ ให้ มีความครอบคลุมทั่วทั้งเกาะ เพื่อลดปัญหา
ขยะตกค้าง พร้อมทั้งพัฒนาระบบการจัดการขยะด้วยเทคโนโลยีแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดการขยะในพื้นที่
- ริเริ่มสร้างสรรค์การพัฒนาเพื่อส่งเสริมให้เอกชน ชุมชน ประชาชน เข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาความสะอาดของเมือง
4.5 เสริมสร้างศักยภาพการพึ่งตนเองทางพลังงาน และความมั่นคงของทรัพยากรน้า
มาตรการและแนวทางการด้าเนินงาน
1) มีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งเสริมการผลิตและบริโภค
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Total Green City)
2) สนับสนุนการพึ่งพาตนเองทางพลังงาน โดยเฉพาะพลังทางเลือกมากขึ้น
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5) แผนงานสาคัญเพื่อการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาของจังหวัด
5.1 แผนงานการพัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคม และโลจิสติกส์ทางทะเล-ทางบก
- โครงการพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงเข้าสู่ท่าเรือน้้าลึกและท่าเรือท่องเที่ยวอ่าวมะขาม
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความปลอดภัยการเดินทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลจังหวัดภูเก็ต
- โครงการยกระดับและเพิ่มมาตรฐานทางหลวงเชื่อมสนามบินภูเก็ตเส้นทางที่ 2
- โครงการพัฒนาระบบคมนาคมทางบกรองรับการท่องเที่ยวนานาชาติที่ปลอดภัย
โดยการติดตั้งระบบไฟสัญญาณจราจร ป้าย และเครื่องหมายจราจร บริเวณแหล่งท่องเที่ยวระดับนานาชาติ
จังหวัดภูเก็ต
- โครงการส่ งเสริม เส้ น ทางการท่ อ งเที่ ย วเชิ งสร้างสรรค์ ด้ ว ยรถขนส่ งมวลชน
สาธารณะในจังหวัดภูเก็ต
- โครงการก่อสร้างถนนและระบบระบายน้้า บริเวณคลองบัวปิด หมู่ที่ 5 ต้าบลราไวย์
อ้าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
- โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ชนิด 2 ช่องซอยป่าสัก 1
- โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินและก่อสร้างถนน คสล.เลียบคลองบางใหญ่ ถึง
ฝายล้นน้้าคลองเสน่ห์โพธิ์ หมู่ที่ 6 ต้าบลเชิงทะเล
- โครงการก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้้า สายดอนจอมเฒ่ า บรรจบทาง
หลวงแผ่นดิน 4030 (ถนนเทพกระษัตรี-เชิงทะเล)
- โครงการเสริมจราจร (Over Lay) และก่อสร้างปรับปรุงคูระบายน้้า คสล. ถนน
หัวควน (ภก.ถ.11-002) หมู่ที่ 5
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและการบริหารจัดการภาพรวมบนถนน
สายหลักและสายรองในจังหวัดภูเก็ต
- โครงการยกระดับมาตรฐานทางและสะพาน
- โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าใต้ดิน ถนนวิชิตสงครามสองข้างทาง
- โครงการขุดลอกร่องน้้าภูเก็ตท่าเรือน้้าลึก ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต
- โครงการขุดลอกร่องน้้าสะปา (ร่องนอก) ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต
- โครงการขุดลอกร่องน้้าสะปา (ร่องใน) ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต
- โครงการขุดลอกร่องน้้าคลองบางใหญ่ ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต
- โครงการขุดลอกร่องน้้าท่าเรือแหลมหิน ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต
- โครงการปรั บ ปรุ ง ทางหลวงผ่ า นย่ า นชุ ม ชน ทล.402 ตอน มุ ด ดอกขาว สนามบินภูเก็ต 7+200 - 8+000 จ.ภูเก็ต
- โครงการก่อสร้างขยายทางหลวงเป็น 4 ช่องจราจร ทล.4027 ตอน ท่าเรือ เมืองใหม่ ตอน 2 กม.15+000 - กม.19+538
- โครงการปรับปรุงทางหลวง ทล.4029 กะทู้ - ป่าตอง ตอน 3 กม.0+000 - กม.0+400
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- โครงการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวงทล.4029 กะทู้ - ป่า
ตอง ตอน 4 กม.0+400 - กม.0+900
- โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ ทล.4029 กะทู้ - ป่าตองตอน 6 กม.1+400 กม.2+863
- โครงการปุ่มสะท้อนแสงทล.402 หมากปรก-เมืองภูเก็ตกม.32+500-45+900
- โครงการปุ่มสะท้อนแสง ทล.4024 บางคู - ตีนเขากม.0+000 - 8+000
- โครงการราวกันอันตราย ทล.4024 บางคู-ตีนเขากม.1+000 - 4+000
- โครงการก่อสร้างแก้ไขปัญ หาดิ น สไลด์เส้ นทางเข้าสนามบิน ภูเก็ต ทล.4031
ตอน มุดดอกขาว-สนามบินภูเก็ตกม.11+700 - กม.11+900
- โครงการก่อสร้างขยายเส้น ทางเข้าสนามบินภูเก็ตเส้นทางที่ 2 ทล.4031 ตอน
มุดดอกขาว-สนามบินภูเก็ต กม.10+000-กม.11+700 และ กม.11+900-กม.13+093
- โครงการแก้ไขปรับปรุงจุดเสี่ยงบริเวณทางโค้งอันตรายสวนมะพร้าวทางหลวง
หมายเลข 402
- โครงการแก้ ไขปรับ ปรุงจุ ด เสี่ ย งบริเวณทางโค้ งอั น ตรายช่ อ งคั บ ทางหลวง
หมายเลข 4
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยแหล่งท่องเที่ยวระดับนานาชาติ
จังหวัดภูเก็ต
- โครงการยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยเมืองแห่งการท่องเที่ยวระดับ
นานาชาติจังหวัดภูเก็ต
- โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสู่แหล่งอารายธรรมและแหล่งท่องเที่ยวระดับ
นานาชาติจังหวัดภูเก็ต
- โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมด้านโครงสร้างพื้นฐานสู่แหล่งท่องเที่ยวระดับ
นานาชาติจังหวัดภูเก็ต
- โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากลแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลระดับ
นานาชาติ จังหวัดภูเก็ต
- โครงการยกระดับและเพิ่มมาตรฐานทางหลวงเชื่อมสนามบินภูเก็ตเส้นทางที่ 2
- โครงการยกระดั บ และเสริ ม สร้ า งค วามป ลอดภั ยห น้ าสถาน ศึ กษ า
วิทยาลัยเทคนิคถลาง
- โครงการปรับ ปรุงเพิ่ มประสิ ท ธิภ าพด้ านความปลอดภั ยเส้ น ทางเข้ าสู่ แหล่ ง
ท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
- โครงการวางแผนการศึกษาความเหมาะสมและส้ารวจออกแบบรายละเอียด
พร้อมก่อสร้างสะพานเกาะมะพร้าวเพื่อพัฒนาโครงข่ายเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยวระดับ
นานาชาติจังหวัดภูเก็ต
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- โครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพถนนเพชรเกษมเข้าสู่แหล่ง
ท่องเที่ยวเขาหลัก จ.พังงา (ทล.4 บางสัก - ท้ายเหมือง กม.803+000 - กม.804+000
- โครงการยกระดั บ มาตรฐานและเพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพทางหลวง เชื่ อ มโยงการ
เดิน ทางระหว่างแหล่ งท่องเที่ย ว หาดป่ าตอง - หาดกมลา จ.ภู เก็ต (ทล.4030 ถลาง - หาดราไวย์ กม.
14+700 - กม.16+033)
- โครงการปรับปรุงเชื่อมโยงเส้นทางต่ อเนื่องหน้าสนามบินภูเก็ต จ.ภูเก็ต (ทล.
4026 ทางเข้าสนามบินภูเก็ต กม.2+100 - กม.3+600)
- โครงการขยายเส้นทางเชื่อมโยงเข้าท่าเรือน้้าลึกภูเก็ต จ.ภูเก็ต (ทล.4023 เมือง
ภูเก็ต - แหลมพันวา กม.3+500 - กม.4+780)
- โครงการปรับปรุงช่องแบ่งทิศทางจราจร ทล.4030 ถลาง - หาดราไวย์ กม.
13+000 - 14+000
- โครงการก่อสร้างขยายทางหลวงเป็น 4 ช่องจราจร ทล.4027 ตอนท่าเรือ-เมือง
ใหม่ ตอน 2 กม.14+000 - กม.19+538
- โครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทล.4030 ถลาง หาดราไวย์ ตอน 1 กม.39+520-กม.40+520
- โครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิ ทธิภ าพทางหลวงทล.4030 ถลางหาดราไวย์ ตอน 2 กม.40+520-กม.41+620
- โครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภ าพทางหลวงทล.4030 ถลางหาดราไวย์ ตอน 3 กม.41+620-กม.42+640
- โครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงทล.4030ถลาง-หาด
ราไวย์ กม.19+000-กม.21+000
- โครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่ม ประสิ ทธิภ าพทางหลวงทล.4023 เมือง
ภูเก็ต-แหลมพันวากม.3+500-กม.5+500
- โครงการปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทล.4028 ห้าแยกฉลอง - กะรนกม.
0+300 - กม.1+300
- โครงการขยายเส้ นทางเชื่อมโยงการเดินทางจากถนนเพชรเกษมเข้าสู่ท่าเรือ
ท่องเที่ยวทับละมุ จ.พังงา (ทล.4147 ล้าแก่น - ทับละมุ กม.0+150 - กม.2+000)
- โครงการปรั บ ปรุ ง ทางหลวงผ่ า นย่ า นชุ ม ชน ทล.4147 ล้ า แก่ น – ทั บ ละมุ
กม.4+070 - กม.4+570
- โครงการปรับปรุงทางแยกขนาดใหญ่ ทล.4147 ล้าแก่น - ทับละมุ กม.0+000 0+800
- โครงการปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทล.4353 ท่านุ่น-ทางเข้าหมวดถลาง
กม.0+000-กม.0+825
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- โครงการก่อสร้างบูรณะปรับปรุงสะพานและท่ออุโมงค์ ทล.402 โคกกลอยหมากปรก กม.14+475
- โครงการปรั บ ปรุงช่อ งแบ่ งทิ ศ ทางจราจร ทล.4025 ท่ าเรือ - เชิ งทะเล กม.
4+000 - 5+500
- โครงการปรับปรุงช่องแบ่งทิศทางจราจร ทล.4021 เมืองภูเก็ต - ห้าแยกฉลอง
กม.2+000 - 6+473
- โครงการปรั บ ปรุงช่อ งแบ่ งทิศ ทางจราจร ทล.4024 ตี น เขา-หาดราไวย์ กม.
11+650-17+000
- โครงการปรับปรุงช่องแบ่งทิศทางจราจร ทล.4023 เมืองภูเก็ต - แหลมพันวา
กม.0+000 - 5+600
- โครงการปรับปรุงจุดเสี่ ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวงทล.4028 ห้าแยก
ฉลอง - กะรน กม.1+800 - 3+500
- โครงการยกระดั บ มาตรฐานและเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพทางหลวงเข้ า สู่ แ หล่ ง
ท่องเที่ยวหาดสุรินทร์หาดกมลา ทล.4030 ถลาง-หาดราไวย์ ตอน 1 กม.9+700 - กม.10+500
- โครงการยกระดั บ มาตรฐานและเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพทางหลวงเข้ า สู่ แ หล่ ง
ท่องเที่ยวหาดสุรินทร์หาดกมลา ทล.4030 ถลาง–หาดราไวย์ตอน 2 กม.10+500 - กม.11+300
- โครงการยกระดั บ มาตรฐานและเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพทางหลวงเข้ า สู่ แ หล่ ง
ท่องเที่ยวหาดสุรินทร์หาดกมลา ทล.4030 ถลาง-หาดราไวย์ ตอน 3 กม.11+300-กม.12+100
- โครงการยกระดั บ มาตรฐานและเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพทางหลวงเชื่ อ มแหล่ ง
ท่องเที่ยวหาดกมลาหาดป่าตอง ทล.4030 ถลาง - หาดราไวย์ ตอน 5 กม.14+500 - กม.15+300
- โครงการยกระดั บ มาตรฐานและเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพทางหลวงเชื่ อ มแหล่ ง
ท่องเที่ยวหาดกมลาหาดป่าตอง ทล.4030 ถลาง – หาดราไวย์ ตอน 6 กม.15+300 - กม.16+100
- โครงการยกระดั บ มาตรฐานและเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพทางหลวงเชื่ อ มแหล่ ง
ท่องเที่ยวหาดกมลาหาดป่าตอง ทล.4030 ถลาง - หาดราไวย์ ตอน 7 กม.16+100 - กม.17+000
- โครงการยกระดั บ มาตรฐานและเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพทางหลวงเชื่ อ มแหล่ ง
ท่องเที่ยวหาดกมลาหาดป่าตอง ทล.4030 ถลาง - หาดราไวย์ ตอน 8 กม.17+100 - กม.19+000
- โครงการปรั บ ปรุงช่อ งแบ่ งทิศ ทางจราจร ทล.4024 ตี น เขา-หาดราไวย์ กม.
17+800-กม.19+000
- โครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มศักยภาพทางหลวงในพื้นที่เศรษฐกิจเพื่อ
เชื่อมโยงไปสู่แหล่งท่องเที่ยว ทล.4024 บางคู - ตีนเขา กม.0+000 - กม.11+650
- โครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทล.4030 ถลาง หาดราไวย์ ตอน 1 กม.9+000 - กม.11+250
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- โครงการปรับปรุงช่องแบ่งทิศทางจราจร ทล.4028 ห้าแยกฉลอง-กะรน กม.
3+500 - 7+000
- โครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มศักยภาพทางหลวงเพื่อเชื่ อมโยงไปสู่แหล่ง
ท่องเที่ยว ทล.4030 ถลาง -หาดราไวย์ กม.0+000 - กม.5+836
- โครงการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทล.4029 กะทู้-ป่าตอง
ตอน 1
- โครงการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทล.4029 กะทู้ - ป่าตอง
ตอน 2
- โครงการศึกษาความเหมาะสมรถไฟฟ้ารางเบาจังหวัดภูเก็ต (เฟส 3 ช่วงห้าแยก
ฉลอง-ป่าตอง)
- โครงการสร้ างบู รณะปรับ ปรุงสะพาน เชื่ อ มโยงการเดิ น ทางระหว่างพั งงาระนอง- สุราษฏร์ธานี ทล.4090 นิคม - หินดาน กม.43+083
- โครงการเพิ่มประสิ ทธิภาพและการพัฒ นาระบบจักการทางจราจร เพื่ อความ
ปลอดภัยทางถนนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
5.2 แผนงานภูเก็ต เมืองน่าอยู่ ทันสมัย
- โครงการเชื่อมโยงระบบไฟสัญญาณจราจรพร้อมกล้องตรวจจับความเร็วและ
ความปลอดภัยแบบอัจฉริยะ (Smart Road Safety) บนเส้นทางหลวงเข้าสู่เมืองและแหล่งท่องเที่ยวจังหวัด
ภูเก็ต (ระยะที่ 1) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีสูบน้้าในเขตเทศบาลนครภูเก็ต
- โครงการแสงสว่างเพื่อความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
- โครงการพัฒนาระบบคมนาคมทางบกรองรับการท่องเที่ยวนานาชาติที่ปลอดภัย
และเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย โดยการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง (Hight Mast) พร้อมระบบ
ควบคุมและระบบแจ้งเตือนอัจฉริยะ บริเวณแหล่งท่องเที่ยวระดับนานาชาติ จังหวัดภูเก็ต
- โครงการก่อสร้างเพื่อป้องกันน้้าท่วมในเขตอ้าเภอกะทู้
- โครงการพัฒนาเมืองและปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในเขต
เทศบาลนครภูเก็ต (บ้านชาร์เตอร์ดแบงค์) ระยะที่ 2
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้้าคลองบางใหญ่ เพื่อป้องกันอุทกภัยใน
เขตเมือง
- โครงการปรับปรุงประตูปิดกั้นน้้า (FLAP GATE) ภายในเขตเทศบาล
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบ้าบัดน้้าเสีย เทศบาลนครภูเก็ต
- โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีสูบน้้าภายในเขตเทศบาล
- โครงการก่อสร้างระบบก้าจัดสิ่งปฏิกูล
- โครงการก่อสร้างเขื่อนกั้นตลิ่งเพื่อแก้ไขปัญหาน้้าท่วม พื้นที่ต้าบลฉลอง จังหวัด
ภูเก็ต ช่วงที่ 2
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- โครงการก่อสร้างเขื่อนกั้นตลิ่งเพื่ อแก้ไขปัญ หาน้้าท่ว ม พื้นที่ต้าบลเกาะแก้ว
อ้าเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
- โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคลองท่าเรือ-เกาะแก้ว หมู่ที่ 3 ต้าบลศรีสุนทร
- โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคลองบ้านยา หมู่ที่ 6 ต้าบลศรีสุนทร
- โครงการก่อสร้างผนังกันดิน คสล.และหินใหญ่คลองบางเทา (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 3
ต้าบลเชิงทะเล
- โครงการพัฒนาสระน้้าหลังตลาดนัดบ้านเมืองใหม่
- โครงการปรับภูมิทัศน์หาดท่าหลา หมู่ที่ 2 ต้าบลป่าคลอก อ้าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
- โครงการศึกษาและวางแผนการพัฒนาเมือง (Development Plan) นครภูเก็ต
และปริมณฑลอย่ างบู รณาการด้วยกระบวนการมีส่ วนร่วม เพื่อยกระดับพื้นที่ศูนย์กลางเกาะภูเก็ตให้ มี
ศักยภาพ และเป็นนครแห่งความน่าอยู่และยั่งยืน (Smart, Green & Sustainable City)
- โครงการก่ อ สร้ างเขื่ อ นกั น ดิ น และทางขึ้ น ลงเรื อ หน้ าหาดกมลาพร้อ มปรั บ
ภูมิทัศน์ หมู่ที่ 3
- โครงการยกระดั บ การตรวจสอบและความต้ อ งการเขตทางหลวงการจั ด
กรรมสิทธิ์ที่ดินเพิ่มเติมทุกสายทางรองรับการพัฒนาทางหลวงตามมาตรฐานเต็มรูปแบบในจังหวัดภูเก็ต
- โครงการเพิ่มประสิทธิภ าพทางหลวง ทล.402 โคกกลอย - หมากปรก กม.
3+800 - 8+400 LT.
- โครงการระบบระบายน้้าและแก้ไขปัญหาน้้าท่วมทางหลวงทล.402หมากปรกเมืองภูเก็ตตอน 1 กม.25+000 - กม.27+000
- โครงการระบบระบายน้้าและแก้ไขปัญหาน้้าท่วมทางหลวงทล.402หมากปรก เมืองภูเก็ตตอน 2 กม.27+000-กม.29+000
- โครงการระบบระบายน้้าและแก้ไขปัญหาน้้าท่วมทางหลวงทล.402 หมากปรก เมืองภูเก็ตตอน 3 กม.29+000 - กม.31+000
- โครงการระบบระบายน้้าและแก้ไขปัญหาน้้าท่วมทางหลวง ทล.402 หมากปรก เมืองภูเก็ต ตอน 4 กม.34+000 - กม.36+000
- โครงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในอุโมงค์ทางลอดจังหวัดภูเก็ต
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบ้ารุงรักษาความสะอาดและภูมิทัศน์เส้นทาง
จังหวัดภูเก็ต
- โครงการจัดตั้งศูนย์ควบคุมเฝ้าระวังและสั่งการระยะไกล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
เมืองอัจฉริยะ อุโมงค์ทางลอดจังหวัดภูเก็ต
- โครงการก่อสร้างสิ่งอ้านวยความสะดวกแหล่งท่องเที่ยว สวนสาธารณะเฉลิม
พระเกียรติ (สวนหลวง) จังหวัดภูเก็ต
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- โครงการปรับปรุงทางวิ่งและทางจักรยาน บริเวณภายในสวนเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดภูเก็ต
- โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้้าบริเวณสามแยกประชาอุทิศ
- โครงการก่อสร้างระบบระบายน้้าบริเวณถนนเยาวราช ซอย 3
- โครงการก่อสร้างระบบเคเบิลใต้ดินบริเวณถนนพังงาส่วนที่เหลือ (จากบริเวณสี่
แยกถนนภูเก็ตตัดถนนพังงานถึงสามแยกถนนพังงานตัดถนนสุรินทร์) ระยะทาง 1,000 เมตร
- โครงการก่อสร้างระบบเคเบิลใต้ดินบริเวณถนนดีบุกส่วนที่เหลื อ (จากบริเวณ
ถนนดีบุกตัดถนนเยาวราชถึงบริเวณสี่แยกถนนดีบุกตัดถนนมนตรี) ระยะทาง 590 เมตร
- โครงการก่อสร้างระบบเคเบิลใต้ดินบริเวณถนนระนอง (จากบริเวณวงเวียนสุริย
เดชถึงสี่แยกปฏิพัทธ์ตัดถนนระนอง) ระยะทาง 500 เมตร
- โครงการก่อสร้างระบบเคเบิลใต้ดินบริเวณถนนมนตรี (จากบริ เวณถนนดีบุกตัด
ถนนสุทัศน์ถึงบริเวณวงเวียนหอนาฬิกา) ระยะทาง 580 เมตร
- โครงการปรับปรุงกายภาพถนนและภูมิทัศน์บริเวณเขตเศรษฐกิจใหม่ (บริเวณ
ถนนพังงา)
- โครงการแก้ไขปัญหาน้้าท่วมถนนสายหลักเชื่อมโครงข่ายคมนาคมจังหวัดภูเก็ต
กับกลุ่มจังหวัดภาคใต้อันดามัน
- โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้้าท่วมพื้นที่อ้าเภอกะทู้ ระยะที่ 2
- โครงการเชื่อมโยงระบบไฟสัญญาณจราจรพร้อมกล้องตรวจจับความเร็วความ
ปลอดภัยแบบอัจฉริยะ (Smart Road Safety) บนเส้นทางเข้าสู่เมืองและแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต (เฟส 2)
- โครงการการออกแบบสร้างสื่อดิจิทัล ส่งเสริมการท่องเที่ยวและภาพลักษณ์ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมภูเก็ต
- โครงการจัดตั้งศูนย์บัญชาการจังหวัดภูเก็ต
5.3 แผนงานภูเก็ต เกาะสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Phuket Clean &
Green Island)
- โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- โครงการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท้าลายทรัพยากรป่าไม้
- โครงการภูเก็ตเมืองงามด้วยความสะอาด
- โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนผลิตไฟฟ้าด้วยโซล่าร์เซลล์
- โครงการผลิตภัณฑ์ โดยโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ (Green house)
- โครงการการบริหารทรัพยากรน้้าแบบบูรณาการส้าหรับจังหวัดภูเก็ต
- โครงการพัฒนาอาชีพชุมชนและการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน
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- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพบริเวณอ่างเก็บน้้าบางวาด
- โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
- โครงการบริหารจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพที่ดีจังหวัดภูเก็ต
- โครงการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจากการท้างาน
- โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนชายฝั่งเพื่อรับมือผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของทรัพยากรทางทะเลและระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง
- โครงการการติดตามสถานการณ์ ผลกระทบและแนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาขยะทะเลต่อสัตว์ทะเลหายากใกล้สูญพันธุ์และการท่องเที่ยวทางทะเล
- โครงการภูเก็ตสวยใสไร้มลพิษ
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าหาดกมลา
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะ หมู่ที่ 3
- โครงการก่อสร้างระบบการจัดการน้้าเสีย หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6
- โครงการขุดลอกร่องน้้าภูเก็ตท่าเรือน้้าลึก ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต
- โครงการขุดลอกร่องน้้าสะปา (ร่องนอก) ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต
- โครงการขุดลอกร่องน้้าสะปา (ร่องใน) ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต
- โครงการขุดลอกร่องน้้าคลองบางใหญ่ ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต
- โครงการขุดลอกร่องน้้าท่าเรือแหลมหิน ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคน สังคม บริการรัฐ และการจัดการความมั่นคง
ความปลอดภัย และความสงบเรียบร้อย (Human resource, Social development and Security
Management)
1) แนวคิด และหลักการ
เป้าหมายหลักส้าคัญของการทบทวนแผนของจังหวัดภูเก็ตคือ การเตรียมคนภูเก็ตให้มี
ความเข้มแข็งให้เป็นทักษะสากล เป็นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน พลเมืองโลก ที่มีความรู้ เรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก พร้อมให้ความส้าคัญกับการยกระดับคุณภาพแรงงาน รองรับเศรษฐกิจ
เพิ่มค่า และคุณภาพแรงงานที่มีคุณภาพสูง สร้างแรงงานให้เป็นนวัตกรรม ที่สามารถสร้างสรรค์การพัฒนา
ผลิตภาพที่แข่งขันได้ และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เศรษฐกิจชุมชนบนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และเมืองเศรษฐกิจ เพิ่มค่าด้วยฐานวัฒ นธรรม เพื่อลดปัญหาความเหลื่ อมล้้ าในการพั ฒนา และ
ส่งเสริมการสร้างงานอาชีพแก่ชุมชน และนอกจากนั้นจังหวัดยังมีความจ้าเป็นที่ต้องพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐให้มีความคล่องตัวสูง สมรรถนะสูง มีระบบบริการที่มีคุณภาพ มีความทันสมัย และพัฒนาการ
บริหารทันสมัยและมีธรรมาภิบาลด้วยแผนแม่บทการพัฒนาเมืองภูเก็ต 20 ปี เพื่อการวางทิศทางจังหวัดใน
อนาคต อีกทั้งจากการที่จังหวัดเป็นเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ ความปลอดภัยจึ งมีความส้าคัญสูงมากต่อการ
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พัฒนาจังหวัด ในรอบการทบทวนแผนจึงเน้นการพัฒนาศักยภาพระบบการจัดการความสงบเรียบร้อยสู่เมือง
แห่งความปลอดภัย เน้นการสนับสนุนการพัฒนาเมืองภูเก็ตให้มีระบบการเฝ้าระวังก่อการร้ายในเมืองที่ทันสมัย
และเป็นสากล ทั้งในพื้นที่เข้าออกเมือง ทางบก ทางน้้า และทางอากาศ
2) วัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของประชาชนที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และสอดรับกับ
ยุทธศาสตร์ของจังหวัด ประเทศ และนานาชาติ
2) เพื่อพัฒนาบริการของรัฐให้สามารถรองรับการแข่งขันได้ และหนุนเสริมเศรษฐกิจของ
จังหวัด
3) เพื่อเสริมสร้างความสันติสุขในชุมชน จังหวัด ที่ทุกภาคส่วนเชื่อมั่นและวางใจได้
3) เป้าหมายและตัวชี้วัด
1) ประชาชนมีขีดความสามารถที่สูงขึ้น เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
2) สังคมพหุวัฒนธรรมภู เก็ตเข้มแข็ง มีคุณค่า และมูลค่าต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
และคุณภาพชีวิต
3) ระบบบริการของรัฐมีประสิทธิภาพ ทันสมัยด้วยดิจิทัล มีธรรมาภิบาลเป็นที่เชื่อมั่น
ของผู้ใช้บริการ
4) สังคมเมืองภูเก็ตมีความสันติสุข ปัญหาสังคม อาชญากรรมลดลง
เป้าหมาย
1. ประชาชนมี
ความรูด้ ี สุขภาพดี
มีขีดความสามารถ
ที่สูงขึ้น เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลง

ตัวชี้วัด

ข้อมูล
ค่า
ฐาน
N/A

2561

2562

ค่าเป้าหมาย (พ.ศ)
2563 2564 2565

1.1 จ้านวนประชาชนที่
N/A 2,000 2,000 2,000 2,000
ได้รับการพัฒนาให้มี
ทักษะสากลต่อปี (เป็น
ภาษาอังกฤษ/English)
1.2 จ้ านวนประชาชนที่ N/A
N/A 2,000 2,000 2,000 2,000
ได้ รั บ การพั ฒ นาให้ มี
อัตลักษณ์คนตงห่อ
1.3 จ้ า นวนที่ เพิ่ มขึ้ น N/A N/A
500
500
500
500
แรงงานคุณภาพในระดับ
นวั ต กรรม เพื่ อ รองรั บ
การพัฒนาเมือง
2. สังคมเมือง 2.1 อัตราการลดลงของ 1,215 ลดลง ลดลง ลดลง ลดลง ลดลง
ภูเก็ตมีความ
ปัญหาอาชญากรรมที่มี
ครั้ง
4%
6%
8%
10% 12%
สันติสุข ปัญหา ต่อชีวิตและทรัพย์สิน (ปี 2558) (1,166) (1,142) (1,117) (1,093) (1,093)
สังคม อาชญากรรม
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ลดลง

2561-2565
8,000

8,000

2,000

ลดลง
12%

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)

เป้าหมาย

ข้อมูล
ตัวชี้วัด
ค่า
2561
ฐาน
2.2 อัตราการลดลงของ 17% 15%
ปัญหาการบาดเจ็บและ 64 คน
เสียชีวิตของประชาชน (ปี 2559)
นักท่องเที่ยวจาก
อุบัติเหตุทางถนนต่อ
ประชากรแสนคน

255

2562

ค่าเป้าหมาย (พ.ศ)
2563 2564 2565

2561-2565

14%

13%

ลดลง 4%

12%

11%

4) แนวทางการพัฒนา
4.1 พัฒนาศักยภาพคนสู่สังคมสุขภาวะและพหุสังคม สร้างโอกาสในการเข้าถึงสิทธิ
และสวัสดิการทางสังคมในทุกกลุ่มวัยอย่างเท่าเทียม สังคมตื่น รู้และทันการเปลี่ยนแปลง เชื่อมโยง
อาเซียนและประชาคมโลก
มาตรการ และแนวทางการด้าเนินงาน
1) เตรียมคนภูเก็ตให้ มีความเข้มแข็งให้ เป็นทักษะสากล เป็นพลเมืองไทย พลเมือง
อาเซียน พลเมืองโลก ที่มีความรู้ เรียนรู้ และพัฒนาตนเองให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก พร้อมให้ความส้าคัญกับ
การยกระดับคุณภาพแรงงาน รองรับเศรษฐกิจ เพิ่มค่า และคุณภาพแรงงานที่มีคุณภาพสูง สร้างแรงงานให้เป็น
นวัตกรรมที่สามารถสร้างสรรค์การพัฒนาผลิตภาพที่แข่งขันได้
2) เสริมสร้างขีดความสามารถในการจัดการตนเอง ให้ ประชาชนมีความฉลาดรู้ทาง
สุขภาพ เห็ นคุณค่าของการมีสุขภาพดี จัดการสุ ขภาพตนเอง ครอบครัว และชุมชนได้ พร้อมเสริมสร้างการมี
ประสิทธิภาพในการพัฒนาเมืองอาหารปลอดภัย และอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดี พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา
บริ การทางการสาธารณสุ ขเพื่ อการลดปั ญหาการเจ็ บป่ วย การป่ วยตายในโรคที่ เป็ นปั ญหาของจั งหวั ด การ
พัฒนาการสาธารณสุขทางทะเล เพื่อรองรับการท่องเที่ยว การพัฒนาระบบการบริการการแพทย์ฉุกเฉินทั้งทางบก
และทางทะเล ให้มีมาตรฐานสูง
3) พัฒนาคนที่เป็นคนภูเก็ตให้เป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์แบบคือ เป็นพลเมืองที่มีความ
เชื่อมั่น เป็นพลเมืองที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เป็นพลเมืองที่มีจิตสาธารณะและท้าประโยชน์ต่อส่วนรวม เป็น
พลเมืองที่ตื่นรู้ และเป็นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลก สนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนของจังหวัดให้
มีความทันสมัย เป็น Smart Class room
4) สร้างคนภูเก็ตเป็นคนคุณภาพ ให้ภูมิใจในความเป็นคนภูเก็ต แต่มีกรอบความคิดที่
เป็ นสากล (One World One Destiny) เป็ นคน Digital Thai (ERA) พร้ อมการเป็ นคนที่ มี ทั กษะสู งในทุ กด้ าน
(ทักษะสากล 4 ด้าน ได้แก่ ภาษาอังกฤษ IT วัฒนธรรมสากล และความรู้โลกสมัยใหม่) มุ่งสร้างเยาวชนภูเก็ตรักชาติ
รักวั ฒนธรรมสร้างความภาคภู มิใจในความเป็ นคนภู เก็ ต ให้ มีอั ตลั กษณ์ เยาวชนภู เก็ตเป็ นเด็ กตงห่ อ (ตงห่ อ
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หมายถึง กตัญญู ขยัน ใฝ่ดี มีจิตอาสา) สนับสนุนการพัฒนาการศึกษา การลงทุนทางการศึกษา การฉลาดรู้
พร้อมด้วย EQ และ IQ ทักษะการด้าเนินชีวิต การสร้างเด็ก และเยาวชนอนาคต
5) เสริมสร้างประชาชนให้มีจิตสาธารณะ เกื้อกูล แบ่งปัน รับผิดชอบต่อส่วนรวม (เป็น
ต้นแบบเมืองจิตสาธารณะนานาชาติ) เน้นจิตอาสา เพื่อเมืองมีความสะอาดและการร่วมสร้างสังคมคุณภาพ (คน
สังคม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ)
6) สร้างสังคมภูเก็ตที่ตื่นรู้ รองรับการเปลี่ยนแปลง คืนหน้าที่ให้ชุมชนจัดการตนเอง
เพื่อการพัฒนาเป็นสังคมแห่งโอกาส ลดความเหลื่อมล้้า สังคมแห่งการเกื้อกูลกัน ดูแลผู้สูงวัย (เป็นต้นแบบจัดการ
ผู้สูงวัยในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ/เมืองที่รองรับผู้สูงวัยนานาชาติในระยะยาว) และสังคมที่เป็นธรรม เท่าเทียม
7) พั ฒนาสั งคมที่ พอเพี ยงและสั งคมพหุ วั ฒนธรรม (เป็ นเมื องอยู่ อาศั ยของสั งคม
นานาชาติ (พหุพื้นที่ พหุวัฒนธรรม) การจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแรงงานอาเซียน เพื่อการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย
วัฒนธรรมภูเก็ตกับผู้ใช้แรงงานอาเซียน แรงงานวัฒนธรรมไทย แรงงานภูเก็ต กับแรงงานนานาชาติ แรงงานอัจฉริยะ
8) พัฒนาผู้สูงอายุ ให้เป็นผู้สูงอายุที่สมบูรณ์แบบ (ผู้สูงอายุในอนาคต) การเตรียม
ผู้สูงอายุ แห่งอนาคตเพื่อสร้างเมืองภูเก็ต การพัฒนาแรงงานผู้สูงอายุ การอภิบาลผู้สูงอายุนานาชาติ และการ
พัฒนาและสร้างผู้ สูงอายุอัจฉริยะ จัดตั้งศูนย์พั ฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สู งอายุที่สมบูรณ์ แบบ
การจัดท้าศูนย์เรียนรู้คนภูเก็ต (หอเกียรติยศคนภูเก็ต)
9) การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และสร้างเศรษฐกิจ กับประเทศหรือเมืองพี่เมืองน้องกับ
ต่างประเทศการท้าการค้า และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมบ้านพี่เมืองน้องที่มีอยู่
10) เตรี ยมความพร้อมคนภูเก็ตรองรับการเข้าสู่ เมืองนานาชาติ ริเริ่มการแบ่งปั น
ความรู้แบบประชารัฐ ในรูปแบบโรงเรียนนายหัว ให้การสนับสนุนการพัฒนาทักษะแรงงาน รองรับการเติบโตของ
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนานาชาติ และการเสริมสร้างความพร้อมของคนภูเก็ตสู่สังคมดิจิทัล
11) พัฒนาแรงงานคุณภาพในระดับนวัตกรรม (คนสร้างนวัตกรรม) ในกลุ่มบริการที่มี
คุณภาพสูงจ้านวน 3 กลุ่มอาชีพ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจอาหาร กลุ่มธุรกิจโรงแรมและการบริการ กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว
และสร้างแรงงานคุณภาพเพื่อป้อนให้กับตลาดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระดับโลกของจังหวัดภูเก็ต พร้อมทั้งการ
สนับสนุนการสร้างแรงงานผู้สูงอายุที่มีศักยภาพและเข้าสู่ตลาดแรงงาน จ้านวน 3 กลุ่มอาชีพ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจ
อาหาร กลุ่มธุรกิจโรงแรมและการบริการ กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว ให้การสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พัฒนาก้าลังคนและ
ยกระดับฝี มือแรงงานภาคอุตสาหกรรมบริการสู่มาตรฐานสากล รองรับกลุ่ มธุรกิจอาหารโดยสนับสนุนให้ มี
พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรม (Gastronomy Museum) ศูนย์ทดสอบมาตรฐานด้านฝีมือแรงงานด้านอาหาร และศูนย์
เรียนรู้ต้นแบบมาตรฐาน GMP ด้านอาหารในกลุ่มธุรกิจโรงแรมและบริการ เน้นการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมการ
ให้บริการภาคธุรกิจโรงแรม และกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์
ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
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4.2 พั ฒ นาระบบการบริห ารจัดการภาครั ฐให้ มีส มรรถนะสู ง มี ระบบบริ การที่ มี
คุณภาพ ทันสมัย และได้มาตรฐาน
มาตรการ และแนวทางการด้าเนินงาน
1) การเพิ่ม Speed และรอยยิ้มการบริการภาครัฐ โดยการพัฒนาการจัดบริการ
สื่อสารผ่านระบบ Wi-Fi การปรับปรุงเว็บไซต์ภาครัฐให้เป็นเว็บไซต์นานาชาติ (International Website)
2) ส่ ง เสริ ม การปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ การสร้ า งสรรค์ ก ารบริ ก ารภาครั ฐ เคลื่ อ นที่
การพัฒนาโมเดลอ้าเภอยิ้ม
3) การพั ฒ นาระบบ Smart public service เพื่ อเพิ่ ม Speed และรอยยิ้ มการ
บริการบนระบบดิจิทัล อาทิ คลินิกพาณิชย์บริการธุรกิจเพื่อ SMEs และ Startup การจัดท้าสิ่งอ้านวยความ
สะดวกเพื่อการบริการธุรกิจผ่านระบบดิจิทัล การสร้างเวที Business Matching เพื่อ SMEs และ Start up
การพัฒนา Platform digit เพื่อการตลาด SMEs และ Start up
4) พัฒนาการบริหารทันสมัยและมีธรรมาภิบาล ระบบติดตามและประเมินผลการ
ด้าเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์จังหวัดภูเก็ต ส่งเสริมการสร้างแผนแม่บทการพัฒนาเมืองภูเก็ต 20 ปี
เพื่อการวางทิศทางจังหวัดในอนาคต
4.3 พัฒนาศักยภาพระบบการจัดการความสงบเรียบร้อยสู่เมืองแห่งความปลอดภัย
มาตรการ และแนวทางการด้าเนินงาน
1) สนั บสนุ นการพั ฒ นาเมื องภู เก็ ตให้ มี ระบบการเฝ้ าระวังก่อการร้ายในเมื องที่
ทันสมัยและเป็นสากลทั้งที่พื้นที่เข้าออกเมืองทางบก ทางน้้า และทางอากาศ
- จัดซื้ออุปกรณ์ ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและประชาชนผู้ประสบภัยทางทะเล
และทางอากาศ เช่น เฮลิคอปเตอร์ เรือกู้ภัยที่ทันสมัย รถดับเพลิงส้าหรับอาคารสูง โดรน (ในกรณีเกิดเหตุ
เกิดภัยในที่สูง หรือทางทะเล) ชุดเครื่องเฝ้าติดตามธรณีพิบัติ
- สนั บ สนุ น การจั ดหาเรือตรวจการชายฝั่ งในการดูแลรักษาความปลอดภั ย
ประชาชนและนักท่องเที่ยวรวมทั้งการรักษาความมั่นคงของจังหวัดภูเก็ต
- การพั ฒ นาระบบตรวจอั ตโนมั ติ ด้ านความมั่ น คงทางบก (อุ โมงค์ อั จฉริยะ
ส้ าหรั บ Scan รถ/ช่ อ งทางพิ เศษในการตรวจรถอั ต โนมั ติ -ด่ านท่ าฉั ต รไชย) เพื่ อ ยกระดั บ และเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถความปลอดภัย ด้านความมั่นคง
- พัฒนาด่านตรวจประจ้าท่าเรือในจังหวัดภูเก็ต (Walk Through บุคคลและ
สิ่งของที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดภูเก็ตโดยทางเรือ)
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5) แผนงานสาคัญเพื่อการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาของจังหวัด
5.1 พัฒนาคนภูเก็ต เป็นคนคุณภาพ เพื่อชุมชนมั่นคง มั่งคั่ง สู่การสร้างสังคมอนาคต
อย่างยั่งยืน
- โครงการสานสั ม พั น ธ์ บ้ า นพี่ สู่ บ้ า นน้ อ ง และ ITOP FORUM (Inter-Islands

Tourism Policy Forum) เพื่อส่งเสริมศักยภาพของภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวระดับโลก
- โครงการรักภูเก็ต
- โครงการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีงานท้าในช่วงปิดภาคเรียนหรือช่วงว่าง
จากการเรียน
- โครงการผู้สูงอายุเมืองภูเก็ตด้าเนินชีวิตอย่างผาสุก
- โครงการส่งเสริมประเพณีถือศีลกินผัก จังหวัดภูเก็ต
- โครงการวัฒนธรรมสร้างสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทย
- โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพแก่บุคลากรด้านการท่องเที่ยวและการบริการเพื่อ
เตรียมความพร้อมสู่ไทยแลนด์ 4.0
- โครงการสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายด้านการบังคับคดีและกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง
ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
- โครงการส่งเสริมสิทธิฯ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ที่ประชาชนควร
รู้ตามกฎหมาย เพื่อน้าสู่มิติการคุ้มครองสิทธิฯ ให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง และลดความเหลื่อมล้้าในสังคม
- โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์จังหวัดภูเก็ต
- โครงการพัฒนาศักยภาพคนและพัฒนามาตรฐานการโรงแรม จังหวัดภูเก็ต
- โครงการการจัดท้าวารสารศิลปวัฒนธรรมภูเก็ต อันดามัน
- โครงการการเสริมสร้างสันติสุขในสังคมภูเก็ต สังคมพหุวัฒนธรรม
- โครงการส่ งเสริม การพั ฒ นาศั ก ยภาพการบริก ารสู่ พ หุ สั ง คมของบุ ค ลากรใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
5.2 แผนงานภูเก็ตเมืองแห่งความสงบเรียบร้อยและปลอดภัย (Phuket Safety City)
- โครงการส่งเสริมความรู้จากรั้วโรงเรียนสู่การสร้างรั้วป้องกันอาชญากรรมใน
พื้นที่จังหวัดภูเก็ต
- โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ รู้เท่าทันการป้องกันอาญากรรมทางสังคม
- โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ผู้ประกอบการการท่องเที่ยว : เที่ยวภูเก็ต

ปลอดภัย อุ่นใจ ตลอดการท่องเที่ยว
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวทางทะเลอันดามัน
- โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)

259

- โครงการการเฝ้าระวังธรณีพิบัติในจังหวัดภูเก็ต
- โครงการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติในสถานศึกษา
- โครงการพัฒนาศักยภาพการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล
- โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- โครงการสถานศึกษาต้นแบบความปลอดภัยทางถนน
- โครงการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
- โครงการภูเก็ตสังคมเมืองแห่งความปลอดภัยอย่างยั่งยืน
- โครงการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
- โครงการจัดท้าศูนย์ข้อมูลปฏิบัติการเพื่อการตัดสินใจ (War Room) ของจังหวัดภูเก็ต
- โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินและเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ
- โครงการรักภูเก็ต
- โครงการภูเก็ตสังคมเมืองแห่งความปลอดภัย

ส่วนที่ 3
3. แบบสรุปบัญชีรายการชุดโครงการ และแบบสรุปโครงการ
แบบย่อ (Project Brief)
3.1 แบบฟอร์มการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด (แบบ จ.1)
3.2 แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) (แบบ จ.1-1)
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3. แบบสรุปบัญชีรายการชุดโครงการ แบบ จ.1 และแบบสรุปโครงการโดยย่อ
(Project Brief) แบบ จ.1-1
3.1 แบบฟอร์มการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับทบทวน)
เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด : ศูนย์กลางการท่องเที่ยว การศึกษา นวัตกรรมบริการในระดับมาตรฐานนานาชาติ
และการพัฒนาที่ยั่งยืน (A hub of international standard for sustainable
development of tourism, education, and innovations in service
providing)
ประเด็น
การพัฒนา
1. การพัฒนา
สู่เมืองเศรษฐกิจ
ที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม และ
บริการมูลค่าสูง
ระดับนานาชาติ
(Value based
economy and
high value
service)

แผนงาน
1. การพัฒนา
อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวระดับโลก
(World Class
Tourism Industry
Project) และ
International
Sport City
2. ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจชุมชน
และสินค้าเกษตร
ที่มีศักยภาพใน
การแข่งขันของ
จังหวัดภูเก็ต

3. ศูนย์กลาง
การจัดการศึกษา
นานาชาติจังหวัด
ภูเก็ต (Phuket
International
Education Hub)

ค่าเป้าหมาย
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
2561
2562
2563
2564
2565 2561-2565
1. จานวนรายได้จากการ ร้อยละ 3 ร้อยละ 3 ร้อยละ 9 ร้อยละ 14 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20
ตัวชี้วัดของ
แผนงาน

ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

2. จานวนรายได้
ร้อยละ 2 ร้อยละ 2.5 ร้อยละ 3 ร้อยละ 3.5 ร้อยละ 4
จากการพัฒนาสินค้า
เกษตรที่มีศักยภาพของ
จังหวัดภูเก็ต
3.จานวนรายได้
ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 ร้อยละ 10
จากการจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อ
การท่องเที่ยว
4. จานวน Start up ใน 50
50
50
50
50
กลุ่มบริการที่มี
คุณภาพสูง จานวน 3
กลุ่มอาชีพ ได้แก่ กลุ่ม
ธุรกิจอาหาร กลุ่มธุรกิจ
โรงแรมและบริการ
กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว
5. อัตราการเติบโตของ N/A เพิ่มปีละ เพิ่มปีละ เพิ่มปีละ เพิ่มปีละ
เศรษฐกิจชุมชน
2%
2%
2%
2%

6. จานวนรายได้
จากการจัดการศึกษา
นานาชาติใน
ระดับอุดมศึกษาของ
จังหวัดภูเก็ต

ร้อยละ 2 ร้อยละ 3 ร้อยละ 4

ร้อยละ 4

เพิม่ ขึ้น
ร้อยละ
10/ปีจาก
ปีที่ผ่านมา
250

เพิ่ม
8%

ร้อยละ 5 ร้อยละ 6 ร้อยละ 6

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
ประเด็น
การพัฒนา

แผนงาน

4. เมืองบริการ
ทางการแพทย์
ระดับนานาชาติ
(International
Medical city)
2. การพัฒนา 5. การพัฒนา
เมืองเพื่อรองรับ โครงข่ายระบบ
การเติบโตที่
การคมนาคม
ทันสมัย และ
และโลจิสติกส์
เป็นมิตรกับ
ทางทะเล-ทางบก
สิ่งแวดล้อม
(Smart City)

ตัวชี้วัดของ
แผนงาน
7. จานวนผู้ใช้บริการ
ชาวต่างชาติที่มาใช้
บริการทางการแพทย์
ของจังหวัด
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ค่าเป้าหมาย
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
2561
2562
2563
2564
2565 2561-2565
เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 ร้อยละ 25

8. จานวนของการดาเนิน 1 โครงการ
โครงการขนาดใหญ่เพื่อ
การพัฒนาเมืองสู่อนาคต
ที่มีความเจริญด้านการ
คมนาคมและโลจิสติกส์ที่มี
มาตรฐานตามแผนงาน
การพัฒนาเมืองของ
จังหวัด
6. ภูเก็ต เมืองน่า 9. จานวนของการดาเนิน 1 โครงการ
โครงการขนาดใหญ่เพื่อ
อยู่ ทันสมัย
การพัฒนาสูเ่ มืองน่าอยู่
ทันสมัย
10. ความสาเร็จ
7. ภูเก็ต เกาะ
ร้อยละ 1
สะอาดและเป็น ของการทวงคืนพื้นที่ป่า
มิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม้
ร้อยละ
(Phuket Clean & 11. จานวนชายหาด
100
Green Island) ที่ได้รับการจัดระเบียบ

3) การพัฒนาคน
สังคม บริการรัฐ
และการจัดการ
ความมั่นคง ความ
ปลอดภัยและ
ความสงบ
เรียบร้อย (Human
resource, Social
development
and Security
Management)

8. พัฒนาคนภูเก็ต
เป็นคนคุณภาพ
เพื่อชุมชนมั่นคง
มั่งคั่ง สู่การสร้าง
สังคมอนาคตอย่าง
ยั่งยืน

1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ 5โครงการ

1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ 5โครงการ

ร้อยละ 1 ร้อยละ 1 ร้อยละ 1 ร้อยละ 1 ร้อยละ 5
ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

12. จานวนประชาชนที่
N/A
2,000
2,000
2,000
2,000
8,000
ได้รับการพัฒนา
ให้มีทักษะสากลต่อปี
(เป็นภาษาอังกฤษ/
English)
13. จานวนที่เพิ่มขึ้น
N/A
500
500
500
500
2,000
แรงงานคุณภาพ
ในระดับนวัตกรรม เพื่อ
รองรับการพัฒนาเมือง
14. จานวนประชาชนที่
N/A
2,000
2,000
2,000
2,000
8,000
ได้รับการพัฒนา
ให้มีอัตลักษณ์
คนตงห่อ
9. ภูเก็ตเมืองแห่ง 15. อัตราการลดลงของ ลดลง 4% ลดลง 6% ลดลง 8% ลดลง 10% ลดลง 12% ลดลง 12%
ความสงบเรียบร้อย ปัญหาอาชญากรรมที่มีต่อ
ชีวิตและทรัพย์สิน
และปลอดภัย
14%
13%
12%
11% ลดลง 4%
(Phuket Safety City) 16. อัตราการลดลงของ 15%
ปัญหาการบาดเจ็บและ
เสียชีวิตของประชาชน
นักท่องเที่ยวจากอุบัติเหตุ
ทางถนนต่อประชากร
แสนคน

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)

262

บัญชีรายการชุดโครงการ

แผนงาน/โครงการ

แหล่ง
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

งบประมาณดาเนินการ (พ.ศ.)
หน่วย
ดาเนินการ

2561

2562

2563

2564

2565

2561-2565

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาสู่เมืองเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และบริการมูลค่าสูงระดับนานาชาติ (Value based economy and high value service)
แผนงานที่ 1 การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระดับโลก
1.

2.

5.

6.

7.

8.

9.

โครงการพัฒนา
เมืองและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์
เพื่อการ
ท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ในเขต
เทศบาลนคร
ภูเก็ต (บ้านชาร์
เตอร์ดแบงค์)
(ระยะที1่ )
โครงการพัฒนา
ยกระดับคุณภาพ
อาหารและ
คุณภาพชีวิต
เพื่อนครแห่งการ
ท่องเที่ยวด้าน
อาหารเชิง
สร้างสรรค์ภูเก็ต
(Phuket City of
Gastronomy)
โครงการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว
ใหม่ผาหินดา
จังหวัดภูเก็ตผ่าน
กระบวนการการ
มีส่วนร่วมของ
ชุมชน
โครงการ
ยกระดับ
ศักยภาพในการ
แข่งขันด้านการ
ท่องเที่ยวอันดา
มัน
โครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ด้าน
อาหารและเวช
สาอางในรูปแบบ
ใหม่ ภายใต้
มาตรฐาน อย.
และมาตรฐานฮา
ลาล
โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากรด้านการ
บริการเพื่อ
ยกระดับการ
ท่องเที่ยวชุมชน
โครงการการ
พัฒนาเส้นทาง
ท่องเที่ยวทาง
ทะเลในกลุ่ม
จังหวัดอันดามัน

1

2

สานักงาน
โยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัด
ภูเก็ต

-

9,000,000

-

-

-

9,000,000

1

2

สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดภูเก็ต/
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต

-

-

8,143,800

-

-

8,143,800

1

2

ที่ว่าการ
อาเภอเมือง
ภูเก็ต

-

-

-

41,000,000

-

41,000,000

1

2

มอ.วิทยาเขต
ภูเก็ต

-

-

-

40,240,000

1

2

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต

-

-

-

12,750,000

2,750,000

15,500,000

1

2

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต

-

-

-

2,907,000

-

2,907,000

1

2

ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
ภูเก็ต

-

-

-

15,000,000

-

15,000,000

40,240,000

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
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แผนงาน/โครงการ
10.

11.

12.

13.

14.

15.

โครงการการ
ยกระดับการ
ท่องเที่ยวชุมชน
อันดามันสู่การ
เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวชุมชน
ท่องเที่ยวกลุ่ม
จังหวัดอันดามัน
(Local
Experience)ใน
ระดับนานาชาติ
โครงการภูเก็ต
เมืองแห่งการ
ออกแบบ การ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวด้วย
วัฒนธรรมและ
การออกแบบ
อย่างสร้างสรรค์
(Phuket Design
City : A
development
of tourism
industry
through
cultural and
Creative
Design)
โครงการศูนย์
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ด้านการ
ท่องเที่ยวระดับ
นานาชาติ
โครงการจัดตั้ง
หอจดหมายเหตุ
ภูเก็ตเพื่อ
รวบรวมและ
เผยแพร่องค์
ความรู้ อัต
ลักษณ์ต้นทุนทาง
วัฒนธรรมเพื่อ
การท่องเที่ยว
ภูเก็ต
โครงการ
ยกระดับคุณภาพ
บริการและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวกลุ่ม
ไมซ์จังหวัดภูเก็ต
โครงการ
ศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ จังหวัด
ภูเก็ต (Phuket
Wellness
Tourism
Information
Center)

งบประมาณดาเนินการ (พ.ศ.)

แหล่ง
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วย
ดาเนินการ

1

2

1

2561

2562

2563

2564

2565

2561-2565

ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
ภูเก็ต

-

-

-

18,000,000

-

18,000,000

2

คณะวิเทศ
ศึกษาและ
วิทยาลัยการ
คอมพิวเตอร์/
มอ.วิทยาเขต
ภูเก็ต

-

-

-

5,000,000

-

5,000,000

1

2

คณะวิเทศ
ศึกษา/มอ.
วิทยาเขตภูเก็ต

-

-

-

6,500,000

-

6,500,000

1

2

คณะวิเทศ
ศึกษา/มอ.
วิทยาเขตภูเก็ต

-

-

-

20,000,000

-

20,000,000

1

2

คณะการ
บริการและ
การท่องเที่ยว/
มอ.วิทยาเขต
ภูเก็ต

-

-

-

9,000,000

-

9,000,000

1

2

สานักงาน
วิทยาเขต
ภูเก็ต/มอ.
วิทยาเขตภูเก็ต

-

-

-

5,300,000

-

5,300,000

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
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แผนงาน/โครงการ
16.

17.

18.

โครงการส่งเสริม
ภาพลักษณ์เมือง
ภูเก็ต City of
Gastronomy
โดยใช้ City Icon
Phuket lobster
1) กิจกรรม
ประกวด
ออกแบบรูปปั้น
ขนาดเล็ก “น้อง
ร่อย”
โครงการพัฒนา
และสร้างอัต
ลักษณ์จังหวัด
ภูเก็ตเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยว
(4DNA)
1) กิจกรรม
อบรม "ถอดรหัส
การพัฒนาภูเก็ต
อย่างยั่งยืน
(4DNA)
2) กิจกรรม
อบรมพัฒนา
ศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากรด้านการ
สื่อสารข้อมูลด้วย
ภาพ (Info
Graphic)
3) กิจกรรม
สัมมนาเชิง
ปฏิบัติการพร้อม
จัดทาหนังสือ
คู่มือยุทธศาสตร์
การพัฒนา
จังหวัดภูเก็ตใน
ระยะยาว
(Phuket Model
: 4M3S)
4) กิจกรรมจัดทา
เอกสารสิ่งพิมพ์
สื่อวิดิทัศน์
ประชาสัมพันธ์
จังหวัดภูเก็ต
โครงการส่งเสริม
เชื่อมโยงการค้า
การลงทุนเพื่อ
เสริมสร้างการ
ท่องเที่ยวกับกลุ่ม
ประเทศอาเซียน
+3

งบประมาณดาเนินการ (พ.ศ.)

แหล่ง
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วย
ดาเนินการ

1

2

สานักงาน
จังหวัดภูเก็ต/
ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
ภูเก็ต

2561

2562

2563

2564

2565

2561-2565

-

-

-

6,500,000

-

6,500,000

-

4,500,000

-

3,900,000

6,500,000

1

2

สานักงาน
จังหวัดภูเก็ต

-

-

-

4,500,000

900,000

400,000

722,000

2,478,000

1

2

สานักงาน
พาณิชย์จังหวัด
ภูเก็ต

-

-

-

3,900,000

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
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19.

1) กิจกรรม
ยกระดับ
ผู้ประกอบการ
ด้วยระบบ
DIGITAL ต่อยอด
Smart SMEs
และ Start up
ด้วยระบบตลาด
การค้าออนไลน์
สร้างแรงบันดาล
ใจด้วยเครือข่าย
ออนไลน์เมกะ
เซลส์ (Mega
Sale)
2) กิจกรรมการ
พัฒนา Digital
Platform
Online
เชื่อมโยงธุรกิจ
B2B ให้เป็น
One Stop
Service
3) กิจกรรมแสดง
และจาหน่าย
สินค้า ประชุม
เจรจาธุรกิจ
เชื่อมโยงการค้า
การลงทุนและ
การท่องเที่ยว
ภายใต้กรอบ
สัญญาบ้านพี่
เมืองน้อง และ
ITOP FORUM
ในกลุ่มประเทศ
อาเซียน + 3
4) กิจกรรมจัด
แสดงและ
จาหน่ายสินค้า
และบริการ
สุขภาพ
(Wellness City)
และสินค้าอื่นๆ
ในงานเทศกาล
สาคัญจังหวัด
ภูเก็ต
5) กิจกรรม
ประเมินผล
โครงการ/
รายงานผลการ
ดาเนินงาน
โครงการเฝ้า
ระวัง ควบคุม
ป้องกันอันตราย
จากสัตว์ เพื่อ
ความปลอดภัย
ในพื้นที่ท่องเที่ยว
จังหวัดภูเก็ต

แหล่ง
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

งบประมาณดาเนินการ (พ.ศ.)
หน่วย
ดาเนินการ

2561

2562

2563

2564

2565

2561-2565

-

1,258,800

1,111,320

500,000

2,000,000

260,000

28,680

1

2

สานักงานปศุ
สัตว์จังหวัด
ภูเก็ต

-

-

-

1,258,800
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20.

21.

1) กิจกรรมเฝ้า
ระวัง ควบคุม
ป้องกันอันตราย
จากสัตว์ เพื่อ
ความปลอดภัย
ในพื้นที่ท่องเที่ยว
จังหวัดภูเก็ต
โครงการระบบ
สารสนเทศ
ศาสตร์บริหาร
และท่องเที่ยว
อัจฉริยะภูเก็ต
1) กิจกรรม
คลังข้อมูล
สาหรับระบบ
วิเคราะห์
พฤติกรรมความ
สนใจของ
นักท่องเที่ยวใน
จังหวัดภูเก็ต
2) กิจกรรม
ยกระดับ
มูลค่าเพิ่มให้กับ
แหล่งท่องเที่ยว
ในจังหวัดภูเก็ต
โครงการ
ยกระดับขีด
ความสามารถ
การแข่งขันการ
ท่องเที่ยวเชิง
อาหารในเมือง
ท่องเที่ยวหลัก
1) กิจกรรมจัดตั้ง
ศูนย์ศึกษาและ
พัฒนาข้อมูล
ประวัติศาสตร์
ด้านอาหาร
ศิลปะ วัฒนธรรม
และวรรณกรรม
ของจังหวัดภูเก็ต
2) กิจกรรมจัดตั้ง
ศูนย์ฝึกอบรม
ด้านอาหารและ
ธุรกิจอาหารใน
ภูมิภาคอันดามัน
3) กิจกรรมการ
พัฒนาและ
เผยแพร่เส้นทาง
ท่องเที่ยวเชิง
อาหาร
4) กิจกรรม
ส่งเสริมและ
ประชาสัมพันธ์
อาหารภูเก็ตสู่
ตลาดโลก

แหล่ง
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

งบประมาณดาเนินการ (พ.ศ.)
หน่วย
ดาเนินการ

2561

2562

2563

2564

2565

2561-2565

-

30,000,000

-

17,000,000

1,258,800

1

2

มหาวิทยาลัย
สงขลา
นครินทร์
วิทยาเขตภูเก็ต

-

-

-

30,000,000

23,800,000

6,200,000

1

2

มหาวิทยาลัย
สงขลา
นครินทร์
วิทยาเขตภูเก็ต

-

-

-

17,000,000

4,000,000

3,260,700

3,534,000

3,014,700
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22.

23.

24.

5) กิจกรรม
ส่งเสริมและ
พัฒนาวัตถุดิบ
อาหารที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม
โครงการพัฒนา
ระบบเฝ้าระวัง
ความปลอดภัย
ด้านอาหารใน
แหล่งท่องเที่ยว
จังหวัดภูเก็ต

1) กิจกรรม
พัฒนาระบบ
ความปลอดภัย
ด้านอาหารใน
แหล่งท่องเที่ยว
จังหวัดภูเก็ต
2) กิจกรรมการ
เฝ้าระวังความ
ปลอดภัยใน
อาหารจังหวัด
ภูเก็ต
โครงการก่อสร้าง
ศูนย์ประชุมและ
นิทรรศการ
นานาชาติภูเก็ต
โครงการจัดงาน
มหกรรมอาหาร
นานาชาติ
(International
Street food
2019)

แหล่ง
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

งบประมาณดาเนินการ (พ.ศ.)
หน่วย
ดาเนินการ

2561

2562

2563

2564

2565

2561-2565

-

4,100,000

3,190,600

1

2

สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดภูเก็ต/
มหาวิทยาลัยส
งขลานครินทร์
วิทยาเขตภูเก็ต

-

-

-

4,100,000

2,982,000

1,117,400

2

2

สานักงานธนา
รักษ์พื้นที่ภูเก็ต

2,338,000,000

-

-

-

-

2,338,000,000

2

2

สานักงาน
ปลัดกระทรวง
การท่องเที่ยว
และกีฬา/
สานักงานการ
ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
ภูเก็ต/เทศบาล
นครภูเก็ต

-

15,000,000

-

-

-

15,000,000

สานักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ/
มหาวิทยาลัยส
งขลานครินทร์
วิทยาเขตภูเก็ต
สานักงาน
ปลัดกระทรวง
การท่องเที่ยว
และกีฬา/สนง.
การท่องเที่ยว
และกีฬา
จังหวัดภูเก็ต/
เทศบาลนคร
ภูเก็ต

-

50,000,000

-

-

-

50,000,000

-

200,000,000

-

-

-

200,000,000

25.

โครงการส่งเสริม
การท่องเที่ยว
กลุ่มไมซ์จังหวัด
ภูเก็ต

2

2

26.

โครงการก่อสร้าง
ที่ประดิษฐานเจ้า
แม่กวนอิมและ
สะพานทางเชื่อม

2

2
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งบประมาณดาเนินการ (พ.ศ.)

แหล่ง
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วย
ดาเนินการ

2561

2562

2563

2564

2565

2561-2565

27.

โครงการพัฒนา
พิพิธภัณฑ์เหมือง
แร่เป็นแลนด์
มาร์คท่องเที่ยว
แห่งใหม่ของ
จังหวัดภูเก็ต

2

2

สานักงาน
ปลัดกระทรวง
การท่องเที่ยว
และกีฬา/
เทศบาลเมือง
กะทู้

-

4,000,000,000

-

-

-

4,000,000,000

28.

โครงการ Smart
City เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการ
บริหารจัดการ
ด้านการ
ท่องเที่ยวสู่
มาตรฐานสากล

2

2

-

1,020,615,282

-

-

-

1,020,615,282

29.

โครงการสร้าง
และพัฒนา
Sport
Complex เพื่อ
ส่งเสริมให้ภูเก็ต
เป็น Sport
Tourism Hub

2

2

สานักงาน
ปลัดกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและ
สังคม/
สานักงาน
ส่งเสริม
เศรษฐกิจ
ดิจิทัล สาขา
ภาคใต้ตอนบน
สานักงาน
ปลัดกระทรวง
การท่องเที่ยว
และกีฬา/
ททท.ภูเก็ต

-

2,500,000,000

-

-

-

2,500,000,000

30.

โครงการ
ศึกษาวิจัย
วิเคราะห์
พฤติกรรม
นักท่องเที่ยวกลุ่ม
อันดามัน
กรณีศึกษา :
จังหวัดภูเก็ต

2

2

สานักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ/
มหาวิทยาลัยส
งขลานครินทร์
วิทยาเขตภูเก็ต

-

-

34,751,900

-

-

34,751,900

31.

โครงการ
ศูนย์กลางการ
พัฒนาบุคลากร
รองรับการ
ท่องเที่ยวและ
การบริการมูลค่า
สูงระดับ
นานาชาติ

2

2

สานักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ/
มหาวิทยาลัยส
งขลานครินทร์
วิทยาเขตภูเก็ต

-

-

31,700,000

-

-

31,700,000

32.

โครงการพัฒนา
มาตรฐานและ
ทักษะทาง
วิชาชีพบุคลากร
ด้านการ
ท่องเที่ยวให้
สามารถรองรับ
นักท่องเที่ยว
ระดับนานาชาติ
ของจังหวัดภูเก็ต
กระบี่ ตรัง พังงา
และสตูล
(Andaman
Cluster)

2

2

สานักงานการ
ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
ภูเก็ต/สมาคม
โรงแรมไทย
ภาคใต้

-

-

3,974,500

-

-

3,974,500
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งบประมาณดาเนินการ (พ.ศ.)

แหล่ง
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วย
ดาเนินการ

2561

2562

2563

2564

2565

2561-2565

33.

โครงการจัดงาน
Andaman
Travel Trade
2020

2

2

สภา
อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว
จังหวัดภูเก็ต/
สานักงานการ
ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
ภูเก็ต

-

-

30,000,000

-

-

30,000,000

34.

โครงการส่งเสริม
การท่องเที่ยว
กลุ่มไมซ์จังหวัด
ภูเก็ต

2

2

มหาวิทยาลัยส
งขลานครินทร์
วิทยาเขตภูเก็ต

12,183,000

12,792,150

13,431,758

14,103,345

14,808,513

67,318,766

35.

โครงการจัดตั้ง
ศูนย์พัฒนา
ศักยภาพ
มัคคุเทศก์อาชีพ
ภาคใต้

2

2

มหาวิทยาลัยส
งขลานครินทร์
วิทยาเขตภูเก็ต

30,000,000

31,500,000

33,075,000

34,728,750

36,465,188

165,768,938

36.

โครงการพัฒนา
สนับสนุนการ
ท่องเที่ยวเชิง
อาหาร

2

2

มหาวิทยาลัยส
งขลานครินทร์
วิทยาเขตภูเก็ต

11,235,800

11,797,590

12,387,470

13,006,843

13,657,185

62,084,888

37.

โครงการพัฒนา
บุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยวเฉพาะ
ในพื้นที่กลุ่ม
จังหวัดภาคใต้
ฝั่งอันดามัน
โครงการ Smart
Education for
st
the 21

2

2

มหาวิทยาลัยส
งขลานครินทร์
วิทยาเขตภูเก็ต

10,000,000

10,500,000

11,025,000

11,576,250

12,155,063

55,256,313

2

3

มหาวิทยาลัยส
งขลานครินทร์
วิทยาเขตภูเก็ต

45,594,000

47,873,700

93,467,703

186,935,406

373,870,809

747,741,618

39.

โครงการ
ปรับปรุงศาลา
กลางหลังเก่า
และปรับปรุงภูมิ
ทัศน์โดยรอบเป็น
แหล่งท่องเที่ยว
ทาง
ประวัติศาสตร์

2

2

สานักงาน
จังหวัดภูเก็ต/
กรมโยธาธิการ
และผังเมือง/
สานักงาน
โยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัด
ภูเก็ต

-

-

100,000,000

100,000,000

-

200,000,000

40.

โครงการจัดการ
ประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ
“การจัดการ
ท่องเที่ยวเพื่อ
ความสนใจ
พิเศษ”
โครงการจัดตั้ง
ศูนย์วิทยาศาสตร์
ฮาลาลอันดามัน

2

2

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต

-

-

1,000,000

-

-

1,000,000

2

2

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต

-

-

8,000,000

50,000,000

40,000,000

98,000,000

38.

41.
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42.

43.

44.

45.

46.

โครงการส่งเสริม
การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ผ้าพื้น
ถิ่นต้นแบบใน
รูปแบบดิจิทัลเชิง
เพื่อการเรียนรู้วิถี
ชุมชนและ
ประชาสัมพันธ์
สถานที่ท่องเที่ยว
สร้างสรรค์ ใน
ชุมชน
โครงการการ
ส่งเสริมศักยภาพ
ชุมชนพื้นที่
ภาคใต้ตอนบน สู่
การจัดการ
ท่องเที่ยวชุมชน
เพื่อความ
เข้มแข็ง มั่งคง
ยั่งยืน
โครงการการ
พัฒนารูปแบบ
การท่องเที่ยว
โดยชุมชน สู่
“ท่องเที่ยวชุมชน
อัจฉริยะ”
Phuket CBTs
Transformativ
e Model to
“Smart
Community –
base Tourism
(Smart CBT) ”
โครงการการ
พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล (Big
Data) กลุ่ม
นักท่องเที่ยวชาว
จีนระดับบนเพื่อ
กลยุทธ์ในการ
Re-Branding
และ RePositioning
สินค้าและบริการ
ในพื้นที่ท่องเที่ยว
ระดับภาค
โครงการการ
จัดทาฐานข้อมูล
และคุณสมบัติ
เชิงหน้าที่ของ
อาหารท้องถิ่นใน
กลุ่มจังหวัดอัน
ดามัน

งบประมาณดาเนินการ (พ.ศ.)

แหล่ง
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วย
ดาเนินการ

2

2

2

2561

2562

2563

2564

2565

2561-2565

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต

-

-

12,698,500

12,698,500

-

25,397,000

2

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต

-

-

12,500,000

12,500,000

-

25,000,000

2

2

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต

-

-

5,000,000

-

-

5,000,000

2

2

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต

-

-

6,450,000

-

-

6,450,000

2

2

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต

-

-

20,000,000

20,000,000

-

40,000,000

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
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แหล่ง
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วย
ดาเนินการ

โครงการ
ประติมากรรม
สัญลักษณ์ 9
เมืองรอง
เชื่อมต่อ 3 ตอน
ภาคใต้เพื่อ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเมือง
รองเชิง
สร้างสรรค์
โครงการการ
จัดการ
ศิลปวัฒนธรรม
สิ่งแวดล้อมและ
นวัตกรรมเพื่อ
การท่องเที่ยว
แบบยั่งยืน
โครงการการ
บริหารจัดการ
การท่องเที่ยว
โดยชุมชนอย่าง
ยั่งยืน
โครงการการ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพโดย
ชุมชนอย่างยั่งยืน
โครงการ
ประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยว
โครงการจัด
ระเบียบของการ
ประกอบอาชีพ
พัฒนาศูนย์
เรียนรู้ศูนย์
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลการ
ท่องเที่ยว
โครงการจัดทา
แผนพัฒนาการ
ท่องเที่ยวชุมชน
ตาบลป่าคลอก
โครงการ
มัคคุเทศก์น้อย
โครงการก่อสร้าง
ลานจอดรถหน้า
หาดในยาง

2

2

2

โครงการ
ประกวด
ถ่ายภาพเกาะ
ปริงเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยว
โครงการ
ท่องเที่ยวเชิง
เกษตร

แผนงาน/โครงการ
47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.
55.

56.

57.

งบประมาณดาเนินการ (พ.ศ.)
2561

2562

2563

2564

2565

2561-2565

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต

-

-

18,000,000

36,000,000

27,000,000

81,000,000

2

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต

-

-

15,000,000

15,000,000

10,000,000

40,000,000

2

2

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต

-

-

5,100,000

5,100,000

-

10,200,000

2

2

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต

-

-

9,578,300

9,682,200

11,706,800

30,967,300

3

2

อบต.เชิงทะเล

30,000

30,000

30,000

30,000

-

120,000

3

2

เทศบาลตาบล
ป่าคลอก

150,000

150,000

150,000

150,000

-

600,000

3

2

เทศบาลตาบล
ป่าคลอก

280,000

280,000

280,000

280,000

-

1,120,000

3

2

อบต.สาคู

15,000

15,000

15,000

15,000

-

60,000

3

2

อบต.สาคู

500,000

500,000

500,000

500,000

-

2,000,000

3

2

อบต.สาคู

30,000

30,000

30,000

30,000

-

120,000

3

2

อบต.สาคู

30,000

30,000

30,000

30,000

-

120,000

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)

272

บัญชีรายการชุดโครงการ

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณดาเนินการ (พ.ศ.)

แหล่ง
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วย
ดาเนินการ

2561

2562

2563

2564

2565

2561-2565

58.

โครงการจัดงาน
เทศกาลเปิดฤดู
การท่องเที่ยว

3

2

อาเภอกะทู้/
เทศบาลเมือง
ป่าตอง

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

-

20,000,000

59.

โครงการภูเก็ต
ไบค์วีค

3

2

อาเภอกะทู้/
เทศบาลเมือง
ป่าตอง

300,000

300,000

300,000

300,000

-

1,200,000

60.

โครงการส่งเสริม
การท่องเที่ยว
เมืองป่าตอง

3

2

อาเภอกะทู้/
เทศบาลเมือง
ป่าตอง

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

-

4,000,000

61.

โครงการจัดงาน
เทศกาลเปิด
ฤดูกาลท่องเที่ยว
หาดกมลา
โครงการจัดทา
ศูนย์บริการ
ข้อมูลข่าวสาร
สาหรับ
นักท่องเที่ยว
โครงการบริหาร
จัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวในเขต
เทศบาลเมืองกะ
ทู้
โครงการส่งเสริม
และพัฒนา
เยาวชนการ
ท่องเที่ยวประจา
ท้องถิ่น
โครงการเดินริม
เล
โครงการ
ประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยว
โครงการอบรม
และจัดระเบียบ
กลุ่มเรือหางยาว

3

2

อาเภอกะทู้/
อบต.กมลา

1,700,000

1,700,000

1,700,000

1,700,000

-

6,800,000

3

2

อาเภอกะทู้/
อบต.กมลา

500,000

500,000

500,000

500,000

-

2,000,000

3

2

อาเภอกะทู้/
ทม.กะทู้

4,000,000

4,000,000

4,000,000

4,000,000

-

16,000,000

3

2

เทศบาลตาบล
กะรน

50,000

50,000

50,000

50,000

-

200,000

3

2

500,000

500,000

500,000

500,000

-

2,000,000

3

2

เทศบาลตาบล
กะรน
เทศบาลตาบล
ราไวย์

400,000

250,000

250,000

250,000

-

1,150,000

3

2

เทศบาลตาบล
ราไวย์

100,000

100,000

100,000

100,000

-

400,000

68.

โครงการเทศกาล
อาหารตาบลป่า
คลอก

3

2

เทศบาลตาบล
ป่าคลอก

500,000

500,000

-

-

-

1,000,000

69.

โครงการส่งเสริม
และสนับสนุนส
ปาทรายบ้านไม้
ขาว
โครงการจัดการ
แข่งขันจักรยาน
วิบาก

3

2

อบต.เชิงทะเล

60,000

60,000

60,000

60,000

-

240,000

3

2

อาเภอกะทู้/
อบต.กมลา

100,000

100,000

100,000

100,000

-

400,000

โครงการ
ประชาสัมพันธ์
ด้านการ
ท่องเที่ยว
ประเพณีกินผัก

3

2

อาเภอกะทู้/
เทศบาลเมือง
กะทู้

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

-

4,000,000

62.

63.

64.

65.
66.

67.

70.

71.

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
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แผนงาน/โครงการ

งบประมาณดาเนินการ (พ.ศ.)

แหล่ง
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วย
ดาเนินการ

2561

2562

2563

2564

2565

2561-2565

72.

โครงการภูเก็ต
อันดามัน ฮาลา
ลเพื่อการ
ท่องเที่ยว

3

2

อบจ.ภูเก็ต/
สนง.
คณะกรรมการ
อิสลามฯ

-

5,000,000

5,000,000

5,000,000

-

15,000,000

73.

โครงการบูรณะ
ปรับปรุง
ศาลหลักเมือง
จังหวัดภูเก็ต
(เมืองใหม่)และ
สิ่งปลูกสร้าง
ประกอบ

3

2

อบจ.ภูเก็ต/
สานักงาน
วัฒนธรรม
จังหวัดภูเก็ต

-

6,200,000

6,200,000

6,200,000

-

18,600,000

74.

โครงการเมาลิด
สัมพันธ์จังหวัด
ภูเก็ต

3

2

อบจ.ภูเก็ต/
สนง
คณะกรรมการ
อิสลามฯ

-

1,528,100

1,528,100

1,528,100

-

4,584,300

75.

โครงการแข่งขัน
ฟุตซอล อบจ.
ภูเก็ตจูเนียร์คัพ

3

2

อบจ.ภูเก็ต

-

600,000

600,000

600,000

-

1,800,000

76.

โครงการก่อสร้าง
สนามกีฬากลาง
สะพานหิน

3

2

อบจ.ภูเก็ต/
เทศบาลนคร
ภูเก็ต

-

-

80,000,000

-

-

80,000,000

77.

โครงการก่อสร้าง
ศูนย์ประสานงาน
นักท่องเที่ยวและ
หอชมเมือง ณ
หาดป่าตอง
ซ่อมแซมและ
ปรับปรุงอาคาร
พิพิธภัณฑ์เหมือง
แร่ภูเก็ต
อนุรักษ์ส่งเสริม
และสนับสนุน
แหล่งวัฒนธรรม
และการ
ท่องเที่ยว
โครงการพัฒนา
อนุรักษ์แหล่ง
ท่องเที่ยวโรงสุรา
เก่า ณ
สวนสาธารณะ
ลานกีฬา @ อ.
กะทู้
โครงการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร
พิพิธภัณฑ์เหมือง
แร่ภูเก็ต
โครงการก่อสร้าง
อาคารศูนย์การ
ท่องเที่ยวชุมชน
ตาบลไม้ขาว
(หาดท่องเที่ยว
ชุมชนตาบลไม้
ขาว) ม.4

3

2

อบจ.ภูเก็ต/
เทศบาลเมือง
ป่าตอง

-

-

35,000,000

-

-

35,000,000

3

5

เทศบาลเมือง
กะทู้

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

50,000,000

3

2

เทศบาลเมือง
กะทู้

15,000,000

15,000,000

15,000,000

15,000,000

15,000,000

75,000,000

3

2

เทศบาลเมือง
กะทู้

5,000,000

9,800,000

9,800,000

9,800,000

9,800,000

44,200,000

3

5

เทศบาลเมือง
กะทู้

10,000,000

-

5,000,000

-

10,000,000

25,000,000

3

2

อบต.ไม้ขาว

-

-

4,000,000

-

-

4,000,000

78.

79.

80.

81.

82.

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
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แผนงาน/โครงการ

แหล่ง
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

งบประมาณดาเนินการ (พ.ศ.)
หน่วย
ดาเนินการ

2561

2562

2563

2564

2565

2561-2565

แผนงานที่ 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนและสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพในการแข่งขันของจังหวัดภูเก็ต
1.

2.

3.

4.

5.

โครงการเพิ่ม
ศักยภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร
และผลิตภัณฑ์
สนับสนุนการ
ท่องเที่ยว
โครงการส่งเสริม
พัฒนากลไก
การตลาด
ผลิตภัณฑ์
OTOP เพื่อ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว
โครงการ
พัฒนาการผลิต
สินค้าเกษตรที่มี
ศักยภาพในการ
แข่งขันผลิตภัณฑ์
และตลาดเพื่อ
การท่องเที่ยว

1

2

สานักงาน
เกษตรจังหวัด
ภูเก็ต

1,876,700

-

-

-

-

1,876,700

1

2

สานักงาน
พัฒนาชุมชน
จังหวัดภูเก็ต

3,862,500

2,478,300

2,334,100

-

-

8,674,900

1

2

-

9,215,000

-

-

-

9,215,000

โครงการ
ตรวจสอบ
มาตรฐานความ
ปลอดภัยของ
วัตถุดิบและ
ผู้ประกอบการ
อาหารผลิตภัณฑ์
ชุมชน – สินค้า
OTOP ในจังหวัด
ภูเก็ต
โครงการพัฒนา
ศักยภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร
ผลิตภัณฑ์ และ
นวัตกรรมเกษตร
ให้มีศักยภาพใน
การแข่งขันและ
สนับสนุนการ
ท่องเที่ยว

1

2

สานักงาน
ประมงจังหวัด
ภูเก็ต/
สานักงาน
เกษตรจังหวัด
ภูเก็ต/
สานักงานปศุ
สัตว์จังหวัด
ภูเก็ต/
ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์
น้าชายฝั่งเขต
5 ภูเก็ต
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต

-

58,300

-

-

-

58,300

1

2

สานักงาน
ประมงจังหวัด
ภูเก็ต,
สานักงานปศุ
สัตว์จังหวัด
ภูเก็ต,
สานักงาน
เกษตรจังหวัด
ภูเก็ต,
ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์
น้าชายฝั่งเขต
5 (ภูเก็ต),
สานักงาน
เกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด
ภูเก็ต

-

-

7,406,400

-

-

7,406,400

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
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แผนงาน/โครงการ

งบประมาณดาเนินการ (พ.ศ.)

แหล่ง
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วย
ดาเนินการ

2561

2562

2563

2564

2565

2561-2565

6.

โครงการเกษตร
ผสมผสานสู่
ความยั่งยืน

1

2

สานักงาน
เกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด
ภูเก็ต/
ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการ
เกษตรภูเก็ต/
สถานีพัฒนา
ที่ดินภูเก็ต

-

-

443,400

-

-

443,400

7.

โครงการศึกษา
ความเป็นไปได้
การเปิดตลาด
สินค้าเกษตร
ปลอดภัย

1

2

สานักงาน
เกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด
ภูเก็ต

-

-

-

1,350,000

-

1,350,000

8.

โครงการการ
พัฒนามาตรฐาน
ฮาลาลในมิติ
ต่างๆที่สอดคล้อง
กับบริบทของ
จังหวัดภูเก็ตและ
จังหวัดในฝั่งอัน
ดามัน (ปี 2)
1) กิจกรรม
อบรมเชิง
ปฏิบัติการ ด้าน
อาหารฮาลาล
และผลิตภัณฑ์ที่
ถูกสุขลักษณะ
ตามมาตรฐาน
GMP
โครงการ
ยกระดับธุรกิจ
บริการ รองรับ
การท่องเที่ยว
ระดับนานาชาติ
โครงการพัฒนา
ขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของอุตสาหกรรม
แปรรูป
การเกษตรใน
จังหวัดภูเก็ต
โครงการ
ปรับปรุงโรงฆ่า
สัตว์และพัฒนา
กระบวนการผลิต
มาตรฐาน GMP

1

2

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต

-

-

616,500

400,000

-

1,016,500

1

2

สานักงาน
พาณิชย์จังหวัด
ภูเก็ต

-

-

-

5,285,000

-

5,285,000

1

2

สานักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวัดภูเก็ต

-

-

-

1,711,000

-

1,711,000

1

2

สานักงานปศุ
สัตว์จังหวัด
ภูเก็ต และ
สานักงาน
เทศบาลนคร
ภูเก็ต

-

-

-

42,100,000

-

42,100,000

โครงการสินค้า
ปศุสัตว์ปลอดภัย
ใส่ใจผู้บริโภค

1

2

สานักงานปศุ
สัตว์จังหวัด
ภูเก็ต

-

-

-

92,740

-

92,740

9.

10.

11.

12.

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
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แผนงาน/โครงการ
13.

14.

15.

โครงการส่งเสริม
อาชีพชุมชนเพื่อ
วางแผนกระจาย
การพัฒนาให้เป็น
แหล่งอาหาร
ปลอดภัย สร้าง
นวัตกรรม แปร
รูป สู่การ
ท่องเที่ยว
โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ผลิตแพะครบ
วงจรและการ
ท่องเที่ยวเชิง
เกษตรจังหวัด
ภูเก็ต
1) กิจกรรม
พัฒนาการผลิต
แพะนม – แพะ
เนื้อ
2) กิจกรรม
พัฒนาการแปร
รูปผลิตภัณฑ์จาก
แพะนม – แพะ
เนื้อ
3) กิจกรรม
พัฒนาระบบการ
ผลิต การตลาด
โดยฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการและ
เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
แบรนด์ของ
ผลิตภัณฑ์
โครงการส่งเสริม
พัฒนากลไก
ตลาดผลิตภัณฑ์
OTOP เพื่อ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว
1) กิจกรรมจัด
แสดง สาธิต
OTOP Phuket
ในงานเทศกาล
ของจังหวัดภูเก็ต
2) กิจกรรมจัด
งานมหกรรม
OTOP Phuket

งบประมาณดาเนินการ (พ.ศ.)

แหล่ง
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วย
ดาเนินการ

1

2

1

2

1

2561

2562

2563

2564

2565

2561-2565

คณะ
เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม/
มอ.วิทยาเขต
ภูเก็ต

-

-

-

2,200,000

-

2,200,000

สานักงานปศุ
สัตว์จังหวัด
ภูเก็ต

-

-

-

10,625,620

-

10,625,620

2

-

-

-

4,832,800

-

1

2

-

-

-

3,543,000

-

1

2

-

-

-

2,249,820

-

1

2

-

-

-

2,498,600

-

1

2

-

-

-

336,600

-

1

2

-

-

-

2,162,000

-

สานักงาน
พัฒนาชุมชน
จังหวัดภูเก็ต

2,498,600

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)

277

บัญชีรายการชุดโครงการ
แหล่ง
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วย
ดาเนินการ

โครงการพัฒนา
สินค้าเกษตร
ผลิตภัณฑ์ และ
นวัตกรรม
การเกษตรให้มี
ศักยภาพในการ
แข่งขันและ
สนับสนุนการ
ท่องเที่ยว

1

2

สานักงาน
เกษตรจังหวัด
ภูเก็ต/
สานักงาน
ประมงจังหวัด
ภูเก็ต/
สานักงานปศุ
สัตว์จังหวัด
ภูเก็ต/
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต

1) กิจกรรม
พัฒนาการผลิต
สินค้าเกษตรที่มี
ศักยภาพในการ
แข่งขัน (แพะ
กุ้งมังกร
สับปะรดภูเก็ต
และสินค้าเกษตร
ทางเลือกใหม่)
2) กิจกรรมสร้าง
นวัตกรรมเกษตร
เพื่อสนับสนุน
ความมั่นคงทาง
อาหาร
3) กิจกรรม
เกษตรผสมผสาน
สู่ความยั่งยืน

1

แผนงาน/โครงการ
16.

17.

18.

งบประมาณดาเนินการ (พ.ศ.)
2561

2562

2563

2564

2565

2561-2565

-

-

-

18,251,500

-

18,251,500

2

-

-

-

15,777,130

-

1

2

-

-

-

2,074,180

-

1

2

-

-

-

378,200

-

4) กิจกรรมการ
ติดตาม
ประเมินผลและ
สรุปผลการ
ดาเนินงาน
โครงการ
โครงการ
พัฒนาการผลิต
สินค้าเกษตรที่มี
ศักยภาพในการ
แข่งขันและมี
มูลค่าสูง (กุง้
มังกร) และ
การตลาดเพื่อ
การท่องเที่ยว

1

2

-

-

-

21,990

-

2

2

กรมประมง/
สานักงาน
ประมงจังหวัด
ภูเก็ต/
ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์
น้าชายฝั่ง เขต
5 ภูเก็ต

-

4,043,960

-

-

-

4,043,960

โครงการพัฒนา
ยกระดับคุณภาพ
การท่องเที่ยว
โดยชุมชนมั่นคง
มั่งคั่งยั่งยืน

2

2

กรมการพัฒนา
ชุมชน/
สานักงาน
พัฒนาชุมชน
จังหวัดภูเก็ต

-

19,050,000

-

-

-

19,050,000
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แผนงาน/โครงการ

งบประมาณดาเนินการ (พ.ศ.)

แหล่ง
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วย
ดาเนินการ

2561

2562

2563

2564

2565

2561-2565

19.

โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
เครือข่ายการ
ท่องเที่ยวโดย
ชุมชน (CBT)
ของเขต
พัฒนาการ
ท่องเที่ยวอันดา
มัน

2

2

สนง.การ
ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
ภูเก็ต

-

-

-

10,000,000

-

10,000,000

20.

โครงการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน
ด้วยการ
ผสมผสานอาชีพ
หลัก สู่ทฤษฎี
ใหม่ ให้คนใต้
เข้มแข็ง

2

2

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต

-

-

12,854,000

12,854,000

-

25,708,000

21.

โครงการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จาก
นมแพะ

2

2

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต

-

-

5,000,000

10,000,000

10,000,000

25,000,000

22.

โครงการพัฒนา
พื้นที่เฉพาะ
ชุมชนบ้านป่า
ครองชีพ

2

2

กรมโยธาธิการ
และผังเมือง

-

-

-

48,194,000

-

48,194,000

23.

โครงการส่งเสริม
การจัดการสวน
ผลไม้ตาบลป่า
คลอก
โครงการส่งเสริม
การผลิตพืช
ปลอดภัยใน
ชุมชน
โครงการสืบสาน
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
โครงการขยาย
ผลหมู่บ้าน
เศรษฐกิจ
พอเพียง
โครงการสืบสาน
วิถีประมง
พื้นบ้าน “บาง
เทาไนท์ฟิชชิ่ง”
โครงการ
ฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานกลุ่ม
อาชีพประมง
โครงการส่งเสริม
จัดงานเทศกาล
ของดีตาบลสาคู

3

2

เทศบาลตาบล
ป่าคลอก

30,000

30,000

-

-

-

60,000

3

2

เทศบาลตาบล
ป่าคลอก

30,000

30,000

-

-

-

60,000

3

2

อบต.เทพ
กระษัตรี

15,000

15,000

15,000

15,000

-

60,000

3

2

อบต.เทพ
กระษัตรี

90,000

90,000

90,000

90,000

-

360,000

3

2

อบต.เชิงทะเล

200,000

200,000

200,000

200,000

-

800,000

3

2

เทศบาลตาบล
ป่าคลอก

200,000

200,000

-

-

3

2

อบต.สาคู

40,000

40,000

40,000

40,000

-

160,000

โครงการจัด
ระเบียบการ
จาหน่ายสินค้าใน
ที่สาธารณะ

3

2

อบต.ศรีสุนทร

150,000

150,000

150,000

150,000

-

600,000

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

400,000
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แผนงาน/โครงการ

งบประมาณดาเนินการ (พ.ศ.)

แหล่ง
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วย
ดาเนินการ

2561

2562

2563

2564

2565

2561-2565

31.

โครงการอาหาร
ปลอดภัยชุมชน
ใส่ใจสุขภาพ

3

2

อบต.เทพ
กระษัตรี

100,000

100,000

100,000

100,000

-

400,000

32.

โครงการอบรม
และส่งเสริม
อาชีพในเขต
เทศบาลตาบล
รัษฎา
โครงการ
ดาเนินการตาม
ภารกิจถ่ายโอน
ศูนย์บริการและ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเก
ษตรประจาตาบล
รัษฎา
โครงการอบรม
และส่งเสริม
อาชีพแก่ผู้สูงอายุ

3

3

ทต.รัษฎา

-

-

240,000

240,000

240,000

720,000

3

3

ทต.รัษฎา

-

-

30,000

30,000

30,000

90,000

3

3

ทต.รัษฎา

-

-

30,000

50,000

50,000

130,000

โครงการอบรม
และส่งเสริม
อาชีพแก่
ผู้ด้อยโอกาส
โครงการอบรม
และส่งเสริม
อาชีพแก่คน
พิการ

3

3

ทต.รัษฎา

-

-

30,000

50,000

50,000

130,000

3

3

ทต.รัษฎา

-

-

30,000

50,000

50,000

130,000

33.

34.

35.

36.

แผนงานที่ 3 ศูนย์กลางการจัดการศึกษานานาชาติจังหวัดภูเก็ต
1.

2.

3.

4.

5.

โครงการ
ศูนย์กลางการจัด
การศึกษาช่าง
อากาศยาน
นานาชาติจังหวัด
ภูเก็ต
โครงการส่งเสริม
การสร้าง
นวัตกรรมและ
งานวิจัยสู่ไทย
แลนด์ 4.0
โครงการจัดตั้ง
ศูนย์ความเป็น
เลิศด้าน
นวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้
โครงการศูนย์
การจัดการศึกษา
นานาชาติจังหวัด
ภูเก็ต
โครงการพัฒนา
กลยุทธ์การ
จัดการโปรแกรม
ภาษาและ
วัฒนธรรมไทย
ของโรงเรียน
นานาชาติ ใน
จังหวัดภูเก็ต

1

2

วิทยาลัยเทคนิ
คถลาง

-

-

-

28000000

-

28,000,000

1

2

วิทยาลัยเทคนิ
คถลาง

-

-

-

500,000

-

500,000

1

2

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต

-

-

-

45,594,000

-

45,594,000

1

2

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต

-

-

-

1,689,000

-

1,689,000

1

2

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต

-

-

-

519,000

-

519,000

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
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แผนงาน/โครงการ

งบประมาณดาเนินการ (พ.ศ.)

แหล่ง
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วย
ดาเนินการ

2561

2562

2563

2564

2565

2561-2565

6.

โครงการส่งเสริม
การเรียนรู้
ภาษาจีนเพื่อ
บุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยวโดย
Digital
Platform

1

2

คณะวิเทศ
ศึกษาและ
วิทยาลัยการ
คอมพิวเตอร์/
มอ.วิทยาเขต
ภูเก็ต

-

-

-

5,000,000

-

5,000,000

7.

โครงการ
ศูนย์กลางการจัด
การศึกษา
นานาชาติจังหวัด
ภูเก็ต

1

2

สานักงาน
วิทยาเขต
ภูเก็ต/มอ.
วิทยาเขตภูเก็ต

-

-

-

94,000,000

-

94,000,000

8.

โครงการ
Startup and
Innovational
Hub for Smart
city

2

2

สานักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ/
มหาวิทยาลัยส
งขลานครินทร์
วิทยาเขตภูเก็ต

-

190,572,400

-

-

-

190,572,400

9.

โครงการ
SMART
Education in
the 21st
Century

2

3

สานักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ/
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต

-

33,714,000

-

-

-

33,714,000

10.

โครงการ
ศูนย์กลางการจัด
การศึกษา
นานาชาติจังหวัด
ภูเก็ต (Phuket
International
Education Hub
: PIEH)
โครงการศูนย์
การศึกษาและ
การบริหาร
จัดการการ
ท่องเที่ยว
นานาชาติอันดา
มัน
โครงการ
ศูนย์กลางการจัด
การศึกษา
นานาชาติจังหวัด
ภูเก็ต (Phuket
International
Education Hub
: PIEH)
โครงการ
ศูนย์กลางการจัด
การศึกษา
นานาชาติจังหวัด
ภูเก็ต

2

2

สานักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ/
มหาวิทยาลัยส
งขลานครินทร์
วิทยาเขตภูเก็ต

-

117,000,000

124,000,000

139,000,000

-

380,000,000

2

2

สานักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ/
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต

-

21,998,000

-

-

-

21,998,000

2

2

สานักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ/
มหาวิทยาลัยส
งขลานครินทร์
วิทยาเขตภูเก็ต

-

-

106,200,000

-

-

106,200,000

2

2

มหาวิทยาลัยส
งขลานครินทร์
วิทยาเขตภูเก็ต

106,200,000

111,510,000

117,085,500

122,939,775

129,086,764

586,822,039

โครงการ
SMART
Education in
the 21st
Century

2

2

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต

-

-

18,000,000

15,000,000

10,594,000

43,594,000

11.

12.

13.

14.

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
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แหล่ง
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วย
ดาเนินการ

โครงการจัดการ
เรียนการสอน
ภาษาต่างประเท
ศ
โครงการส่งเสริม
การเรียนรู้ตาม
อัธยาศัย
โครงการจัดซื้อ
เครื่องดนตรี
โครงการสื่อ
ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารบ้าน
โรงเรียน อบจ.
บ้านไม้เรียบ
(ตันติโกวิทบารุง)
โครงการจ้างที่
ปรึกษา
ดาเนินการ
พัฒนาระบบการ
จัดการศึกษา
ภาษาอังกฤษใน
โรงเรียนในสังกัด
อบจ.ภูเก็ต
โครงการก่อสร้าง
อาคารเรียน 4
ชั้น สาหรับชั้น
มัธยมศึกษา
โครงการจัดการ
เรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศ

3

3

3

โครงการอบรม
ภาษาต่างประเท
ศเพื่อเตรียม
ความพร้อมสู่
ประชาคม
อาเซียน
โครงการจัดหา
วิทยากร
ภาษาอังกฤษ
โครงการ
ห้องเรียน
อัจฉริยะ (Smart
Classroom)
โครงการจัดตั้ง
ศูนย์การเรียนรู้
โครงการพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษาด้วย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
DLTY
โครงการส่งเสริม
ทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อ
พัฒนาทักษะการ
ฟัง การพูด การ
อ่านการเขียน
และการสื่อสาร

แผนงาน/โครงการ
15.

16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.
26.

27.

งบประมาณดาเนินการ (พ.ศ.)
2561

2562

2563

2564

2565

2561-2565

เทศบาลตาบล
รัษฎา

800,000

800,000

-

-

-

1,600,000

3

อบจ.ภูเก็ต

-

110,000

130,000

130,000

-

370,000

3

3

อบจ.ภูเก็ต

-

500,000

500,000

500,000

-

1,500,000

3

3

อบจ.ภูเก็ต

-

120,000

120,000

120,000

-

360,000

3

3

อบจ.ภูเก็ต

-

41,000,000

41,000,000

41,000,000

-

123,000,000

3

5

เทศบาลเมือง
กะทู้

30,000,000

30,000,000

30,000,000

30,000,000

30,000,000

150,000,000

3

3

ทต.รัษฎา

-

-

500,000

800,000

800,000

2,100,000

3

3

ทต.รัษฎา

-

-

200,000

300,000

300,000

800,000

3

3

ทต.รัษฎา

-

-

288,000

-

-

288,000

3

3

ทต.รัษฎา

-

-

272,000

-

-

272,000

3

3

ทต.รัษฎา

-

-

5,000,000

-

-

5,000,000

3

3

ทต.รัษฎา

-

-

246,500

-

-

246,500

3

3

ทต.รัษฎา

-

-

72,000

96,000

96,000

264,000
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แผนงาน/โครงการ

แหล่ง
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

งบประมาณดาเนินการ (พ.ศ.)
หน่วย
ดาเนินการ

2561

2562

2563

2564

2565

2561-2565

แผนงานที่ 4 เมืองบริการทางการแพทย์ระดับนานาชาติ
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

โครงการศูนย์
การช่วยเหลือ
ทางการแพทย์
ฉุกเฉิน จังหวัด
ภูเก็ต
โครงการพัฒนา
ระบบการแพทย์
ฉุกเฉินและ
เตรียมความ
พร้อมรับมือภัย
พิบัติ

1

2

โรงพยาบาล
วชิระภูเก็ต

-

16,300,000

-

-

-

16,300,000

1

2

สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดภูเก็ต/
โรงพยาบาล
วชิระภูเก็ต

-

-

4,351,000

-

-

4,351,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพการ
ผ่าตัดผ่านกล้อง
ในระบบทรวงอก
ในชายฝั่งอันดา
มัน
โครงการพัฒนา
ระบบสูติกรรมนนรีเวชกรรม
รองรับการ
พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวอันดา
มัน
โครงการเพิ่ม
ศักยภาพการ
ตรวจวินิจฉัยโรค
มะเร็งเต้านมใน
สตรี
โครงการศูนย์
ปฏิบัติการรับโรค
อุบัติใหม่ อุบัติซ้า
(Center of
Emerging and
Re emerging
infection
Diseases)
โครงการพัฒนา
ระบบการแพทย์
ฉุกเฉินและ
สาธารณสุขทาง
ทะเลเพื่อการ
ท่องเที่ยวจังหวัด
ภูเก็ต
1) กิจกรรมการ
พัฒนาระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน
เพื่อการ
ท่องเที่ยว
2) กิจกรรม
พัฒนาทักษะของ
บุคลากรที่ให้การ
ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยทาง
ทะเล

1

6

โรงพยาบาล
วชิระภูเก็ต

-

-

-

6,707,000

-

6,707,000

1

6

สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดภูเก็ต

-

-

-

35,313,480

-

35,313,480

1

6

โรงพยาบาล
วชิระภูเก็ต

-

-

-

20,000,000

-

20,000,000

1

6

โรงพยาบาล
วชิระภูเก็ต

-

-

-

28,741,700

-

28,741,700

1

2

สาธารณสุข
จังหวัดภูเก็ต

-

-

-

21,695,000

-

21,695,000

1

2

-

-

-

20,295,000

-

1

2

-

-

-

1,400,000

-
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แผนงาน/โครงการ

งบประมาณดาเนินการ (พ.ศ.)

แหล่ง
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วย
ดาเนินการ

2561

2562

2563

2564

2565

2561-2565

8.

โครงการเมือง
บริการทาง
การแพทย์ระดับ
นานาชาติ
(International
Medical City)

2

2

สานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข/
โรงพยาบาล
วชิระภูเก็ต

-

609,443,000

-

-

-

609,443,000

9.

โครงการพัฒนา
ศูนย์เวชศาสตร์
ใต้น้าชายฝั่งอัน
ดามัน

2

2

-

18,000,000

-

-

-

18,000,000

10.

โครงการพัฒนา
ศูนย์อภิบาล
ทารกแรกเกิด

2

2

สานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข/
โรงพยาบาล
วชิระภูเก็ต
สานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข/
โรงพยาบาล
วชิระภูเก็ต

-

29,985,000

-

-

-

29,985,000

11.

โครงการจัดตั้ง
หน่วยรังสีรักษา
เขตอันดามัน

2

2

สานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข/
โรงพยาบาล
วชิระภูเก็ต

-

632,700,000

-

-

-

632,700,000

12.

โครงการพัฒนา
ศักยภาพคลินิค
บริการทันตกรรม
ครบวงจร
โรงพยาบาล
วชิระภูเก็ต
โครงการพัฒนา
ศักยภาพศูนย์
สุขภาพชุมชน
เขตเมืองจังหวัด
ภูเก็ต

2

2

สานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข/
โรงพยาบาล
วชิระภูเก็ต

-

94,373,000

-

-

-

94,373,000

2

2

สานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข/
โรงพยาบาล
วชิระภูเก็ต

-

53,071,000

-

-

-

53,071,000

โครงการ
ยกระดับ
มาตรฐานเมือง
บริการด้าน
การแพทย์และ
สาธารณสุขมูลค่า
สูงเชื่อมโยงการ
ท่องเที่ยว
นานาชาติ
(International
Medical city
Value Based
Economy)
โครงการพัฒนา
ศักยภาพการ
ให้บริการ
โรงพยาบาล
ฉลอง สนับสนุน
การท่องเที่ยวอัน
ดามัน

2

2

สานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข/
สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดภูเก็ต/
โรงพยาบาล
วชิระภูเก็ต

-

-

573,455,400

-

-

573,455,400

2

2

สานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข/
สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดภูเก็ต

-

-

239,620,500

-

-

239,620,500

13.

14.

15.

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
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งบประมาณดาเนินการ (พ.ศ.)

แหล่ง
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วย
ดาเนินการ

โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
โรงพยาบาล
วชิระภูเก็ตเป็น
ศูนย์กลางการ
ให้บริการสุขภาพ
ชั้นนาระดับภาค

2

2

โครงการพัฒนา
ห้องพยาบาล
โรงเรียน อบจ.
บ้านไม้เรียบ
(ตันติโกวิทบารุง)
18.
โครงการ
ฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการกู้ชีพ
และช่วยชีวิตทาง
น้าสาหรับ
บุคลากรทาง
การแพทย์ฉุกเฉิน
(Maritime and
Aquatic Life
Support :
M.A.L.S)
19.
โครงการจัดซื้อ
เครื่องเอกซ์เรย์
คอมพิวเตอร์ ซีที
สแกน (160
Slices)
รวมประเด็นการพัฒนาที่
1

3

แผนงาน/โครงการ
16.

17.

2561

2562

2563

2564

2565

2561-2565

กระทรวง
สาธารณสุข/
โรงพยาบาล
วชิระภูเก็ต

-

-

166,000,000

300,000,000

300,000,000

766,000,000

2

อบจ.ภูเก็ต

-

161,900

30,000

30,000

-

221,900

3

2

อบจ.ภูเก็ต/
สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดภูเก็ต

-

415,300

415,300

415,300

-

1,245,900

3

3

อบจ.ภูเก็ต

-

-

-

42,500,000

-

42,500,000

2,646,852,000

10,010,775,982

2,130,102,631

2,095,506,829

1,068,510,322

17,831,418,844

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : การพัฒนาเมืองเพื่อรองรับการเติบโตที่ทันสมัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แผนงานที่ 5 การพัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคม และโลจิสติกส์ทางทะเล-ทางบก
1.

โครงการก่อสร้าง
คูระบายน้าและ
ซ่อมแซมผิวถนน
ศักดิเดช

1

5

สานักงาน
โยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัด
ภูเก็ต

11,845,300

-

-

-

-

11,845,300

2.

โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงแสง
สว่างบริเวณ
สวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติ
ร.9 และการ
ก่อสร้างปรับปรุง
แสงสว่างบริเวณ
สวนสาธารณะ
สะพานหิน
โครงการก่อสร้าง
และปรับปรุงคู
ระบายน้า คสล.
พร้อมผิวจราจร
เพื่อแก้ไขปัญหา
น้าท่วมในเขต
พื้นที่ตาบลกมลา

1

5

สานักงาน
ส่งเสริมการ
ปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัด
ภูเก็ต

8,157,600

-

-

-

-

8,157,600

1

5

อาเภอกะทู้

17,801,700

-

-

-

-

17,801,700

3.

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
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แผนงาน/โครงการ
4.

5.

6.

7.

8.

9.

โครงการพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน
เสริมสร้างความ
มั่นคงปลอดภัย
ของประชาชน
และนักท่องเที่ยว
โครงการพัฒนา
เส้นทางเข้าประตู
เมืองภูเก็ตเพื่อ
เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
จัดการความ
ปลอดภัยการเดิน
ทางเข้าสู่แหล่ง
ท่องเที่ยวจังหวัด
ภูเก็ต
โครงการ
ยกระดับความ
ปลอดภัยบริเวณ
ชุนชนหน้ามัสยิด
ริมถนนสายหลัก
โครงการพัฒนา
เส้นทางเชื่อมโยง
เข้าสู่ท่าเรือน้าลึก
และท่าเรือ
ท่องเที่ยวอ่าว
มะขาม เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
จัดการความ
ปลอดภัยการเดิน
ทางเข้าสู่แหล่ง
ท่องเที่ยวทาง
ทะเลจังหวัด
ภูเก็ต
โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
และการพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการทาง
จราจร เพื่อเพิ่ม
ความปลอดภัย
ทางถนนในพื้นที่
จังหวัดภูเก็ต
โครงการ
ปรับปรุงย่าน
ชุมชนต่อเนื่อง
หน้าสนามบิน
ภูเก็ต เพื่อ
อานวยความ
สะดวกการ
เดินทางของ
นักท่องเที่ยวเป็น
ประตูเข้าสู่แหล่ง
ท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน

งบประมาณดาเนินการ (พ.ศ.)

แหล่ง
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วย
ดาเนินการ

2561

2562

2563

2564

2565

2561-2565

1

2

อาเภอถลาง

33,727,200

-

-

-

-

33,727,200

1

2

แขวงทางหลวง
ภูเก็ต

-

20,000,000

-

-

-

20,000,000

1

2

แขวงทางหลวง
ภูเก็ต

-

12,299,600

-

-

-

12,299,600

1

2

แขวงทางหลวง
ภูเก็ต

-

-

26,000,000

-

-

26,000,000

1

2

แขวงทางหลวง
ภูเก็ต

-

-

20,000,000

-

-

20,000,000

1

2

แขวงทางหลวง
ภูเก็ต

-

-

-

50,000,000

-

50,000,000

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
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แผนงาน/โครงการ
10.

11.

12.

โครงการ
เสริมสร้างความ
ปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยว
โดยการเชื่อมโยง
ระบบ
ไฟสัญญาณ
จราจรพร้อม
กล้องตรวจจับ
ความเร็วและ
ความปลอดภัย
อัจฉริยะ (Smart
Road Safety)
บนเส้นทางหลวง
เข้าสู่เมืองและ
แหล่งท่องเที่ยว
ฝั่งอันดามัน
โครงการพัฒนา
โครงข่ายระบบ
การคมนาคม
และโลจีสติกส์
ทางทะเล-ทาง
บก เพื่อรองรับ
การแก้ไขปัญหา
การจราจร
ในช่วงก่อสร้าง
รถไฟรางเบา ใน
เส้นทางหลวง
แผ่นดิน
หมายเลข 402
โดยการปรับปรุง
ถนนสายแยก
ทล.4027 – สี่
แยกถลาง พร้อม
ปรับปรุงภูมิทัศน์
ระบบระบายน้า
และงานอานวย
ความปลอดภัย
บนท้องถนน
อาเภอถลาง
จังหวัดภูเก็ต
โครงการพัฒนา
โครงข่าย
คมนาคมเส้นทาง
ลัดทางเลี่ยงด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐานสู่แหล่ง
ท่องเที่ยวระดับ
นานาชาติ
จังหวัดภูเก็ต
(สายกะทู้ - เกาะ
แก้ว)

งบประมาณดาเนินการ (พ.ศ.)

แหล่ง
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วย
ดาเนินการ

1

2

1

1

2561

2562

2563

2564

2565

2561-2565

แขวงทางหลวง
ภูเก็ต

-

-

-

50,000,000

-

50,000,000

2

แขวงทางหลวง
ชนบทภูเก็ต

-

-

-

49,500,000

-

49,500,000

2

แขวงทางหลวง
ชนบทภูเก็ต

-

-

-

49,800,000

-

49,800,000

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
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แหล่ง
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วย
ดาเนินการ

โครงการเพิ่ม
ศักยภาพ
มาตรการด้าน
ความปลอดภัย
แหล่งท่องเที่ยว
ทางทะเล-ทาง
บก
จังหวัดภูเก็ต
โครงการ
ยกระดับและเพิ่ม
มาตรฐานทาง
หลวงเชื่อม
สนามบินภูเก็ต
เส้นทางที่ 2
จังหวัดภูเก็ต
โครงการ
ปรับปรุงถนน
ทางขึ้นป่าตอง

1

2

1

โครงการก่อสร้าง
เกาะกลางถนน
วิชิตสงครามจาก
แยกอาเภอกะทู้
ถึงแยกทางเข้า
เขื่อนบางวาด
ตาบลกะทู้
อาเภอกะทู้
จังหวัดภูเก็ต
โครงการก่อสร้าง
เกาะกลางถนน
วิชิตสงคราม
ทางเข้า มอ.ถึง
ทางแยกเข้า
ประปาส่วน
ภูมิภาค
โครงการก่อสร้าง
เขื่อนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ริม
คลองบางใหญ่
ระยะที่ 2 (ข้าง
ตลาดน้า)
โครงการก่อสร้าง
เขื่อนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ริ
คลองบางใหญ่
ระยะที่ 3 (ข้าง
ตลาดน้า)
โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.ริม
คลองบางใหญ่
ระยะที่ 1
(จุดเริ่มต้นตรง
ข้ามสนามกอล์ฟ
ล็อคปาล์ม)
โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.ริม
คลองบางใหญ่
ระยะที่ 2

แผนงาน/โครงการ
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

งบประมาณดาเนินการ (พ.ศ.)
2561

2562

2563

2564

2565

2561-2565

แขวงทางหลวง
ชนบทภูเก็ต

-

-

-

49,900,000

-

49,900,000

2

แขวงทางหลวง
ภูเก็ต

-

-

-

25,000,000

-

25,000,000

1

2

อาเภอกะทู้/
สานักงาน
เทศบาลเมือง
กะทู้

-

-

-

10,000,000

-

10,000,000

1

2

อาเภอกะทู้/
สานักงาน
เทศบาลเมือง
กะทู้

-

-

-

8,500,000

-

8,500,000

1

2

อาเภอกะทู้/
สานักงาน
เทศบาลเมือง
กะทู้

-

-

-

8,500,000

-

8,500,000

1

2

อาเภอกะทู้/
สานักงาน
เทศบาลเมือง
กะทู้

-

-

-

27,000,000

-

27,000,000

1

2

อาเภอกะทู้/
สานักงาน
เทศบาลเมือง
กะทู้

-

-

-

15,000,000

-

15,000,000

1

2

อาเภอกะทู้/
สานักงาน
เทศบาลเมือง
กะทู้

-

-

-

4,100,000

-

4,100,000

1

2

อาเภอกะทู้/
สานักงาน
เทศบาลเมือง
กะทู้

-

-

-

4,700,000

-

4,700,000

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
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แผนงาน/โครงการ

งบประมาณดาเนินการ (พ.ศ.)

แหล่ง
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วย
ดาเนินการ

2561

2562

2563

2564

2565

2561-2565

22.

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.ริม
คลองบางใหญ่
ระยะที่ 3

1

2

อาเภอกะทู้/
สานักงาน
เทศบาลเมือง
กะทู้

-

-

-

2,550,000

-

2,550,000

23.

โครงการ
ปรับปรุงผิว
จราจรลาดยาง
บนถนนวิชิต
สงคราม ช่วง
ตั้งแต่ทางเข้าการ
ประปาส่วน
ภูมิภาคภูเก็ต ถึง
ทางแยกเข้ามอ.
โครงการก่อสร้าง
เขื่อนกันดินคลอง
บางสาด หมู่ที่ 5

1

2

อาเภอกะทู้/
สานักงาน
เทศบาลเมือง
กะทู้

-

-

-

10,000,000

-

10,000,000

1

2

-

-

-

10,000,000

-

10,000,000

25.

โครงการก่อสร้าง
เขื่อนกันดินคลอง
ท่าเรือ - เกาะ
แก้ว หมู่ที่ 3

1

2

อาเภอกะทู้/
สานักงาน
เทศบาลเมือง
กะทู้
อาเภอกะทู้/
สานักงาน
เทศบาลเมือง
กะทู้

-

-

-

25,763,600

-

25,763,600

26.

โครงการ
ปรับปรุงฐาน
เขื่อนกันดินคลอง
บางใหญ่

1

2

อาเภอกะทู้/
สานักงาน
เทศบาลเมือง
กะทู้

-

-

-

27,807,000

-

27,807,000

27.

โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล.
พร้อมคูระบาย
น้า ค.ส.ล. และ
ท่อเหลี่ยม
สาเร็จรูป ซอยอา
ลี้อุทิศ หมู่ที่ 7
ตาบลราไวย์
โครงการ
ปรับปรุงผิว
จราจรพาราแอส
ฟันท์ติกคอนกรีต
ซอยโคกมะขาม
หมู่ที่ 1,2,6
ตาบลราไวย์
โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต
ผสมยางพารา
สายแนวคันคู
หรือแพรกคลอง
เกาะผี
โครงการก่อสร้าง
ทางเดินเท้า
พร้อมระบบ
ไฟฟ้าแสงสว่าง
ถนนเขาขาดอ่าวยน

1

2

อาเภอกะทู้/
สานักงาน
เทศบาลเมือง
กะทู้

-

-

-

10,800,000

-

10,800,000

1

2

อาเภอกะทู้/
สานักงาน
เทศบาลเมือง
กะทู้

-

-

-

12,000,000

-

12,000,000

1

2

อาเภอกะทู้/
สานักงาน
เทศบาลเมือง
กะทู้

-

-

-

30,000,000

-

30,000,000

1

2

อาเภอกะทู้/
สานักงาน
เทศบาลเมือง
กะทู้

-

-

-

50,000,000

-

50,000,000

24.

28.

29.

30.

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
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แผนงาน/โครงการ
31.

32.

33.

โครงการ
ยกระดับความ
ปลอดภัยบริเวณ
ชุมมชน
สถานศึกษา
และศาสนสถาน
ริมถนนสายหลัก
1) กิจกรรม
ก่อสร้างยกระดับ
ความปลอดภัย
บริเวณชุมชน
สถานศึกษาและ
ศาสนสถาน ริม
ถนนสายหลัก
ทางหลวง
หมายเลข 402
ตอน โคกกลอย
– หมากปรก
ระหว่าง กม.
14+800 – กม.
15+800
โครงการพัฒนา
เส้นทางเชื่อมโยง
เข้าสู่ท่าเรือน้าลึก
และท่าเรือ
ท่องเที่ยวอ่าว
มะขาม เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
จัดการความ
ปลอดภัยการเดิน
ทางเข้าสู่แหล่ง
ท่องเที่ยวทาง
ทะเลจังหวัด
ภูเก็ต
1) กิจกรรม
ก่อสร้างพัฒนา
เส้นทางเชื่อมโยง
เข้าสู่ท่าเรือน้าลึก
และท่าเรือ
ท่องเที่ยวอ่าว
มะขามเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
จัดการความ
ปลอดภัยการเดิน
ทางเข้าสู่แหล่ง
ท่องเที่ยวทาง
ทะเลจังหวัด
ภูเก็ต ทางหลวง
หมายเลข 4023
ตอน เมืองภูเก็ต
– แหลมพันวา
ระหว่าง กม.
6+060 - กม.
6+780
โครงการ
ยกระดับ
มาตรฐานทาง
และสะพาน

งบประมาณดาเนินการ (พ.ศ.)

แหล่ง
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วย
ดาเนินการ

1

2

แขวงทางหลวง
ภูเก็ต

2561

2562

2563

2564

2565

2561-2565

-

-

-

30,000,000

-

30,000,000

-

-

-

30,000,000

-

1

1

แขวงทางหลวง
ภูเก็ต

-

-

26,000,000

-

-

26,000,000

2

2

แขวงทางหลวง
ชนบทภูเก็ต

29,700,000

102,680,000

155,300,000

105,000,000

-

392,680,000

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
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งบประมาณดาเนินการ (พ.ศ.)

แหล่ง
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วย
ดาเนินการ

2561

2562

2563

2564

2565

2561-2565

โครงการพัฒนา
ท่าเรือน้าลึก
ภูเก็ต ตาบลวิชิต
อาเภอเมืองภูเก็ต
โครงการศึกษา
ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและ
สารวจออกแบบ
ประมาณราคา
โครงข่าย
เชื่อมโยงเส้นทาง
คมนาคมของ
แหล่งท่องเที่ยว
(สายฉลอง-ป่า
ตอง) จังหวัด
ภูเก็ต
โครงการก่อสร้าง
ทางแนวใหม่บ้าน
สาคู-บ้านเกาะ
แก้ว ระยะทาง
22 กิโลเมตร
โครงการสารวจ
ออกแบบแก้ไข
ปัญหา ปรับปรุง
ทางหลวง 4031
(สายสนามบิน
เลียบรันเวย์)

2

2

กรมธนารักษ์

116,000,000

-

-

-

-

116,000,000

2

2

สานักงาน
โยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัด
ภูเก็ต

220,000,000

-

-

-

-

220,000,000

2

5

แขวงทางหลวง
ภูเก็ต

13,000,000,000

-

-

-

-

13,000,000,000

2

2

แขวงทางหลวง
ภูเก็ต

110,000,000

-

-

-

-

110,000,000

38.

โครงการลงเรือ
ขึ้นเครื่อง

2

2

180,000,000

-

-

-

-

180,000,000

39.

โครงการรถไฟฟ้า
รางเบาจังหวัด
ภูเก็ต(เฟส 1 ช่วง
สนามบินถึงห้า
แยกฉลอง)
โครงการรถไฟฟ้า
รางเบาจังหวัด
ภูเก็ต (เฟส 2
ช่วงท่านุ่น-ห้า
แยกฉลอง)

2

2

สานักงานเจ้า
ท่าภูมิภาค
สาขาภูเก็ต
สานักงาน
นโยบายและ
แผนการขนส่ง
และจราจร

4,911,200,000

9,270,190,000

10,635,190,000

5,337,940,000

-

30,154,520,000

2

2

สานักงาน
นโยบายและ
แผนการขนส่ง
และจราจร

6,389,070,000

12,471,110,000

13,836,110,000

6,709,760,000

-

39,406,050,000

โครงการทาง
พิเศษสายกะทู้ป่าตอง จังหวัด
ภูเก็ต
โครงการงาน
บารุงรักษาทาง
หลวง พื้นที่
จังหวัดภูเก็ต
โครงการ
ปรับปรุง ทล.
4027 ตอน
ท่าเรือ-เมืองใหม่

2

2

การทางพิเศษ
แห่งประเทศ
ไทย

10,496,000,000

13,916,970,000

13,916,970,000

13,916,970,000

-

52,246,910,000

2

2

แขวงทางหลวง
ภูเก็ต

40,000,000

40,000,000

100,000,000

100,000,000

-

280,000,000

2

2

กรมทางหลวง

-

400,000,000

-

-

-

400,000,000

แผนงาน/โครงการ
34.

35.

36.

37.

40.

41.

42.

43.

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
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แผนงาน/โครงการ
44.

45.

46.

47.

48.

49.

โครงการก่อสร้าง
ขยายทางหลวง
เป็น 4 ช่อง
จราจร ทล.4027
ตอน ท่าเรือเมืองใหม่ ตอน 1
กม.6+000-กม.
15+000
โครงการ
ยกระดับ
มาตรฐานและ
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ทางหลวงทล.
4029 กะทู้ - ป่า
ตอง ตอน 5 กม.
0+900 - กม.
1+400
โครงการแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยที่
กระทบกับ
การจราจรบน
เส้นทางสายหลัก
ทล.402 หมาก
ปรก - เมือง
ภูเก็ต ตอน 1
กม.27+400 กม.27+800
โครงการแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยที่
กระทบกับ
การจราจรบน
เส้นทางสายหลัก
ทล.402 หมาก
ปรก - เมือง
ภูเก็ต ตอน 2
กม.28+200 กม.28+500
โครงการแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยที่
กระทบกับ
การจราจรบน
เส้นทางสายหลัก
ทล.402 หมาก
ปรก - เมือง
ภูเก็ต ตอน 3
กม.35+550 กม.37+550
โครงการป้าย
จราจร ทล.402
โคกกลอย-หมาก
ปรก กม.3+600

งบประมาณดาเนินการ (พ.ศ.)

แหล่ง
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วย
ดาเนินการ

2

2

2

2561

2562

2563

2564

2565

2561-2565

แขวงทางหลวง
ภูเก็ต/กรมทาง
หลวง

-

400,000,000

-

-

-

400,000,000

2

แขวงทางหลวง
ภูเก็ต

-

30,000,000

-

-

-

30,000,000

2

5

แขวงทางหลวง
ภูเก็ต

-

15,000,000

-

-

-

15,000,000

2

5

แขวงทางหลวง
ภูเก็ต

-

15,000,000

-

-

-

15,000,000

2

5

แขวงทางหลวง
ภูเก็ต

-

30,000,000

-

-

-

30,000,000

2

2

แขวงทางหลวง
ภูเก็ต

-

3,000,000

-

-

-

3,000,000

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
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แผนงาน/โครงการ
50.

51.

52.

53.

54.

55.

โครงการ
ยกระดับ
มาตรฐานและ
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ทางหลวง ทล.
4030 ถลาง หาดราไวย์ ตอน
1 กม.2+450 กม.2+900
โครงการแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยที่
กระทบกับ
การจราจร ทล.
4030 ถลาง หาดราไวย์ ตอน
1 กม.10+600 กม.10+800
โครงการ
ยกระดับ
มาตรฐานและ
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ทางหลวง ทล.
4030 ถลาง หาดราไวย์ ตอน
2 กม.11+395 กม.11+895
และ กม.
12+300 - กม.
12+840
โครงการ
ยกระดับ
มาตรฐานและ
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ทางหลวง ทล.
4030 ถลาง หาดราไวย์ ตอน
3 กม.17+995 กม.19+500
โครงการ
ยกระดับ
มาตรฐานและ
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ทางหลวง ทล.
4030 ถลาง หาดราไวย์ ตอน
5 กม.40+260 กม.41+000
โครงการยกระดับ
มาตรฐานและเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ทางหลวง ทล.
4030 ถลาง หาดราไวย์ ตอน
6 กม.41+000 กม.42+640

งบประมาณดาเนินการ (พ.ศ.)

แหล่ง
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วย
ดาเนินการ

2

2

2

2561

2562

2563

2564

2565

2561-2565

แขวงทางหลวง
ภูเก็ต

-

15,000,000

-

-

-

15,000,000

5

แขวงทางหลวง
ภูเก็ต

-

30,000,000

-

-

-

30,000,000

2

2

แขวงทางหลวง
ภูเก็ต

-

30,000,000

-

-

-

30,000,000

2

2

แขวงทางหลวง
ภูเก็ต

-

30,000,000

-

-

-

30,000,000

2

2

แขวงทางหลวง
ภูเก็ต

-

30,000,000

-

-

-

30,000,000

2

2

แขวงทางหลวง
ภูเก็ต

-

20,000,000

-

-

-

20,000,000

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)

293

บัญชีรายการชุดโครงการ

แผนงาน/โครงการ
56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

โครงการแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยที่
กระทบกับ
การจราจร ทล.
4030 ถลาง หาดราไวย์ ตอน
2 กม.19+500 กม.22+000
โครงการ
ปรับปรุงทาง
หลวงผ่านย่าน
ชุมชน ทล.402
หมากปรก-เมือง
ภูเก็ตกม.
36+000-กม.
37+000
โครงการงาน
บูรณะทางผิว
แอสฟัลท์ ทล.
4024 ตอนบางคู
- ตีนเขา ตอน 1
กม.2+010 3+535 RT. จ.
ภูเก็ต
โครงการปุ่ม
สะท้อนแสง ทล.
4024 ตีนเขาหาดราไวย์กม.
11+65016+000
โครงการไฟฟ้า
แสงสว่าง ทล.
4024 บางคู ตีนเขา กม.
1+000 - 5+300
โครงการราวกัน
อันตราย ทล.
4025 ท่าเรือ-เชิง
ทะเลกม.1+500
- 2+800
โครงการติดตั้ง
ราวกันอันตราย
ทล.4024 ตอน
บางคู - ตีนเขา
ตอน 4 กม.
2+535 - 4+000
จ.ภูเก็ต
โครงการราวกัน
อันตราย ทล.
4026 ทางเข้า
สนามบินภูเก็ต
กม.1+600 2+600
โครงการราวกัน
อันตราย ทล.402
โคกกลอย-หมาก
ปรกกม.11+300
- 12+500

งบประมาณดาเนินการ (พ.ศ.)

แหล่ง
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วย
ดาเนินการ

2

5

2

2561

2562

2563

2564

2565

2561-2565

แขวงทางหลวง
ภูเก็ต

-

20,000,000

-

-

-

20,000,000

2

แขวงทางหลวง
ภูเก็ต

-

15,000,000

-

-

-

15,000,000

2

2

กรมทางหลวง/
แขวงทางหลวง
ภูเก็ต

-

16,000,000

-

-

-

16,000,000

2

2

แขวงทางหลวง
ภูเก็ต

-

950,000

-

-

-

950,000

2

2

แขวงทางหลวง
ภูเก็ต

-

10,000,000

-

-

-

10,000,000

2

2

แขวงทางหลวง
ภูเก็ต

-

2,000,000

-

-

-

2,000,000

2

2

แขวงทางหลวง
ภูเก็ต

-

2,000,000

-

-

-

2,000,000

2

2

แขวงทางหลวง
ภูเก็ต

-

2,000,000

-

-

-

2,000,000

2

2

แขวงทางหลวง
ภูเก็ต

-

2,000,000

-

-

-

2,000,000

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
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แผนงาน/โครงการ

งบประมาณดาเนินการ (พ.ศ.)

แหล่ง
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วย
ดาเนินการ

2561

2562

2563

2564

2565

2561-2565

65.

โครงการราวกัน
อันตราย ทล.
4302 หาดทราย
แก้ว-ท่านุ่นกม.
0+500-2+500

2

2

แขวงทางหลวง
ภูเก็ต

-

2,000,000

-

-

-

2,000,000

66.

โครงการ
ยกระดับ
มาตรฐานและ
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ทางหลวงเข้าสู่
แหล่งท่องเที่ยว
หาดสุรินทร์หาด
กมลา ทล.4030
ถลาง-หาดราไวย์
ตอน 4 กม.
12+100-กม.
12+900
โครงการก่อสร้าง
ถน แนวใหม่
สายสาคู-เกาะ
แก้ว จังหวัด
ภูเก็ต
โครงการพัฒนา
ระบบขนส่งเพื่อ
เสริมสร้างความ
มั่นคงปลอดภัย
อาเภอถลาง
จังหวัดภูเก็ต

2

2

แขวงทางหลวง
ภูเก็ต

-

50,000,000

-

-

-

50,000,000

2

2

กรมทางหลวง

-

22,720,000,000

-

-

-

22,720,000,000

2

2

-

70,247,000

-

-

-

70,247,000

โครงการ
ปรับปรุงย่าน
ชุมชนต่อเนื่อง
หน้าสนามบิน
ภูเก็ต
โครงการพัฒนา
ท่าอากาศยาน
ภูเก็ต ระยะที่ 2

2

2

กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิ่น/
อาเภอถลาง/
อบต.เทพ
กระษัตรี/อบต.
เชิงทะเล/
อบต.สาคู/
เทศบาลตาบล
เชิงทะเล
กรมทางหลวง/
แขวงทางหลวง
ภูเก็ต

-

40,000,000

-

-

-

40,000,000

2

2

-

2,772,341,000

-

-

-

2,772,341,000

โครงการ
ยกระดับและเพิ่ม
มาตรฐานระบบ
คมนาคมเชื่อม
เมืองภูเก็ตสู่
แหล่งท่องเที่ยว
นานาชาติหาดป่า
ตองจังหวัดภูเก็ต

2

2

สานักงาน
ปลัดกระทรวง
คมนาคม/
บริษัท ท่า
อากาศยาน
ไทยจากัด
(มหาชน)
กรมทางหลวง/
แขวงทางหลวง
ภูเก็ต

-

207,200,000

-

-

-

207,200,000

67.

68.

69.

70.

71.

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
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แผนงาน/โครงการ
72.

73.

74.

75.

76.

โครงการศึกษา
ความเหมาะสม
การแก้ไขปัญหา
การจอดเรือใน
ท่าเรือน้าลึกอ่าว
มะขามในช่วงฤดู
มรสุม (โครงการ
เขื่อนกันคลื่น
Breakwater)
โครงการจัดตั้ง
ศูนย์ควบคุมและ
เฝ้าระวังด้าน
ความปลอดภัย
การจราจรเพื่อ
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
เมืองอัจฉริยะ
บริเวณอุโมงค์
ทางลอดจังหวัด
ภูเก็ต
โครงการ
ยกระดับ
มาตรฐานและ
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ทางหลวง
เชื่อมโยงการ
เดินทางระหว่าง
แหล่งท่องเที่ยว
หาดป่าตอง หาดกะหลิม หาดกมลา จ.
ภูเก็ต (ทล.4030
ถลาง – หาดรา
ไวย์ กม.
16+033 - กม.
17+933)
โครงการ
ยกระดับ
มาตรฐานและ
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ถนนเพชรเกษม
เข้าสู่แหล่ง
ท่องเที่ยวเขา
หลัก จ.พังงา
(ทล.4 บางสัก ท้ายเหมือง กม.
801+800 - กม.
803+000)
โครงการงาน
ติดตั้งไฟฟ้าแสง
สว่างบนทาง
หลวง ทล.4024
ตอน บางคู ตีนเขา ตอน 6
กม.4+000 5+300 จ.ภูเก็ต

งบประมาณดาเนินการ (พ.ศ.)

แหล่ง
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วย
ดาเนินการ

2

2

2

2561

2562

2563

2564

2565

2561-2565

กรมเจ้าท่า/
สานักงานเจ้า
ท่าภูมิภาคที่ 5
สาขาภูเก็ต

-

50,000,000

-

-

-

50,000,000

2

กรมทางหลวง/
แขวงทางหลวง
ภูเก็ต

-

50,000,000

-

-

-

50,000,000

2

2

แขวงทางหลวง
ภูเก็ต

-

50,000,000

-

-

-

50,000,000

2

2

แขวงทางหลวง
ภูเก็ต

-

50,000,000

-

-

-

50,000,000

2

2

แขวงทางหลวง
ภูเก็ต

-

3,500,000

-

-

-

3,500,000

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
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งบประมาณดาเนินการ (พ.ศ.)

แหล่ง
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วย
ดาเนินการ

โครงการงาน
บูรณะทางผิว
แอสฟัลท์ ทล.
4028 ตอน ห้า
แยกฉลอง - กะ
รน กม.2+500 3+400 จ.ภูเก็ต
โครงการก่อสร้าง
ระบบไฟฟ้าใต้ดิน
ถนนวิชิตสงคราม
สองข้างทาง
โครงการขุดลอก
ร่องน้าภูเก็ต
ท่าเรือน้าลึก ต.
วิชิต อ.เมือง จ.
ภูเก็ต

2

2

2

80.

แผนงาน/โครงการ

2561

2562

2563

2564

2565

2561-2565

กรมทางหลวง/
แขวงทางหลวง
ภูเก็ต

-

14,000,000

-

-

-

14,000,000

2

อาเภอกะทู้/
ทม.กะทู้

-

-

170,000,000

-

-

170,000,000

2

2

สานักพัฒนา
และ
บารุงรักษาทาง
น้าที่ 3 กรม
เจ้าท่า

-

-

30,000,000

-

-

30,000,000

โครงการขุดลอก
ร่องน้า สะปา
(ร่องนอก) ต.
เกาะแก้ว อ.เมือง
จ.ภูเก็ต

2

2

สานักพัฒนา
และ
บารุงรักษาทาง
น้าที่ 3 กรม
เจ้าท่า

-

-

3,338,010

-

-

3,338,010

81.

โครงการขุดลอก
ร่องน้า สะปา
(ร่องใน) ต.เกาะ
แก้ว อ.เมือง จ.
ภูเก็ต

2

2

สานักพัฒนา
และ
บารุงรักษาทาง
น้าที่ 3 กรม
เจ้าท่า

-

-

1,643,328

-

-

1,643,328

82.

โครงการขุดลอก
ร่องน้าคลองบาง
ใหญ่ ต.วิชิต อ.
เมือง จ.ภูเก็ต

2

2

สานักพัฒนา
และ
บารุงรักษาทาง
น้าที่ 3 กรม
เจ้าท่า

-

-

4,412,640

-

-

4,412,640

83.

โครงการขุดลอก
ร่องน้าท่าเรือ
แหลมหิน ต.เกาะ
แก้ว อ.เมือง จ.
ภูเก็ต

2

2

สานักพัฒนา
และ
บารุงรักษาทาง
น้าที่ 3 กรม
เจ้าท่า

-

-

1,643,328

-

-

1,643,328

84.

โครงการ
ปรับปรุงทาง
หลวงผ่านย่าน
ชุมชน ทล.402
ตอน มุดดอกขาว
- สนามบินภูเก็ต
7+200 - 8+000
จ.ภูเก็ต

2

2

แขวงทางหลวง
ภูเก็ต

-

-

21,000,000

-

-

21,000,000

85.

โครงการก่อสร้าง
ขยายทางหลวง
เป็น 4 ช่อง
จราจร ทล.4027
ตอน ท่าเรือ เมืองใหม่ ตอน 2
กม.15+000 กม.19+538

2

2

แขวงทางหลวง
ภูเก็ต/กรมทาง
หลวง

-

-

280,000,000

-

-

280,000,000

77.

78.

79.
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แผนงาน/โครงการ
86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

โครงการ
ปรับปรุงทาง
หลวง ทล.4029
กะทู้ - ป่าตอง
ตอน 3 กม.
0+000 - กม.
0+400
โครงการ
ปรับปรุงจุดเสี่ยง
และบริเวณ
อันตรายบนทาง
หลวงทล.4029
กะทู้ - ป่าตอง
ตอน 4 กม.
0+400 - กม.
0+900
โครงการเสริมผิว
ทางแอสฟัลท์
ทล.4029 กะทู้ –
ป่าตองตอน 6
กม.1+400 - กม.
2+863
โครงการปุ่ม
สะท้อนแสงทล.
402 หมากปรกเมืองภูเก็ตกม.
32+50045+900
โครงการปุ่ม
สะท้อนแสง ทล.
4024 บางคู ตีนเขากม.
0+000 - 8+000
โครงการราวกัน
อันตราย ทล.
4024 บางคู-ตีน
เขากม.1+000 4+000
โครงการก่อสร้าง
แก้ไขปัญหาดิน
ไสลด์เส้นทางเข้า
สนามบินภูเก็ต
ทล.4031 ตอน
มุดดอกขาวสนามบินภูเก็ต
กม.11+700 กม.11+900
โครงการก่อสร้าง
ขยายเส้นทางเข้า
สนามบินภูเก็ต
เส้นทางที่ 2 ทล.
4031 ตอนมุด
ดอกขาวสนามบินภูเก็ต
กม.10+000-กม.
11+700 และ
กม.11+900-กม.
13+093

งบประมาณดาเนินการ (พ.ศ.)

แหล่ง
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วย
ดาเนินการ

2

2

2

2561

2562

2563

2564

2565

2561-2565

แขวงทางหลวง
ภูเก็ต

-

-

40,000,000

-

-

40,000,000

2

แขวงทางหลวง
ภูเก็ต

-

-

44,000,000

-

-

44,000,000

2

2

แขวงทางหลวง
ภูเก็ต

-

-

7,000,000

-

-

7,000,000

2

2

แขวงทางหลวง
ภูเก็ต

-

-

1,152,000

-

-

1,152,000

2

2

แขวงทางหลวง
ภูเก็ต

-

-

1,168,000

-

-

1,168,000

2

2

แขวงทางหลวง
ภูเก็ต

-

-

8,000,000

-

-

8,000,000

2

5

แขวงทางหลวง
ภูเก็ต / ท่า
อากาศยาน
ภูเก็ต

-

-

32,970,000

-

-

32,970,000

2

2

แขวงทางหลวง
ภูเก็ต / ท่า
อากาศยาน
ภูเก็ต

-

-

38,350,000

-

-

38,350,000
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แหล่ง
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วย
ดาเนินการ

โครงการแก้ไข
ปรับปรุงจุดเสี่ยง
บริเวณทางโค้ง
อันตรายสวน
มะพร้าวทาง
หลวงหมายเลข
402
โครงการแก้ไข
ปรับปรุงจุดเสี่ยง
บริเวณทางโค้ง
อันตรายช่องคับ
ทางหลวง
หมายเลข 4
โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ด้านความ
ปลอดภัยแหล่ง
ท่องเที่ยวระดับ
นานาชาติจังหวัด
ภูเก็ต

2

2

2

แผนงาน/โครงการ
94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

งบประมาณดาเนินการ (พ.ศ.)
2561

2562

2563

2564

2565

2561-2565

แขวงทางหลวง
ภูเก็ต

-

-

30,000,000

-

-

30,000,000

2

แขวงทางหลวง
ภูเก็ต

-

-

30,000,000

-

-

30,000,000

2

2

กรมทางหลวง
ชนบท/แขวง
ทางหลวง
ชนบทจังหวัด
ภูเก็ต

-

-

50,000,000

-

-

50,000,000

โครงการ
ยกระดับ
มาตรฐานด้าน
ความปลอดภัย
เมืองแห่งการ
ท่องเที่ยวระดับ
นานาชาติจังหวัด
ภูเก็ต
โครงการพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานสู่แหล่ง
อารยธรรมและ
แหล่งท่องเที่ยว
ระดับนานาชาติ
จังหวัดภูเก็ต

2

2

กรมทางหลวง
ชนบท/แขวง
ทางหลวง
ชนบทจังหวัด
ภูเก็ต

-

-

50,000,000

-

-

50,000,000

2

2

กรมทางหลวง
ชนบท/แขวง
ทางหลวง
ชนบทจังหวัด
ภูเก็ต

-

-

50,000,000

-

-

50,000,000

โครงการพัฒนา
โครงข่าย
คมนาคมด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐานสู่แหล่ง
ท่องเที่ยวระดับ
นานาชาติจังหวัด
ภูเก็ต
โครงการ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยวสู่
มาตรฐานสากล
แหล่งท่องเที่ยว
ทางทะเลระดับ
นานาชาติ
จังหวัดภูเก็ต
โครงการ
ยกระดับและเพิ่ม
มาตรฐานทาง
หลวงเชื่อม
สนามบินภูเก็ต
เส้นทางที่ 2

2

2

กรมทางหลวง
ชนบท/แขวง
ทางหลวง
ชนบทจังหวัด
ภูเก็ต

-

-

45,000,000

-

-

45,000,000

2

2

กรมทางหลวง
ชนบท/แขวง
ทางหลวง
ชนบทจังหวัด
ภูเก็ต

-

-

50,000,000

-

-

50,000,000

2

2

กรมทางหลวง/
แขวงทางหลวง
ภูเก็ต

-

-

50,000,000

-

-

50,000,000
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แผนงาน/โครงการ
102.

103.

104.

105.

106.

โครงการ
ยกระดับและ
เสริมสร้างความ
ปลอดภัยหน้า
สถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิค
ถลาง
โครงการ
ปรับปรุงเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ด้านความ
ปลอดภัยเส้นทาง
เข้าสู่แหล่ง
ท่องเที่ยวจังหวัด
ภูเก็ต
โครงการวางแผน
การศึกษาความ
เหมาะสมและ
สารวจออกแบบ
รายละเอียด
พร้อมก่อสร้าง
สะพานเกาะ
มะพร้าวเพื่อ
พัฒนาโครงข่าย
เชื่อมโยงเส้นทาง
คมนาคมสู่แหล่ง
ท่องเที่ยวระดับ
นานาชาติจังหวัด
ภูเก็ต
โครงการ
ยกระดับ
มาตรฐานและ
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ถนนเพชรเกษม
เข้าสู่แหล่ง
ท่องเที่ยวเขา
หลัก จ.พังงา(ทล.
4 บางสัก - ท้าย
เหมือง กม.
803+000 - กม.
804+000
โครงการ
ยกระดับ
มาตรฐานและ
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ทางหลวง
เชื่อมโยงการ
เดินทางระหว่าง
แหล่งท่องเที่ยว
หาดป่าตอง หาดกมลา จ.
ภูเก็ต (ทล.4030
ถลาง - หาดรา
ไวย์ กม.
14+700 - กม.
16+033)

งบประมาณดาเนินการ (พ.ศ.)

แหล่ง
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วย
ดาเนินการ

2

2

2

2561

2562

2563

2564

2565

2561-2565

กรมทางหลวง/
แขวงทางหลวง
ภูเก็ต

-

-

30,000,000

-

-

30,000,000

2

กรมทางหลวง/
แขวงทางหลวง
ภูเก็ต

-

-

50,000,000

-

-

50,000,000

2

2

กรมทางหลวง
ชนบท/แขวง
ทางหลวง
ชนบทจังหวัด
ภูเก็ต

-

-

900,000,000

-

-

900,000,000

2

2

แขวงทางหลวง
ภูเก็ต

-

-

50,000,000

-

-

50,000,000

2

2

แขวงทางหลวง
ภูเก็ต

-

-

50,000,000

-

-

50,000,000
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แผนงาน/โครงการ
107.

108.

109.

110.

111.

112.

โครงการ
ปรับปรุง
เชื่อมโยงเส้นทาง
ต่อเนื่องหน้า
สนามบินภูเก็ต
จ.ภูเก็ต (ทล.
4026 ทางเข้า
สนามบินภูเก็ต
กม.2+100 - กม.
3+600)
โครงการขยาย
เส้นทางเชื่อมโยง
เข้าท่าเรือน้าลึก
ภูเก็ต จ.ภูเก็ต
(ทล.4023 เมือง
ภูเก็ต - แหลม
พันวา กม.
3+500 - กม.
4+780)
โครงการ
ปรับปรุงช่องแบ่ง
ทิศทางจราจร
ทล.4030 ถลาง
- หาดราไวย์ กม.
13+000 14+000
โครงการก่อสร้าง
ขยายทางหลวง
เป็น 4 ช่อง
จราจร ทล.4027
ตอนท่าเรือ-เมือง
ใหม่ ตอน 2 กม.
14+000 - กม.
19+538
โครงการ
ยกระดับ
มาตรฐานและ
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ทางหลวง ทล.
4030 ถลาง หาดราไวย์ ตอน
1 กม.39+520กม.40+520
โครงการ
ยกระดับ
มาตรฐานและ
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ทางหลวงทล.
4030 ถลาง-หาด
ราไวย์ ตอน 2
กม.40+520-กม.
41+620

งบประมาณดาเนินการ (พ.ศ.)

แหล่ง
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วย
ดาเนินการ

2

2

2

2561

2562

2563

2564

2565

2561-2565

แขวงทางหลวง
ภูเก็ต

-

-

50,000,000

-

-

50,000,000

2

แขวงทางหลวง
ภูเก็ต

-

-

50,000,000

-

-

50,000,000

2

2

แขวงทางหลวง
ภูเก็ต

-

-

10,000,000

-

-

10,000,000

2

2

แขวงทางหลวง
ภูเก็ต

-

-

195,000,000

-

-

195,000,000

2

2

กรมทางหลวง/
แขวงทางหลวง
ภูเก็ต

-

-

50,000,000

-

-

50,000,000

2

2

กรมทางหลวง/
แขวงทางหลวง
ภูเก็ต

-

-

50,000,000

-

-

50,000,000
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แผนงาน/โครงการ
113.

114.

115.

116.

117.

118.

โครงการ
ยกระดับ
มาตรฐานและ
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ทางหลวงทล.
4030 ถลาง-หาด
ราไวย์ ตอน 3
กม.41+620-กม.
42+640
โครงการ
ยกระดับ
มาตรฐานและ
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ทางหลวงทล.
4030ถลาง-หาด
ราไวย์กม.
19+000-กม.
21+000
โครงการ
ยกระดับ
มาตรฐานและ
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ทางหลวงทล.
4023 เมือง
ภูเก็ต-แหลมพัน
วากม.3+500กม.5+500
โครงการ
ปรับปรุงทาง
หลวงผ่านย่าน
ชุมชน ทล.4028
ห้าแยกฉลอง –
กะรน กม.
0+300 - กม.
1+300
โครงการขยาย
เส้นทางเชื่อมโยง
การเดินทางจาก
ถนนเพชรเกษม
เข้าสู่ท่าเรือ
ท่องเที่ยวทับละมุ
จ.พังงา (ทล.
4147 ลาแก่น ทับละมุ กม.
0+150 - กม.
2+000)
โครงการ
ปรับปรุงทาง
หลวงผ่านย่าน
ชุมชน ทล.4147
ลาแก่น - ทับ
ละมุกม.4+070 กม.4+570

งบประมาณดาเนินการ (พ.ศ.)

แหล่ง
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วย
ดาเนินการ

2

2

2

2561

2562

2563

2564

2565

2561-2565

กรมทางหลวง/
แขวงทางหลวง
ภูเก็ต

-

-

37,000,000

-

-

37,000,000

2

กรมทางหลวง/
แขวงทางหลวง
ภูเก็ต

-

-

30,000,000

-

-

30,000,000

2

2

กรมทางหลวง/
แขวงทางหลวง
ภูเก็ต

-

-

30,000,000

-

-

30,000,000

2

2

กรมทางหลวง/
แขวงทางหลวง
ภูเก็ต

-

-

22,000,000

-

-

22,000,000

2

2

แขวงทางหลวง
ภูเก็ต

-

-

50,000,000

-

-

50,000,000

2

2

กรมทางหลวง/
แขวงทางหลวง
ภูเก็ต

-

-

15,000,000

-

-

15,000,000
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แผนงาน/โครงการ
119.

120.

121.

122.

123.

124.

125.

126.

โครงการ
ปรับปรุงทางแยก
ขนาดใหญ่ ทล.
4147 ลาแก่น ทับละมุ กม.
0+000 - 0+800
โครงการ
ปรับปรุงทาง
หลวงผ่านย่าน
ชุมชน ทล.4353
ท่านุ่น-ทางเข้า
หมวดถลางกม.
0+000-กม.
0+825
โครงการก่อสร้าง
บูรณะปรับปรุง
สะพานและท่อ
อุโมงค์ ทล.402
โคกกลอย-หมาก
ปรกกม.14+475
โครงการ
ปรับปรุงช่องแบ่ง
ทิศทางจราจร
ทล.4025 ท่าเรือ
- เชิงทะเล กม.
4+000 - 5+500
โครงการ
ปรับปรุงช่องแบ่ง
ทิศทางจราจร
ทล.4021 เมือง
ภูเก็ต - ห้าแยก
ฉลอง กม.2+000
- 6+473
โครงการ
ปรับปรุงช่องแบ่ง
ทิศทางจราจร
ทล.4024 ตีน
เขา-หาดราไวย์
กม.11+65017+000
โครงการ
ปรับปรุงช่องแบ่ง
ทิศทางจราจร
ทล.4023 เมือง
ภูเก็ต - แหลม
พันวา กม.
0+000 - 5+600
โครงการ
ปรับปรุงจุดเสี่ยง
และบริเวณ
อันตรายบนทาง
หลวงทล.4028
ห้าแยกฉลอง กะรน กม.
1+800 - 3+500

งบประมาณดาเนินการ (พ.ศ.)

แหล่ง
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วย
ดาเนินการ

2

2

2

2561

2562

2563

2564

2565

2561-2565

กรมทางหลวง/
แขวงทางหลวง
ภูเก็ต

-

-

20,000,000

-

-

20,000,000

2

กรมทางหลวง/
แขวงทางหลวง
ภูเก็ต

-

-

21,000,000

-

-

21,000,000

2

2

กรมทางหลวง/
แขวงทางหลวง
ภูเก็ต

-

-

22,000,000

-

-

22,000,000

2

2

กรมทางหลวง/
แขวงทางหลวง
ภูเก็ต

-

-

10,000,000

-

-

10,000,000

2

2

กรมทางหลวง/
แขวงทางหลวง
ภูเก็ต

-

-

15,000,000

-

-

15,000,000

2

2

กรมทางหลวง/
แขวงทางหลวง
ภูเก็ต

-

-

18,000,000

-

-

18,000,000

2

2

กรมทางหลวง/
แขวงทางหลวง
ภูเก็ต

-

-

22,000,000

-

-

22,000,000

2

2

กรมทางหลวง/
แขวงทางหลวง
ภูเก็ต

-

-

30,000,000

-

-

30,000,000

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
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แผนงาน/โครงการ
127.

128.

129.

130.

โครงการ
ยกระดับ
มาตรฐานและ
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ทางหลวงเข้าสู่
แหล่งท่องเที่ยว
หาดสุรินทร์หาด
กมลา ทล.4030
ถลาง-หาดราไวย์
ตอน 1 กม.
9+700 - กม.
10+500
โครงการ
ยกระดับ
มาตรฐานและ
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ทางหลวงเข้าสู่
แหล่งท่องเที่ยว
หาดสุรินทร์หาด
กมลา ทล.4030
ถลาง–หาดราไวย์
ตอน 2 กม.
10+500 - กม.
11+300
โครงการ
ยกระดับ
มาตรฐานและ
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ทางหลวงเข้าสู่
แหล่งท่องเที่ยว
หาดสุรินทร์หาด
กมลา ทล.4030
ถลาง-หาดราไวย์
ตอน 3 กม.
11+300-กม.
12+100
โครงการ
ยกระดับ
มาตรฐานและ
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ทางหลวงเชื่อม
แหล่งท่องเที่ยว
หาดกมลาหาด
ป่าตอง ทล.4030
ถลาง - หาดรา
ไวย์ ตอน 5 กม.
14+500 - กม.
15+300

งบประมาณดาเนินการ (พ.ศ.)

แหล่ง
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วย
ดาเนินการ

2

2

2

2561

2562

2563

2564

2565

2561-2565

กรมทางหลวง/
แขวงทางหลวง
ภูเก็ต

-

-

50,000,000

-

-

50,000,000

2

กรมทางหลวง/
แขวงทางหลวง
ภูเก็ต

-

-

50,000,000

-

-

50,000,000

2

2

กรมทางหลวง/
แขวงทางหลวง
ภูเก็ต

-

-

50,000,000

-

-

50,000,000

2

2

กรมทางหลวง/
แขวงทางหลวง
ภูเก็ต

-

-

50,000,000

-

-

50,000,000

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
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แผนงาน/โครงการ
131.

132.

133.

134.

135.

โครงการ
ยกระดับ
มาตรฐานและ
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ทางหลวงเชื่อม
แหล่งท่องเที่ยว
หาดกมลาหาด
ป่าตอง ทล.4030
ถลาง – หาดรา
ไวย์ ตอน 6 กม.
15+300 - กม.
16+100
โครงการ
ยกระดับ
มาตรฐานและ
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ทางหลวงเชื่อม
แหล่งท่องเที่ยว
หาดกมลาหาด
ป่าตอง ทล.4030
ถลาง - หาดรา
ไวย์ ตอน 7 กม.
16+100 - กม.
17+000
โครงการ
ยกระดับ
มาตรฐานและ
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ทางหลวงเชื่อม
แหล่งท่องเที่ยว
หาดกมลาหาด
ป่าตอง ทล.4030
ถลาง - หาดรา
ไวย์ ตอน 8 กม.
17+100 - กม.
19+000
โครงการ
ปรับปรุงช่องแบ่ง
ทิศทางจราจร
ทล.4024 ตีน
เขา-หาดราไวย์
กม.17+800-กม.
19+000
โครงการ
ยกระดับ
มาตรฐานและ
เพิ่มศักยภาพทาง
หลวงในพื้นที่
เศรษฐกิจเพื่อ
เชื่อมโยงไปสู่
แหล่งท่องเที่ยว
ทล.4024 บางคู
- ตีนเขา กม.
0+000 - กม.
11+650

งบประมาณดาเนินการ (พ.ศ.)

แหล่ง
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วย
ดาเนินการ

2

2

2

2561

2562

2563

2564

2565

2561-2565

กรมทางหลวง/
แขวงทางหลวง
ภูเก็ต

-

-

50,000,000

-

-

50,000,000

2

กรมทางหลวง/
แขวงทางหลวง
ภูเก็ต

-

-

50,000,000

-

-

50,000,000

2

2

กรมทางหลวง/
แขวงทางหลวง
ภูเก็ต

-

-

50,000,000

-

-

50,000,000

2

2

กรมทางหลวง/
แขวงทางหลวง
ภูเก็ต

-

-

20,000,000

-

-

20,000,000

2

2

กรมทางหลวง/
แขวงทางหลวง
ภูเก็ต

-

-

700,000,000

-

-

700,000,000

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
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แผนงาน/โครงการ
136.

137.

138.

139.

140.

141.

142.

โครงการ
ยกระดับ
มาตรฐานและ
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ทางหลวง ทล.
4030 ถลาง หาดราไวย์ ตอน
1 กม.9+000 กม.11+250
โครงการ
ปรับปรุงช่องแบ่ง
ทิศทางจราจร
ทล.4028 ห้า
แยกฉลอง-กะรน
กม.3+500 7+000
โครงการ
ยกระดับ
มาตรฐานและ
เพิ่มศักยภาพทาง
หลวงเพื่อ
เชื่อมโยงไปสู่
แหล่งท่องเที่ยว
ทล.4030 ถลาง หาดราไวย์ กม.
0+000 - กม.
5+836
โครงการ
ปรับปรุงจุดเสี่ยง
และบริเวณ
อันตรายบนทาง
หลวงทล.4029
กะทู้-ป่าตอง
ตอน 1
โครงการ
ปรับปรุงจุดเสี่ยง
และบริเวณ
อันตรายบนทาง
หลวงทล.4029
กะทู้ - ป่าตอง
ตอน 2
โครงการศึกษา
ความเหมาะสม
รถไฟฟ้ารางเบา
จังหวัดภูเก็ต(เฟส
3 ช่วงห้าแยก
ฉลอง-ป่าตอง)
โครงการสร้าง
บูรณะปรับปรุง
สะพานเชื่อมโยง
การเดินทาง
ระหว่างพังงาระนองสุราษฏร์ธานี
ทล.4090 นิคม หินดาน กม.
43+083

งบประมาณดาเนินการ (พ.ศ.)

แหล่ง
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วย
ดาเนินการ

2

2

2

2561

2562

2563

2564

2565

2561-2565

แขวงทางหลวง
ภูเก็ต

-

-

90,000,000

-

-

90,000,000

2

กรมทางหลวง/
แขวงทางหลวง
ภูเก็ต

-

-

21,000,000

-

-

21,000,000

2

2

กรมทางหลวง/
แขวงทางหลวง
ภูเก็ต

-

-

300,000,000

-

-

300,000,000

2

1

กรมทางหลวง/
แขวงทางหลวง
ภูเก็ต/ทม.กะทู้

-

-

42,200,000

-

-

42,200,000

2

1

กรมทางหลวง/
แขวงทางหลวง
ภูเก็ต/ทม.กะทู้

-

-

44,000,000

-

-

44,000,000

2

2

สานักงาน
นโยบายและ
แผนการขนส่ง
และจราจร

-

-

100,000,000

100,000,000

-

200,000,000

2

2

แขวงทางหลวง
ภูเก็ต

-

-

50,000,000

50,000,000

-

100,000,000

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
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แผนงาน/โครงการ
143.

144.

145.

146.

147.

โครงการก่อสร้าง
ทางหลวงขนาด
4 ช่องจราจร
แนวใหม่ สาย
สาคู-เกาะแก้ว
กม.0+000-กม.
22+400
โครงการ
ยกระดับ
มาตรฐานและ
เพิ่มศักยภาพทาง
หลวงเพื่อ
เชื่อมโยงไปสู่
แหล่งท่องเที่ยว
ทล.4030 ถลาง หาดราไวย์ กม.
29+790 - กม.
39+560
โครงการ
ยกระดับ
มาตรฐานและ
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ทางหลวงเข้าสู่
ท่าเรือน้าลึกและ
ท่าเรือท่องเที่ยว
ทล.4023 เมือง
ภูเก็ต - แหลม
พันวา กม.
0+000 - กม.
8+770
โครงการ
ยกระดับ
มาตรฐานและ
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ทางหลวงเข้าสู่
สนามบิน
นานาชาติภูเก็ต
เส้นทางที่ 2 ทล.
4031 มุดดอก
ขาว - สนามบิน
ภูเก็ต กม.
0+500 - กม.
8+200
โครงการขยาย
เส้นทางส่วน
เชื่อมต่อท่าเรือ
ท่องเที่ยวทับละมุ
จ.พังงา (ทล.
4147 ลาแก่น ทับละมุ กม.
2+000 - กม.
3+500)

งบประมาณดาเนินการ (พ.ศ.)

แหล่ง
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วย
ดาเนินการ

2561

2562

2563

2564

2565

2561-2565

2

2

กรมทางหลวง

-

-

-

24,000,000,000

-

24,000,000,000

2

2

กรมทางหลวง/
แขวงทางหลวง
ภูเก็ต

-

-

-

500,000,000

-

500,000,000

2

2

กรมทางหลวง/
แขวงทางหลวง
ภูเก็ต

-

-

-

425,000,000

-

425,000,000

2

2

กรมทางหลวง/
แขวงทางหลวง
ภูเก็ต

-

-

-

425,000,000

-

425,000,000

2

2

แขวงทางหลวง
ภูเก็ต

-

-

-

50,000,000

-

50,000,000

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
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แผนงาน/โครงการ
148.

149.

150.

151.

152.

153.

โครงการ
ปรับปรุงเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ทางหลวงเข้าสู่
ท่าเรือท่องเที่ยว
ทับละมุ ทล.
4147 ลาแก่น ทับละมุ กม.
0+150 - กม.
4+570
โครงการขยาย
เส้นทางเข้า
สนามบินภูเก็ต
เส้นทางที่ 3 ทล.
4031 มุดดอก
ขาว - สนามบิน
ภูเก็ตกม.0+000
- กม.8+000
โครงการก่อสร้าง
เส้นทางแนวใหม่
เชื่อมเส้นทางเข้า
ออกจังหวัดภูเก็ต
และจังหวัดพังงา
เส้นทางที่ 2 ช่วง
เมืองใหม่-แหลม
ทรายกม.
0+000-กม.
8+000
โครงการก่อสร้าง
สะพานข้ามทะเล
เส้นทางแนวใหม่
เชื่อมเส้น
ทางเข้าออก
จังหวัดภูเก็ตและ
จังหวัดพังงา
เส้นทางที่ 2 ช่วง
แหลมทราย คลองเคียนกม.
8+000 - กม.
12+000
โครงการก่อสร้าง
เส้นทางแนวใหม่
เชื่อมเส้นทางเข้า
ออกจังหวัดภูเก็ต
และจังหวัดพังงา
เส้นทางที่ 2 ช่วง
คลองเคียนเชียงใหม่กม.
12+000-กม.
25+000
โครงการก่อสร้าง
ทางคู่ขนาน
ระหว่างทางลอด
บางคูถึงทางลอด
สามกอง ทล.
4024 ตอน บาง
คู - ตีนเขา กม.
0+000 - กม.
5+500

งบประมาณดาเนินการ (พ.ศ.)

แหล่ง
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วย
ดาเนินการ

2

2

2

2561

2562

2563

2564

2565

2561-2565

แขวงทางหลวง
ภูเก็ต

-

-

-

225,000,000

-

225,000,000

2

กรมทางหลวง/
แขวงทางหลวง
ภูเก็ต

-

-

-

500,000,000

-

500,000,000

2

2

กรมทางหลวง/
แขวงทางหลวง
ภูเก็ต

-

-

-

1,000,000,000

-

1,000,000,000

2

2

กรมทางหลวง/
แขวงทางหลวง
ภูเก็ต

-

-

-

5,000,000,000

-

5,000,000,000

2

2

กรมทางหลวง/
แขวงทางหลวง
ภูเก็ต

-

-

-

1,600,000,000

-

1,600,000,000

2

2

กรมทางหลวง/
แขวงทางหลวง
ภูเก็ต

-

-

-

300,000,000

-

300,000,000

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
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แผนงาน/โครงการ
154.

155.

156.

157.

158.

159.

160.

161.

162.

โครงการก่อสร้าง
ขยายทางหลวง
เป็น 4 ช่อง
จราจร ทล.4027
ตอนท่าเรือ-เมืองใหม่
ตอน 3 (แนวใหม่
รวมทางแยก
จุดตัด)กม.0+000
- กม.2+500
โครงการก่อสร้าง
ขยายทางหลวง
เป็น 8 ช่อง
จราจร ทล.4024
ตอนบางคู-ตีน
เขา กม.8+000กม.11+650
โครงการบริหาร
จัดการน้าในเขต
พื้นที่ทางหลวง
หมายเลข 402
กม.25+000 กม.30+000
โครงการบริหาร
จัดการน้าในเขต
พื้นที่ทางหลวง
หมายเลข 402
กม.30+000-กม.
36+000
โครงการบริหาร
จัดการน้าในเขต
พื้นที่ทางหลวง
หมายเลข 4021
กม.0+000-กม.
6+473
โครงการบริหาร
จัดการน้าในเขต
พื้นที่ทางหลวง
หมายเลข 4020
กม.0+000-กม.
1+460
โครงการบริหาร
จัดการน้าในเขต
พื้นที่ทางหลวง
หมายเลข 4023
กม.0+000 - กม.
5+600
โครงการบริหาร
จัดการน้าในเขต
พื้นที่ทางหลวง
หมายเลข 4024
กม.0+000 - กม.
6+000
โครงการบริหาร
จัดการน้าในเขต
พื้นที่ทางหลวง
หมายเลข 4024
กม.8+000-กม.
11+650

งบประมาณดาเนินการ (พ.ศ.)

แหล่ง
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วย
ดาเนินการ

2

2

2

2561

2562

2563

2564

2565

2561-2565

กรมทางหลวง/
แขวงทางหลวง
ภูเก็ต

-

-

-

250,000,000

-

250,000,000

2

กรมทางหลวง/
แขวงทางหลวง
ภูเก็ต

-

-

-

300,000,000

-

300,000,000

2

5

กรมทางหลวง/
แขวงทางหลวง
ภูเก็ต

-

-

-

100,000,000

-

100,000,000

2

5

กรมทางหลวง/
แขวงทางหลวง
ภูเก็ต

-

-

-

100,000,000

-

100,000,000

2

5

กรมทางหลวง/
แขวงทางหลวง
ภูเก็ต

-

-

-

100,000,000

-

100,000,000

2

5

กรมทางหลวง/
แขวงทางหลวง
ภูเก็ต

-

-

-

100,000,000

-

100,000,000

2

5

กรมทางหลวง/
แขวงทางหลวง
ภูเก็ต

-

-

-

100,000,000

-

100,000,000

2

5

กรมทางหลวง/
แขวงทางหลวง
ภูเก็ต

-

-

-

200,000,000

-

200,000,000

2

5

กรมทางหลวง/
แขวงทางหลวง
ภูเก็ต

-

-

-

200,000,000

-

200,000,000

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
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แผนงาน/โครงการ
163.

164.

165.

166.

167.

168.

169.

170.

171.

โครงการบริหาร
จัดการน้าในเขต
พื้นที่ทางหลวง
หมายเลข 4024
กม.11+650 กม.17+000
โครงการบริหาร
จัดการน้าในเขต
พื้นที่ทางหลวง
หมายเลข 4024
กม.17+600 กม.22+720
โครงการบริหาร
จัดการน้าในเขต
พื้นที่ทางหลวง
หมายเลข 4025
กม.0+000-กม.
6+690
โครงการบริหาร
จัดการน้าในเขต
พื้นที่ทางหลวง
หมายเลข 4026
กม.0+000 - กม.
4+100
โครงการบริหาร
จัดการน้าในเขต
พื้นที่ทางหลวง
หมายเลข 4027
กม.0+000-กม.
19+538
โครงการบริหาร
จัดการน้าในเขต
พื้นที่ทางหลวง
หมายเลข 4028
กม.0+000 - กม.
8+600
โครงการบริหาร
จัดการน้าในเขต
พื้นที่ทางหลวง
หมายเลข 4030
กม.0+000 - กม.
5+600
โครงการบริหาร
จัดการน้าในเขต
พื้นที่ทางหลวง
หมายเลข 4031
กม.0+000 - กม.
8+000
โครงการขยาย
ปรับปรุงและ
บริหารจัดการน้า
ในเขตพื้นที่ทาง
หลวงหมายเลข
4233 กม.
0+000 - กม.
1+514

งบประมาณดาเนินการ (พ.ศ.)

แหล่ง
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วย
ดาเนินการ

2

5

2

2561

2562

2563

2564

2565

2561-2565

กรมทางหลวง/
แขวงทางหลวง
ภูเก็ต

-

-

-

300,000,000

-

300,000,000

5

กรมทางหลวง/
แขวงทางหลวง
ภูเก็ต

-

-

-

300,000,000

-

300,000,000

2

5

กรมทางหลวง/
แขวงทางหลวง
ภูเก็ต

-

-

-

200,000,000

-

200,000,000

2

5

กรมทางหลวง/
แขวงทางหลวง
ภูเก็ต

-

-

-

160,000,000

-

160,000,000

2

5

กรมทางหลวง/
แขวงทางหลวง
ภูเก็ต

-

-

-

300,000,000

-

300,000,000

2

5

กรมทางหลวง/
แขวงทางหลวง
ภูเก็ต

-

-

-

360,000,000

-

360,000,000

2

5

กรมทางหลวง/
แขวงทางหลวง
ภูเก็ต

-

-

-

300,000,000

-

300,000,000

2

5

กรมทางหลวง/
แขวงทางหลวง
ภูเก็ต

-

-

-

260,000,000

-

260,000,000

2

5

กรมทางหลวง/
แขวงทางหลวง
ภูเก็ต

-

-

-

60,000,000

-

60,000,000

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
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งบประมาณดาเนินการ (พ.ศ.)

แหล่ง
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วย
ดาเนินการ

โครงการซ่อม
สร้างถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต
(ซ.ท่าฉัตรไชยหาดทรายแก้ว)
หมู่ที 5
โครงการก่อสร้าง
ท่อลอดเหลี่ยม
คสล.ซอยป่าสัก

2

5

2

174.

โครงการ
ปรับปรุงถนน
ทางขึ้นป่าตอง

175.

โครงการพัฒนา
โครงข่าย
คมนาคมเส้นทาง
ลัดทางเลี่ยงด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐานสู่แหล่ง
ท่องเที่ยวระดับ
นานาชาติจังหวัด
ภูเก็ต (สายกะทู้
- เกาะแก้ว)
โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
และยกระดับ
มาตรฐานทาง
หลวง ทางหลวง
หมายเลข 4030
ตอน ถลาง –
หาดราไวย์ ตอน
1 ระหว่าง กม.
2+925 – กม.
4+000
โครงการพัฒนา
ขุดลอกร่องน้า
คลองบางใหญ่
ตาบลวิชิต ร่อง
น้าคลองเกาะ
แก้ว ตาบลเกาะ
แก้ว และร่องน้า
ภูเก็ตท่าเรือน้า
ลึก จังหวัดภูเก็ต
เพื่อพัฒนาภูเก็ต
เป็นศูนย์กลาง
การท่องเที่ยว
ทางทะเลระดับ
โลก
โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
และยกระดับ
มาตรฐานทาง
หลวง ทางหลวง
หมายเลข 4023
ตอน เมืองภูเก็ต
– แหลมพันวา

แผนงาน/โครงการ
172.

173.

176.

177.

178.

2561

2562

2563

2564

2565

2561-2565

กรมโยธาธิการ
และผังเมือง

-

-

-

4,000,000

-

4,000,000

5

กรมโยธาธิการ
และผังเมือง

-

-

-

15,070,000

-

15,070,000

2

5

กรมโยธาธิการ
และผังเมือง

-

-

-

10,000,000

-

10,000,000

2

2

กรมทางหลวง
ชนบท/แขวง
ทางหลวง
ชนบทภูเก็ต

-

-

-

49,800,000

-

49,800,000

2

2

กรมทางหลวง/
แขวงทางหลวง
ภูเก็ต

-

-

-

80,000,000

-

80,000,000

2

2

กรมเจ้าท่า/
สานักงานเจ้า
ท่าภูมิภาค
สาขาภูเก็ต/
สานักงาน
พัฒนาและ
บารุงรักษาทาง
น้าที่ 3

-

-

-

29,661,000

-

29,661,000

2

2

กรมทางหลวง/
แขวงทางหลวง
ภูเก็ต

-

-

-

70,000,000

-

70,000,000

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
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แผนงาน/โครงการ
179.

180.

181.

182.

183.

184.

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
และยกระดับ
มาตรฐานทาง
หลวง ทางหลวง
หมายเลข 4031
ตอน มุดดอกขาว
– สนามบินภูเก็ต
ระหว่าง กม.
4+000 – กม.
6+200
โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
และยกระดับ
มาตรฐานทาง
หลวง ทางหลวง
หมายเลข 4030
ตอน ถลาง –
หาดราไวย์ ตอน
1 ระหว่าง กม.
2+925 – กม.
4+000
โครงการพัฒนา
โครงข่ายระบบ
การคมนาคม
และโลจิสติกส์
ทางทะเล-ทาง
บก เพื่อรองรับ
การแก้ปัญหา
การจราจร
ในช่วงก่อสร้าง
รถไฟรางเบา ใน
เส้นทางหลวง
แผ่นดิน
หมายเลข 402
โดยการปรับปรุง
ถนนสายแยก
ทล. 4027 - สี่
แยกถลาง พร้อม
ปรับปรุงภูมิทัศน์
ระบบระบายน้า
และงานอานวย
ความปลอดภัย
บนท้องถนน
อาเภอถลาง
จังหวัดภูเก็ต
โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก
ซอยหลา
พระแทว หมู่ที่ 2
โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย
รวมมิตร หมู่ที่ 2
โครงการก่อสร้าง
คูระบายน้าและ
ซ่อมแซมผิวถนน
ศักดิเดช ซอย 1

งบประมาณดาเนินการ (พ.ศ.)

แหล่ง
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วย
ดาเนินการ

2

2

2

2561

2562

2563

2564

2565

2561-2565

กรมทางหลวง/
แขวงทางหลวง
ภูเก็ต

-

-

-

90,000,000

-

90,000,000

2

กรมทางหลวง/
แขวงทางหลวง
ภูเก็ต

-

-

-

80,000,000

-

80,000,000

2

2

กรมทางหลวง
ชนบท/แขวง
ทางหลวง
ชนบทภูเก็ต

-

-

-

49,500,000

-

49,500,000

3

5

เทศบาลตาบล
ป่าคลอก

10,000

10,000

-

-

-

20,000

3

5

เทศบาลตาบล
ป่าคลอก

10,000

10,000

-

-

-

20,000

3

5

อบจ.ภูเก็ต/
เทศบาลนคร
ภูเก็ต

12,087,000

12,087,000

12,087,000

12,087,000

-

48,348,000

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
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แผนงาน/โครงการ

งบประมาณดาเนินการ (พ.ศ.)

แหล่ง
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วย
ดาเนินการ

2561

2562

2563

2564

2565

2561-2565

185.

โครงการจัดทา
เกาะกลางพร้อม
ไฟส่องสว่างถนน
สายอนุสาวรีย์ฯ ป่าคลอก หมู่ที่ 8

3

2

อบจ.ภูเก็ต/
เทศบาลตาบล
ศรีสุนทร

8,200,000

8,200,000

8,200,000

8,200,000

-

32,800,000

186.

โครงการก่อสร้าง
ท่อลอดเหลี่ยม
คลองหลวง ซอย
เชิงทะเล 3

3

5

อบจ.ภูเก็ต/
เทศบาลตาบล
เชิงทะเล

28,365,000

28,365,000

28,365,000

28,365,000

-

113,460,000

187.

โครงการก่อสร้าง
ถนน ลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอ
นกรีตบ้านนาส้ม
ปอย-ไม้ขาว
โครงการก่อสร้าง
คูระบายน้ารางวี
และวางท่อ คสล.
ถนนสายมุดดอก
ขาวถึงคลอง
เสน่ห์โพธิ์ หมู่ที่
8 ต.เทพกระษัตรี
โครงการ
ปรับปรุงถนน
แอสฟัลท์ติกคอ
นกรีตถนนเลียบ
คลองหลวงตั้งแต่
เขตเทศบาลเชิง
ทะเลถึงสามแยก
โรงแรมอโมร่า
หมู่ 2 ,หมู่ 5
โครงการก่อสร้าง
สะพานข้าม
คลองท่าเรือถนน
สายบ้านท่าเรือบ้านเกาะแก้ว
(ด้านหลังศาลเจ้า
ท่าเรือ) ทดแทน
ของเดิมที่ชารุด
หมู่ที่ 3
โครงการก่อสร้าง
ถนนซอยนายาว
หมู่ที่ 8 ตาบลป่า
คลอกเชื่อมต่อ
ตาบลศรีสุนทร

3

2

อบจ.ภูเก็ต/
อบต.ไม้ขาว

13,000,000

13,000,000

13,000,000

13,000,000

-

52,000,000

3

5

อบจ.ภูเก็ต/
อบต.เทพ
กระษัตรี

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

-

12,000,000

3

2

อบจ.ภูเก็ต/
อบต.เชิงทะเล

2,182,000

2,182,000

2,182,000

2,182,000

-

8,728,000

3

5

อบจ.ภูเก็ต/
เทศบาลตาบล
ศรีสุนทร

5,500,000

5,500,000

5,500,000

5,500,000

-

22,000,000

3

2

อบจ.ภูเก็ต/
เทศบาลตาบล
ป่าคลอก

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

-

20,000,000

โครงการ
ปรับปรุง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต
(Over Lay) ซอย
ป่าครองชีพ 3
หมู่ที่ 9 ตาบล
เทพกระษัตรี

3

2

อบจ.ภูเก็ต/
องค์การ
บริหารส่วน
ตาบลเทพ
กระษัตรี

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

-

12,000,000

188.

189.

190.

191.

192.

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
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แหล่ง
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วย
ดาเนินการ

โครงการติดตั้ง
ระบบไฟฟ้าแสง
สว่างเสาสูง (ไฮ
เมท) หมู่ที่
4,6,8,9 ตาบล
เทพกระษัตรี
โครงการก่อสร้าง
ถนนพร้อมคู
ระบายน้าซอย
แยกขี้ทรายตัด
ใหม่ (ช่วงที่ 2)
หมู่ที่ 5

3

5

3

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต
ซอยแป๊ะหลาย
อุทิศ
โครงการก่อสร้าง
ถนนผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอ
นกรีตพร้อม
ขยายเขตไฟฟ้า
พร้อมไฟฟ้า
สาธารณะ ซอย
นาเหนือ-ลุ่มไทร
หมู่ที่ 2 ตาบลป่า
คลอกเชื่อมต่อ
ตาบลศรีสุนทร
โครงการก่อสร้าง
ทางเท้า คสล.
ถนนโคกโตนดลา
ยัน (ตั้งแต่โคก
โตนด 1 ถึงโคก
โตนด 3) หมู่ที่ 6
โครงการก่อสร้าง
เกาะกลางถนน
พร้อมติดตั้ง
ไฟฟ้าแสงสว่าง
ตลอดสายถนน
ภก4027 (ช่วงสี่เลน)
โครงการก่อสร้าง
ขยายผิวจราจร
ถนน ภก4027 สี่เลน
โครงการก่อสร้าง
เขื่อนกันดินคลอง
บางใหญ่ (หลัง
หมู่บ้านพฤกษาวิลล์)
โครงการบริหาร
จัดการท่าเรือ
อ่าวปอ
โครงการจัด
ระเบียบถนนสาย
หลักในเขต
เทศบาลตาบล
วิชิต

แผนงาน/โครงการ
193.

194.

195.

196.

197.

198.

199.

200.

201.

202.

งบประมาณดาเนินการ (พ.ศ.)
2561

2562

2563

2564

2565

2561-2565

อบจ.ภูเก็ต/
อบต.เทพ
กระษัตรี

3,500,000

3,500,000

3,500,000

3,500,000

-

14,000,000

2

อบจ.ภูเก็ต/
อบต.เชิงทะเล

2,745,000

2,745,000

2,745,000

2,745,000

-

10,980,000

3

2

อบจ.ภูเก็ต/
อบต.ไม้ขาว

18,000,000

18,000,000

18,000,000

18,000,000

-

72,000,000

3

2

อบจ.ภูเก็ต/
อบต.ป่าคลอก

14,100,000

14,100,000

14,100,000

14,100,000

-

56,400,000

3

5

อบจ.ภูเก็ต/
อบต.เชิงทะเล

3,490,000

3,490,000

3,490,000

3,490,000

-

13,960,000

3

2

อบจ.ภูเก็ต/
เทศบาลตาบล
ป่าคลอก

9,500,000

9,500,000

9,500,000

9,500,000

-

38,000,000

3

2

78,000,000

78,000,000

78,000,000

78,000,000

-

312,000,000

3

5

อบจ.ภูเก็ต/
เทศบาลตาบล
ป่าคลอก
อบจ.ภูเก็ต/
อบต.เชิงทะเล

5,230,000

5,230,000

5,230,000

5,230,000

-

20,920,000

3

2

เทศบาลตาบล
ป่าคลอก

150,000

150,000

150,000

150,000

-

600,000

3

2

เทศบาลตาบล
วิชิต

80,000

80,000

80,000

80,000

-

320,000

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
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แผนงาน/โครงการ
203.

204.

205.

206.

207.

208.

209.

210.

211.

โครงการดูแล
รักษาอาคาร
สถานีขนส่ง
ผู้โดยสารจังหวัด
ภูเก็ต แห่งที่ 2
โครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์
ถนนศักดิเดช หมู่
ที่ 9 ตาบลวิชิตอ.
เมือง จ.ภูเก็ต
โครงการก่อสร้าง
เกาะกลางถนน
เจ้าฟ้าตะวันออก
ช่วงแยกถนน
ขวาง-หน้า
โรงเรียนนาบอน
หมู่ที่ 3 ต.วิชิต
อาเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต
โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง หมู่
ที่ 2 ตาบลเกาะ
แก้ว อาเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต
โครงการก่อสร้าง
ถนนแอสฟัลท์
คอนกรีตสาย
กมลา-กะทู้ หมู่ที่ 5
โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.พร้อม
คูระบายน้า 2
ข้าง ถนนโครก
ยาง ซอย2 หมู่ที่
4 (บ้านเทิดไท้
องค์ราชัน 80
พรรษา)
โครงการเสริมผิว
จราจร
(OverLay) และ
ก่อสร้างปรับปรุง
คูระบายน้า คสล.
ถนนหัวควน
(ภก.ภ.11002)
หมู่ที่ 5 ตาบล
กมลา
โครงการ
ปรับปรุงเสริมผิว
จราจร
(OverLay) ถนน
สายลายิ-นาคาเล
(ภก.ถ.11009)
หมู่ที่ 6ตาบลกมลา
โครงการก่อสร้าง
คูระบายน้าและ
กาแพงดินพร้อม
ขยายผิวจราจร
ด้านข้างถนนบาง
หวาน

งบประมาณดาเนินการ (พ.ศ.)

แหล่ง
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วย
ดาเนินการ

3

5

3

2561

2562

2563

2564

2565

2561-2565

เทศบาลตาบล
รัษฎา

1,700,000

1,700,000

1,700,000

1,700,000

-

6,800,000

5

อบจ.ภูเก็ต/
เทศบาลตาบล
วิชิต

19,000,000

19,000,000

19,000,000

19,000,000

-

76,000,000

3

2

อบจ.ภูเก็ต/
เทศบาลตาบล
วิชิต

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

-

8,000,000

3

2

อบจ.ภูเก็ต/
อบต.เกาะแก้ว

18,000,000

18,000,000

18,000,000

18,000,000

-

72,000,000

3

2

อบจ.ภูเก็ต/
อบต.กมลา

35,420,000

35,420,000

35,420,000

35,420,000

-

141,680,000

3

2

อาเภอกะทู้/
อบต.กมลา

1,500,000

1,500,000

-

-

-

3,000,000

3

2

อาเภอกะทู้/
อบต.กมลา

10,500,000

10,500,000

-

-

-

21,000,000

3

2

อาเภอกะทู้/
อบต.กมลา

10,560,000

10,560,000

-

-

-

21,120,000

3

5

อาเภอกะทู้/
อบต.กมลา

2,000,000

2,000,000

-

-

-

4,000,000

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
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แหล่ง
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วย
ดาเนินการ

โครงการก่อสร้าง
ถนนพร้อมเสริม
ผิวจราจรถนน
ทางไปน้าตกบาง
หวาน(สามแยก
โรงแรมรอเยล
กมลา–น้าตกบาง
หวาน หมู่ที่ 1
ตาบลกมลา)
โครงการก่อสร้าง
ถนนหัวควน-เขา
เก็ตหนี หมู่ที่ 5
ตาบลกมลา
โครงการก่อสร้าง
เขื่อนเรียงหิน
คลองบางหวาน
หมู่ที่ 1,2 ตาบล
กมลา
โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้า
คสล. แบบเปิด
(หลังร้านโอลาล่า) หมู่
ที่ 3 ตาบลกมลา
โครงการก่อสร้าง
คูระบายน้า คสล.
ถนนนาคาใน
ซอย 2 (กานัน
สะอาด) หมู่ที่
4,6 ตาบลกมลา
โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้า
คสล. แบบเปิด
(ซอยทุเรียนเจ็ดต้น)
หมู่ที่ 1ตาบลกมลา

3

2

3

โครงการก่อสร้าง
วางท่อระบายน้า
คสล. และ
ปรับปรุงคูระบาย
น้า (เดิม) พร้อม
ปรับปรุงผิว
จราจรแอสฟัสก์ติ
กคอนกรีตถนน
หน้าหาดหมู่ที่ 3
ตาบลกมลา
โครงการก่อสร้าง
คูระบายน้า
พร้อมทางเท้า
ถนนโคกยางช่วง
กม.0+000–กม.
0+200 หมู่ที่ 4
โครงการก่อสร้าง
และปรับปรุงคู
ระบายน้า คสล.
พร้อมผิวจราจร
เพื่อแก้ไขปัญหา
น้าท่วม ในเขต
พื้นที่ ตาบล
กมลา

แผนงาน/โครงการ
212.

213.

214.

215.

216.

217.

218.

219.

220.

งบประมาณดาเนินการ (พ.ศ.)
2561

2562

2563

2564

2565

2561-2565

อาเภอกะทู้/
อบต.กมลา

1,500,000

1,500,000

-

-

-

3,000,000

2

อาเภอกะทู้/
อบต.กมลา

1,500,000

1,500,000

-

-

-

3,000,000

3

5

อาเภอกะทู้/
อบต.กมลา

5,000,000

5,000,000

-

-

-

10,000,000

3

5

อาเภอกะทู้/
อบต.กมลา

1,200,000

1,200,000

-

-

-

2,400,000

3

5

อาเภอกะทู้
อบต.กมลา

1,100,000

1,100,000

-

-

-

2,200,000

3

5

อาเภอกะทู้/
อบต.กมลา

5,000,000

5,000,000

-

-

-

10,000,000

3

5

อาเภอกะทู้/
อบต.กมลา

7,000,000

7,000,000

-

-

-

14,000,000

3

5

อาเภอกะทู้/
อบต.กมลา

2,200,000

2,200,000

-

-

-

4,400,000

3

5

อาเภอกะทู้/
อบต.กมลา

5,000,000

5,000,000

-

-

-

10,000,000

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
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แหล่ง
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วย
ดาเนินการ

โครงการ
ปรับปรุงถนน
วิชิตสงครามจาก
สะพานโรงเหล้าเก่า
ถึงแยกเก็ตโฮ่
โครงการ
ซ่อมแซมถนน
ราษฏร์อุทิศ 200 ปี
โครงการ
ปรับปรุงผิว
จราจรถนนทวี
วงศ์จากสะพาน
คอรัลบีชถึงแยก
ซีเพิร์ล
โครงการก่อสร้าง
ถนนเพชรกูด

3

2

3

2

3

2

3

โครงการ
ปรับปรุงทางเท้า
ถนนพระบารมี
ตาบลกะทู้
อาเภอกะทู้
จังหวัดภูเก็ต
โครงการ
ซ่อมแซมเขื่อนริม
คลองบางใหญ่
ช่วงสะพานโรง
เหล้าถึงสะพาน
ซอยธิดาทั้ง 2 ฝั่ง
โครงการติดตั้ง
เสาไฮมัส ถนน
วิชิตสงคราม ช่วง
สามแยกเก็ตโฮ่
โครงการ
ปรับปรุงถนน
สายกะทู้-สาม
กอง บริเวณโค้ง
ปั๊มน้ามันบาง
จากตาบลกะทู้
อาเภอกะทู้
จังหวัดภูเก็ต
โครงการ
ปรับปรุงทางเท้า
จากแยกเทศบาล
ถึงไฟแดงสี่กอ
โครงการ
ปรับปรุงถนน
วิชิตสงครามจาก
สะพานโรงเหล้าเก่า
ถึงแยกเก็ตโฮ่
โครงการจัดภูมิ
ทัศน์ท่าเรือน้าลึก
ม.7 ต.วิชิต
โครงการขยาย
ทางเข้า-ออกซอย
น้าตกกะทู้

แผนงาน/โครงการ
221.

222.

223.

224.

225.

226.

227.

228.

229.

230.

231.

232.

งบประมาณดาเนินการ (พ.ศ.)
2561

2562

2563

2564

2565

2561-2565

เทศบาลเมือง
กะทู้

-

3,400,000

-

-

-

3,400,000

อบจ.ภูเก็ต/
เทศบาลเมือง
ป่าตอง
อบจ.ภูเก็ต/
เทศบาลเมือง
ป่าตอง

-

8,000,000

-

-

-

8,000,000

-

5,000,000

-

-

-

5,000,000

2

อบจ.ภูเก็ต/
เทศบาลเมือง
ป่าตอง

-

12,500,000

-

-

-

12,500,000

3

5

เทศบาลเมือง
กะทู้

-

6,000,000

-

-

-

6,000,000

3

5

เทศบาลเมือง
กะทู้

-

50,000,000

-

-

-

50,000,000

3

2

เทศบาลเมือง
กะทู้

-

10,000,000

-

-

-

10,000,000

3

2

เทศบาลเมือง
กะทู้

-

1,200,000

-

-

-

1,200,000

3

5

เทศบาลเมือง
กะทู้

-

7,500,000

-

-

-

7,500,000

3

2

เทศบาลเมือง
กะทู้

-

3,400,000

-

-

-

3,400,000

3

5

เทศบาลตาบล
วิชิต

-

1,200,000

-

-

-

1,200,000

3

2

เทศบาลเมือง
กะทู้

-

1,100,000

1,100,000

-

-

2,200,000

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
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แผนงาน/โครงการ
233.

234.
235.

236.

237.
238.

239.

240.

241.

242.

243.

244.

โครงการก่อสร้าง
ถนนเลียบคลอง
ชลประทาน(ช่วง
หัวสะพานทุ่ง
ทอง)
โครงการก่อสร้าง
และปรับปรุงถนน
โครงการก่อสร้าง
ถนนแอสฟัลท์ติค
คอนกรีตสาย
กมลา-กะทู้ หมู่ที่ 5
โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงถนน
คสล. พร้อมราง
ระบายน้า คสล.
(หน้ากุโบร์ มัสยิด) หมู่ที่ ๖
โครงการขยาย
เขตประปา หมู่ที่ ๒
โครงการ
ปรับปรุงผิว
จราจรถนนพระ
บารมี กม.
0+950-กม.
1+690
โครงการ
ปรับปรุงผิว
จราจรถนนวิชิต
สงคราม(ช่วงจาก
แยกเก็ตโฮ่ถึง
ปากทางซอย
ธิดา) ต.กะทู้ อง
กะทู้ จ.ภูเก็ต
โครงการ
ปรับปรุงทางเท้า
จากแยกเทศบาล
ถึงไฟแดงสี่กอ
โครงการ
ปรับปรุงถนน
ทางขึ้นป่าตอง
โครงการ
ปรับปรุงถนน
วิชิตสงคราม
จากแยกไฟแดง
เก็ตโฮ่ ถึงหน้า
สนามกอล์ฟคันท
รีคลับ
โครงการ
ปรับปรุงถนน
วิชิตสงคราม
จากหน้าสนาม
กอล์ฟคันทรีคลับ
ถึงศาลเจ้าทุ่งทอง
โครงการปรับปรุง
ถนนวิชิตสงคราม
จากศาลเจ้าทุ่ง
ทอง ถึงโรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา 29

งบประมาณดาเนินการ (พ.ศ.)

แหล่ง
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วย
ดาเนินการ

3

2

3

2

3

2

3

2561

2562

2563

2564

2565

2561-2565

เทศบาลเมือง
กะทู้

-

3,600,000

3,600,000

-

-

7,200,000

เทศบาลตาบล
รัษฎา
อบจ.ภูเก็ต/
อบต.กมลา

-

135,000

-

620,000

-

755,000

-

-

17,460,000

-

-

17,460,000

2

อบต.เกาะแก้ว

-

-

-

1,910,000

-

1,910,000

3

2

อบต.เกาะแก้ว

-

-

-

3,000,000

-

3,000,000

3

5

เทศบาลเมือง
กะทู้

7,000,000

7,000,000

7,000,000

7,000,000

7,000,000

35,000,000

3

5

เทศบาลเมือง
กะทู้

13,600,000

13,600,000

13,600,000

13,600,000

13,600,000

68,000,000

3

5

เทศบาลเมือง
กะทู้

7,500,000

7,500,000

7,500,000

7,500,000

7,500,000

37,500,000

3

5

เทศบาลเมือง
กะทู้

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

50,000,000

3

5

เทศบาลเมือง
กะทู้

14,700,000

14,700,000

14,700,000

14,700,000

14,700,000

73,500,000

3

5

เทศบาลเมือง
กะทู้

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

50,000,000

3

5

เทศบาลเมือง
กะทู้

14,700,000

14,700,000

14,700,000

14,700,000

14,700,000

73,500,000

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
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แผนงาน/โครงการ
245.

246.

247.

248.

249.

250.

251.

โครงการ
ปรับปรุงถนน
วิชิตสงครามจาก
โรงเรียนไทยรัฐ
วิทยา29ถึงแยกสี่กอ
โครงการ
ปรับปรุงถนน
วิชิตสงครามจาก
สะพานโรงเหล้า
เก่าถึงแยกเก็ตโฮ่
โครงการ
ปรับปรุงผิว
จราจรลาดยาง
บนถนนวิชิต
สงคราม ช่วง
ตั้งแต่ทางเข้าการ
ประปาส่วน
ภูมิภาคภูเก็ต ถึง
แยกทางเข้ามอ.ภูเก็ต
โครงการ
ปรับปรุงผิว
จราจร
ราดยางถนนวิชิต
สงคราม แยก
เทศบาลถึง
หมู่บ้านกะทู้ธานี
โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.ริม
คลองบางใหญ่
ระยะที่ 1
(จุดเริ่มต้นตรง
ข้ามสนาม
กอล์ฟล็อกปาล์ม)
โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.ริม
คลองบางใหญ่
ระยะที่ 2
โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.ริม
คลองบางใหญ่
ระยะที่ 3

งบประมาณดาเนินการ (พ.ศ.)

แหล่ง
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วย
ดาเนินการ

3

5

3

2561

2562

2563

2564

2565

2561-2565

เทศบาลเมือง
กะทู้

14,700,000

14,700,000

14,700,000

14,700,000

14,700,000

73,500,000

5

เทศบาลเมือง
กะทู้

3,400,000

3,400,000

3,400,000

3,400,000

3,400,000

17,000,000

3

5

เทศบาลเมือง
กะทู้

-

-

13,000,000

13,000,000

13,000,000

39,000,000

3

5

เทศบาลเมือง
กะทู้

-

-

9,000,000

9,000,000

9,000,000

27,000,000

3

5

เทศบาลเมือง
กะทู้

-

5,000,000

5,000,000

5,000,000

-

15,000,000

3

5

เทศบาลเมือง
กะทู้

-

5,500,000

5,500,000

5,500,000

5,500,000

22,000,000

3

5

เทศบาลเมือง
กะทู้

-

3,000,000

3,000,000

3,300,000

3,300,000

12,600,000

แผนงานที่ 6 ภูเก็ต เมืองน่าอยู่ ทันสมัย
1.

2.

3.

โครงการติดตั้ง
กล้อง โทรทัศน์
วงจรปิดพร้อม
ระบบอัจฉริยะ
ด้านความ
ปลอดภัยและ
การจราจร
โครงการภูเก็ต
ปลอดภัยเพื่อ
ส่งเสริมด้านการ
ท่องเที่ยว
โครงการก่อสร้าง
ระบบระบายน้า
ท่วมในพื้นที่
อาเภอถลาง
จังหวัดภูเก็ต

1

2

อาเภอกะทู้

12,000,000

-

-

-

-

12,000,000

1

2

ตารวจภูธร
จังหวัดภูเก็ต

9,499,900

-

-

-

-

9,499,900

1

5

อาเภอถลาง

-

36,379,000

-

-

-

36,379,000

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
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แผนงาน/โครงการ

งบประมาณดาเนินการ (พ.ศ.)

แหล่ง
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วย
ดาเนินการ

2561

2562

2563

2564

2565

2561-2565

4.

โครงการพัฒนา
เมืองริมคลองท่า
แครง

1

5

สานักงาน
โยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัด
ภูเก็ต

-

28,000,000

-

-

-

28,000,000

5.

โครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณอ่างเก็บ
น้าบางเหนียวดา

1

5

โครงการ
ชลประทาน
ภูเก็ต

-

30,000,000

-

-

-

30,000,000

6.

โครงการ
ปรับปรุงบ้านพัก
พิงสุนัขจรจัด
และปรับปรุงภูมิ
ทัศน์เพื่อ
เสริมสร้าง
ภาพลักษณ์
จังหวัดภูเก็ตให้
เป็นเมือง
ท่องเที่ยวระดับ
โลก
โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ระบายน้าคลอง
บางใหญ่ เพื่อ
ป้องกันอุทกภัย
ในเขตเมือง

1

5

สานักงานปศุ
สัตว์จังหวัด
ภูเก็ต

-

1,520,000

-

-

-

1,520,000

1

5

สานักงาน
โยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัด
ภูเก็ต/เทศบาล
นครภูเก็ต

-

-

39,376,100

-

-

39,376,100

8.

โครงการ
ปรับปรุงประตู
ปิดกั้นน้า (FLAP
GATE) ภายใน
เขตเทศบาล

1

5

สานักงาน
โยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัด
ภูเก็ต/เทศบาล
นครภูเก็ต

-

-

27,000,000

-

-

27,000,000

9.

โครงการ
ปรับปรุงลู่วิ่งยาง
สังเคราะห์ สนาม
ฟุตบอล
สวนสาธารณะ
สะพานหิน
โครงการ
ปรับปรุง
ระบบสื่อสารเป็น
เคเบิ้ลใต้ดิน “1
จังหวัด 1 ถนน
เฉลิมพระ
เกียรติ”

1

2

สานักงานการ
ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
ภูเก็ต/เทศบาล
นครภูเก็ต

-

-

-

25,000,000

-

25,000,000

1

2

สานักงาน
โยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัด
ภูเก็ต/
เทศบาลนคร
ภูเก็ต

-

-

-

65,500,000

-

65,500,000

โครงการโลก
เสมือนจริงภูเก็ต
เมืองเก่า

1

1

สานักงาน
ป้องกันและ
บรรเทา
สาธารณภัย
จังหวัดภูเก็ต

-

-

48,000,000

-

-

48,000,000

7.

10.

11.

1) กิจกรรมการ
พัฒนาต้นแบบ
ระบบโลกเสมือน
จริงภูเก็ตเมืองเก่า

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
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แหล่ง
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วย
ดาเนินการ

โครงการ
ซ่อมแซมทางเท้า
ถนนเข้าหัวงาน
อ่างเก็บน้า บางวาด
โครงการ
ซ่อมแซมรั้ว
บริเวณที่ทาการ
อ่างเก็บน้าบาง
เหนียวดา
โครงการ
บารุงรักษาหัว
งานของอ่างเก็บ
น้าบางวาด
โครงการ
บารุงรักษาหัว
งานของอ่างเก็บ
น้าคลองบาง
เหนียวดา
โครงการ
ปรับปรุงท่อลอด
ถนนรอบอ่างฯ
บางเหนียวดา
(กม. 1+505,
กม.2+196, กม.
2+385, กม.
3+380, กม.
3+440)
โครงการอาคาร
อัดน้าเขานาคเกิด

2

5

2

โครงการ
บารุงรักษาหัว
งานและระบบ
สูบน้าผันบาง
ใหญ่-บางวาด
โครงการติดตั้ง
กล้อง CCTV
เพิ่มความ
ปลอดภัยให้
ประชาชนบริเวณ
หน่วยพิทักษ์
อุทยานแห่งชาติ
สิรินาถที่ สน.1
(ในยาง) จังหวัด
ภูเก็ต
โครงการก่อสร้าง
เขื่อนกันดินและ
ทางขึ้นลงเรือ
หน้าหาดกมลา
พร้อมปรับภูมิ
ทัศน์ หมู่ที่ 3
โครงการงาน
เสริมผิวแอสฟัลท์
ทล.402 ตอน
โคกกลอย - หมาก
ปรก ตอน 3 กม.
19+500 - 21+275
RT. จ.ภูเก็ต

แผนงาน/โครงการ
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

งบประมาณดาเนินการ (พ.ศ.)
2561

2562

2563

2564

2565

2561-2565

โครงการ
ชลประทาน
ภูเก็ต

1,500,000

-

-

-

-

1,500,000

5

โครงการ
ชลประทาน
ภูเก็ต

1,500,000

-

-

-

-

1,500,000

2

5

โครงการ
ชลประทาน
ภูเก็ต

985,200

-

-

-

-

985,200

2

5

โครงการ
ชลประทาน
ภูเก็ต

674,200

-

-

-

-

674,200

2

5

โครงการ
ชลประทาน
ภูเก็ต

1,250,000

-

-

-

-

1,250,000

2

5

โครงการ
ชลประทาน
ภูเก็ต

8,000,000

-

-

-

-

8,000,000

2

5

โครงการ
ชลประทาน
ภูเก็ต

22,700

-

-

-

-

22,700

2

1

อุทยาน
แห่งชาติสิริ
นาถ

480,000

-

-

-

-

480,000

2

5

อาเภอกะทู้/
อบต.กมลา

15,000,000

15,000,000

15,000,000

15,000,000

-

60,000,000

2

2

กรมทางหลวง/
แขวงทางหลวง
ภูเก็ต

-

11,000,000

-

-

-

11,000,000

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
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แหล่ง
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วย
ดาเนินการ

โครงการงาน
เสริมผิวแอสฟัลท์
ทล.402 ตอน
โคกกลอย หมากปรก ตอน
1 กม.3+800 5+650 LT. จ.ภูเก็ต
โครงการงาน
บูรณะทางผิว
แอสฟัลท์ ทล.
402 ตอน โคก
กลอย - หมาก
ปรก ตอน 2 กม.
14+600 15+595 LT. จ.ภูเก็ต
โครงการงาน
เครื่องหมาย
จราจรบนผิวทาง
ทล.402 ตอน
โคกกลอย หมากปรก เมืองภูเก็ต กม.
0+000 48+958 จ.ภูเก็ต
โครงการงาน
บูรณะทางผิว
แอสฟัลท์แบบนา
กลับมาใช้ใหม่
ทล.402 ตอน
หมากปรก –
เมืองภูเก็ต ตอน
1 กม.25+450 28+700 RT. จ.ภูเก็ต
โครงการงาน
บูรณะทาง
ระหว่างภาค ทล.
402 ตอน หมาก
ปรก - เมือง
ภูเก็ต กม.
32+500 36+500 RT. จ.ภูเก็ต
โครงการประตู
ระบายน้าคลอง
ถลาง

2

2

2

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ศูนย์ปลอดภัยอัน
ดามันเพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่นแก่
นักท่องเที่ยว
(ระยะที่ 2)

แผนงาน/โครงการ
22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

งบประมาณดาเนินการ (พ.ศ.)
2561

2562

2563

2564

2565

2561-2565

กรมทางหลวง/
แขวงทางหลวง
ภูเก็ต

-

9,000,000

-

-

-

9,000,000

2

กรมทางหลวง/
แขวงทางหลวง
ภูเก็ต

-

15,000,000

-

-

-

15,000,000

2

2

แขวงทางหลวง
ภูเก็ต

-

3,800,000

-

-

-

3,800,000

2

2

กรมทางหลวง/
แขวงทางหลวง
ภูเก็ต

-

14,000,000

-

-

-

14,000,000

2

2

กรมทางหลวง/
แขวงทางหลวง
ภูเก็ต

-

30,000,000

-

-

-

30,000,000

2

5

-

35,000,000

-

-

-

35,000,000

2

2

กรม
ชลประทาน/
โครงการ
ชลประทาน
ภูเก็ต
กรมโยธาธิการ
และผังเมือง/
สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง
จังหวัดภูเก็ต

-

46,000,000

-

-

-

46,000,000

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)

322

บัญชีรายการชุดโครงการ

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณดาเนินการ (พ.ศ.)

แหล่ง
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วย
ดาเนินการ

2561

2562

2563

2564

2565

2561-2565

29.

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ระบายน้าคลอง
บางใหญ่เพื่อ
ป้องกันอุทกภัย
ในเขตเมือง

2

5

กรมโยธาธิการ
และผังเมือง/
สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง
จังหวัดภูเก็ต

-

48,655,000

-

-

-

48,655,000

30.

โครงการก่อสร้าง
ทางเดินพร้อม
ระบบไฟฟ้าแสง
สว่างถนน
อ่าวยน-เขาขาด
หมู่ที่ 6 และหมู่ที่
8 ต.วิชิต อ.เมือง
จ.ภูเก็ต
โครงการงาน
แก้ไขปัญหาการ
ระบายน้า ทล.
4027 ตอน
ท่าเรือ - เมือง
ใหม่ กม.0+500
- 16+700
จานวน 3 แห่ง
จ.ภูเก็ต
โครงการแก้ไข
ปัญหาน้าท่วม
ถนนราษฎร์อุทิศ
200 ปี

2

5

กรมโยธาธิการ
และผังเมือง/
สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง
จังหวัดภูเก็ต

-

50,000,000

-

-

-

50,000,000

2

5

กรมทางหลวง/
แขวงทางหลวง
ภูเก็ต

-

9,000,000

-

-

-

9,000,000

2

5

กรมโยธาธิการ
และผังเมือง/
สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง
จังหวัดภูเก็ต

-

50,000,000

-

-

-

50,000,000

โครงการ
ปรับปรุงถนน
รอบอ่างบาง
เหนียวดาเพื่อ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพและเชิง
นิเวศ
โครงการระบบ
เฝ้าระวังน้าท่วม
จังหวัดภูเก็ต

2

2

กรม
ชลประทาน/
โครงการ
ชลประทาน
ภูเก็ต

-

30,000,000

-

-

-

30,000,000

2

5

-

24,599,000

-

-

-

24,599,000

35.

โครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์
อนุสรณ์สถาน
ถลางชนะศึก
(ส่วนที่ 3)

2

5

กรมโยธาธิการ
และผังเมือง/
สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง
จังหวัดภูเก็ต
กรมโยธาธิการ
และผังเมือง/
สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง
จังหวัดภูเก็ต

-

50,000,000

-

-

-

50,000,000

36.

โครงการพัฒนา
เมืองในเขต
เทศบาลเทศบาล
นครภูเก็ตเพื่อ
เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ ถนน
เทพกระษัตรี
(หน้าวัดโฆษิต)ถึง
วงเวียนกะเฉอ
(สะพานหิน)

2

5

กรมโยธาธิการ
และผังเมือง/
สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง
จังหวัดภูเก็ต/
เทศบาลนคร
ภูเก็ต

-

496,000,000

-

-

-

496,000,000

31.

32.

33.

34.

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)

323

บัญชีรายการชุดโครงการ

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณดาเนินการ (พ.ศ.)

แหล่ง
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วย
ดาเนินการ

2561

2562

2563

2564

2565

2561-2565

37.

โครงการพัฒนา
เมืองเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
เป็นจังหวัด
ท่องเที่ยว
นานาชาติ

2

2

กรมโยธาธิการ
และผังเมือง/
สานักงาน
โยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัด
ภูเก็ต

-

250,000,000

-

-

-

250,000,000

38.

โครงการก่อสร้าง
เพื่อป้องกันน้า
ท่วมในเขต
อาเภอกะทู้

2

5

กรมโยธาธิการ
และผังเมือง/
สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง
จังหวัดภูเก็ต

-

42,000,000

-

-

-

42,000,000

39.

โครงการก่อสร้าง
ระบบเคเบิ้ลใต้
ดินพื้นที่เขต
อนุรักษ์เมืองเก่า
จังหวัดภูเก็ต

2

2

กรมโยธาธิการ
และผังเมือง/
สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง
จังหวัดภูเก็ต/
เทศบาลนคร
ภูเก็ต

-

160,000,000

-

-

-

160,000,000

40.

โครงการป้องกัน
น้าท่วมชุมชน
รัษฎาต่อเนื่อง
เทศบาลนคร
ภูเก็ต (บริเวณ
หน้าซุปเปอร์ชีป)
โครงการก่อสร้าง
ระบบบาบัดน้า
เสียเทศบาล
ตาบลกะรนระยะ
ที่ 2

2

5

กรมโยธาธิการ
และผังเมือง/
สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง
จังหวัดภูเก็ต

-

220,000,000

-

-

-

220,000,000

2

5

สานักงาน
ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม/
สานักงาน
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม
จังหวัดภูเก็ต

-

275,000,000

-

-

-

275,000,000

42.

โครงการป้องกัน
น้าท่วมชุมชน
ฉลอง-วิชิต ระยะ
ที่ 2

2

5

กรมโยธาธิการ
และผังเมือง/
สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง
จังหวัดภูเก็ต

-

120,000,000

-

-

-

120,000,000

43.

โครงการแก้ไข
ปัญหาน้าท่วม
ซ้าซากใน
เส้นทางสายหลัก
ถนนเทพ
กระษัตรี
โครงการก่อสร้าง
ประตูระบายน้า
โคกโตนด อ.
ถลาง จ.ภูเก็ต

2

5

กรมทางหลวง/
แขวงทางหลวง
ภูเก็ต

-

198,750,000

-

-

-

198,750,000

2

5

กรม
ชลประทาน/
โครงการ
ชลประทาน
ภูเก็ต

-

65,000,000

-

-

-

65,000,000

41.

44.

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
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แผนงาน/โครงการ

งบประมาณดาเนินการ (พ.ศ.)

แหล่ง
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วย
ดาเนินการ

2561

2562

2563

2564

2565

2561-2565

กรมโยธาธิการ
และผังเมือง/
สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง
จังหวัดภูเก็ต/
เทศบาลเมือง
ป่าตอง
กรมโยธาธิการ
และผังเมือง/
สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง
จังหวัดภูเก็ต/
เทศบาลเมือง
ป่าตอง

-

95,000,000

-

-

-

95,000,000

-

784,000,000

-

-

-

784,000,000

45.

โครงการพัฒนา
เมืองในเขต
เทศบาลเมืองป่า
ตอง (ซอยบาง
ลา)

2

5

46.

โครงการพัฒนา
เมืองในเขต
เทศบาลเมืองป่า
ตอง (ถนน
ราษฎร์อุทิศ)

2

5

47.

โครงการศึกษา
ความเหมาะสม
ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
เบื้องต้นและ
ออกแบบ
รายละเอียดเพื่อ
แก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้าการ
ระบายน้าในลุ่ม
น้าคลองถลาง
โครงการพัฒนา
เมืองเพื่อแก้ไข
ปัญหาน้าท่วมใน
เขตตาบลรัษฎา
และเทศบาลนคร
ภูเก็ต
โครงการพัฒนา
เมืองริมคลองท่า
แครงเชื่อมต่อ
คลองบางใหญ่
(สะพานหิน)

2

5

กรม
ชลประทาน/
โครงการ
ชลประทาน
ภูเก็ต

-

45,000,000

-

-

-

45,000,000

2

5

กรมโยธาธิการ
และผังเมือง

-

260,000,000

-

-

-

260,000,000

2

5

กรมโยธาธิการ
และผังเมือง/
สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง
จังหวัดภูเก็ต

-

96,000,000

-

-

96,000,000

โครงการ
ปรับปรุงพัฒนาคู
คลองในเขต
อาเภอถลาง
จังหวัดภูเก็ต
โครงการก่อสร้าง
ระบบป้องกันน้า
ท่วมชุมชนฉลองวิชิต (ระยะที่ 2)

2

5

กรมโยธาธิการ
และผังเมือง/
อาเภอถลาง

-

175,036,000

-

-

175,036,000

2

5

กรมโยธาธิการ
และผังเมือง/
สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง
จังหวัดภูเก็ต

-

46,000,000

-

-

46,000,000

โครงการป้องกัน
อุทกภัยในเขต
เมือง

2

5

กรมโยธาธิการ
และผังเมือง/
สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง
จังหวัดภูเก็ต/
เทศบาลนคร
ภูเก็ต

-

133,990,000

-

-

133,990,000

48.

49.

50.

51.

52.

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
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แผนงาน/โครงการ

งบประมาณดาเนินการ (พ.ศ.)

แหล่ง
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วย
ดาเนินการ

2561

2562

2563

2564

2565

2561-2565

53.

โครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์
หาดสุรินทร์
(ระยะที่ 2)

2

5

กรมโยธาธิการ
และผังเมือง/
สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง
จังหวัดภูเก็ต

-

49,000,000

-

-

49,000,000

54.

โครงการ
Intelligent
Command
Centre
โครงการห้อง
เครือข่ายสื่อ
ดิจิตอล
อเนกประสงค์
(ขนาดกลาง) ณ
ห้องประชุม อ.
กะทู้
โครงการห้อง
เครือข่ายสื่อ
ดิจิตอล
อเนกประสงค์
(ขนาดใหญ่)
โรงเรียนกะทู้
วิทยา
โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารงานของ
จังหวัดภูเก็ตโดย
นาเทคโนโลยีมา
ช่วยในการ
บริหารงาน
(Phuket Smart
City)

2

1

สานักงาน
จังหวัดภูเก็ต

-

30,000,000

-

-

30,000,000

2

2

อาเภอกะทู้

-

3,124,400

-

-

3,124,400

2

2

อาเภอกะทู้

-

4,280,000

-

-

4,280,000

2

2

สานักงาน
ปลัดกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อ
พัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคม/
สานักงาน
ส่งเสริม
เศรษฐกิจ
ดิจิทัลภูเก็ต

-

1,330,584,098

-

-

1,330,584,098

โครงการ
ยกระดับการ
ตรวจสอบและ
ความต้องการ
เขตทางหลวง
การจัดกรรมสิทธิ์
ที่ดินเพิ่มเติมทุก
สายทางรองรับ
การพัฒนาทาง
หลวงตาม
มาตรฐานเต็ม
รูปแบบในจังหวัด
ภูเก็ต
โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ทางหลวง ทล.
402 โคกกลอย
- หมากปรก
กม.3+800 8+400 LT.

2

2

แขวงทางหลวง
ภูเก็ต สานัก
จัดกรรมสิทธิ์
ที่ดิน กรมทาง
หลวง

-

-

2,500,000,000

2,500,000,000

-

5,000,000,000

2

2

กรมทางหลวง/
แขวงทางหลวง
ภูเก็ต

-

-

30,000,000

-

-

30,000,000

55.

56.

57.

58.

59.

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
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แผนงาน/โครงการ
60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

โครงการระบบ
ระบายน้าและ
แก้ไขปัญหาน้า
ท่วมทางหลวง
ทล.402หมาก
ปรก- เมืองภูเก็ต
ตอน 1 กม.
25+000 - กม.
27+000
โครงการระบบ
ระบายน้าและ
แก้ไขปัญหาน้า
ท่วมทางหลวง
ทล.402หมาก
ปรก-เมืองภูเก็ต
ตอน 2 กม.
27+000-กม.
29+000
โครงการระบบ
ระบายน้าและ
แก้ไขปัญหาน้า
ท่วมทางหลวง
ทล.402 หมาก
ปรก - เมือง
ภูเก็ตตอน 3 กม.
29+000 - กม.
31+000
โครงการระบบ
ระบายน้าและ
แก้ไขปัญหาน้า
ท่วมทางหลวง
ทล.402 หมาก
ปรก - เมือง
ภูเก็ต ตอน 4
กม.34+000 กม.36+000
โครงการ
ประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าในอุโมงค์
ทางลอดจังหวัด
ภูเก็ต
โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ระบบบารุงรักษา
ความสะอาดและ
ภูมิทัศน์เส้นทาง
จังหวัดภูเก็ต
โครงการจัดตั้ง
ศูนย์ควบคุมเฝ้า
ระวังและสั่งการ
ระยะไกล เพื่อ
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
เมืองอัจฉริยะ
อุโมงค์ทางลอด
จังหวัดภูเก็ต

งบประมาณดาเนินการ (พ.ศ.)

แหล่ง
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วย
ดาเนินการ

2

5

2

2561

2562

2563

2564

2565

2561-2565

แขวงทางหลวง
ภูเก็ต

-

-

30,000,000

-

-

30,000,000

5

แขวงทางหลวง
ภูเก็ต

-

-

30,000,000

-

-

30,000,000

2

5

แขวงทางหลวง
ภูเก็ต

-

-

30,000,000

-

-

30,000,000

2

5

แขวงทางหลวง
ภูเก็ต

-

-

30,000,000

-

-

30,000,000

2

5

กรมทางหลวง/
แขวงทางหลวง
ภูเก็ต

-

-

30,000,000

-

-

30,000,000

2

5

แขวงทางหลวง
ภูเก็ต

-

-

45,000,000

-

-

45,000,000

2

2

แขวงทางหลวง
ภูเก็ต

-

-

50,000,000

-

-

50,000,000

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
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งบประมาณดาเนินการ (พ.ศ.)

แหล่ง
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วย
ดาเนินการ

โครงการก่อสร้าง
สิ่งอานวยความ
สะดวกแหล่ง
ท่องเที่ยว
สวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติ
(สวนหลวง)
จังหวัดภูเก็ต
โครงการ
ปรับปรุงทางวิ่ง
และทางจักรยาน
บริเวณภายใน
สวนเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัด
ภูเก็ต
โครงการก่อสร้าง
สถานี
สูบน้าบริเวณ
สามแยกประชา
อุทิศ

2

2

2

70.

71.

แผนงาน/โครงการ
67.

68.

69.

72.

73.

2561

2562

2563

2564

2565

2561-2565

กรมการ
ท่องเที่ยว/
เทศบาลนคร
ภูเก็ต

-

-

3,128,000

-

-

3,128,000

5

กรมการ
ท่องเที่ยว/
เทศบาลนคร
ภูเก็ต

-

-

21,438,000

-

-

21,438,000

2

5

กรมโยธาธิการ
และผังเมือง/
เทศบาลนคร
ภูเก็ต

-

-

134,000,000

-

-

134,000,000

โครงการก่อสร้าง
ระบบระบายน้า
บริเวณถนน
เยาวราช ซอย 3

2

5

กรมโยธาธิการ
และผังเมือง/
เทศบาลนคร
ภูเก็ต

-

-

18,000,000

-

-

18,000,000

โครงการก่อสร้าง
ระบบเคเบิลใต้
ดินบริเวณถนน
พังงาส่วนที่เหลือ
(จากบริเวณสี่
แยกถนนภูเก็ต
ตัดถนนพังงานถึง
สามแยกถนนพัง
งานตัดถนน
สุรินทร์)
ระยะทาง 1,000
เมตร
โครงการก่อสร้าง
ระบบเคเบิลใต้
ดินบริเวณถนน
ดีบุกส่วนที่เหลือ
(จากบริเวณถนน
ดีบุกตัดถนน
เยาวราชถึง
บริเวณสี่แยก
ถนนดีบุกตัดถนน
มนตรี) ระยะทาง
590 เมตร
โครงการก่อสร้าง
ระบบเคเบิลใต้
ดินบริเวณถนน
ระนอง (จาก
บริเวณวงเวียนสุ
ริยเดชถึงสี่แยก
ปฏิพัทธ์ตัดถนน
ระนอง) ระยะทาง
500 เมตร

2

2

กรมโยธาธิการ
และผังเมือง/
เทศบาลนคร
ภูเก็ต

-

-

224,160,000

-

-

224,160,000

2

2

กรมโยธาธิการ
และผังเมือง/
เทศบาลนคร
ภูเก็ต

-

-

121,890,000

-

-

121,890,000

2

2

กรมโยธาธิการ
และผังเมือง/
เทศบาลนคร
ภูเก็ต

-

-

102,990,000

-

-

102,990,000

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
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งบประมาณดาเนินการ (พ.ศ.)

แหล่ง
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วย
ดาเนินการ

โครงการก่อสร้าง
ระบบเคเบิลใต้
ดินบริเวณถนน
มนตรี (จาก
บริเวณถนนดีบุก
ตัดถนนสุทัศน์ถึง
บริเวณวงเวียน
หอนาฬิกา)
ระยะทาง 580 เมตร
โครงการ
ปรับปรุง
กายภาพถนน
และภูมิทัศน์
บริเวณเขต
เศรษฐกิจใหม่
(บริเวณถนน
พังงา)
โครงการแก้ไข
ปัญหาน้าท่วม
ถนนสายหลัก
เชื่อมโครงข่าย
คมนาคมจังหวัด
ภูเก็ตกับกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้อัน
ดามัน
โครงการก่อสร้าง
ระบบป้องกันน้า
ท่วมพื้นที่อาเภอ
กะทู้ ระยะที่ 2

2

2

2

78.

79.

แผนงาน/โครงการ
74.

75.

76.

77.

80.

2561

2562

2563

2564

2565

2561-2565

กรมโยธาธิการ
และผังเมือง/
เทศบาลนคร
ภูเก็ต

-

-

152,090,000

-

-

152,090,000

5

กรมโยธาธิการ
และผังเมือง/
เทศบาลนคร
ภูเก็ต

-

-

61,000,000

-

-

61,000,000

2

5

แขวงทางหลวง
ภูเก็ต

-

-

90,000,000

-

-

90,000,000

2

5

กรมโยธาธิการ
และผังเมือง/
เทศบาลเมือง
กะทู้

-

49,000,000

49,000,000

-

98,000,000

โครงการก่อสร้าง
ระบบป้องกันน้า
ท่วมพื้นที่อาเภอ
กะทู้ ระยะที่ 3

2

5

กรมโยธาธิการ
และผังเมือง/
เทศบาลเมือง
กะทู้

-

-

49,000,000

49,000,000

-

98,000,000

โครงการ
เชื่อมโยงระบบ
ไฟสัญญาณ
จราจรพร้อม
กล้องตรวจจับ
ความเร็วความ
ปลอดภัยแบบ
อัจฉริยะ (Smart
Road Safety)
บนเส้นทางเข้าสู่
เมืองและแหล่ง
ท่องเที่ยวจังหวัด
ภูเก็ต (เฟส 2)
โครงการก่อสร้าง
เขื่อนป้องกันตลิ่ง
ริมคลองบางใหญ่
พร้อมปรับปรุง
ภูมิทัศน์ หมู่ที่ 5
และและหมู่ที่ 6
ตาบลกะทู้
อาเภอกะทู้
จังหวัดภูเก็ต

2

2

กรมทางหลวง/
แขวงทางหลวง
ภูเก็ต

-

-

50,000,000

-

-

50,000,000

2

5

กรมโยธาธิการ
และผังเมือง

-

-

-

29,000,000

-

29,000,000

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
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แหล่ง
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วย
ดาเนินการ

โครงการ
ปรับปรุงฐาน
เขื่อนกันดินคลอง
บางใหญ่
โครงการขุดลอก
คลองปากบาง
พร้อมก่อสร้าง
เขื่อนป้องกันตลิ่ง
ตาบลราไวย์ หมู่
ที่ 2,6
โครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์
สวนเฉลิมพระ
เกียรติหาด
สุรินทร์ราชภักดิ์
โครงการก่อสร้าง
เขื่อนกันตลิ่งริม
คลองบางเทา
(ช่วง 2) หมู่ที่ 3
โครงการก่อสร้าง
ผนังกินดิน คสล.
และหินใหญ่
คลองเสน่ห์โพธิ์
ช่วงที 2 และช่วง
ที่ 3 หมู่ 4 และ
หมู่ 6
โครงการก่อสร้าง
อาคารพร้อม
ปรับปรุงภูมิทัศน์
หมู่ที่ 4
โครงการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวแหลม
พรหมเทพเพื่อ
รองรับ
นักท่องเที่ยวนอก
เวลาชมพระ
อาทิตย์ตกดิน
โครงการเพิ่ม
ศักยภาพด้าน
ความปลอดภัย
แหล่งท่องเที่ยว
ทางทะเล-ทาง
บกจังหวัดภูเก็ต
โครงการก่อสร้าง
ถนน ท่อระบาย
น้าพร้อมไฟฟ้า
แสงสว่างซอย
คอกหมู

2

5

2

โครงการพัฒนา
พื้นที่เฉพาะ
ชุมชนบ้านป่า
ครองชีพ

แผนงาน/โครงการ
81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

งบประมาณดาเนินการ (พ.ศ.)
2561

2562

2563

2564

2565

2561-2565

กรมโยธาธิการ
และผังเมือง

-

-

-

27,807,000

-

27,807,000

5

กรมโยธาธิการ
และผังเมือง

-

-

-

50,200,000

-

50,200,000

2

5

กรมโยธาธิการ
และผังเมือง

-

-

-

120,000,000

-

120,000,000

2

5

กรมโยธาธิการ
และผังเมือง

-

-

-

7,456,000

-

7,456,000

2

5

กรมโยธาธิการ
และผังเมือง

-

-

-

11,335,000

-

11,335,000

2

5

กรมโยธาธิการ
และผังเมือง

-

-

-

30,000,000

-

30,000,000

2

2

กรมโยธาธิการ
และผังเมือง/
สานกงาน
โยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัด
ภูเก็ต

-

-

-

29,000,000

-

29,000,000

2

2

กรมทางหลวง
ชนบท/แขวง
ทางหลวง
ชนบทภูเก็ต

-

-

-

49,900,000

-

49,900,000

2

2

สานักงาน
โยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัด
ภูเก็ต

-

-

-

48,380,000

-

48,380,000

2

2

กรมโยธาธิการ
และผังเมือง/
สานักงาน
โยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัด
ภูเก็ต

-

-

-

48,194,000

-

48,194,000

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
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แผนงาน/โครงการ
91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

โครงการ
ปรับปรุงสิ่ง
อานวยความ
สะดวกสาหรับผู้
พิการ บริเวณท่า
เทียบเรืออ่าว
ฉลอง จังหวัด
ภูเก็ต
โครงการขยาย
เขตไฟฟ้า
สาธารณะ
เชื่อมต่อระหว่าง
ห้าแยกพรุ
สมภารหมู่ที่ 8 ต.
เทพกระษัตรี ถึง
หมู่ที่ 3 ต.สาคู
โครงการก่อสร้าง
ระบบรวมรวม
และบาบัดน้าเสีย
กมลา
โครงการก่อสร้าง
ลาน คสล.บริ
เวณด้านหน้าจุด
ชมวิวแหลมสิงห์
พร้อมจัดภูมิทัศน์
หมู่ที่ 3 ต.กมลา
โครงการก่อสร้าง
อาคารจุดชมวิว
แหลมสิงห์พร้อม
ติดตั้งเสาไฟฟ้า
ส่องสว่างชนิด
Hight Mark หมู่
ที่ 3 ต.กมลา
โครงการก่อสร้าง
อาคารจุดชมวิว
ฤาษีทรงม้า หมู่ที่
3 ต.กมลา
โครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์
สวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติ
หมู่ที่ 3 ต.กมลา
โครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์
หน้าหาดกมลา
หมู่ที่ 3 ต.กมลา
โครงการก่อสร้าง
จุดชมวิวอ่างเก็บ
น้า (เขื่อนบาง
หวาน หมู่ที่ 1 ต.
กมลา อ.กะทู้
โครงการก่อสร้าง
เขื่อนกันดินและ
ทางขึ้นเรือหน้า
หาดกมลา พร้อม
ปรับภูมิทัศน์หมู่
ที่ 3 ต.กมลา

งบประมาณดาเนินการ (พ.ศ.)

แหล่ง
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วย
ดาเนินการ

2

2

3

2561

2562

2563

2564

2565

2561-2565

สนง.เจ้าท่า
ภูมิภาค สาขา
ภูเก็ต

-

-

-

20,000,000

-

20,000,000

2

อบจ.ภูเก็ต/
อบต.เทพ
กระษัตรี

2,500,000

2,500,000

2,500,000

2,500,000

-

10,000,000

3

5

อาเภอกะทู้/
อบต.กมลา

300,000,000

300,000,000

-

-

-

600,000,000

3

2

อาเภอกะทู้/
อบต.กมลา

1,000,000

1,000,000

-

-

-

2,000,000

3

2

อาเภอกะทู้/
อบต.กมลา

2,000,000

2,000,000

-

-

-

4,000,000

3

2

อาเภอกะทู้/
อบต.กมลา

1,200,000

1,200,000

-

-

-

2,400,000

3

5

อาเภอกะทู้/
อบต.กมลา

15,000,000

15,000,000

-

-

-

30,000,000

3

5

อาเภอกะทู้/
อบต.กมลา

20,000,000

20,000,000

-

-

-

40,000,000

3

5

อาเภอกะทู้/
อบต.กมลา

5,000,000

5,000,000

-

-

-

10,000,000

3

5

อาเภอกะทู้/
อบต.กมลา

15,000,000

15,000,000

-

-

-

30,000,000

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
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แหล่ง
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วย
ดาเนินการ

โครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์
ทางเดินรอบกุ
โบว์ หมู่ที่ 3 ต.
กมลา
โครงการติดตั้ง
กล้อง cctv

3

5

3

โครงการติดตั้ง
กล้องวงจรปิด
cctv ในตาบล
กมลา
โครงการติดตั้ง
กล้องวงจรปิด
ระบบอัจฉริยะ
พื้นที่ ตาบลป่า
ตอง
ปรับปรุงเสริมผิว
จราจรลาดยาง
แอสฟัลต์ติกคอ
นกรีต บริเวณ
ฝายน้าตกบาง
หวาน หมู่ที่ 1 ต.
กมลา
โครงการก่อสร้าง
สะพาน คสล.
หลังมัสยิดบ้าน
หัวควน หมู่ที่ 5
ตาบลกมลา
โครงการขยาย
และเสริมผิว
จราจรพร้อมปรับ
ระดับฝาปิดคู
ระบายน้า ถนน
โคกยาง หมู่
1,2,4 ตาบล
กมลา
โครงการก่อสร้าง
ทางเท้า (walk
Way) บริเวณ
หน้าหาดกมลา
จากกุโบถึง
สะพาน
สวนสาธารณะ
หมู่ที่ 3 ตาบล
กมลา
โครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์
โครงการจัด
ระเบียบความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อยของ
บ้านเมือง
โครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์
แหลมพรหมเทพ
(ระยะที่ 2,3,4)
หมู่ที่ 6

แผนงาน/โครงการ
101.

102.
103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.
110.

111.

งบประมาณดาเนินการ (พ.ศ.)
2561

2562

2563

2564

2565

2561-2565

อาเภอกะทู้/
อบต.กมลา

1,000,000

1,000,000

-

-

-

2,000,000

1

อาเภอกะทู้/
อบต.กมลา

4,000,000

4,000,000

-

-

-

8,000,000

3

1

อาเภอกะทู้/
อบต.กมลา

2,000,000

2,000,000

-

-

-

4,000,000

3

1

อาเภอกะทู้/
ทม.ป่าตอง

35,000,000

35,000,000

-

-

-

70,000,000

3

2

อาเภอกะทู้/
อบต.กมลา

1,800,000

1,800,000

-

-

-

3,600,000

3

2

อาเภอกะทู้/
อบต.กมลา

1,100,000

1,000,000

-

-

-

2,100,000

3

2

อาเภอกะทู้/
อบต.กมลา

3,000,000

3,000,000

-

-

-

6,000,000

3

5

อาเภอกะทู้/
อบต.กมลา

7,500,000

7,500,000

-

-

-

15,000,000

3

5

36,710,000

-

-

-

-

36,710,000

3

5

เทศบาลตาบล
รัษฎา
เทศบาลตาบล
รัษฎา

10,000

10,000

-

-

-

20,000

3

5

อบจ.ภูเก็ต/
เทศบาลเมือง
กะทู้

31,424,000

31,424,000

31,424,000

31,424,000

-

125,696,000

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
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แหล่ง
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วย
ดาเนินการ

โครงการก่อสร้าง
เขื่อนกันดิน ค.
ส.ล. ริมคลอง
ระบายน้าถนน
โคกโตนด
โครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณ
สวนสาธารณะ
หมู่ที่ 3
โครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์
พื้นที่สาธารณะ
บริเวณ สภ.
กมลา หมู่ที่ 3
โครงการก่อสร้าง
ทางเท้าปรับปรุง
คูระบายน้าและ
ผิวจราจรถนน
หน้าหาด (ภก.ถ
1108) หมู่ที่ 3
โครงการ
ปรับปรุง
สวนสาธารณะ
ลานกีฬาอาเภอ
กะทู้
โครงการก่อสร้าง
ระบบเคเบิ้ลใต้
ดินถนนบางลา

3

5

3

แผนงาน/โครงการ
112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

121.

122.

123.

งบประมาณดาเนินการ (พ.ศ.)
2561

2562

2563

2564

2565

2561-2565

อบจ.ภูเก็ต/
เทศบาลตาบล
กะรน

9,500,000

9,500,000

9,500,000

9,500,000

-

38,000,000

5

อบจ.ภูเก็ต/
อบต.กมลา

45,000,000

45,000,000

45,000,000

45,000,000

-

180,000,000

3

5

อบจ.ภูเก็ต/
อบต.กมลา

45,000,000

45,000,000

45,000,000

45,000,000

-

180,000,000

3

5

อบจ.ภูเก็ต/
อบต.กมลา

20,000,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000

-

80,000,000

3

5

อบจ.ภูเก็ต/
เทศบาลเมือง
กะทู้

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

-

40,000,000

3

5

อบจ.ภูเก็ต/
เทศบาลเมือง
ป่าตอง

-

55,000,000

-

-

-

55,000,000

โครงการ
ปรับปรุงระบบ
ระบายน้าชุมชน
กะทู้ธานีระยะที่
1
โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้าปิด
ข้ามถนนทางขึ้น
สภ.กะทู้
โครงการก่อสร้าง
ทางเท้าถนนวิชิต
สงคราม(หมู่บ้าน
กะทู้ธานี ถึง วัด
กะทู้)
โครงการก่อสร้าง
ทางเท้าถนนวิชิต
สงคราม(หมู่บ้าน
กะทู้ธานี ถึงวัด
กะทู้) 2 ข้างทาง

3

5

อาเภอกะทู้/
เทศบาลเมือง
กะทู้

-

8,000,000

-

-

-

8,000,000

3

5

เทศบาลเมือง
กะทู้

-

220,000

220,000

-

-

440,000

3

5

เทศบาลเมือง
กะทู้

-

2,600,000

2,600,000

-

-

5,200,000

3

5

เทศบาลเมือง
กะทู้

-

6,000,000

6,000,000

6,000,000

-

18,000,000

โครงการก่อสร้าง
ทางเท้า และ
ปรับปรุงถนน
ซอยกะทู้ 2 (2
ข้างทาง)
โครงการปรับปรุง
ระบบสัญญาณ
ไฟจราจรแยก
เทศบาล

3

5

เทศบาลเมือง
กะทู้

-

3,500,000

3,500,000

3,500,000

-

10,500,000

3

5

เทศบาลเมือง
กะทู้

-

2,000,000

2,000,000

2,000,000

-

6,000,000

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
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แหล่ง
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วย
ดาเนินการ

โครงการเงิน
อุดหนุนการ
ไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคขยายเขต
ไฟฟ้าซอยเพชร
สมบัติ
โครงการซ่อม
สร้างผิวทาง
จราจรลาดยาง
และก่อสร้างทาง
จักรยาน Bike
lane พร้อม
ปรับปรุงภูมิทัศน์
พรุเจ๊ะสัน หมู่ที่ 3
โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ระบบบาบัดน้า
เสียเทศบาลนคร
ภูเก็ต
โครงการก่อสร้าง
ระบบระบายน้า
และระบบ
รวบรวมน้าเสีย
กะหลิม
โครงการก่อสร้าง
ผนังกันดิน คสล.
และหินใหญ่
คลองบางเทา
(ช่วง 2) หมู่ที่ 3
โครงการ
เสริมสร้างผิว
จราจร คสล.
พร้อมวางท่อ
ระบายน้า คสล.
ด้านซ้ายทางซอย
ป่าสัก หมู่ที่ 4
โครงการก่อสร้าง
ระบบระบายน้า
และป้องกันน้าท่วม
โครงการก่อสร้าง
สถานีสูบน้า
พร้อมติดตั้ง
ระบบสูบน้า
บริเวณคลองบึงไทร
หมู่ที่ 2 ต.วิชิต
อ.เมือง จ.ภูเก็ต
โครงการเปลี่ยน
ประตูปิดกั้นน้า
(Flap Gate)

3

2

3

โครงการ
ปรับปรุงโรงฆ่า
สัตว์และพัฒนา
ระบบ
กระบวนการผลิต
มาตรฐาน GMP

แผนงาน/โครงการ
124.

125.

126.

127.

128.

129.

130.

131.

132.

133.

งบประมาณดาเนินการ (พ.ศ.)
2561

2562

2563

2564

2565

2561-2565

เทศบาลเมือง
กะทู้

-

900,000

900,000

900,000

-

2,700,000

5

อบจ.ภูเก็ต/
อบต.ไม้ขาว

-

-

32,000,000

-

-

32,000,000

3

5

อบจ.ภูเก็ต/
เทศบาลนคร
ภูเก็ต

3,862,500

2,478,300

2,498,600

9,200,000

-

18,039,400

3

5

อบจ.ภูเก็ต/
เทศบาลเมือง
ป่าตอง

-

-

100,000,000

-

-

100,000,000

3

5

อบจ.ภูเก็ต/
อบต.เชิงทะเล

-

-

7,500,000

-

-

7,500,000

3

5

อบจ.ภูเก็ต/
อบต.เชิงทะเล

-

-

2,749,000

-

-

2,749,000

3

5

-

-

134,463,305

-

-

134,463,305

3

5

อบจ.ภูเก็ต/
เทศบาลนคร
ภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต/
เทศบาลตาบล
วิชิต

-

-

17,000,000

-

-

17,000,000

3

5

อบจ.ภูเก็ต/
เทศบาลนคร
ภูเก็ต

-

-

28,000,000

-

-

28,000,000

3

5

เทศบาลนคร
ภูเก็ต

-

-

-

42,100,000

-

42,100,000

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
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งบประมาณดาเนินการ (พ.ศ.)

แหล่ง
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วย
ดาเนินการ

โครงการ
ปรับปรุงลู่วิ่งยาง
สังเคราะห์ สนาม
ฟุตบอล
สวนสาธารณะ
สะพานหิน
โครงการ
ปรับปรุง
ระบบสื่อสาร
เป็นเคเบิ้ลใต้ดิน
1 จังหวัด 1 ถนน
เฉลิมพระเกียรติ
โครงการ
ปรับปรุงผิว
จราจรถนน
คอซิมบี้
โครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์
พร้อม
ก่อสร้างห้องน้า
ห้องส้วม
สวนสาธารณะ
เขารัง

3

5

3

แผนงาน/โครงการ

2561

2562

2563

2564

2565

2561-2565

เทศบาลนคร
ภูเก็ต

-

-

-

25,000,000

-

25,000,000

5

เทศบาลนคร
ภูเก็ต

-

-

-

65,500,000

-

65,500,000

3

5

เทศบาลนคร
ภูเก็ต

-

-

-

9,999,900

-

9,999,900

3

5

เทศบาลนคร
ภูเก็ต

-

-

-

9,995,000

-

9,995,000

โครงการ
ปรับปรุงทางเท้า
ภายในสวนหลวง
ร.10
(สวนสาธารณะ
สะพานหิน)
โครงการติดตั้ง
เครื่องออกกาลัง
กายสวนเฉลิม
พระเกียรติ
(สวนหลวง)

3

5

เทศบาลนคร
ภูเก็ต

-

-

-

9,910,000

-

9,910,000

3

5

เทศบาลนคร
ภูเก็ต

-

-

-

9,908,000

-

9,908,000

140.

โครงการติดตั้ง
เสาไฟฟ้าแสง
สว่างพื้นที่
นันทนาการและ
ลานกีฬาสวน
เฉลิมพระเกียรติ
(สวนหลวง)

3

5

เทศบาลนคร
ภูเก็ต

-

-

-

9,999,000

-

9,999,000

141.

โครงการ
ปรับปรุง
สัญญาณไฟ
จราจรบริเวณ
ทางแยกภายใน
เขตเทศบาลนคร
ภูเก็ต
โครงการ
ปรับปรุงฟื้นฟู
พื้นที่ฝังกลบขยะ
เทศบาลนคร
ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

3

5

เทศบาลนคร
ภูเก็ต

-

-

-

15,269,000

-

15,269,000

3

5

เทศบาลนคร
ภูเก็ต

-

-

-

108,800,000

-

108,800,000

134.

135.

136.

137.

138.

139.

142.

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
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แผนงาน/โครงการ

งบประมาณดาเนินการ (พ.ศ.)

แหล่ง
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วย
ดาเนินการ

2561

2562

2563

2564

2565

2561-2565

143.

โครงการก่อสร้าง
ระบบระบายน้า
และป้องกันน้า
ท่วม

3

5

เทศบาลนคร
ภูเก็ต

-

-

-

134,000,000

-

134,000,000

144.

โครงการก่อสร้าง
ระบบกาจัดสิ่ง
ปฏิกูล

3

5

เทศบาลนคร
ภูเก็ต

-

-

-

120,000,000

-

120,000,000

145.

ปรับปรุงโรง
ปรับปรุงระบบ
บาบัดน้าเสียรวม
เทศบาลนคร
ภูเก็ต
โครงการ
ก่อสร้างระบบ
เคเบิ้ลใต้ดินใน
เขตเทศบาลนคร
ภูเก็ต

3

5

เทศบาลนคร
ภูเก็ต

-

-

-

110,000,000

-

110,000,000

3

5

เทศบาลนคร
ภูเก็ต

-

-

-

446,996,000

-

446,996,000

โครงการก่อสร้าง
ถังน้าใสคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ระบบผลิตน้า
สวนเฉลิมพระ
เกียรติฯ
โครงการเจาะบ่อ
บาดาลพร้อม
ติดตั้งถังเก็บน้า
และระบบสูบน้า

3

5

เทศบาลนคร
ภูเก็ต

-

-

-

8,000,000

-

8,000,000

3

5

เทศบาลนคร
ภูเก็ต

-

-

-

1,000,000

-

1,000,000

โครงการ
ก่อสร้างระบบ
บาบัดสิ่งปฏิกูล
และระบบรีดกาก
ตะกอนจุลินทรีย์
โครงการ
ปรับปรุงฐาน
เขื่อนกันดินคลอง
บางใหญ่
โครงการก่อสร้าง
วางท่อลอด
เหลี่ยม คสล.
(คลองกลาง)
หมู่ที่ 2,3 ต.กมลา
อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
โครงการศึกษา
ออกแบบถนน
แอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต สายกมลากะทู้ หมู่ที่ 5
โครงการก่อสร้าง
ทางเท้าปรับปรุง
คูระบายน้าและ
ผิวจราจรถนน
หน้าหาด (ภก.ถ
11008) หมู่ที่ 3

3

5

อบจ.ภูเก็ต/
เทศบาลเมือง
ป่าตอง

-

-

-

81,000,000

-

81,000,000

3

2

ทต.เทพ
กระษัตรี

-

-

-

27,807,000

-

27,807,000

3

2

อบต.กมลา

20,000,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000

100,000,000

3

5

อบต.กมลา

-

-

5,000,000

5,000,000

5,000,000

15,000,000

3

5

อบต.กมลา

20,000,000

20,000,000

-

-

-

40,000,000

146.

147.

148.

149.

150.

151.

152.

153.

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
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แผนงาน/โครงการ
154.

155.

156.

157.

158.

159.

160.

161.

162.

163.

โครงการก่อสร้าง
เขื่อนกันดินและ
ทางขึ้นลงเรือ
หน้าหาดกมลา
พร้อมปรับภูมิ
ทัศน์ หมู่ที่ 3
โครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์
หน้าหาดกมลา
โครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณ
สวนสาธารณะ
หมู่ที่ 3
โครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์
พื้นที่
สวนสาธารณะ
บริเวณสภ.กมลา
โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
แอสฟัลต์ติกคอ
นกรีต สายป่า
ตอง-กีมาลา หมู่
ที่ 6 ต.กมลา อ.
กะทู้ จ.ภูเก็ต
โครงการก่อสร้าง
กาแพงกันคลื่น
พร้อมปรับปรุง
ภูมิทัศน์ บริเวณ
หน้าหาดกมลา
ม.3 ต.กมลา อ.
กะทู้ จ.ภูเก็ต
โครงการก่อสร้าง
ถนนสาธารณะ
เส้นทางกมลาเก็ตหนี พร้อม
ปรับปรุงภูมิทัศน์
หมู่ที่ 3 ต.กมลา
โครงการก่อสร้าง
ทางเดินและลาน
พักผ่อนพร้อม
ปรับภูมิทัศน์
บริเวณจุดชมวิว
แหลมสิงห์ หมู่ที่
3 ตาบลกมลา
โครงการก่อสร้าง
ถนนแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต สาย
กมลา-กะทู้ หมู่ที่ 5
โครงการขยาย
พื้นที่จุดชมวิว
แหลมสิงห์ หมู่ที่
3 ตาบลกมลา
อาเภอกะทู้
จังหวัดภูเก็ต

งบประมาณดาเนินการ (พ.ศ.)

แหล่ง
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วย
ดาเนินการ

2561

2562

2563

2564

2565

2561-2565

3

5

อบต.กมลา

15,000,000

15,000,000

15,000,000

15,000,000

15,000,000

75,000,000

3

5

อบต.กมลา

20,000,000

20,000,000

-

-

-

40,000,000

3

5

อบต.กมลา

15,000,000

15,000,000

15,000,000

15,000,000

15,000,000

75,000,000

3

5

อบต.กมลา

15,000,000

15,000,000

15,000,000

15,000,000

15,000,000

75,000,000

3

5

อบต.กมลา

18,000,000

18,000,000

18,000,000

18,000,000

18,000,000

90,000,000

3

5

อบต.กมลา

20,000,000

20,000,000

40,000,000

40,000,000

40,000,000

160,000,000

3

5

อบต.กมลา

-

-

30,000,000

30,000,000

30,000,000

90,000,000

3

5

อบต.กมลา

-

-

-

25,000,000

25,000,000

50,000,000

3

5

อบต.กมลา

5,000,000

18,000,000

18,000,000

18,000,000

18,000,000

77,000,000

3

5

อบต.กมลา

2,800,000

2,800,000

-

-

-

5,600,000

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
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งบประมาณดาเนินการ (พ.ศ.)

แหล่ง
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วย
ดาเนินการ

โครงการติดตั้ง
เสาไฟ
ประติมากรรม
ถนนเทพ
กระษัตรี 12
(ซอยวัดพระทอง)
โครงการก่อสร้าง
ถนนและระบบ
ระบายน้า
บริเวณคลองบัว
ปิด ม.5
โครงการ
ปรับปรุงผิว
จราจรพาราแอส
ฟัลท์ติก
คอนกรีต ซอย
โคกมะขาม ม.
1,2,6

3

2

3

167.

แผนงาน/โครงการ

2561

2562

2563

2564

2565

2561-2565

ทต.เทพ
กระษัตรี

-

-

-

4,166,000

-

4,166,000

2

ทต.ราไวย์

-

-

12,499,000

-

-

12,499,000

3

2

ทต.ราไวย์

-

-

-

12,000,000

-

12,000,000

โครงการขุดลอก
คลองปากบาง
พร้อมก่อสร้าง
เขื่อนป้องกันตลิ่ง
ตาบลราไวย์ ม.2, ม.6

3

2

ทต.ราไวย์

-

-

-

50,200,000

-

50,200,000

168.

โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล.
พร้อมคูระบาย
น้า ค.ส.ล. และ
วางท่อเหลี่ยม
สาเร็จรูป ซอยอา
ลี้อุทิศ ม. 7

3

2

ทต.ราไวย์

-

-

-

10,800,000

-

10,800,000

169.

โครงการก่อสร้าง
เขื่อนกันดินคลอง
ท่าเรือ – เกาะ
แก้ว หมู่ที่ 3
โครงการก่อสร้าง
เขื่อน
โครงการวางท่อ
น้าดิบจากเขื่อน
วังกะทะ-โรงผลิต
น้าประปา หมู่ที่ 6
โครงการ
ซ่อมแซมแนวคัน
คูหรือแพรกด้วย
หินคลุกสถานที่
บริเวณป่าสงวน
แห่งชาติ ป่าชาย
เลนคลองเกาะผี
หมู่ที่ 1,6,7
โครงการ
ก่อสร้างอัฒจรรย์
คสล.1,500 ที่นั่ง
พร้อมหลังคา

3

5

ทต.ศรีสุนทร

-

-

-

25,763,600

-

25,763,600

3

5

ทต.ศรีสุนทร

-

-

-

10,000,000

-

10,000,000

3

5

ทต.ฉลอง

-

-

23,000,000

-

-

23,000,000

3

5

ทต.วิชิต

59,000,000

59,000,000

60,000,000

60,000,000

60,000,000

298,000,000

3

5

เทศบาลเมือง
กะทู้

-

-

30,000,000

30,000,000

30,000,000

90,000,000

164.

165.

166.

170.
171.

172.

173.

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)

338

บัญชีรายการชุดโครงการ

แผนงาน/โครงการ
174.

175.

176.

177.

178.

179.

180.

181.

182.

183.

184.

โครงการก่อสร้าง
เกาะกลางถนน
วิชิตสงครามช่วง
หน้าทางเข้า มอ.
ถึงแยกทางเข้า
ประปาส่วนภูมิภาค
โครงการก่อสร้าง
กาแพงกันดินติด
ขุมน้าถนนกะทู้สามกอง (กม.
2+850(ขวาทาง)
โครงการก่อสร้าง
เกาะกลางถนน
วิชิตสงครามจาก
ทางแยกขึ้น
อาเภอถึงแยก
ทางเข้าเขื่อนบาง
วาด ต.กะทู้ อ.
กะทู้ จ.ภูเก็ต
โครงการ
ซ่อมแซมเขื่อนริม
คลองบางใหญ่
ช่วงสะพานโรง
เหล้าถึงสะพาน
ซอยธิดาทั้ง 2 ฝั่ง
โครงการติดตั้ง
เสาไฮมัสถนน
วิชิตสงคราม ช่วง
สามแยกเก็ตโฮ่
ถึงซอยธิดา
โครงการเปลี่ยน
โคมไฟ LED ใน
เขตเทศบาลเมือง
กะทู้ ต.กะทู้ อ.
กะทู้ จ.ภูเก็ต
โครงการก่อสร้าง
ระบบป้องกันน้า
ท่วมพื้นที่อาเภอ
กะทู้ ระยะที่ 1
โครงการก่อสร้าง
ระบบป้องกันน้า
ท่วมพื้นที่อาเภอ
กะทู้ ระยะที่ 2
โครงการก่อสร้าง
ระบบป้องกันน้า
ท่วมพื้นที่อาเภอ
กะทู้ ระยะที่ 3
โครงการก่อสร้าง
ระบบไฟฟ้าใต้ดิน
ถนนวิชิตสงคราม
สองข้างทาง
โครงการก่อสร้าง
เกาะกลางถนน
วิชิตสงครามจาก
แยกอาเภอกะทู้
ถึงแยกทางเข้า
เขื่อนบางวาด ต.
กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

งบประมาณดาเนินการ (พ.ศ.)

แหล่ง
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วย
ดาเนินการ

3

5

3

2561

2562

2563

2564

2565

2561-2565

เทศบาลเมือง
กะทู้

8,500,000

8,500,000

8,500,000

8,500,000

8,500,000

42,500,000

5

เทศบาลเมือง
กะทู้

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

50,000,000

3

5

เทศบาลเมือง
กะทู้

8,500,000

8,500,000

8,500,000

8,500,000

8,500,000

42,500,000

3

5

เทศบาลเมือง
กะทู้

50,000,000

50,000,000

50,000,000

50,000,000

50,000,000

250,000,000

3

5

เทศบาลเมือง
กะทู้

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

50,000,000

3

5

เทศบาลเมือง
กะทู้

20,000,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000

100,000,000

3

5

เทศบาลเมือง
กะทู้

50,000,000

50,000,000

50,000,000

50,000,000

50,000,000

250,000,000

3

5

เทศบาลเมือง
กะทู้

50,000,000

50,000,000

50,000,000

50,000,000

50,000,000

250,000,000

3

5

เทศบาลเมือง
กะทู้

50,000,000

50,000,000

50,000,000

50,000,000

50,000,000

250,000,000

3

5

เทศบาลเมือง
กะทู้

-

-

170,000,000

170,000,000

170,000,000

510,000,000

3

5

เทศบาลเมือง
กะทู้

-

8,500,000

8,500,000

8,500,000

8,500,000

34,000,000

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
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แหล่ง
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วย
ดาเนินการ

โครงการก่อสร้าง
เกาะกลางถนน
วิชิตสงครามหน้า
ทางเข้า มอ.ถึง
แยกทางเข้า
ประปาส่วน
ภูมิภาค
โครงการก่อสร้าง
เขื่อนคอนกรีต
เสริมเหล็กริม
คลองบางใหญ่
ระยะที่ 2 (ข้าง
ตลาดน้า)
โครงการก่อสร้าง
เขื่อนคอนกรีต
เสริมเหล็กริม
คลองบางใหญ่
ระยะที่ 3 (ข้าง
ตลาดน้า)
โครงการก่อสร้าง
ระบบส่งน้าดิบ
เพื่อแก้ปัญหาภัย
แล้งจากขุมน้า
เหมืองเจ้าฟ้าถึง
สถานีสูบน้าโรง
เหล้า ต.กะทู้ อง
กะทู้ จ.ภูเก็ต
โครงการก่อสร้าง
ระบบส่งน้าดิบ
เพื่อแก้ปัญหาภัย
แล้งจากขุมน้า
เพ็ชรล่อหลียนถึง
สถานีสูบน้าโรง
เหล้า ต.กะทู้ อง
กะทู้ จ.ภูเก็ต
โครงการก่อสร้าง
บ่อสูบน้าบริเวณ
สามแยกทางเข้า
โรงเรียนขจร
เกียรติศึกษากะทู้
ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
โครงการก่อสร้าง
กาแพงกันดิน
บริเวณด้านหลัง
อาคารโรงเรียน
เทศบาล 1 เมืองกะทู้

3

5

3

โครงการก่อสร้าง
ระบบรวบรวม
และบาบัดน้าเสีย
(ระยะที่ 2)
โครงการดูแล
รักษาอาคาร
สานักงานขนส่ง
ผู้โดยสารจังหวัด
ภูเก็ตแห่งที่ 2

แผนงาน/โครงการ
185.

186.

187.

188.

189.

190.

191.

192.

193.

งบประมาณดาเนินการ (พ.ศ.)
2561

2562

2563

2564

2565

2561-2565

เทศบาลเมือง
กะทู้

-

8,500,000

8,500,000

8,500,000

-

25,500,000

5

เทศบาลเมือง
กะทู้

-

27,000,000

27,000,000

27,000,000

27,000,000

108,000,000

3

5

เทศบาลเมือง
กะทู้

-

15,000,000

15,000,000

15,000,000

15,000,000

60,000,000

3

5

เทศบาลเมือง
กะทู้

-

-

11,000,000

11,000,000

11,000,000

33,000,000

3

5

เทศบาลเมือง
กะทู้

-

-

9,000,000

9,000,000

9,000,000

27,000,000

3

5

เทศบาลเมือง
กะทู้

-

-

7,500,000

7,500,000

7,500,000

22,500,000

3

5

เทศบาลเมือง
กะทู้

-

6,000,000

6,000,000

6,000,000

6,000,000

24,000,000

3

5

เทศบาลเมือง
กะทู้

-

-

100,000,000

100,000,000

100,000,000

300,000,000

3

5

ทต.รัษฎา

-

-

2,250,000

2,650,000

2,650,000

7,550,000

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
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แผนงาน/โครงการ
194.

195.

196.

197.

198.

199.

200.

201.

โครงการผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์
แนะนาการใช้
บริการสถานี
ขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดภูเก็ตแห่งที่ 2
โครงการ
ปรับปรุงหลังคา
อาคารสถานี
ขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดภูเก็ต
แห่งที่ 2
โครงการ
บารุงรักษา
จัดการการเรียก
บริการรถรับจ้าง
สาธารณะ
โครงการ
ปรับปรุงป้าย
กล่องไฟช่องจอด
รถโดยสาร
บริเวณชานชาลา
สถานีขนส่ง
ผู้โดยสารจังหวัด
ภูเก็ต แห่งที่ 2
โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงลาน
จอดรถพร้อม
ป้อมยามสถานี
ขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดภูเก็ต
แห่งที่ 2
โครงการ
ซ่อมแซมแนวคัน
คูหรือแพรกด้วย
หินคลุกสถานที่
บริเวณป่าสงวน
แห่งชาติ ป่าชาย
เลนคลองเกาะผี
หมู่ที่ 1,6,7
ตาบลวิชิต
อาเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต
โครงการก่อสร้าง
เขื่อนกันดินคลอง
นาลึก
โครงการก่อสร้าง
เขื่อนกันดินคลอง
ท่าเรือเกาะแก้ว
หมู่ที่ 3

งบประมาณดาเนินการ (พ.ศ.)

แหล่ง
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วย
ดาเนินการ

2561

2562

2563

2564

2565

2561-2565

3

6

ทต.รัษฎา

-

-

100,000

100,000

100,000

300,000

3

5

ทต.รัษฎา

-

-

1,500,000

-

-

1,500,000

3

5

ทต.รัษฎา

-

-

45,000

-

-

45,000

3

5

ทต.รัษฎา

-

-

250,000

-

-

250,000

3

5

ทต.รัษฎา

-

-

3,540,000

-

-

3,540,000

3

5

ทต.วิชิต

59,000,000

59,000,000

60,000,000

60,000,000

60,000,000

298,000,000

3

5

อาเภอถลาง

-

-

-

46,000,000

-

46,000,000

3

5

อาเภอถลาง

-

-

-

40,000,000

-

40,000,000

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
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แผนงาน/โครงการ

แหล่ง
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

งบประมาณดาเนินการ (พ.ศ.)
หน่วย
ดาเนินการ

2561

2562

2563

2564

2565

2561-2565

แผนงานที่ 7 ภูเก็ต เกาะสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

โครงการพัฒนา
แหล่งทรัพยากร
ธรรมชาติให้
สมดุลและยั่งยืน
สร้างความ
เชื่อมั่นกับ
ประชาชนและ
นักท่องเที่ยว
โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การบริหาร
จัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแบบ
บูรณาการอย่าง
ยั่งยืนภายใต้
กระบวนการการ
มีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน
โครงการ
ปรับปรุงลาคลอง
สาธารณะเพื่อ
แก้ไขปัญหาที่
ท่วมขังและการ
ระบายน้า
โครงการพัฒนา
แหล่งน้าคูคลอง
และแก้ไขปัญหา
การบุกรุกที่
สาธารณะ
โครงการ
Phuket Green
Island ภูเก็ต
เกาะแห่งการ
เติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

1

5

อาเภอถลาง

7,744,800

-

-

-

-

7,744,800

1

5

สานักงาน
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม
จังหวัดภูเก็ต

5,952,100

-

-

-

-

5,952,100

1

5

อาเภอเมือง
ภูเก็ต

980,000

-

-

-

-

980,000

1

5

อาเภอถลาง

34,952,700

-

-

-

-

34,952,700

1

5

-

7,776,100

-

-

-

7,776,100

โครงการส่งเสริม
การใช้พลังงาน
ทดแทนผลิตไฟฟ้า
ด้วยโซล่าร์เซลล์
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราช
กุมารี

1

5

สานักงาน
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม
จังหวัดภูเก็ต/
ศูนย์
ปฏิบัติการ
อุทยาน
แห่งชาติทาง
ทะเลที่ 2
จังหวัดภูเก็ต
สานักงาน
พลังงาน
จังหวัดภูเก็ต

7,835,000

-

-

-

7,835,000

1

5

1,672,600

1,290,100

-

-

4,435,800

อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ
สมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราช
กุมารี

1,473,100

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
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แผนงาน/โครงการ

งบประมาณดาเนินการ (พ.ศ.)

แหล่ง
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วย
ดาเนินการ

2561

2562

2563

2564

2565

2561-2565

8.

โครงการภูเก็ต
เมืองงามด้วย
ความสะอาด

1

5

สานักงาน
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม
จังหวัดภูเก็ต

1,430,000

1,430,000

-

-

-

2,860,000

9.

โครงการพัฒนา
ระบบสนับสนุน
การตัดสินใจเพื่อ
การเตือนภัยการ
เปลี่ยนแปลง
คุณภาพน้า ทะเล
ชายฝั่งจาก
ปรากฎการณ์น้า
ทะเลเปลี่ยนสี

1

2

สานักงาน
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม
จังหวัดภูเก็ต

-

-

-

3,900,000

-

3,900,000

10.

โครงการอนุรักษ์
ฟื้นฟูเต่าทะเล
ใกล้สูญพันธุ์ใน
ทะเลอันดามัน
ตามแนว
พระราชดาริใน
สมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
โครงการป้องกัน
และปราบปราม
การบุกรุกทาลาย
ทรัพยากรป่าไม้

1

2

สานักงาน
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม
จังหวัดภูเก็ต

-

-

-

3,066,800

-

3,066,800

1

2

สานักงาน
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม
จังหวัดภูเก็ต

-

-

-

1,292,000

-

1,292,000

12.

โครงการ
ปรับปรุงเส้นทาง
ศึกษาธรรมชาติ
ป่าชายเลน

1

2

ศูนย์
ปฏิบัติการ
อุทยาน
แห่งชาติทาง
ทะเลที่ ๒
จังหวัดภูเก็ต/
ทสจ

-

-

-

1,757,000

-

1,757,000

13.

โครงการ
ประชาชนภูเก็ต
ร่วมใส่ใจลด
ปริมาณขยะ

1

2

สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดภูเก็ต

-

-

-

3,365,000

-

3,365,000

14.

โครงการจัดการ
ปัญหาทาง
สิ่งแวดล้อมเพื่อ
นาไปสู่ Phuket
Smart
Environment
and Zero
Waste 2023

1

5

คณะ
เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม/
มอ.วิทยาเขต
ภูเก็ต

-

-

-

15,000,000

-

15,000,000

11.
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15.

16.

โครงการต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์ ถาด
ไข่ไก่ รองเท้าใช้
ในห้องพัก
โรงแรม แผ่นดูด
ซับเสียง และ
สินค้าท่องเที่ยว
อื่นๆ จากขยะ
มะพร้าวอ่อนเพื่อ
พัฒนาจังหวัด
รองรับการเติบโต
ที่ทันสมัยและ
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
1) กิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ ถาด
ไข่ไก่
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ
สมเด็จพระเทพฯ

1) กิจกรรมการ
เข้าค่ายเยาวชน
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมช
าติ
2) กิจกรรม
ฝึกอบรม
หลักสูตรพืช
อนุรักษ์สู่การ
นาไปใช้
ประโยชน์
3) กิจกรรมการ
ขยายพันธุ์
พันธุกรรมพืชที่
ปลูกรักษาไว้
4) กิจกรรมการ
จัดทาแปลงป่า
ถาวรในพื้นที่ป่า
ชายหาดและป่า
ชายเลน
5) กิจกรรมสวน
พฤกษศาสตร์อ่าง
เก็บน้าบาง
เหนียวดา
จังหวัดภูเก็ต
6) กิจกรรมการ
อนุรักษ์พันธุ์
มะนาวเหลือง

งบประมาณดาเนินการ (พ.ศ.)

แหล่ง
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วย
ดาเนินการ

1

2

คณะ
เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม/
มอ.วิทยาเขต
ภูเก็ต

1

5

อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ
สมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราช
กุมารี

2561

2562

2563

2564

2565

2561-2565

-

-

-

4,532,400

-

4,532,400

-

-

-

4,532,400

-

-

-

-

4,739,510

-

-

-

-

915,700

-

-

-

-

121,100

-

-

-

-

40,000

-

-

-

-

233,180

-

-

-

-

2,935,130

-

-

-

-

60,700

-

4,739,510
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17.

18.

19.

7) กิจกรรม
รวบรวมสายพันธุ์
หญ้าแฝกใน
ประเทศไทย
8) กิจกรรม
ติดตามและ
ประเมินผล
โครงการ
โครงการส่งเสริม
การใช้พลังงาน
สะอาดควบคู่กับ
การพัฒนาเมือง
ภูเก็ต
1) กิจกรรม
ปรับปรุงระบบโซ
ล่าร์เซลล์และ
เพิ่มกาลังการ
ผลิตไฟฟ้าด้วยโซ
ล่าร์เซลล์แบบ
ระบบ Off grid
ขนาด 20 KWp
บนเกาะโหลน
โครงการภูเก็ต
เมืองงามด้วย
ความสะอาด

1) กิจกรรม
ส่งเสริมการ
บริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย
ภายใน
สถานศึกษาและ
ชุมชน
2) กิจกรรม
ติดตาม
ตรวจสอบ
ประสิทธิภาพการ
ทางานของระบบ
บาบัดน้าเสียตาม
มาตรการป้องกัน
และแก้ไข
ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
สาหรับสถาน
ประกอบการ
ประเภทโรงแรม
และ
คอนโดมิเนียม
โครงการระบบ
เฝ้าติดตามน้า
อัจฉริยะของ
จังหวัดภูเก็ต
(Phuket Smart
Water
Monitoring)

แหล่ง
งปม.

1

1

1

ยุทธศาสตร์
ชาติ

2

5

5

งบประมาณดาเนินการ (พ.ศ.)
หน่วย
ดาเนินการ

สานักงาน
พลังงาน
จังหวัดภูเก็ต

สานักงาน
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม
จังหวัดภูเก็ต

มหาวิทยาลัยส
งขลานครินทร์
วิทยาเขตภูเก็ต

2561

2562

2563

2564

2565

-

-

-

60,700

-

-

-

-

14,000

-

-

-

-

5,000,000

-

-

-

-

5,000,000

-

-

-

-

1,150,000

-

-

-

-

258,400

-

-

-

-

891,600

-

-

-

-

10,096,600

-

2561-2565

5,000,000

1,150,000

10,096,600
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20.

21.

1) กิจกรรม
วิเคราะห์และ
จัดทาข้อมูลน้า
ต้นทุน สมดุลน้า
และระบบ Big
Data ช่วยในการ
ตัดสินใจ ของ
แหล่งน้าขุม
เหมืองและแหล่ง
น้าใต้ดิน
2) กิจกรรมสร้าง
แพลตฟอร์มเพื่อ
รวบรวมข้อมูลน้า
และแสดงผลใน
รูปแบบออนไลน์
และดิจิตอล
โครงการ
ปรับปรุงระบบ
ผลิตน้าประปา
(โรงผลิตน้าพรุตา
เจ๊ะ)
1) กิจกรรม
ปรับปรุงระบบ
ผลิตน้าประปา
(โรงผลิตน้าพรุตา
เจ๊ะ)
โครงการป้องกัน
และปราบปราม
การบุกรุกทาลาย
ทรัพยากรป่าไม้

แหล่ง
งปม.

1

ยุทธศาสตร์
ชาติ

5

งบประมาณดาเนินการ (พ.ศ.)
หน่วย
ดาเนินการ

อาเภอถลาง

2561

2562

2563

2564

2565

-

-

-

7,500,000

-

-

-

-

2,596,600

-

-

-

-

10,000,000

-

-

-

-

10,000,000

-

2561-2565

10,000,000

1

5

สานักงาน
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม
จังหวัดภูเก็ต

-

-

1,292,000

-

-

1,292,000

2

5

สานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข/
สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดภูเก็ต

-

-

170,000

-

-

170,000

1) กิจกรรม
เสริมสร้างการมี
ส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้

22.

2) กิจกรรม
ลาดตระเวน
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
บุกรุกทาลาย
ทรัพยากรป่าไม้
3) กิจกรรมปลูก
ป่าเนื่องในวัน
สาคัญ และเพิ่ม
พื้นที่สีเขียว
โครงการบริหาร
จัดการขยะและ
สิ่งแวดล้อมใน
สถานบริการ
สาธารณสุข
จังหวัดภูเก็ต

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)

346

บัญชีรายการชุดโครงการ

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณดาเนินการ (พ.ศ.)

แหล่ง
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วย
ดาเนินการ

2561

2562

2563

2564

2565

2561-2565

23.

โครงการบริหาร
จัดการด้าน
อนามัย
สิ่งแวดล้อมเพื่อ
สุขภาพที่ดี
จังหวัดภูเก็ต

2

4

สานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข/
สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดภูเก็ต

-

-

150,000

-

-

150,000

24.

โครงการบริหาร
จัดการด้านอาชี
วอนามัยและ
ความปลอดภัย
จากการทางาน

2

3

-

-

80,000

-

-

80,000

25.

โครงการบริหาร
การส่งน้า
โครงการ
ชลประทาน
โครงการปลูก
ฟื้นฟูสภาพป่า
อุทยานแห่งชาติ
สิรินาถ จังหวัด
ภูเก็ต
โครงการ
ซ่อมแซม
โครงการ
ชลประทานอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริตาม
ข้อเสนอของ
เกษตรกรในเขต
จังหวัดภูเก็ต
โครงการ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งชุมชน
ชายฝั่งเพื่อรับมือ
ผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลง
ของทรัพยากร
ทางทะเลและ
ระบบนิเวศทาง
ทะเลและชายฝั่ง
โครงการการ
ติดตาม
สถานการณ์
ผลกระทบและ
แนวทางการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาขยะทะเล
ต่อสัตว์ทะเลหา
ยากใกล้สูญพันธุ์
และการ
ท่องเที่ยวทาง
ทะเล
โครงการภูเก็ต
สวยใสไร้มลพิษ

2

5

สานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข/
สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดภูเก็ต
โครงการ
ชลประทาน
ภูเก็ต

183,600

-

-

-

-

183,600

2

5

อุทยาน
แห่งชาติสิริ
นาถ

327,756

-

-

-

-

327,756

2

5

โครงการ
ชลประทาน
ภูเก็ต

17,000

-

-

-

-

17,000

2

5

สานักงาน
บริหารจัดการ
ทรัพยากรทาง
ทะเลและ
ชายฝั่งที่ 6

1,702,700

1,702,700

1,702,700

1,702,700

-

6,810,800

2

5

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนา
ทรัพยากรทาง
ทะเลและ
ชายฝั่งทะเล
อันดามัน

1,048,800

1,048,800

1,048,800

1,048,800

-

4,195,200

2

5

สานักงาน
สิ่งแวดล้อม
ภาคที่ 15
ภูเก็ต

2,052,840

2,052,840

2,052,840

2,052,840

-

8,211,360

26.

27.

28.

29.

30.
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งบประมาณดาเนินการ (พ.ศ.)

แหล่ง
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วย
ดาเนินการ

2561

2562

2563

2564

2565

2561-2565

31.

โครงการป้องกัน
และปราบปราม
การบุกรุก
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อม

2

5

สานักงาน
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ภูเก็ต

1,820,000

1,820,000

1,820,000

1,820,000

-

7,280,000

32.

โครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์
หน้าหาดกมลา

2

5

อาเภอกะทู้/
อบต.กมลา

20,000,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000

-

80,000,000

33.

โครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณ
สวนสาธารณะ
หมู่ที่ 3
โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
พื้นที่ท่องเที่ยว
บริเวณปลาย
แหลมสะพานหิน

2

5

อาเภอกะทู้/
อบต.กมลา

15,000,000

15,000,000

15,000,000

15,000,000

-

60,000,000

2

5

กรมโยธาธิการ
และผังเมือง/
สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง
จังหวัดภูเก็ต

-

400,000,000

-

-

-

400,000,000

35.

โครงการ
ปรับปรุงฟื้นฟู
พื้นที่ฝังกลบขยะ

2

5

กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิ่น/
สานักงาน
ส่งเสริมการ
ปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัด
ภูเก็ต/เทศบาล
นครภูเก็ต

-

114,400,000

-

-

-

114,400,000

36.

โครงการภูเก็ต
เมืองสะอาด
(Phuket Clean
City)

2

5

-

108,664,000

-

-

-

108,664,000

37.

โครงการก่อสร้าง
ระบบกาจัดสิ่ง
ปฏิกูล

2

5

กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิ่น/
สานักงาน
ส่งเสริมการ
ปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัด
ภูเก็ต
กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิ่น/
สานักงาน
ส่งเสริมการ
ปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัด
ภูเก็ต/เทศบาล
นครภูเก็ต

-

60,000,000

-

-

-

60,000,000

38.

โครงการบริหาร
จัดการขยะมูล
ฝอยเทศบาล
เมืองป่าตองแบบ
ครบวงจร

2

5

กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิ่น/
เทศบาลเมือง
ป่าตอง

-

100,000,000

-

-

-

100,000,000

39.

โครงการขุดสระ
เก็บน้าหลังปั๊มซัส
โก้ หมู่ที่ 5 ตาบล
เทพกระษัตรี
อาเภอถลาง
จังหวัดภูเก็ต

2

5

อาเภอถลาง

-

10,000,000

-

-

-

10,000,000

34.
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แหล่ง
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วย
ดาเนินการ

2561

2562

2563

2564

2565

2561-2565

40.

โครงการเพิ่ม
ศักยภาพบริการ
ท่องเที่ยวโดย
การวางท่อและ
ขยายปรับปรุง
ท่อส่งน้าประปา

2

5

การประปา
ส่วนภูมิภาค/
การประปา
ส่วนภูมิภาค
สาขาภูเก็ต

-

66,775,000

-

-

-

66,775,000

41.

โครงการก่อสร้าง
ระบบบาบัดน้า
เสียรวมระยะที่ 5

2

5

-

145,000,000

-

-

-

145,000,000

42.

โครงการคลอง
สวย ทะเลใส
(Clean water
and Sea)

2

5

สานักงาน
ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม/
เทศบาลเมือง
ป่าตอง
กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิ่น/
สานักงาน
ส่งเสริมการ
ปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัด
ภูเก็ต

-

877,159,000

-

-

-

877,159,000

43.

โครงการสวนป่า
บางขนุนเพื่อการ
เรียนรู้และ
นันทนาการ

2

5

-

7,569,500

-

-

-

7,569,500

44.

โครงการเพาะชา
กล้าไม้เพื่อเพิ่ม
พื้นที่สีเขียว

2

5

-

1,208,100

-

-

-

1,208,100

45.

โครงการศึกษา
ความเป็นไปได้
จัดทาแก้มลิง
บริเวณสะพาน
หิน (อ่าวภูเก็ต)

2

5

สวนป่าบาง
ขนุน จังหวัด
ภูเก็ต/สานัก
จัดการ
ทรัพยากรป่า
ไม้ ที่ 12
สาขากระบี่
กรมป่าไม้
สถานีเพาะชา
กล้าไม้จังหวัด
ภูเก็ต/สานัก
จัดการ
ทรัพยากรป่า
ไม้ที่ 12 สาขา
กระบี่ กรมป่า
ไม้
กรมโยธาธิการ
และผังเมือง/
สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง
จังหวัดภูเก็ต

-

20,000,000

-

-

-

20,000,000

46.

โครงการ
ช่วยเหลือสัตว์ป่า
และเสริมสร้าง
กระบวนการ
เรียนรู้ทรัพยากร
สัตว์ป่า

2

5

สานักงาน
ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม/
ศูนย์ศึกษา
ธรรมชาติและ
สัตว์ป่าเขา
พระแทวและ
เขตห้ามล่า
สัตว์ป่าเขา
พระแทว

-

40,000,000

-

-

-

40,000,000

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
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แผนงาน/โครงการ

งบประมาณดาเนินการ (พ.ศ.)

แหล่ง
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วย
ดาเนินการ

2561

2562

2563

2564

2565

2561-2565

47.

โครงการก่อสร้าง
ระบบกาจัดสิ่ง
ปฏิกูลและระบบ
กาจัดกาก
ตะกอนจุลินทรีย์

2

5

กระทรวง
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม/
เทศบาลเมือง
ป่าตอง

-

81,000,000

-

-

-

81,000,000

48.

โครงการก่อสร้าง
ระบบระบายน้า
และระบบ
รวบรวมน้าเสีย
กะหลิม

2

5

-

100,000,000

-

-

-

100,000,000

49.

โครงการอุทยาน
การเรียนรู้
พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมนคร
ภูเก็ต

2

5

กระทรวง
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม/
เทศบาลเมือง
ป่าตอง
กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิ่น/
เทศบาลนคร
ภูเก็ต

-

313,600,000

-

-

-

313,600,000

50.

โครงการศึกษา
ความเหมาะสม
ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
เบื้องต้นและ
ออกแบบ
รายละเอียดเพื่อ
แก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้า
และการระบาย
น้าในลุ่มน้าคลอง
ถลางจังหวัดภูเก็ต
โครงการ
เสริมสร้างแหล่ง
พลังงานทดแทน
จังหวัดภูเก็ต

2

5

กรม
ชลประทาน/
โครงการ
ชลประทาน
ภูเก็ต

-

45,000,000

-

-

-

45,000,000

2

5

-

68,700,000

-

-

-

68,700,000

52.

โครงการก่อสร้าง
ระบบการจัดการ
น้าเสีย หมู่ที่ 5
และหมู่ที่ 6

2

5

-

-

300,000,000

-

-

300,000,000

53.

โครงการ
เครือข่ายเยาวชน
รักษ์พงไพรใน
ภาคใต้

2

5

-

-

3,292,800

-

-

3,292,800

54.

โครงการพัฒนา
ศักยภาพศูนย์
ศึกษาธรรมชาติ
และสัตว์ป่าใน
ภาคใต้

2

5

สานักงาน
ปลัดกระทรวง
พลังงาน/
สานักงาน
พลังงาน
จังหวัดภูเก็ต
กระทรวง
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม/
เทศบาลตาบล
รัษฎา
กรมอุทยาน
แห่งชาติสัตว์
ป่าและพันธุ์
พืช/ศูนย์ศึกษา
ธรรมชาติและ
สัตว์ป่าเขา
พระแทว
จังหวัดภูเก็ต
กรมอุทยาน
แห่งชาติสัตว์
ป่าและพันธุ์
พืช/ศูนย์ศึกษา
ธรรมชาติและ
สัตว์ป่าเขา
พระแทว
จังหวัดภูเก็ต

-

-

1,075,000

-

-

1,075,000

51.

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
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ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วย
ดาเนินการ

โครงการก่อสร้าง
ระบบผันน้า
คลองบางใหญ่ ขุมน้าเทศบาล
โครงการ
ปรับปรุงเพิ่ม
ศักยภาพอ่างเก็บ
น้าบางเหนียวดา
โครงการศึกษา
ทบทวนและ
พัฒนาแหล่งน้า
ใต้ดิน
โครงการ
ปรับปรุงเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ระบบสูบผันน้า
คลองบางใหญ่ อ่างเก็บน้าบาง
วาด
โครงการติดตั้ง
ระบบผลิตไฟฟ้า
ด้วยโซล่าร์เซลล์
(Solar rooftop)
แบบเชื่อมต่อ
ระบบจาหน่าย
(On grid) ขนาด
ผลิตรวมไม่น้อย
กว่า 310 KWp
ให้กับสถาบัน
ศึกษา จ.ภูเก็ต
โครงการ
ปรับปรุงเขาเก็ต
หนีเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว
โครงการก่อสร้าง
กาแพงกันดิน
คลองนาคา
เชื่อมคลองปาก
บาง หมู่ที่ 3,6
ตาบลกมลา
โครงการจัด
ระเบียบหาด
สาธารณะ
ประโยชน์
โครงการจัดทา
หมุดเขตโซน
ชายหาด

2

5

2

โครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์
รอบหนองน้าใน
หาน หมู่ที่ 1
โครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์
คลองบางใหญ่
(ฝั่งบ่อบาบัด)

แผนงาน/โครงการ
55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

งบประมาณดาเนินการ (พ.ศ.)
2561

2562

2563

2564

2565

2561-2565

โครงการ
ชลประทาน
ภูเก็ต

-

-

-

50,000,000

-

50,000,000

5

โครงการ
ชลประทาน
ภูเก็ต

-

-

-

730,000,000

-

730,000,000

2

5

โครงการ
ชลประทาน
ภูเก็ต

-

-

-

75,000,000

-

75,000,000

2

5

โครงการ
ชลประทาน
ภูเก็ต

-

-

-

12,000,000

-

12,000,000

2

5

สนง.พลังงาน
จังหวัดภูเก็ต

-

-

-

18,900,000

-

18,900,000

3

5

อาเภอกะทู้/
อบต.กมลา

3,000,000

3,000,000

-

-

-

6,000,000

3

5

อาเภอกะทู้/
อบต.กมลา

4,000,000

4,000,000

-

-

-

8,000,000

3

5

เทศบาลตาบล
ราไวย์

100,000

100,000

100,000

100,000

-

400,000

3

5

เทศบาลตาบล
ราไวย์

800,000

800,000

800,000

800,000

-

3,200,000

3

5

อบจ.ภูเก็ต/
เทศบาลตาบล
ราไวย์

39,975,000

39,975,000

39,975,000

39,975,000

-

159,900,000

3

5

อบจ.ภูเก็ต/
เทศบาลเมือง
กะทู้

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

-

40,000,000

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)

351

บัญชีรายการชุดโครงการ
แหล่ง
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วย
ดาเนินการ

โครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์
คลองบางใหญ่
(ฝั่งหมู่บ้าน)
โครงการก่อสร้าง
ผนังกันดินคลอง
วังกะทะ ช่วงที่ 4
หมู่ที่ 2
โครงการ Big
cleaning Day
โครงการจ้าง
เหมาบริการเก็บ
ขยะมูลฝอย
โครงการเหมาทา
ความสะอาดใน
พื้นที่ตาบลเกาะ
แก้ว
โครงการ Big
cleaning Day
โครงการจ้าง
เหมาเอกชน
จัดเก็บขยะมูล
ฝอยในเขตพื้นที่
ตาบลรัษฏา
โครงการส่งเสริม
การคัดแยกขยะ
โครงการราไวย์
สะอาดตา

3

5

3

แผนงาน/โครงการ
66.

67.

68.
69.

70.

71.
72.

73.
74.

75.

76.

77.

78.
79.
80.
81.

82.

83.

งบประมาณดาเนินการ (พ.ศ.)
2561

2562

2563

2564

2565

2561-2565

อบจ.ภูเก็ต/
เทศบาลเมือง
กะทู้

9,500,000

9,500,000

9,500,000

9,500,000

-

38,000,000

5

อบจ.ภูเก็ต/
เทศบาลตาบล
ฉลอง

13,200,000

13,200,000

13,200,000

13,200,000

-

52,800,000

3

5

อบต.เกาะแก้ว

100,000

100,000

100,000

100,000

-

400,000

3

5

อบต.เกาะแก้ว

9,300,000

9,300,000

9,300,000

9,300,000

-

37,200,000

3

5

อบต.เกาะแก้ว

1,100,000

1,100,000

1,100,000

1,100,000

-

4,400,000

3

5

200,000

200,000

200,000

200,000

-

800,000

3

5

เทศบาล
ตาบลรัษฏา
เทศบาล
ตาบลรัษฏา

9,000,000

9,000,000

9,000,000

9,000,000

-

36,000,000

3

5

100,000

100,000

100,000

100,000

-

400,000

3

5

เทศบาล
ตาบลรัษฏา
เทศบาลตาบล
ราไวย์

900,000

900,000

900,000

900,000

-

3,600,000

โครงการบริการ
เก็บขนขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฎิ
กูล
โครงการรณรงค์
กาจัดขยะใต้
ทะเลและชายฝั่ง

3

5

เทศบาลตาบล
ราไวย์

7,000,000

7,000,000

7,000,000

7,000,000

-

28,000,000

3

5

เทศบาลตาบล
ราไวย์

50,000

50,000

50,000

50,000

-

200,000

โครงการชุมชน
ต้นแบบคัดแยก
ขยะ
โครงการ Big
cleaning Day
โครงการถนน
สวยปลอดขยะ
โครงการชุมชน
ปลอดขยะ
โครงการราไวย์
ร่วมใจจัดการ
ขยะชุมชน
โครงการกาจัด
ขยะในเขตพื้นที่
ตาบลฉลอง

3

5

เทศบาลตาบล
วิชิต

150,000

150,000

150,000

150,000

-

600,000

3

5

150,000

150,000

150,000

150,000

-

600,000

3

5

100,000

100,000

100,000

100,000

-

400,000

3

5

100,000

100,000

100,000

100,000

-

400,000

3

5

เทศบาลตาบล
วิชิต
เทศบาลตาบล
วิชิต
เทศบาลตาบล
วิชิต
เทศบาลตาบล
วิชิต

50,000

50,000

50,000

50,000

-

200,000

3

5

เทศบาลตาบล
ฉลอง

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

-

40,000,000

โครงการฉลอง
ร่วมใจคัดแยก
ขยะและใช้
ประโยชน์จาก
ขยะ

3

5

เทศบาลตาบล
ฉลอง

200,000

200,000

200,000

200,000

-

800,000

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
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ชาติ

หน่วย
ดาเนินการ

โครงการแปรรูป
ขยะอินทรีย์
โครงการ
ซ่อมแซมแนวคัน
คูหรือแพรกด้วย
หินคลุกสถานที่
บริเวณป่าสงวน
แห่งชาติ ป่าชาย
เลนคลองเกาะผี
หมู่ที่ 1,6,7 ต.
วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต
โครงการผลิตนัก
ดาน้าเพื่อการ
อนุรักษ์
โครงการขุดลอก
คูคลอง ภายใน
ตาบลกมลา

3

5

3

5

เทศบาลตาบล
ฉลอง
อบจ.ภูเก็ต/
เทศบาลตาบล
วิชิต

3

5

3

โครงการ
ปรับปรุงสถานี
สูบน้าเสียหลัง
ร.พ. ป่าตอง
โครงการก่อสร้าง
จุดชมวิวอ่างเก็บ
น้า (เขื่อนบาง
หวาน) หมู่ที่ 1
โครงการจ้าง
เหมาเอกชน
ปรับปรุง
ซ่อมแซมรักษา
สวน หย่อมใน
เขตพื้นที่
ตาบลรัษฏา
โครงการก่อสร้าง
เขื่อนกันดินและ
ปรับภูมิทัศน์หน้า
หาดลายิ (โพธิ์
ม้า) หมู่ที่ 6
โครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์
หน้าหาดกมลา
หมู่ที่ 3
โครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์
หาดท่าหลา หมู่
ที่ 2 ต.ป่าคลอก
อ.ถลางจ.ภูเก็ต

94.

95.

แผนงาน/โครงการ
84.
85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

2561

2562

2563

2564

2565

2561-2565

200,000

200,000

200,000

200,000

-

800,000

2,100,000

2,100,000

2,100,000

2,100,000

-

8,400,000

อบต.เชิงทะเล

100,000

100,000

100,000

100,000

-

400,000

5

อาเภอกะทู้/
อบต.กมลา

1,000,000

1,000,000

-

-

-

2,000,000

3

5

อาเภอกะทู้/
ทม.ป่าตอง

9,500,000

9,500,000

-

-

-

19,000,000

3

5

อบจ.ภูเก็ต/
อบต.กมลา

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

-

20,000,000

3

5

เทศบาล
ตาบลรัษฏา

900,000

900,000

900,000

900,000

-

3,600,000

3

5

อบจ.ภูเก็ต/
อบต.กมลา

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

-

20,000,000

3

5

อบจ.ภูเก็ต/
อบต.กมลา

20,000,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000

-

80,000,000

3

5

อบจ.ภูเก็ต/
เทศบาลตาบล
ป่าคลอก

16,000,000

16,000,000

16,000,000

16,000,000

-

64,000,000

โครงการก่อสร้าง
เขื่อนป้องกันตลิ่ง
หมู่ที่ 4 ตาบล
เกาะแก้วอาเภอ
เมืองจังหวัดภูเก็ต

3

5

อบจ.ภูเก็ต/
อบต.เกาะแก้ว

22,000,000

22,000,000

22,000,000

22,000,000

-

88,000,000

โครงการก่อสร้าง
ผนังกันดิน คสล.
คลองบางจาก
(ข้างตลาดเปิด
ใหม่)หมู่ที่ 9

3

5

อบจ.ภูเก็ต/
เทศบาลตาบล
ฉลอง

9,500,000

9,500,000

9,500,000

9,500,000

-

38,000,000

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
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งบประมาณดาเนินการ (พ.ศ.)

แหล่ง
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วย
ดาเนินการ

โครงการก่อสร้าง
เขื่อน ค.ส.ล.
แบบรางระบาย
น้าบริเวณสวน
หลวง ร.9 (หลัง
โชว์รูมโตโยต้า
ถนนเจ้าฟ้า)
โครงการก่อสร้าง
กาแพงกันดิน
คลองปากบาง
(ช่วงที่ 3)
โครงการก่อสร้าง
ฝาผนังกันดิน
คสล.คลองหลวง
(ช่วงรอยต่อเขต
เทศบาลตาบล
เชิงทะเลถึงท่อ
ลอด) หมู่ที่ 2
โครงการก่อสร้าง
เขื่อนกันดินตลิ่ง
พังคลองท่าสัก
พร้อมปรับปรุง
ภูมิทัศน์หมู่ที่ 4
ตาบลป่าคลอก
อาเภอถลางจ.ภูเก็ต
โครงการขุดลอก
คลองสาธารณะ
ในเขตตาบลไม้ขาว

3

5

3

101.

102.

แผนงาน/โครงการ

2561

2562

2563

2564

2565

2561-2565

อบจ.ภูเก็ต/
เทศบาลนคร
ภูเก็ต

20,880,000

20,880,000

20,880,000

20,880,000

-

83,520,000

5

อบจ.ภูเก็ต/
เทศบาลเมือง
ป่าตอง

18,000,000

18,000,000

18,000,000

18,000,000

-

72,000,000

3

5

อบจ.ภูเก็ต/
อบต. เชิงทะเล

12,582,000

12,582,000

12,582,000

12,582,000

-

50,328,000

3

5

อบจ.ภูเก็ต/
เทศบาลตาบล
ป่าคลอก

13,000,000

13,000,000

13,000,000

13,000,000

-

52,000,000

3

5

อบจ.ภูเก็ต/
อบต. ไม้ขาว

6,500,000

6,500,000

6,500,000

6,500,000

-

26,000,000

โครงการก่อสร้าง
ท่อลอด (Box
Culvert) และ
เขื่อนกันตลิ่งพัง
คลองผักฉีด

3

5

อบจ.ภูเก็ต/
อบต.ป่าคลอก

20,000,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000

-

80,000,000

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชใน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราช
กุมารีในพื้นที่
ตาบลป่าคลอก
โครงการรักษ์
บ้านเรา (วางทุ่น)
เพื่อป้องกัน
ปะการังถูก
ทาลาย
โครงการผักฉีด
มินิมาราธอนเพื่อ
โลกสีเขียว

3

5

เทศบาลตาบล
ป่าคลอก

100,000

100,000

-

-

-

200,000

3

5

อบต.เชิงทะเล

30,000

30,000

30,000

30,000

-

120,000

3

5

เทศบาลตาบล
ป่าคลอก

50,000

50,000

50,000

50,000

-

200,000

105.

โครงการอาสา
รักษ์สิ่งแวดล้อม

3

5

เทศบาลตาบล
ป่าคลอก

50,000

50,000

50,000

50,000

-

200,000

106.

โครงการ
ฝึกอบรมจัดตั้ง
กลุ่มอนุรักษ์ป่าไม้
หรือป่าชายเลน

3

5

เทศบาลตาบล
ป่าคลอก

50,000

50,000

50,000

50,000

-

200,000

96.

97.

98.

99.

100.

103.

104.

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
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บัญชีรายการชุดโครงการ
แหล่ง
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วย
ดาเนินการ

2561

2562

2563

2564

2565

2561-2565

โครงการกิจกรรม
รณรงค์ทาความ
สะอาด Big
cleaning day )
โครงการพัฒนา
ศักยภาพและ
ศึกษาดูงานของ
อาสาสมัคร
พิทักษ์
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อม
โครงการท้องถิ่น
ไทย รวมใจภักดิ์
รักพื้นที่สีเขียว

3

5

อบต.ไม้ขาว

70,000

70,000

70,000

70,000

-

280,000

3

5

อบต.ไม้ขาว

300,000

300,000

300,000

300,000

-

1,200,000

3

5

อบต.ไม้ขาว

50,000

50,000

50,000

50,000

-

200,000

โครงการ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
อาสาสมัคร
สาธารณสุขอย่าง
ต่อเนื่องและ
ยั่งยืน
โครงการอาหาร
ปลอดภัยชุมชน
ใส่ใจสุขภาพ

3

5

เทศบาลตาบล
เทพกระษัตรี

620,000

620,000

620,000

620,000

-

2,480,000

3

5

เทศบาลตาบล
เทพกระษัตรี

100,000

100,000

100,000

100,000

-

400,000

โครงการเก็บขยะ
ใต้ทะเล
โครงการชายหาด
สะอาดตา
โครงการอบรม
ให้ความรู้การ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

3

5

อบต.เชิงทะเล

50,000

50,000

50,000

50,000

-

200,000

3

5

อบต.เชิงทะเล

50,000

50,000

50,000

50,000

-

200,000

3

5

เทศบาลตาบล
ศรีสุนทร

150,000

150,000

150,000

150,000

-

600,000

โครงการอนุรักษ์
ป่าต้นน้าแหล่ง
น้าและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
โครงการค่าย
เยาวชนอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม

3

5

เทศบาลตาบล
ศรีสุนทร

90,000

90,000

90,000

90,000

-

360,000

3

5

เทศบาลตาบล
ศรีสุนทร

300,000

300,000

300,000

300,000

-

1,200,000

โครงการส่งเสริม
การรักษาความ
สะอาดภายใน
ชุมชน
โครงการรณรงค์
และ
ประชาสัมพันธ์
การกาจัดขยะ
และรักษา
สิ่งแวดล้อม
โครงการ
ฝึกอบรมการคัด
แยกขยะ

3

5

อบต.สาคู

20,000

20,000

20,000

20,000

-

80,000

3

5

อบต.สาคู

10,000

10,000

10,000

10,000

-

40,000

3

5

อบต.สาคู

20,000

20,000

20,000

20,000

-

80,000

แผนงาน/โครงการ
107.

108.

109.

110.

111.

112.
113.
114.

115.

116.

117.

118.

119.

งบประมาณดาเนินการ (พ.ศ.)
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บัญชีรายการชุดโครงการ
แหล่ง
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วย
ดาเนินการ

โครงการปล่อย
พันธุ์สัตว์น้าเนื่อง
ในวันประมง
แห่งชาติ
โครงการค่าย
เยาวชนอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
โครงการรณรงค์
การคัดแยกขยะ
มูลฝอยในชุมชน

3

5

3

แผนงาน/โครงการ
120.

121.

122.

123.

124.
125.

126.

127.

128.

129.

130.

131.

132.

133.

งบประมาณดาเนินการ (พ.ศ.)
2561

2562

2563

2564

2565

2561-2565

อบต.เทพ
กระษัตรี

30,000

30,000

30,000

30,000

-

120,000

5

อบต.เทพ
กระษัตรี

70,000

70,000

70,000

70,000

-

280,000

3

5

อบต.เทพ
กระษัตรี

50,000

50,000

50,000

50,000

-

200,000

โครงการขุดลอก
และปรับปรุง
คลองสาธารณะ
ม.1-7 ต.ราไวย์
โครงการปลูกป่า
ชายเลน
โครงการรวมใจ
ภักดิ์รักษ์พื้นที่สี
เขียว
โครงการอนุรักษ์
และฟื้นฟูสภาพ
ป่าชายเลน

3

5

เทศบาลตาบล
ราไวย์

1,000,000

1,000,000

1,000,000

-

-

3,000,000

3

5

อบต.เกาะแก้ว

30,000

30,000

30,000

30,000

-

120,000

3

5

เทศบาลตาบล
รัษฎา

50,000

50,000

50,000

50,000

-

200,000

3

5

เทศบาลตาบล
รัษฎา

100,000

100,000

100,000

100,000

-

400,000

โครงการรวม
น้าใจคืนน้าใสให้
ชาวรัษฏา
โครงการอบรม
ให้ความรู้ด้าน
การจัดการ
สิ่งแวดล้อมใน
สถาน
ประกอบการ
โครงการค่าย
เยาวชนอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อม
โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ผู้นาชุมชน
เครือข่าย ทสม.
ด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อม
โครงการ
ฝึกอบรมสร้าง
จิตสานึกในการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
และทรัพยากร
ธรรมชาติ
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริของ
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว
โครงการเยาวชน
รักษ์สิ่งแวดล้อม

3

5

เทศบาลตาบล
รัษฎา

300,000

300,000

300,000

300,000

-

1,200,000

3

5

เทศบาลตาบล
รัษฎา

50,000

50,000

50,000

50,000

-

200,000

3

5

เทศบาลตาบล
รัษฎา

200,000

200,000

200,000

200,000

-

800,000

3

5

เทศบาลตาบล
รัษฎา

700,000

700,000

700,000

700,000

-

2,800,000

3

5

เทศบาลตาบล
วิชิต

60,000

60,000

60,000

60,000

-

240,000

3

5

เทศบาลตาบล
วิชิต

120,000

120,000

120,000

120,000

-

480,000

3

5

เทศบาลตาบล
วิชิต

100,000

100,000

100,000

100,000

-

400,000

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
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แผนงาน/โครงการ
134.
135.

136.
137.

138.

139.

140.

141.

142.

143.

144.

145.

146.

147.

โครงการทาดีเพื่อ
บ้านเกิด
โครงการส่งเสริม
การจัดการ
สิ่งแวดล้อม
โครงการปลูกป่า
ต้นน้า
โครงการค่าย
เยาวชนอนุรักษ์
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
โครงการ
ครัวเรือนร่วมใจ
กาจัดน้าเสีย
โครงการจัดตั้ง
ศูนย์ เรียนรู้
เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม
โครงการรวม
น้าใจคืนน้าใสให้
ชาวรัษฎา
โครงการขยาย
เขตประปาส่วน
ภูมิภาคจากเขื่อน
บางเหนียวดาสู่
บ้านอ่าวปอและ
บ้านพารา (ช่วงที่ 1)
โครงการขยาย
เขตท่อเมน
ประปาของการ
ประปาส่วน
ภูมิภาคในเขต
ตาบลไม้ขาว
โครงการก่อสร้าง
ฝายแม้วเพื่อ
ชะลอน้าบริเวณ
คลองหัวควน
คลองบางหวาน
และลารางบาง
ช้างตาย ตาบลกมลา
โครงการจัดทา
ระบบประปา
โดยใช้แหล่งน้า
จากเขาเก็ตหนี
โครงการขยาย
เขตประปา หมู่ที่
6 ตาบลเกาะแก้ว
อาเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต
โครงการก่อสร้าง
เขื่อนคลองท่า
แครง ฝั่งซอยอิ่ม
จิตส่วนที่เหลือ
โครงการก่อสร้าง
ฝายเก็บน้าคลอง
ปากหลักถนนห้า
สิบปี

งบประมาณดาเนินการ (พ.ศ.)

แหล่ง
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วย
ดาเนินการ

3

5

3

5

3

5

3

5

3

2561

2562

2563

2564

2565

2561-2565

เทศบาลตาบล
ฉลอง
เทศบาลตาบล
กะรน

50,000

50,000

50,000

50,000

-

200,000

40,000

40,000

40,000

40,000

-

160,000

เทศบาลตาบล
ราไวย์
เทศบาลตาบล
ราไวย์

20,000

30,000

30,000

30,000

-

110,000

30,000

30,000

30,000

30,000

-

120,000

5

เทศบาลตาบล
ราไวย์

30,000

30,000

30,000

30,000

-

120,000

3

5

เทศบาลตาบล
ราไวย์

100,000

50,000

50,000

50,000

-

250,000

3

5

เทศบาล
ตาบลรัษฏา

300,000

300,000

300,000

300,000

-

1,200,000

3

5

อบจ.ภูเก็ต/
เทศบาลตาบล
ป่าคลอก

18,000,000

18,000,000

18,000,000

18,000,000

-

72,000,000

3

5

อบจ.ภูเก็ต/
อบต.ไม้ขาว

29,000,000

29,000,000

29,000,000

29,000,000

-

116,000,000

3

5

อาเภอกะทู้/
อบต.กมลา

900,000

900,000

-

-

-

1,800,000

3

5

อาเภอกะทู้/
อบต.กมลา

10,000,000

10,000,000

-

-

-

20,000,000

3

5

อบจ.ภูเก็ต/
อบต.เกาะแก้ว

18,000,000

18,000,000

18,000,000

18,000,000

-

72,000,000

3

5

อบจ.ภูเก็ต/
เทศบาลนคร
ภูเก็ต

20,500,000

20,500,000

20,500,000

20,500,000

-

82,000,000

3

5

อบจ.ภูเก็ต/
เทศบาลเมือง
ป่าตอง

15,000,000

15,000,000

15,000,000

15,000,000

-

60,000,000

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
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งบประมาณดาเนินการ (พ.ศ.)

แหล่ง
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วย
ดาเนินการ

โครงสร้าง
ก่อสร้างเขื่อนกัน
ดินคลอง
สาธารณะ ม.7-8
ต.วิชิต
โครงการก่อสร้าง
ฝายคลองวังขี้
อ้อน

3

5

3

โครงการก่อสร้าง
ระบบบาบัดสิ่ง
ปฏิกูลและระบบ
กาจัดกาก
ตะกอนจุลินทรีย์
โครงการก่อสร้าง
ระบบรวบรวม
และบาบัดน้าเสีย
(ระยะที่ 2)

152.

153.

แผนงาน/โครงการ
148.

149.

150.

151.

154.

155.

156.

157.

158.

159.

2561

2562

2563

2564

2565

2561-2565

เทศบาลตาบล
วิชิต

-

5,000,000

-

-

-

5,000,000

5

อบจ.ภูเก็ต/
เทศบาลเมือง
ป่าตอง

-

2,000,000

-

-

-

2,000,000

3

5

อาเภอกะทู้/
เทศบาลเมือง
ป่าตอง

-

87,000,000

-

-

-

87,000,000

3

5

อาเภอกะทู้/
เทศบาลเมือง
กะทู้

-

100,000,000

-

-

-

100,000,000

โครงการก่อสร้าง
เขื่อนกันดินคลอง
สาธารณะ ม.7, 8
ต.วิชิต

3

5

เทศบาลตาบล
วิชิต

-

5,000,000

-

-

-

5,000,000

โครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์
สวน
พฤกษศาสตร์
และศูนย์เรียนรู้
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
โรงเรียนเทศบาล
2 บ้านกะทู้
โครงการส่งเสริม
ด้านการอนุรักษ์
ประหยัดพลังงาน

3

5

เทศบาลเมือง
กะทู้/โรงเรียน
เทศบาล 2
บ้านกะทู้

-

100,000

100,000

100,000

-

300,000

3

5

เทศบาลเมือง
กะทู้ /
สานักงาน
พลังงาน
จังหวัดภูเก็ต

-

20,000

20,000

20,000

-

60,000

โครงการ
ปรับปรุงท่อ
รวบรวมน้าเสีย
ไปยังบ่อสูบ 2
โครงการจ้าง
เหมาศึกษา
สารวจ
กระบวนการ
จัดการขยะมูลฝอย
โครงการจ้าง
เหมาสารวจขยะ
ติดเชื้อ
โครงการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซมฝาย
ชะลอน้า บ้าน
บางทอง หมู่ที่ 7
โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมฝาย
ชะลอน้า น้าตก
กะทู้

3

5

เทศบาลเมือง
กะทู้

-

4,200,000

4,200,000

-

-

8,400,000

3

5

เทศบาลตาบล
รัษฎา

-

500,000

500,000

500,000

-

1,500,000

3

5

เทศบาลตาบล
รัษฎา

-

50,000

50,000

50,000

-

150,000

3

5

เทศบาลเมือง
กะทู้

-

-

9,800,000

9,800,000

9,800,000

29,400,000

3

5

เทศบาลเมือง
กะทู้

-

-

9,800,000

9,800,000

9,800,000

29,400,000

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
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บัญชีรายการชุดโครงการ
แหล่ง
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วย
ดาเนินการ

โครงการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซมฝาย
ชะลอน้า น้าตก
ร.6 กะทู้
โครงการรวมใจ
ภักดิ์ รักษ์พื้นที่สี
เขียว
โครงการอนุรักษ์
และฟื้นฟูสภาพ
ป่าชายเลน

3

5

3

โครงการรวม
น้าใจคืนน้าใสให้
ชาวรัษฎา
โครงการ Big
Cleaning Day
โครงการหน้า
บ้านน่ามอง
โครงการจ้าง
เหมาเอกชน
รักษาความ
สะอาดงานกวาด
ขยะพร้อมตัด
หญ้าในเขตพื้นที่
ตาบลรัษฎา
โครงการจ้าง
เหมาเอกชน
ปรับปรุงและ
ซ่อมบารุงพร้อม
ดูแลรักษา
สวนหย่อมในเขต
พื้นที่ ทต.รัษฎา
โครงการ
อาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก
(อถล.)
โครงการจ้าง
เหมาศึกษาวิจัย
การบริหาร
จัดการปัญหา
ขยะในตาบล
รัษฎา
โครงการจ้าง
เหมาเอกชน
ดาเนินการ
จัดเก็บขยะมูล
ฝอยในเขตพื้นที่
ตาบลรัษฎา
โครงการจ้าง
เหมาเอกชน
ดาเนินการ
จัดเก็บขยะเหลือ
ใช้ในเขตพื้นที่
ตาบลรัษฎา
โครงการจ้าง
เหมาจัดเก็บ ขน
ขยะมูลฝอย ใน
พื้นที่ตาบลไม้ขาว

แผนงาน/โครงการ
160.

161.

162.

163.

164.
165.
166.

167.

168.

169.

170.

171.

172.

งบประมาณดาเนินการ (พ.ศ.)
2561

2562

2563

2564

2565

2561-2565

เทศบาลเมือง
กะทู้

-

-

9,800,000

9,800,000

9,800,000

29,400,000

5

ทต.รัษฎา

-

-

250,000

250,000

250,000

750,000

3

5

ทต.รัษฎา

-

-

100,000

100,000

100,000

300,000

3

5

ทต.รัษฎา

-

-

50,000

300,000

300,000

650,000

3

5

ทต.รัษฎา

-

-

100,000

200,000

200,000

500,000

3

5

ทต.รัษฎา

-

-

200,000

500,000

500,000

1,200,000

3

5

ทต.รัษฎา

-

-

800,000

800,000

800,000

2,400,000

3

5

ทต.รัษฎา

-

-

1,200,000

1,200,000

1,200,000

3,600,000

3

5

ทต.รัษฎา

-

-

550,000

700,000

700,000

1,950,000

3

5

ทต.รัษฎา

-

-

1,000,000

-

2,000,000

3,000,000

3

5

ทต.รัษฎา

-

-

18,000,000

18,000,000

18,000,000

54,000,000

3

5

ทต.รัษฎา

-

-

400,000

400,000

400,000

1,200,000

3

5

อบต.ไม้ขาว

-

-

10,000,000

10,000,000

10,000,000

30,000,000

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
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บัญชีรายการชุดโครงการ

แผนงาน/โครงการ

แหล่ง
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

งบประมาณดาเนินการ (พ.ศ.)
หน่วย
ดาเนินการ

2561

2562

2563

2564

2565

2561-2565

173.

2
5
120,000,000
120,000,000
120,000,000
360,000,000
โครงการเพิ่ม
โครงการ
ประสิทธิภาพอ่าง
ชลประทาน
เก็บน้าบาง
ภูเก็ต
เหนียวดา
174.
2
5
610,000,000
610,000,000
610,000,000
1,830,000,000
โครงการระบบ
โครงการ
สูบผันบ้านโคก
ชลประทาน
โตนด - อ่างเก็บ
ภูเก็ต
น้าบางเหนียวดา
175.
3
5
58,030,000
58,030,000
58,030,000
174,090,000
โครงการบาบัด
เทศบาลนคร
น้าเสียมาผลิต
ภูเก็ต
เป็นน้าประปา
176.
2
5
3,517,785,000
3,517,785,000
3,517,785,000
10,553,355,000
โครงการก่อสร้าง
การประปา
ปรับปรุงขยาย
ส่วนภูมิภาค
การประปาส่วน
สาขาภูเก็ต
ภูมิภาคสาขา
พังงา-ภูเก็ต
177.
3
5
90,000,000
90,000,000
90,000,000
270,000,000
โครงการพัฒนา
เทศบาลนคร
แหล่งเก็บกักน้า
ภูเก็ต
อ่าวภูเก็ต
178.
3
5
15,000,000
15,000,000
15,000,000
45,000,000
โครงการผลิตน้า
อบจ.ภูเก็ต
จืดจากทะเล
179.
2
5
40,000,000
40,000,000
40,000,000
120,000,000
โครงการพัฒนา
โครงการ
ระบบบริหาร
ชลประทาน
จัดการน้า
ภูเก็ต
อัจฉริยะ
180.
5
50,000,000
50,000,000
โครงการเขื่อนกัน 2
กรมเจ้าท่า
คลื่น
รวมประเด็นการพัฒนาที่
37,655,746,196 73,444,404,538 54,478,196,551 77,182,715,260 5,560,815,000 248,521,718,035
2
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาคน สังคม บริการรัฐ และการจัดการความมั่นคง ความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย(Human resource, Social development and
Security Management)
แผนงานที่ 8 พัฒนาคนภูเก็ต เป็นคนคุณภาพ เพื่อชุมชนมั่นคง มั่งคั่ง สู่การสร้างสังคมอนาคตอย่างยั่งยืน
1.

2.

3.

โครงการพัฒนา
คุณภาพแรงงาน
ในอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว
เพื่อเพิ่มคุณภาพ
แรงงานและ
แก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลน
แรงงานเพื่อ
เชื่อมโยง
ประชาคม
อาเซียน
โครงการพัฒนา
ศักยภาพแรงงาน
สู่ไทยแลนด์ 4.0

1

3

สถาบันพัฒนา
ฝีมือแรงงาน
21 ภูเก็ต/
วิทยาลัย
อาชีวศึกษา
ภูเก็ต

3,989,600

-

-

-

-

3,989,600

1

3

สถาบันพัฒนา
ฝีมือแรงงาน
21 ภูเก็ต

-

2,976,000

-

-

-

2,976,000

โครงการสร้าง
เอกลักษณ์
ค่านิยมคนภูเก็ต
คนตงห่อ

1

3

สานักงาน
วัฒนธรรม
จังหวัดภูเก็ต

-

1,636,300

-

-

-

1,636,300

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
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แผนงาน/โครงการ

งบประมาณดาเนินการ (พ.ศ.)

แหล่ง
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วย
ดาเนินการ

2561

2562

2563

2564

2565

2561-2565

4.

โครงการ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของ
ครอบครัวแก้ไข
ปัญหาสังคม
จังหวัดภูเก็ต

1

3

สานักงาน
พัฒนาสังคม
และความ
มั่นคงของ
มนุษย์ จ.ภูเก็ต

-

692,000

-

-

-

692,000

5.

โครงการ
เสริมสร้างความ
ปรองดองและ
สมานฉันท์
โครงการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพแก่
บุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยวและ
การบริการเพื่อ
เตรียมความ
พร้อมสู่ไทย
แลนด์ 4.0
โครงการการ
จัดทาวารสาร
ศิลปวัฒนธรรม
ภูเก็ต อันดามัน
โครงการ
ส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ

1

1

สานักงาน
จังหวัดภูเก็ต

3,570,800

3,490,400

-

-

-

7,061,200

1

2

วิทยาลัย
อาชีวศึกษา
ภูเก็ต

-

-

1,064,400

-

-

1,064,400

1

2

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต

-

-

1,877,800

-

-

1,877,800

1

3

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต

-

-

-

342,100

402,100

744,200

โครงการให้
ความรู้ด้าน
กฎหมายแก่
ผู้ประกอบการ
ด้านการ
ท่องเที่ยวชุมชน
โครงการพัฒนา
ครอบครัว
พัฒนาคนทุกช่วง
วัย

1

3

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต

-

-

-

40,420,000

-

40,420,000

1

3

-

-

-

3,574,550

-

3,574,550

11.

โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
ครอบครัวชาวเล
ภูเก็ต

1

3

-

-

-

322,700

-

322,700

12.

โครงการสูงวัย
สมาร์ท

1

3

-

-

-

1,510,000

-

1,510,000

13.

โครงการไกล่
เกลี่ยข้อพิพาท
ชั้นบังคับคดี

1

4

สานักงาน
พัฒนาสังคม
และความ
มั่นคงของ
มนุษย์จังหวัด
ภูเก็ต
สานักงาน
พัฒนาสังคม
และความ
มั่นคงของ
มนุษย์จังหวัด
ภูเก็ต
สานักงาน
พัฒนาสังคม
และความ
มั่นคงของ
มนุษย์จังหวัด
ภูเก็ต
สานักงาน
บังคับคดี
จังหวัดภูเก็ต

-

-

-

136,000

-

136,000

14.

โครงการ
โรงเรียนเข้มแข็ง
เตรียมพร้อม
ป้องกันภัย

1

1

ศูนย์ป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัยเขต
๑๘ ภูเก็ต

-

-

-

709,500

-

709,500

6.

7.

8.

9.

10.

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
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แหล่ง
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วย
ดาเนินการ

โครงการ
ฝึกอบรมเยาวชน
ขับขี่ปลอดภัย
เสริมสร้างวินัย
จราจรและ
ป้องกันอุบัติเหตุ
ในโรงเรียน
โครงการส่งเสริม
ให้นักเรียน
นักศึกษา มีงาน
ทาในช่วงปิดภาค
เรียนหรือช่วงว่าง
จากการเรียน
โครงการ
ผู้สูงอายุเมือง
ภูเก็ตดาเนินชีวิต
อย่างผาสุก
โครงการพัฒนา
เจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัย
ทางทะเล
โครงการ
เสริมสร้างความรู้
ทางกฎหมายเพื่อ
ชุมชนมีความ
สงบเรียบร้อย
และปลอดภัย
ห่างไกล
อาชญากรรม :
ชาวเลย์ ราไวย์
ใส่ใจกฎหมาย
โครงการพัฒนา
คุณภาพเด็กและ
เยาวชนทุกช่วง
วัยสู่ความดี
พื้นฐานสากล

1

1

1

โครงการรัก
ภูเก็ต
1) กิจกรรมการ
จัดงานเฉลิมพระ
เกียรติเทิดทูนไว้
ในพระบรมวงศา
นุวงศ์ทุกพระองค์

แผนงาน/โครงการ
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

งบประมาณดาเนินการ (พ.ศ.)
2561

2562

2563

2564

2565

2561-2565

ศูนย์ป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัยเขต
๑๘ ภูเก็ต

-

-

-

255,600

-

255,600

4

สานักงาน
จัดหางาน
จังหวัดภูเก็ต

-

-

-

601,450

-

601,450

1

3

สานักงาน
จัดหางาน
จังหวัดภูเก็ต

-

-

-

2,163,840

-

2,163,840

1

1

วิทยาลัย
เทคโนโลยี
ภูเก็ต

-

-

-

258,300

-

258,300

1

4

สานักงาน
ยุติธรรม
จังหวัดภูเก็ต

-

-

-

123,500

-

123,500

1

4

สานักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดภูเก็ต

-

-

-

1,059,650

-

1,059,650

1

1

สานักงาน
จังหวัดภูเก็ต

-

-

3,540,800

4,000,000

-

7,540,800

-

-

-

440,000

-

2) กิจกรรมการ
รับเสด็จพระบรม
วงศานุวงศ์

-

-

-

1,935,000

-

3) กิจกรรมการ
จัดงานพิธีและ
งานรัฐพิธี
4) กิจกรรมการ
ต้อนรับคณะ
บุคคลสาคัญทั้ง
ในและ
ต่างประเทศ

-

-

-

670,700

-

-

-

-

954,300

-

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
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22.

23.

โครงการ
ส่งเสริมความ
ร่วมมือและการ
ประชุมภายใต้
ITOP FORUM
และความร่วม
มมือภายใต้กรอบ
พันธะสัญญาบ้าน
พี่เมืองน้องใน
ASEAN+3
1) กิจกรรม
เดินทางไป
ประชุมและ
ส่งเสริมความ
ร่วมมือกับเมืองพี่
เมืองน้องและ
เมืองภายใต้
ITOP Forum
2) กิจกรรมการ
ต้อนรับ/ประชุม
อาคันตุกะ
ต่างประเทศ
เอกอัครราชทูต
ผู้บริหารเมือง
ต่างประเทศ
องค์กรระหว่าง
ประเทศและ
กงสุล
โครงการ
ประชาสัมพันธ์
เผยแพร่นโยบาย
สาคัญส่งเสริม
ภาพลักษณ์การ
ท่องเที่ยวจังหวัด
ภูเก็ต
1) กิจกรรม
แถลงข่าว
โครงการผู้ว่า
ราชการจังหวัด
พบสื่อมวลชน
จังหวัดภูเก็ต
2) กิจกรรม
ผลิตสกู๊ปข่าว
โทรทัศน์
ออกอากาศ ทาง
สถานีวิทยุ
โทรทัศน์ NBT
ภูเก็ต
3) กิจกรรม
ผลิตสปอตวิทยุ
10 สปอร์ต
4) กิจกรรมผลิต
คลิปวีดีโอ
ออกอากาศทาง
สื่อโซเชียลมีเดีย
5) กิจกรรม
Facebook live
ทางสื่อโซเชียลมีเดีย

งบประมาณดาเนินการ (พ.ศ.)

แหล่ง
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วย
ดาเนินการ

1

2

สานักงาน
จังหวัดภูเก็ต

1

2

ประชาสัมพันธ์
จังหวัดภูเก็ต

2561

2562

2563

2564

2565

2561-2565

1,000,000

1,106,000

-

2,612,540

-

4,718,540

-

-

-

1,009,800

-

-

-

-

1,602,740

-

-

-

-

390,000

-

-

-

-

230,000

-

-

-

-

60,000

-

-

-

-

10,000

-

-

-

-

30,000

-

-

-

-

10,000

-

390,000

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
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24.

แหล่ง
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

งบประมาณดาเนินการ (พ.ศ.)
หน่วย
ดาเนินการ

2561

2562

2563

2564

2565

6) กิจกรรมผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์
อินโฟกราฟิก

-

-

-

10,000

-

7) กิจกรรมผลิต
ป้าย
ประชาสัมพันธ์
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว
8) กิจกรรมการ
ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมสาคัญ
ของจังหวัดภูเก็ต
ด้วยภาพมุมสูง

-

-

-

30,000

-

-

-

-

10,000

-

-

-

-

13,546,800

-

-

-

-

400,000

-

-

-

-

1,546,800

-

-

-

-

5,100,000

-

โครงการ
ยกระดับ
มาตรฐานอาหาร
พื้นถิ่นเพื่อ
ส่งเสริมให้ภูเก็ต
เป็นเมือง
ท่องเที่ยวระดับ
โลก
1) กิจกรรม
สารวจและ
คัดเลือกกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน/
ผู้ประกอบการ
อาหารและ
บริการ เพื่อ
พัฒนาผลิตภัณฑ์
หรือเมนูจากกุ้ง
มังกรและ
สับปะรดภูเก็ต
2) กิจกรรมจัด
อบรมเชิง
ปฏิบัติการด้าน
การพัฒนา
เมนูอาหารหรือ
ด้านการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และ
บรรจุภัณฑ์ให้มี
ความปลอดภัย
และเป็นที่
ต้องการของ
ผู้บริโภค
3) กิจกรรม
พัฒนา
เมนูอาหารและ
ผลิตภัณฑ์อาหาร
จากกุ้งมังกร
และสับปะรด
ภูเก็ต โดยจ้างที่
ปรึกษาในการ
พัฒนา
เมนูอาหารถิ่น
ของจังหวัดภูเก็ต
คือกุ้งมังกร และ
สับปะรดภูเก็ต

1

2

สนง.
อุตสาหกรรม
จังหวัดภูเก็ต/
สนง.พัฒนา
ชุมชนจังหวัด
ภูเก็ต

2561-2565

13,546,800

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
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25.

26.

27.

4) กิจกรรมการ
นาเสนอ
ผลิตภัณฑ์และ
เมนูอาหาร จาก
กุ้งมังกร และ
สับปะรดภูเก็ต
โครงการพัฒนา
มาตรฐานฮาลาล
ในมิติต่างๆ ที่
สอดคล้องกับ
บริบทของ
จังหวัดภูเก็ตและ
จังหวัดฝั่งอันดา
มัน (ปี 2)
1) กิจกรรม
อบรมเชิง
ปฏิบัติการ ด้าน
อาหารฮาลาล
และผลิตภัณฑ์ที่
ถูกสุขลักษณะ
ตามมาตรฐาน
GMP
โครงการ
วัฒนธรรมสื่อ
สร้างสรรค์เพื่อ
สังคมไทย
1) กิจกรรมการ
แสดงนิทรรศการ
เสวนา สื่อพบ
ประชาชน การ
สาธิตอาหาร การ
แสดงทางวัฒ
ธรรม และลาน
วัฒนธรรมวิถีถิ่น
วิถีไทย
2) กิจกรรมการ
ประกวดแข่งขัน
งานด้านศิลปวัฒ
โครงการพัฒนา
ทักษะฝีมือ
แรงงานรองรับ
อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว
1) กิจกรรม
ฝึกอบรมทักษะ
ให้กับแรงงาน
ใหม่ แรงงานที่
ถูกเลิกจ้าง/
ว่างงาน
2) กิจกรรม
ฝึกอบรมให้แก่
บุคลากรของ
สถานประกอบ
กิจการและ
ประชาชนใน
พื้นที่เพื่อรองรับ
ธุรกิจ MICE

แหล่ง
งปม.

1

1

1

ยุทธศาสตร์
ชาติ

3

3

3

งบประมาณดาเนินการ (พ.ศ.)
หน่วย
ดาเนินการ

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต

สานักงาน
วัฒนธรรม
จังหวัดภูเก็ต

สถาบันพัฒนา
ฝีมือแรงงาน
21 ภูเก็ต

2561

2562

2563

2564

2565

-

-

-

6,500,000

-

-

-

-

400,000

-

-

-

-

400,000

-

-

-

2,729,400

3,710,800

-

-

-

-

3,526,000

-

-

-

-

184,800

-

-

-

-

3,707,000

-

-

-

-

3,573,600

-

-

-

-

133,400

-

2561-2565

400,000

6,440,200

3,707,000

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
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28.

โครงการพัฒนา
ภูเก็ตสู่ความเป็น
ศูนย์กลางการ
ท่องเที่ยวทาง
ทะเลอันดามัน
1) กิจกรรมการ
รวมเพื่อจัดตั้ง
และพัฒนาคลัส
เตอร์
อุตสาหกรรมต่อ
เรือและซ่อมแซม
เรือและ
อุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้อง เพื่อ
พัฒนาภูเก็ตสู่
ความเป็น
ศูนย์กลางการ
ท่องเที่ยวทาง
ทะเลอันดามัน
2) กิจกรรม
สารวจ วิเคราะห์
ธุรกิจ
อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวทาง
ทะเล และพัฒนา
ศักยภาพการ
แข่งขันของสถาน
ประกอบการ
อุตสาหกรรมต่อ
เรือและซ่อมแซม
ตามแนวทางสู่
อุตสาหกรรม 4.0
ต้นแบบ
3) กิจกรรมจัดทา
Web App
Phuket
Maritime of
Andaman เพื่อ
ใช้เป็นเครื่องมือ
ให้ส่วนราชการ
ติดตามข้อมูล
ของ
ผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมต่อ
เรือ และ
ซ่อมแซมเรือ มา
รีน่า ผู้รับบริการ
อู่ต่อเรือ
ผู้ประกอบการที่
เกี่ยวข้องกับเรือ
สู่การเป็น Smart
City ,Smart
Industry
,Smart Collage

งบประมาณดาเนินการ (พ.ศ.)

แหล่ง
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วย
ดาเนินการ

1

1

สานักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวัดภูเก็ต/
วิทยาลัยเทคนิค
ภูเก็ต

2561

2562

2563

2564

2565

2561-2565

-

-

-

7,960,900

-

7,960,900

762,300

2,708,000

1,500,000

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
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29.

4) กิจกรรม
ระบบจาลอง
การศึกษาการขับ
เรือเสมือนจริง
(Maritime
Simulation
Center)
เทคโนโลยี
สมัยใหม่
5) กิจกรรมศูนย์
ฝึกอบรมและ
พัฒนาบุคลากร
ด้านงานซ่อม
บารุงเรือยอร์ช
เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งของครู
ฝึกให้ได้
มาตรฐาน
หลักสูตรผู้
ควบคุมเรือ และ
หลักสูตรพื้นฐาน
คนประจาเรือ
สาหรับ
ประชาชนทั่วไป
(STCW 2010)
6) กิจกรรม
เตรียมความ
พร้อมเข้ารับการ
ประเมิน ISO
9001-2015 และ
เตรียมความ
พร้อมเข้ารับ
ประเมิน
สถานศึกษาจาก
กรมเจ้าท่า
โครงการศูนย์
เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ใช้ประโยชน์ที่ดิน
(ศพด.)

แหล่ง
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

งบประมาณดาเนินการ (พ.ศ.)
หน่วย
ดาเนินการ

2561

2562

2563

2564

2565

2561-2565

1,112,000

1,021,500

857,100

2

3

สานักงานการ
ปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดภูเก็ต

20,000

20,000

20,000

20,000

-

80,000

30.

โครงการพัฒนาที่
อยู่อาศัยสาหรับ
ผู้มีรายได้น้อย
คนพิการ และ
ผู้สูงอายุ

2

4

สานักงาน
พัฒนาสังคม
และความ
มั่นคงของ
มนุษย์จังหวัด
ภูเก็ต

154,000

154,000

154,000

154,000

-

616,000

31.

โครงการการ
เตรียมความ
พร้อมรองรับ
สังคมสูงวัยอย่าง
มีคุณภาพ

2

3

สานักงาน
พัฒนาสังคม
และความ
มั่นคงของ
มนุษย์จังหวัด
ภูเก็ต

226,400

226,400

226,400

226,400

-

905,600

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
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งบประมาณดาเนินการ (พ.ศ.)

แหล่ง
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วย
ดาเนินการ

2561

2562

2563

2564

2565

2561-2565

32.

โครงการเงิน
อุดหนุนเพื่อการ
เลี้ยงดูเด็กแรก
เกิด

2

3

สานักงาน
พัฒนาสังคม
และความ
มั่นคงของ
มนุษย์จังหวัด
ภูเก็ต

576,000

576,000

576,000

576,000

-

2,304,000

33.

โครงการการ
เข้าถึงบริการ
สังคมของคน
พิการ

2

4

130,300

130,300

130,300

130,300

-

521,200

34.

โครงการการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาคนไร้ที่พึ่ง
และคนขอทาน
โครงการศูนย์
พัฒนาครอบครัว
ในชุมชน

2

4

สานักงาน
พัฒนาสังคม
และความ
มั่นคงของ
มนุษย์จังหวัด
ภูเก็ต
ศูนย์คุ้มครอง
คนไร้ที่พึ่ง
จังหวัดภูเก็ต

904,000

904,000

904,000

904,000

-

3,616,000

2

4

สานักงาน
พัฒนาสังคม
และความ
มั่นคงของ
มนุษย์จังหวัด
ภูเก็ต

160,000

160,000

160,000

160,000

-

640,000

โครงการ
ยกระดับศูนย์เด็ก
เล็กให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน
แห่งชาติ
ประจาปี 2557
โครงการคุ้มครอง
และพัฒนา
ศักยภาพเด็กและ
เยาวชน

2

3

80,100

80,100

80,100

80,100

-

320,400

2

3

895,000

895,000

895,000

895,000

-

3,580,000

38.

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ

2

3

330,000

330,000

330,000

330,000

-

1,320,000

39.

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตคน
พิการ

2

3

513,840

513,840

513,840

513,840

-

2,055,360

40.

โครงการ
สงเคราะห์แก่ผู้มี
รายได้น้อยและผู้
ไร้ที่พึ่ง
โครงการ
สงเคราะห์แก่ผู้มี
รายได้น้อยและผู้
ไร้ที่พึ่ง

2

4

สานักงาน
พัฒนาสังคม
และความ
มั่นคงของ
มนุษย์จังหวัด
ภูเก็ต
สานักงาน
พัฒนาสังคม
และความ
มั่นคงของ
มนุษย์จังหวัด
ภูเก็ต
สานักงาน
พัฒนาสังคม
และความ
มั่นคงของ
มนุษย์จังหวัด
ภูเก็ต
สานักงาน
พัฒนาสังคม
และความ
มั่นคงของ
มนุษย์จังหวัด
ภูเก็ต
ศูนย์คุ้มครอง
คนไร้ที่พึ่ง
จังหวัดภูเก็ต

600,000

600,000

600,000

600,000

-

2,400,000

2

4

294,000

294,000

294,000

294,000

-

1,176,000

35.

36.

37.

41.

ศูนย์คุ้มครอง
คนไร้ที่พึ่ง
จังหวัดภูเก็ต

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
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งบประมาณดาเนินการ (พ.ศ.)

แหล่ง
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วย
ดาเนินการ

โครงการ
สงเคราะห์เด็กใน
ครอบครัวยากจน
โครงการ
ยกระดับ
มาตรฐานและ
จัดบริการในศูนย์
พัฒนาการจัด
สวัสดิการสังคม
ผู้สูงอายุ
โครงการส่งเสริม
ความเข้มแข็ง
สภาเด็กและ
เยาวชน

2

4

2

4

บ้านพักเด็ก
และครอบครัว
จังหวัดภูเก็ต
ศูนย์ฯผู้สูงอายุ

2

4

โครงการ
เสริมสร้างพลัง
ทางสังคมและ
การมีส่วนร่วม
ของเครือข่าย
อพม.
โครงการ
สงเคราะห์ผู้ตก
ทุกข์ได้ยากกลับ
ภูมิลาเนา

2

4

2

4

47.

โครงการ
ให้บริการ
สวัสดิการสังคม
แก่เด็ก

2

4

48.

โครงการ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของ
สถาบัน
ครอบครัว

2

4

49.

โครงการคุ้มครอง
และพัฒนาเด็ก
ในครอบครัว
ทดแทน

2

4

50.

โครงการ
สงเคราะห์เด็กใน
ครอบครัว
อุปถัมภ์

2

4

51.

โครงการพัฒนา
องค์กร ชุมชน
และเครือข่าย

2

4

แผนงาน/โครงการ
42.

43.

44.

45.

46.

2561

2562

2563

2564

2565

2561-2565

850,000

850,000

850,000

850,000

-

3,400,000

3,145,452

3,145,452

3,145,452

3,145,452

-

12,581,808

สานักงาน
พัฒนาสังคม
และความ
มั่นคงของ
มนุษย์จังหวัด
ภูเก็ต
สานักงาน
พัฒนาสังคม
และความ
มั่นคงของ
มนุษย์จังหวัด
ภูเก็ต
สานักงาน
พัฒนาสังคม
และความ
มั่นคงของ
มนุษย์จังหวัด
ภูเก็ต
สานักงาน
พัฒนาสังคม
และความ
มั่นคงของ
มนุษย์จังหวัด
ภูเก็ต

180,000

180,000

180,000

180,000

-

720,000

68,100

68,100

68,100

68,100

-

272,400

25,000

25,000

25,000

25,000

-

100,000

200,000

200,000

200,000

200,000

-

800,000

สานักงาน
พัฒนาสังคม
และความ
มั่นคงของ
มนุษย์จังหวัด
ภูเก็ต
สานักงาน
พัฒนาสังคม
และความ
มั่นคงของ
มนุษย์จังหวัด
ภูเก็ต
บ้านพักเด็ก
และครอบครัว
จังหวัดภูเก็ต

224,290

224,290

224,290

224,290

-

897,160

912,000

912,000

912,000

912,000

-

3,648,000

280,000

280,000

280,000

280,000

-

1,120,000

สถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน
จังหวัดภูเก็ต

370,000

370,000

370,000

370,000

-

1,480,000

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
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แผนงาน/โครงการ

งบประมาณดาเนินการ (พ.ศ.)

แหล่ง
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วย
ดาเนินการ

2561

2562

2563

2564

2565

2561-2565

52.

โครงการตาบล
เข้มแข็งไร้ความ
รุนแรง

2

1

สานักงาน
พัฒนาสังคม
และความ
มั่นคงของ
มนุษย์จังหวัด
ภูเก็ต

250,800

250,800

250,800

250,800

-

1,003,200

53.

โครงการส่งเสริม
ทักษะอาชีพ
ระยะสั้นให้แก่เด็ก
ในวัยเรียนปี 2559

2

3

บ้านพักเด็ก
และครอบครัว
จังหวัดภูเก็ต

50,000

50,000

50,000

50,000

-

200,000

54.

โครงการพัฒนา
ผู้แทนเกษตรกร

2

3

สานักงานการ
ปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดภูเก็ต

21,000

21,000

21,000

21,000

-

84,000

55.

โครงการสร้าง
และพัฒนา
เกษตรกรรุ่นใหม่

2

3

สานักงานการ
ปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดภูเก็ต

77,400

77,400

77,400

77,400

-

309,600

56.

โครงการส่งเสริม
เกษตรทฤษฎี
ใหม่ในเขตปฏิรูป
ที่ดิน

2

3

สานักงานการ
ปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดภูเก็ต

30,000

30,000

30,000

30,000

-

120,000

57.

โครงการจัดที่ดิน
ทากิน

2

4

26,000

26,000

26,000

26,000

-

104,000

58.

โครงการสารวจ
ข้อมูลสถิติ
พื้นฐานด้าน
เศรษฐกิจและ
สังคม
โครงการพัฒนา
ข้อมูลสถิติและ
สารสนเทศระดับ
พื้นที่ 76 จังหวัด
โครงการสามะโน
อุตสาหกรรม
พ.ศ.2560

2

6

สานักงานการ
ปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดภูเก็ต
สานักงานสถิติ
จังหวัดภูเก็ต

2,223,400

2,223,400

2,223,400

2,223,400

-

8,893,600

2

6

สานักงานสถิติ
จังหวัดภูเก็ต

200,860

200,860

200,860

200,860

-

803,440

2

6

สานักงานสถิติ
จังหวัดภูเก็ต

149,780

149,780

149,780

149,780

-

599,120

61.

โครงการพัฒนา
บุคลากรเพื่อ
รองรับการ
บริการ

2

3

อาเภอกะทู้

50,000

50,000

50,000

50,000

-

200,000

62.

โครงการ
ปรับปรุงระบบ
การให้บริการ
ประชาชน
โครงการอบรม
เพิ่มความรู้ให้
ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปกครองให้มี
วิสัยทัศน์ในการ
ปฏิบัติหน้าที่

2

6

อาเภอกะทู้

100,000

100,000

100,000

100,000

-

400,000

2

6

อาเภอกะทู้

70,000

70,000

50,000

50,000

-

240,000

59.

60.

63.

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
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แผนงาน/โครงการ

งบประมาณดาเนินการ (พ.ศ.)

แหล่ง
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วย
ดาเนินการ

2561

2562

2563

2564

2565

2561-2565

64.

โครงการอบรม
ให้ความรู้
ข้าราชการเข้า
หน้าที่ในการเข้า
สู่ประชาคม
อาเซียน

2

6

อาเภอกะทู้

150,000

150,000

150,000

150,000

-

600,000

65.

โครงการพัฒนา
บุคลากรด้านการ
การท่องเที่ยว
ระดับนานาชาติ
สาขาช่างอากาศ
ยานอาเภอถลาง
จังหวัดภูเก็ต

2

3

กระทรวงศึกษ
าธิการ/
วิทยาลัยเทคนิ
คถลาง

-

50,000,000

-

-

-

50,000,000

66.

โครงการศูนย์
พัฒนาศักยภาพ
มัคคุเทศก์อาชีพ
ภาคใต้

2

2

-

30,000,000

-

-

-

30,000,000

67.

โครงการส่งเสริม
การวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม
การเรียนรู้สู่
ความเป็นเลิศ
สร้างเด็กดีสาน
ฝันพ่อด้วย
หลักสูตร
“SuperMind
Project” ก้าวสู่
สังคมต่งห่อ
โครงการการ
เสริมสร้างให้
จังหวัดภูเก็ตเป็น
“สังคมแห่งการ
เรียนรู้
(Learning
Society)”
โครงการขยาย
เครือข่ายเฝ้า
ระวังทาง
วัฒนธรรม
สาหรับผู้นา
ศาสนากับสังคม
ยุค IT ไทยแลนด์
4,0
โครงการค่าย
เยาวชน
สมานฉันท์ สร้าง
เสริมอัตลักษณ์
ไทย ประจาปี
งบประมาณ2563
โครงการสร้าง
ความปรองดอง
(หมู่บ้านรักษาศีล5)

2

3

สานักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ/
มหาวิทยาลัยส
งขลานครินทร์
วิทยาเขตภูเก็ต
วิทยาลัย
อาชีวศึกษา
ภูเก็ต

9,327,000

9,793,350

10,283,018

10,797,168

11,337,027

51,537,563

2

3

สานักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดภูเก็ต

14,000,000

14,700,000

15,435,000

16,206,750

17,017,088

77,358,838

2

3

สานักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดภูเก็ต

10,000,000

10,500,000

11,025,000

11,576,250

12,155,063

55,256,313

2

3

สานักงาน
วัฒนธรรม
จังหวัดภูเก็ต

-

-

285,500

-

-

285,500

2

3

สานักงาน
วัฒนธรรม
จังหวัดภูเก็ต

-

-

220,000

-

-

220,000

2

3

สานักงาน
พระพุทธศาสน
าจังหวัดภูเก็ต

120,000

120,000

120,000

120,000

120,000

600,000

โครงการ
ฝึกอบรมด้านการ
ถนอมอาหาร

3

3

อบต.เทพ
กระษัตรี

50,000

50,000

50,000

50,000

-

200,000

68.

69.

70.

71.

72.

73.

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
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แผนงาน/โครงการ

งบประมาณดาเนินการ (พ.ศ.)

แหล่ง
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วย
ดาเนินการ

2561

2562

2563

2564

2565

2561-2565

74.

โครงการ
ฝึกอบรมอาชีพ
การทาขนม
พื้นเมือง

3

3

อบต.ไม้ขาว

20,000

20,000

20,000

20,000

-

80,000

75.

โครงการ
มัคคุเทศก์น้อย
โครงการอบรม
ผู้ประกอบการ
ร้านค้า
โครงการ
ฝึกอบรมอาชีพ
หลักสูตรระยะ
สั้นแก่นักเรียน
โครงการจัด
ประชุม
ประชาคม
หมู่บ้านและหรือ
ตาบลป่าคลอก
เพื่อจัดทา
แผนพัฒนาสามปี
โครงการสารวจ
ข้อมูลเพื่อจัดทา
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น
โครงการติดตั้งไฟ
ประดับเฉลิมพระ
เกียรติ พระบาท
สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาล
ที่ 9
โครงการวันไหว้
ครู
โครงการวันแม่
แห่งชาติ
โครงการวัน
เข้าพรรษา
โครงการวันพ่อ
แห่งชาติ
โครงการวันขึ้นปีใหม่

3

3

100,000

100,000

100,000

100,000

-

400,000

3

3

เทศบาลตาบล
ฉลอง
อบต.ไม้ขาว

30,000

30,000

30,000

30,000

-

120,000

3

3

อบต.เทพ
กระษัตรี

40,000

40,000

40,000

40,000

-

160,000

3

4

เทศบาลตาบล
ป่าคลอก

50,000

50,000

-

-

-

100,000

3

4

เทศบาลตาบล
ป่าคลอก

10,000

10,000

-

-

-

20,000

3

1

เทศบาลตาบล
รัษฎา

1,500,000

1,500,000

-

-

-

3,000,000

3

3

4,000

4,000

-

-

-

8,000

3

3

10,000

10,000

-

-

-

20,000

3

3

16,900

16,900

-

-

-

33,800

3

3

18,000

18,000

-

-

-

36,000

3

3

เทศบาลตาบล
รัษฎา
เทศบาลตาบล
รัษฎา
เทศบาลตาบล
รัษฎา
เทศบาลตาบล
รัษฎา
เทศบาลตาบล
รัษฎา

8,000

8,000

-

-

-

16,000

โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ
โครงการชวนลูก
เล่านิทานสานฝัน
รักการอ่านของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านท่าเรือใหม่

3

3

8,500

8,500

-

-

-

17,000

3

3

10,000

10,000

-

-

-

20,000

โครงการสร้าง
ความปรองดอง
สมานฉันท์ความ
รักความสามัคคี
ของคนในชุมชน
ตาบลป่าคลอก
โครงการฝึกอบรมสร้าง
จิตสานึกด้าน
คุณธรรมจริยธรรม
เด็กและเยาวชน

3

1

เทศบาลตาบล
ป่าคลอก

50,000

50,000

-

-

-

100,000

3

3

เทศบาลตาบล
ป่าคลอก

50,000

50,000

-

-

-

100,000

76.

77.

78.

79.

80.

81.
82.
83.
84.
85.

86.
87.

88.

89.

เทศบาลตาบล
รัษฎา
เทศบาลตาบล
รัษฎา
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แผนงาน/โครงการ
90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

โครงการ
สนับสนุนการ
เสริมสร้าง
สวัสดิการสังคม
ให้แก่ผู้สูงอายุคน
พิการและผู้ป่วย
เอดส์
โครงการ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
อาสาสมัคร
สาธารณสุขอย่าง
ต่อเนื่องและ
ยั่งยืน
โครงการเปลี่ยน
ชีวิตสตรีด้วย
อาหารเพื่อ
สุขภาพ
โครงการสมทบ
ระบบ
หลักประกัน
สุขภาพในระดับ
ท้องถิ่น
โครงการ
ฝึกอบรมส่งเสริม
อาชีพแก่
ประชาชน
โครงการดูแล
รักษาอาคาร
เรียนอาคาร
ประกอบของ
โรงเรียนและ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัด
เทศบาลตาบล
รัษฎา
โครงการจัดหา
อุปกรณ์ออก
กาลังกายบริเวณ
สวนสาธารณะ
โลมา
โครงการจัดซื้อ
รถรางนาชม
แหล่งท่องเที่ยว
แหล่ง
ประวัติศาสตร์
ศิลปวัฒนธรรม
ในเขตเทศบาล
เมืองกะทู้
โครงการจัด
กิจกรรมการ
เรียนในโรงเรียน
ผู้สูงอายุเทศบาล
ตาบลรัษฎา
โครงการจัดกิจกรรม
การดาเนินงานสภา
เด็กและเยาวชนตาบล
รัษฎา

งบประมาณดาเนินการ (พ.ศ.)

แหล่ง
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วย
ดาเนินการ

3

4

3

2561

2562

2563

2564

2565

2561-2565

เทศบาลตาบล
รัษฎา

30,000,000

32,000,000

-

-

-

62,000,000

3

อบต.เทพ
กระษัตรี

620,000

620,000

620,000

620,000

-

2,480,000

3

3

อบต.เทพ
กระษัตรี

100,000

100,000

100,000

100,000

-

400,000

3

4

อบต.เทพ
กระษัตรี

300,000

300,000

300,000

300,000

-

1,200,000

3

3

อบต.เทพ
กระษัตรี

60,000

60,000

60,000

60,000

-

240,000

3

6

เทศบาลตาบล
รัษฎา

750,000

750,000

-

-

-

1,500,000

3

3

อบจ./เทศบาล
เมืองป่าตอง

-

5,000,000

-

-

-

5,000,000

3

2

เทศบาลเมือง
กะทู้

-

4,000,000

-

4,000,000

-

8,000,000

3

3

เทศบาลตาบล
รัษฎา

-

100,000

100,000

100,000

-

300,000

3

3

เทศบาลตาบล
รัษฎา

-

100,000

100,000

100,000

-

300,000

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
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งบประมาณดาเนินการ (พ.ศ.)

แหล่ง
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วย
ดาเนินการ

โครงการสัตว์
ปลอดโรคคนปบ
อดภัยจากพิษ
สุนัขบ้าตามพระ
ปณิธาน
ศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จพระ
เจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์อัครราช
กุมารี
โครงการอาหาร
ปลอดภัย
โครงการตลาด
นัดน่าซื้อเคียงคู่
อาหารปลอดภัย

3

3

3

3

3

3

103.

โครงการส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ
จังหวัดภูเก็ต

3

104.

โครงการพัฒนา
ศักยภาพแม่ยุค
ใหม่สู่สังคมไทย
4.0
โครงการสื่อสาร
สัมพันธ์บ้านโรงเรียน อบจ.
บ้านนาบอน
โครงการอบรม
สัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ
เครือข่ายป้องกัน
การทุจริต อบจ.
ภูเก็ต
โครงการรวมพล
คนภูเก็ตสาน
นโยบายรัฐบาล
โครงการ
บรรพชาสามเณร
และบวชศีลจา
ริณี ภาคฤดูร้อน
โครงการอบรม
มัคคุเทศก์ 3 วัย
โครงการจัดงาน
วันครู
โครงการสร้าง
ความรู้ความ
เข้าใจแก่
ประชาชนในการ
พัฒนาเมืองกะทู้
โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากรด้านงาน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

แผนงาน/โครงการ
100.

101.
102.

105.

106.

107.

108.

109.
110.
111.

112.

2561

2562

2563

2564

2565

2561-2565

เทศบาลตาบล
รัษฎา

-

300,000

300,000

300,000

-

900,000

เทศบาลตาบล
รัษฎา
เทศบาลตาบล
รัษฎา

-

200,000

200,000

200,000

-

600,000

-

100,000

100,000

100,000

-

300,000

3

อบจ.ภูเก็ต

-

260,000

260,000

260,000

-

780,000

3

3

อบจ.ภูเก็ต

-

300,000

300,000

300,000

-

900,000

3

3

อบจ.ภูเก็ต

-

100,000

105,000

110,000

-

315,000

3

1

อบจ.ภูเก็ต

-

105,600

105,600

105,600

-

316,800

3

4

อบจ.ภูเก็ต

-

450,000

450,000

450,000

-

1,350,000

3

3

เทศบาลเมือง
กะทู้

-

500,000

500,000

500,000

-

1,500,000

3

3

-

400,000

400,000

400,000

-

1,200,000

3

3

-

100,000

100,000

100,000

-

300,000

3

3

เทศบาลเมือง
กะทู้
เทศบาลเมือง
กะทู้
เทศบาลเมือง
กะทู้

-

1,000,000

1,000,000

1,000,000

-

3,000,000

3

3

ทต.รัษฎา

-

-

200,000

700,000

700,000

1,600,000

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
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แผนงาน/โครงการ

งบประมาณดาเนินการ (พ.ศ.)

แหล่ง
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วย
ดาเนินการ

2561

2562

2563

2564

2565

2561-2565

113.

โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้าน
สาธารณภัย

3

3

ทต.รัษฎา

-

-

100,000

-

-

100,000

114.

โครงการฝึกอบรม
และศึกษาดูงาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ของ
สตรีตาบลรัษฎา

3

3

ทต.รัษฎา

-

-

350,000

350,000

350,000

1,050,000

115.

โครงการส่งเสริม
และพัฒนา
ศักยภาพ
อาสาสมัคร
พัฒนาชุมชน
ตาบลรัษฎา
โครงการ
ฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน
แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์แก่
อาสาสมัคร
พัฒนาชุมชน
ตาบลรัษฎา
โครงการเพิ่ม
ศักยภาพและ
พัฒนาผู้นาชุมชน
และเครือข่าย
โครงการ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของสตรี
ตาบลรัษฎา

3

3

ทต.รัษฎา

-

-

30,000

60,000

60,000

150,000

3

3

ทต.รัษฎา

-

-

750,000

750,000

750,000

2,250,000

3

3

ทต.รัษฎา

-

-

30,000

40,000

40,000

110,000

3

3

ทต.รัษฎา

-

-

50,000

250,000

250,000

550,000

116.

117.

118.

แผนงานที่ 9 ภูเก็ตเมืองแห่งความสงบเรียบร้อยและปลอดภัย
1.

2.

3.

4.

โครงการเพิ่ม
ศักยภาพ
เครือข่ายด้าน
การท่องเที่ยว
เพื่อความ
ปลอดภัยทาง
ทะเล
โครงการ
เตรียมพร้อมรับ
ภัยพิบัติ

1

1

สานักงานการ
ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
ภูเก็ต

390,700

-

-

-

-

390,700

1

1

10,460,900

-

-

-

-

10,460,900

โครงการภูเก็ต
เมืองแห่งความ
สงบเรียบร้อย
และปลอดภัย
โครงการภูเก็ต
สังคมเมืองแห่ง
ความปลอดภัย
อย่างยั่งยืน

1

1

สานักงาน
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย
จังหวัดภูเก็ต
ที่ทาการ
ปกครอง
จังหวัดภูเก็ต

-

3,159,400

-

-

-

3,159,400

1

1

ที่ทาการ
ปกครอง
จังหวัดภูเก็ต

-

-

3,146,600

-

-

3,146,600

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
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แผนงาน/โครงการ
5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ระบบรักษาความ
ปลอดภัยเพื่อให้
รองรับการ
เชื่อมโยง
โครงข่ายแบบบูร
นาการของกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ฝั่ง
อันดามัน
โครงการการ
บริหารจัดการ
และระบบบัญชา
การณ์สาธารณ
ภัยในภาวะ
ฉุกเฉิน
โครงการโรงเรียน
เข้มแข็ง
เตรียมพร้อม
ป้องกันภัย (สึนา
มิ)
โครงการการ
พัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายด้าน
การกู้ชีพกู้ภัย
โครงการ
เสริมสร้าง
ศักยภาพในการ
ใช้เครื่องจักรและ
อุปกรณ์ในงาน
ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 5 จังหวัดฝั่ง
อันดามัน
อาคารฝึกทักษะ
ทางน้า
โครงการแสง
สว่างเพื่อความ
ปลอดภัยใน
แหล่งท่องเที่ยว
จังหวัดภูเก็ต
1) กิจกรรม
ปรับเปลี่ยนโคม
ไฟและชุด
ควบคุมระบบไฟ
เป็นแบบแจ้ง
เตือนอัตโนมัติ
บนเกาะกลาง
ถนนเทพ
กระษัตรี จาก
สะพานท้าวเทพ
กระษัตรี สะพาน
ท้าวศรีสุนทร ถีง
ทางเข้าสนามบิน
ภูเก็ต

งบประมาณดาเนินการ (พ.ศ.)

แหล่ง
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วย
ดาเนินการ

1

1

สานักงาน
จังหวัดภูเก็ต

1

1

ศูนย์ ปภ.เขต
18

2,328,500

2,328,500

1

1

ศูนย์ ปภ.เขต
18

1,595,750

1,595,750

1

1

ศูนย์ ปภ.เขต
18

2,258,000

2,258,000

1

1

ศูนย์ ปภ.เขต
18

1,178,000

1,178,000

1

1

17,683,600

17,683,600

1

1

ศูนย์ ปภ.เขต
18
แขวงทางหลวง
ภูเก็ต

22,000,000

22,000,000

2561

2562

2563

2564

2565

2561-2565

-

-

-

18,000,000

-

18,000,000

8,000,000

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
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แผนงาน/โครงการ

12.

2) กิจกรรม
ปรับเปลี่ยนโคม
ไฟและชุด
ควบคุมระบบไฟ
เป็นแบบแจ้ง
เตือนอัตโนมัติ
บนเกาะกลาง
ถนนเทพ
กระษัตรี จาก
ทางเข้าสนามบิน
ภูเก็ต ถึง เมือง
ภูเก็ต
โครงการเพิ่ม
ศักยภาพด้าน
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย

1) กิจกรรมการ
เตรียมพร้อม
รับมือภัยสึนามิ
แบบบูรณาการ
2) กิจกรรม
เสริมสร้าง
ศักยภาพการแจ้ง
เตือนภัยและการ
ฝึกซ้อมแผนการ
ประสานงานเมื่อ
เกิดภัยพิบัติของ
มิสเตอร์เตือนภัย
จังหวัดภูเก็ต
3) กิจกรรม
พัฒนาชุมชน
ต้นแบบเตรียม
ความพร้อม
รับมือภัยพิบัติ
จังหวัดภูเก็ต
4) กิจกรรม
ทบทวนและ
ซักซ้อมแนว
ทางการ
ดาเนินการ
พัฒนาระบบ
สารสนเทศ เพื่อ
การบริหาร
จัดการกิจการ
อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (E volunteer)

แหล่ง
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

งบประมาณดาเนินการ (พ.ศ.)
หน่วย
ดาเนินการ

2561

2562

2563

2564

2565

2561-2565

14,000,000

1

1

ศูนย์
อานวยการ
ป้องกันและ
ปราบปรามยา
เสพติดจังหวัด
ภูเก็ต
(ศอ.ปส.จ.ภก.)

36,549,260

34,500,000

82,300

175,000

72,180

36,549,260

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
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13.

5) กิจกรรม
อบรมให้ความรู้
แนวทางการ
ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยตาม
ระเบียบ
กระทรวงการคลั
ง พ.ศ. 2562
ให้แก่องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นและ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
6) กิจกรรม
เสริมสร้างพลัง
เครือข่าย อปพร.
จังหวัดภูเก็ต
7) กิจกรรมการ
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานด้าน
ความปลอดภัย
ทางถนนจังหวัด
ภูเก็ตเพื่อสร้าง
วัฒนธรรมความ
ปลอดภัยทาง
ถนนอย่างยั่งยืน
8) กิจกรรมการ
เตรียมความ
พร้อมรับมือ
สถานการณ์ฝุ่น
ละอองขนาดเล็ก
9) กิจกรรม
ระบบการบริหาร
จัดการข้อมูล
สารสนเทศใน
ภาวะวิกฤต
(Crisis
Information
Management)
10) กิจกรรมการ
เฝ้าระวัง ติดตาม
และประสานการ
ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยในพื้นที่
จังหวัดภูเก็ต
โครงการปรับปรุง
และบารุงรักษา
ระบบโทรทัศน์
วงจรปิดเพื่อรักษา
มาตรฐานความ
ปลอดภัยของภูเก็ต
เมืองท่องเที่ยว
ระดับโลก

แหล่ง
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

งบประมาณดาเนินการ (พ.ศ.)
หน่วย
ดาเนินการ

2561

2562

2563

2564

2565

2561-2565

94,300

296,940

139,100

233,700

75,740

880,000

1

1

สานักงาน
จังหวัดภูเก็ต

9,986,800

9,986,800

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
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14.

15.

1) กิจกรรมงาน
ปรับปรุงระบบ
กล้องวงจรปิด
และติดตั้งระบบ
สืบค้นและ
วิเคราะห์
ข้อมูลภาพ
2) กิจกรรมการ
บารุงรักษาและ
ดูแลระบบกล้อง
วงจรปิดและ
เครือข่าย
3) กิจกรรมงาน
จ้างเหมา
บุคลากร
ปฏิบัติงานด้าน
กล้องวงจรปิด
และสารสนเทศ
4) กิจกรรม
การบริหารจัดการ
โครงการภูเก็ต
จังหวัดปลอดภัย
น่าเที่ยวน่าอยู่
1) กิจกรรมการ
จัดระเบียบสังคม
ในอานาจและ
หน้าที่ของฝ่าย
ปกครอง
2) กิจกรรมการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
บุกรุกชายหาด
และที่
สาธารณประโยช
น์ (การจัด
ระเบียบ
ชายหาด)
3) กิจกรรมการ
รักษาความมั่นคง
และความสงบ
เรียบร้อย
4) กิจกรรมผู้ว่าฯ
พบผู้นาศาสนา
อิสลาม
5) กิจกรรมสร้าง
เครือข่ายพิทักษ์
ความมั่นคง
สถาบันหลักของ
ชาติ
โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด
1) กิจกรรมจังหวัด
ภูเก็ตรวมพลังวัน
ต่อต้านยาเสพติด
โลกปี 2564

แหล่ง
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

งบประมาณดาเนินการ (พ.ศ.)
หน่วย
ดาเนินการ

2561

2562

2563

2564

2565

2561-2565

3,212,160

4,656,380

457,440

1,660,820
1

1

ที่ทาการ
ปกครอง
จังหวัดภูเก็ต

1,977,500

3,615,100

5,592,600

1,394,250

323,280

1,693,270

104,300

100,000

1

1

ที่ทาการ
ปกครอง
จังหวัดภูเก็ต/
(ศอ.ปส.จ.ภก.)

4,973,300

1,969,800

1,356,400

5,866,270

530,000

14,165,770

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
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แผนงาน/โครงการ
2) กิจกรรม
รณรงค์
ประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อตามแผน
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
จ.ภูเก็ต
3) กิจกรรม
ฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนา
ประสิทธิภาพ
ระบบรายงานผล
การดาเนินงาน
ด้านยาเสพติด
(NISPA)/บสต.
4) กิจกรรม
ฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนา
ประสิทธิภาพ
ผู้นาหมู่บ้าน/
ชุมชน
ปฏิบัติงานด้าน
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
5) กิจกรรม
ฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการต้าน
ยาเสพติดในพื้นที่
แพร่ระบาดยา
เสพติด
6) กิจกรรม
สถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข
ตามพระบรมรา
โชบายด้าน
การศึกษาของ
สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาล
ที่ 10 เพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
(SDGs) ของ
สถานศึกษา
สังกัด
กระทรวงศึกษาธิ
การในพื้นที่
จังหวัดภูเก็ต
7) กิจกรรม
ค้นหา จาแนก
คัดกรองนักเรียน
ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข
8) กิจกรรมเฝ้า
ระวังปัญหา
เยาวชนมั่วสุมใน
พื้นที่เสี่ยงจังหวัด
ภูเก็ต

แหล่ง
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

งบประมาณดาเนินการ (พ.ศ.)
หน่วย
ดาเนินการ

2561

2562

2563

2564
300,000

39,600

64,680

81,200

500,000

16,000

22,200

2565

2561-2565

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
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9) กิจกรรมเสริม
พลังเครือข่าย
เยาวชน
อุดมศึกษา ใน
การแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดให้กับ
นักศึกษาเพื่อ
สร้างภูมิคุ้มกันใน
สถานศึกษา
10) กิจกรรม
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
คณะกรรมการ
กองทุนแม่ของ
แผ่นดิน
11) กิจกรรม
ประกวดหมู่บ้าน
กองทุนแม่ของ
แผ่นดิน
12) กิจกรรม
พัฒนาหมู่บ้าน
กองทุนแม่ของ
แผ่นดินจังหวัด
ภูเก็ต
13) กิจกรรม
พัฒนาศักยภาพ
แกนนา
ครอบครัว
ป้องกันยาเสพติด
ในชุมชน
14) กิจกรรม
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
เครือข่าย
อาสาสมัคร
แรงงานจังหวัด
ภูเก็ต เพื่อการ
ต้านภัยยาเสพติด
พลังอาสาต้านภัย
ยาเสพติด
ปีงบประมาณ
2564
15) กิจกรรม
สถาน
ประกอบการสี
ขาวป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด
16) กิจกรรม
หมู่บ้าน/ชุมชน
ปลอดภัยยาเสพ
ติด
17) กิจกรรมจัด
ระเบียบสังคม
แบบบูรณาการ

แหล่ง
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

งบประมาณดาเนินการ (พ.ศ.)
หน่วย
ดาเนินการ

2561

2562

2563

2564
55,000

125,750

65,100

154,800

290,000

88,700

42,400

504,000

387,840

2565

2561-2565

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
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16.

18) กิจกรรม TO
BE NUMBER
ONE จ.ภูเก็ต ปี
2564
19) กิจกรรม
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
ในโรงเรียน (1
ตารวจ 1
โรงเรียน)
20) กิจกรรม
สกัดกั้นยาเสพ
ติด (การสกัดกั้น
ยาเสพติดพื้นที่
คมนาคมตอนใน
11 สถานี
ตารวจภูธร)
21) กิจกรรม
ปราบปรามยา
เสพติด
(สนับสนุนชุด
ปฏิบัติการของ
สถานีตารวจภูธร
ในสังกัด
ตารวจภูธร
จังหวัดภูเก็ต
จานวน 11
สถานี
ตารวจภูธร)
22) กิจกรรม
ปราบปรามยา
เสพติด (การ
ปราบปรามนัก
ค้ายาเสพติดราย
สาคัญ จานวน
30 ราย)
23) กิจกรรม
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
สาหรับผู้ต้องขัง
กระทาความผิด
ซ้าคดียาเสพติด
เรือนจา จ.ภูเก็ต
24) กิจกรรม
พัฒนาระบบ
ข้อมูลเฝ้าระวัง
ระบบฐานข้อมูล
และระบบ
รายงาน ยาเสพ
ติด จ.ภูเก็ต
โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
ของประชาชน
และนักท่องเที่ยว
จังหวัดภูเก็ต

แหล่ง
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

งบประมาณดาเนินการ (พ.ศ.)
หน่วย
ดาเนินการ

2561

2562

2563

2564

2565

2561-2565

520,000

672,000

396,000

396,000

102,000

45,200

467,800

1

1

มหาวิทยาลัยส
งขลานครินทร์
วิทยาเขตภูเก็ต

4,000,000

4,000,000

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
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17.

18.

19.

20.

21.

1) กิจกรรม
พัฒนา Smart
Phone
Application
สาหรับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
ของประชาชน
และนักท่องเที่ยว
โครงการพัฒนา
ศักยภาพการ
ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยทาง
ทะเล
1) กิจกรรม
จัดซื้อครุภัณฑ์
ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยทาง
น้า
โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
รักษาความ
ปลอดภัยแก่
นักท่องเที่ยวทาง
ทะเลอันดามัน
1) กิจกรรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
รักษาความ
ปลอดภัย และ
สร้างความ
เชื่อมั่นแก่
นักท่องเที่ยวทาง
น้า
โครงการป้องกัน
และปราบปราม
การค้ามนุษย์

โครงการ
ปรับปรุงและ
พัฒนา
ประสิทธิภาพ
ด่านตรวจภูเก็ต
เพื่อรองรับการ
เป็นเมือง
ท่องเที่ยว
นานาชาติ
โครงการ
ยกระดับและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริการทาง
ศุลกากรแก่
ผู้โดยสาร ณ ท่า
อากาศยานภูเก็ต

แหล่ง
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

งบประมาณดาเนินการ (พ.ศ.)
หน่วย
ดาเนินการ

2561

2562

2563

2564

2565

2561-2565

4,000,000

1

1

สานักงาน
ป้องกันและ
บรรเทา
สาธารณภัย
จังหวัดภูเก็ต

-

-

48,000,000

-

-

48,000,000

1

1

กองกากับการ
8 กองบังคับ
การตารวจน้า

-

-

12,000,000

-

-

12,000,000

2

1

สานักงาน
พัฒนาสังคม
และความ
มั่นคงของ
มนุษย์จังหวัด
ภูเก็ต

327,400

327,400

327,400

327,400

-

1,309,600

2

1

สานักงาน
ปลัดกระทรวง
มหาดไทย

-

250,000,000

-

-

-

250,000,000

2

6

กรมศุลกากร/
ด่านศุลากากร
ท่าอากาศยาน
ภูเก็ต

-

50,000,000

-

-

-

50,000,000

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
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งบประมาณดาเนินการ (พ.ศ.)

แหล่ง
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วย
ดาเนินการ

2561

2562

2563

2564

2565

2561-2565

สานักงาน
ปลัดกระทรวง
มหาดไทย/
ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร
สนง.เจ้าท่า
ภูมิภาค สาขา
ภูเก็ต

-

-

52,000,000

-

-

52,000,000

-

-

-

39,000,000

-

39,000,000

22.

โครงการจัดทา
ศูนย์ข้อมูล
ปฏิบัติการเพื่อ
การตัดสินใจ
(War Room)
ของจังหวัดภูเก็ต

2

6

23.

โครงการเรือ
ตรวจการณ์ทาง
ทะเล ขนาด
ความยาวไม่น้อย
กว่า 55 ฟุต
สานักงานเจ้าท่า
ภูมิภาคที่ 5
สาขาภูเก็ต จ.
ภูเก็ต
โครงการสร้าง
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
การป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด
โครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วง
เทศกาล
โครงการฝึกซ้อม
อพยพในพื้นที่ใน
พื้นที่เสี่ยงภัย

3

1

2

1

สานักงาน
สวัสดิการและ
คุ้มครอง
แรงงานจังหวัด
ภูเก็ต

118,000

118,000

118,000

118,000

118,000

590,000

3

1

อาเภอเมือง/
อปท.

500,000

500,000

500,000

500,000

-

2,000,000

3

1

เทศบาลตาบล
ราไวย์

50,000

50,000

50,000

50,000

-

200,000

โครงการขยาย
เขตไฟฟ้า
สาธารณะ ม.1-7
ต.ราไวย์
โครงการติดตั้ง
โคมไฟสาธารณะ
โครงการติดตั้ง
กล้อง โทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV)
ในพื้นที่ตาบล
วิชิต
โครงการฝึกซ้อม
แผนสาธารณภัย
ในพื้นที่เสี่ยงภัย
และฝึกซ้อมแผน
อาคาร
โครงการ
บารุงรักษาระบบ
กล้องวงจรปิด
(CCTV)
โครงการป้องกัน
และเฝ้าระวังภัย
ยาเสพติด

3

4

เทศบาลตาบล
ราไวย์

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

-

4,000,000

3

5

500,000

500,000

500,000

500,000

-

2,000,000

3

1

เทศบาลตาบล
ราไวย์
เทศบาลตาบล
วิชิต

5,000,000

2,000,000

-

-

-

7,000,000

3

1

เทศบาลตาบล
รัษฎา

150,000

150,000

-

-

-

300,000

3

1

เทศบาล
ตาบลรัษฏา

500,000

500,000

500,000

500,000

-

2,000,000

3

1

อบต.เชิงทะเล

100,000

100,000

100,000

100,000

-

400,000

โครงการเทศกิจ
ใกล้ชิดประชาชน
ช่วงเทศกาล
วันหยุด

3

1

ทต.ศรีสุนทร

150,000

150,000

150,000

150,000

-

600,000

24.

25.

26.

27.

28.
29.

30.

31.

32.

33.

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
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งบประมาณดาเนินการ (พ.ศ.)

แหล่ง
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วย
ดาเนินการ

2561

2562

2563

2564

2565

2561-2565

โครงการตู้เขียว
ห่วงใยประชาชน
โครงการรู้พิษภัย
รู้ห่างไกลยาเสพติด

3

1

ทต.ศรีสุนทร

60,000

60,000

60,000

60,000

-

240,000

3

1

อบต.ไม้ขาว

50,000

50,000

50,000

50,000

-

200,000

36.

โครงการเยาวชน
รุ่นใหม่ รู้ทัน
รู้จักเลี่ยง ไม่เสี่ยง
เอดส์

3

3

อบต.ไม้ขาว

50,000

50,000

50,000

50,000

-

200,000

37.

โครงการดาเนินการ
ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อ
เอาชนะยาเสพติด
อาเภอถลาง
โครงการสนับสนุน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้
เพื่อเอาชนะยาเสพติด
อาเภอถลาง
โครงการทัศน
ศึกษาดูงานใน
ด้านยาเสพติด
ตาบลสาคู
โครงการหน่วย
บริการประชาชน
เคลื่อนที่นอก
สถานี
โครงการ
ให้บริการความ
ปลอดภัยและ
อานวยความ
สะดวกแก่ราษฎร
ช่วงเทศกาลหรือ
งานต่างๆ
โครงการเพิ่ม
ศักยภาพ
อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน
โครงการรณรงค์
ป้องกันการเกิด
เหตุสาธารณภัย

3

1

อบต.ไม้ขาว

100,000

100,000

100,000

100,000

-

400,000

3

1

อบต.สาคู

80,000

80,000

80,000

80,000

-

320,000

3

1

อบต.สาคู

50,000

50,000

50,000

50,000

-

200,000

3

6

อบต.สาคู

100,000

100,000

100,000

100,000

-

400,000

3

1

อบต.เทพ
กระษัตรี

80,000

80,000

80,000

80,000

-

320,000

3

1

อบต.เทพ
กระษัตรี

350,000

350,000

350,000

350,000

-

1,400,000

3

1

อบต.เทพ
กระษัตรี

30,000

30,000

30,000

30,000

-

120,000

โครงการ
ฝึกอบรม
อาสาสมัครกู้ภัย
ทางทะเล
โครงการฝึกซ้อม
แผนป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน

3

1

เทศบาลตาบล
กะรน

150,000

150,000

150,000

150,000

-

600,000

3

1

เทศบาลตาบล
กะรน

500,000

500,000

500,000

500,000

-

2,000,000

โครงการฝึกซ้อม
แผนอพยพ
ประชาชนใน
พื้นที่ที่มีการ
ติดตั้งระบบเตือน
ภัยสาธารณะ
โครงการซ้อม
แผนอพยพ ผู้
ประสบสาธารณภัย

3

1

เทศบาลตาบล
กะรน

50,000

50,000

50,000

50,000

-

200,000

3

1

เทศบาลตาบล
วิชิต

100,000

100,000

100,000

100,000

-

400,000

แผนงาน/โครงการ
34.
35.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.
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แหล่ง
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วย
ดาเนินการ

โครงการตรวจ
ตรา สอดส่อง
ดูแลความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
ของประชาชนใน
พื้นที่ตาบลฉลอง
โครงการ
บารุงรักษาระบบ
กล้องโทรทัศน์
วงจรปิดและ
อุปกรณ์ประกอบ

3

1

3

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ด้านความ
ปลอดภัย และ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวภายใน
เทศบาล เมืองกะทู้
โครงการ
ปรับปรุงและ
พัฒนา
ประสิทธิภาพ
ศูนย์ควบคุมสั่ง
การระบบความ
ปลอดภัย เพื่อ
รองรับการ
ท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน
โครงการดูแล
และบารุงรักษา
ระบบ
กล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV)
โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดจังหวัด
ภูเก็ต
โครงการเฝ้า
ระวังและเตรียม
ความพร้อม
รับมือภัยพิบัติ
โครงการจัดจ้าง
เจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัย
ชายฝั่ง (Life
Guard)
โครงการจ้าง
เหมารักษาความ
ปลอดภัยแก่
นักท่องเที่ยว
(Life Guard)
โครงการ
เจ้าหน้าที่เหมา
รักษาความ
ปลอดภัยชายฝั่ง
(Life Guard)

แผนงาน/โครงการ
48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

งบประมาณดาเนินการ (พ.ศ.)
2561

2562

2563

2564

2565

2561-2565

เทศบาลตาบล
ฉลอง

400,000

400,000

400,000

400,000

-

1,600,000

1

อบจ./ทม.ป่า
ตอง

-

12,000,000

-

-

-

12,000,000

3

1

เทศบาลเมือง
กะทู้

-

50,000,000

-

-

-

50,000,000

3

1

เทศบาลเมือง
กะทู้

-

20,000,000

20,000,000

20,000,000

-

60,000,000

3

1

เทศบาลเมือง
กะทู้

-

3,000,000

3,300,000

3,600,000

-

9,900,000

3

1

-

1,010,000

1,010,000

1,010,000

-

3,030,000

3

1

-

999,400

999,400

999,400

-

2,998,200

3

1

ที่ทาการ
ปกครอง
จังหวัด/อบจ.
ภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต/
สานักงาน
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย
จังหวัดภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต/
อบต.ไม้ขาว

-

1,400,000

1,400,000

1,400,000

-

4,200,000

3

1

อบจ.ภูเก็ต/
ทต.ป่าคลอก

-

540,000

540,000

540,000

-

1,620,000

3

1

อบจ.ภูเก็ต/
อบต.สาคู

-

2,040,000

2,040,000

2,040,000

-

6,120,000
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แผนงาน/โครงการ
58.

โครงการจัดซื้อ
รถพยาบาล
ฉุกเฉินชนิด
รถยนต์ประกอบ
พิเศษพร้อม
อุปกรณ์เครื่องมือ
แพทย์
59.
โครงการติดตั้ง
ป้ายจราจร
อัจฉริยะ เพื่อ
ความปลอดภัย
ภายในจังหวัด
ภูเก็ต
60.
โครงการระบบ
แจ้งเตือนไฟฟ้า
แสงสว่าง
อัจฉริยะ
61.
โครงการจัด
ระเบียบความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อยของ
บ้านเมือง
62.
โครงการจัดซื้อ
โคมไฟ LED
ขนาดไม่น้อยกว่า
110 วัตต์ พร้อม
ติดตั้ง
63.
โครงการติดตั้ง
โคมไฟแสงสว่าง
สาธารณะ ชนิด
โคมไฟฟ้าถนน
LED T8 หมู่บ้าน
ศรีสุชาติ หมู่ที่ 5
64.
โครงการจัดทา
สื่อ
ประชาสัมพันธ์
ด้านสาธารณภัย
65.
โครงการจัดจ้าง
เจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัย
ชายฝั่ง (Life
Guard)
รวมประเด็นการพัฒนาที่
3
1.
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงาน
จังหวัดแบบ
บูรณาการ

งบประมาณดาเนินการ (พ.ศ.)

แหล่ง
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วย
ดาเนินการ

2561

2562

2563

2564

2565

2561-2565

3

3

อบจ.ภูเก็ต

-

-

-

12,500,000

-

12,500,000

3

1

อบจ.ภูเก็ต

-

-

-

49,900,000

-

49,900,000

3

1

อบจ.ภูเก็ต

-

-

-

49,000,000

-

49,000,000

3

1

ทต.รัษฎา

-

-

50,000

100,000

100,000

250,000

3

1

ทต.รัษฎา

-

-

1,750,000

2,500,000

2,500,000

6,750,000

3

1

ทต.รัษฎา

-

-

490,000

-

-

490,000

3

3

ทต.รัษฎา

-

-

50,000

200,000

200,000

450,000

3

1

อบต.ไม้ขาว

3,000,000

3,000,000

3,000,000

9,000,000

1

6

สานักงาน
จังหวัดภูเก็ต

118,698,322

592,036,772

224,477,040

579,149,370

49,099,278

1,453,076,212

8,000,000

8,000,000

8,000,000

8,000,000

8,000,000

40,000,000

40,421,296,518

84,047,217,292

56,832,776,222

79,857,371,459

6,678,424,600

267,806,213,091
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3.2 แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) แบบ จ.1-1)
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1 : การพัฒนาสู่เมืองเศรษฐกิจที่ขับเคลือ่ นด้วยนวัตกรรม และบริการมูลค่าสูงระดับนานาชาติ
(Value based economy and high value service)
แผนงานที่ 1 : การพัฒ นาอุต สาหกรรมการท่องเที่ยวระดับ โลก (World Class Tourism Industry Project)
และ International Sport City
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

รายละเอียด
พัฒนาและสร้างอัตลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ตเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (4DNA)
พระราชบัญญัติระเบีย บบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม มาตรา 53/1
ก าหนดให้จังหวั ดจัดทาแผนพัฒ นาจังหวัดให้ส อดคล้องกั บแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมใน
ระดับชาติ และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัด เมื่อประกาศใช้แผนพัฒนาจังหวัดแล้ว การ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่นและการดาเนินกิจ การของส่วนราชการ และ
หน่วยงานอื่นของรัฐทั้งปวงที่กระทาในพื้นที่จังหวัดต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว ประกอบ
กับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 กาหนดให้
ก.บ.จ. ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด โดยคานึงถึงความต้องการและศักยภาพของประชาชนใน
ท้องถิ่นในจังหวัดรวมตลอดถึงความพร้อมของภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน และยุทธศาสตร์ระดับชาติ
รัฐบาลกาหนดนโยบายในการขับเคลื่อนประเทศ โดยเน้นการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของ
คนในชาติ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และการกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้แก่
ประชาชน พร้อมทั้งได้แถลงกรอบแนวคิดจะนาพาประเทศไทยก้ าวสู่โมเดล “ไทยแลนด์ 4.0” ปฏิรูป
เศรษฐกิจของประเทศเป็นประเทศเศรษฐกิจใหม่ (New Engines of Growth) โดยการเปลี่ยนจากการ
ขับ เคลื่ อนประเทศด้ว ยภาคอุ ตสาหกรรมไปสู่ ก ารขับ เคลื่ อนด้ว ยเทคโนโลยี ความคิ ดสร้ างสรรค์แ ละ
นวัตกรรม บนความได้เปรียบ 2 ด้าน คือ ความหลากหลายทางชีวภาพ และความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม
ซึ่งจะสามารถผลักดันให้ประเทศไทย มุ่งสร้างสังคมคุณภาพ และมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง
และยั่งยืน
จังหวัดภูเก็ ตได้กาหนดแนวทางการพัฒนาจังหวัดตามแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2561 –
2565) มุ่งเน้นการพัฒนาสู่การเป็นเมือง Smart city มีการพัฒนา Smart up การสร้างธุรกิจอีกสาขา
หนึ่งคือ Digital IT ร่วมกับด้านการท่องเที่ยว และเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ตลอดจนการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการแปรรูปผลผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่าของ
สินค้าและบริการ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ การเสริมสร้างและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนมุ่งสู่สังคมแห่งการเรียนรู้และพั ฒนาชุมชนให้เป็นเมืองน่าอยู่ และกาหนด
เป้าหมายการพัฒนาในระยะยาวเป็น 4M3S โดยการให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาผ่านกระบวนการร่วมคิด ร่วมวางแผน ด้วยกลไกการขับเคลื่อนทั้งในระดับจังหวัด อาเภอ ตาบล
หมู่บ้าน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับชาติและนโยบายรัฐบาลและความต้องการของประชาชน
ตลอดจนศักยภาพและสภาพปัญหาในพื้นที่ ดังนั้นกรอบแนวคิดส่วนหนึ่งในการดาเนินการ เพื่อเป็นการ
เตรียมการในการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) และแผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจั ง หวั ด ภู เก็ ต ให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายของรัฐ บาลความต้ อ งการของ
ประชาชน ตลอดจนศักยภาพและสภาพปัญหาในพื้นที่ จึงได้จัดทาโครงการ “ถอดรหัสการพัฒนาภูเก็ต
อย่างยั่งยืน (4 DNA)” เพื่อร่วมกั นหาแนวทางการพัฒนาจังหวัดภูเก็ ตให้เป็นเมืองแห่งความสุขบน
พื้นฐานอัตลักษณ์ของจังหวัด
1. เพื่อทราบอัตลักษณ์จุดเด่นของจังหวัดภูเก็ต และเป็นข้อมูลในการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี
(พ.ศ. 2561 – 2565) และแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดภูเก็ต
2. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2561 –
2565) และแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดภูเก็ต
3. เพื่อยกระดับคุณภาพแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) และแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดภูเก็ต มีคุณภาพสอดคล้องกับ อัตลักษณ์จุดเด่นของจังหวัด
ภูเก็ต และสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่
จังหวัดภูเก็ตมีอัตลักษณ์จุดเด่นเพื่อนาไปสู่การพัฒนาต่อยอดอย่างจริงจัง โดยเกิดจากการระดม

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
หัวข้อ

5. พื้นที่เป้าหมาย
6. กิจกรรมหลัก
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.3 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.4 กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. หน่วยงานดาเนินงาน
8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต (Output)
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)
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รายละเอียด
ความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม
และประชาชนในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนาจังหวัดที่เป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป และเป็น
ข้อมูลประกอบในการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) และการจัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จังหวัดภูเก็ต
อบรม "ถอดรหัสการพัฒนาภูเก็ตอย่างยั่งยืน (4DNA)"
900,000 บาท
สานักงานจังหวัดภูเก็ต
อบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านการสื่อสารข้อมูลด้วยภาพ (Info Graphic)
400,000 บาท
สานักงานจังหวัดภูเก็ต
สัมมนาเชิงปฏิบัติการพร้อมจัดทาหนังสือคู่มือยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดภูเก็ตในระยะยาว
(Phuket Model : 4M3S)
722,000 บาท
สานักงานจังหวัดภูเก็ต
จัดทาเอกสารสิ่งพิมพ์ สื่อวิดิทัศน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต
2,478,000 บาท
สานักงานจังหวัดภูเก็ต
สานักงานจังหวัดภูเก็ต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
4,500,000 บาท
1. ผลการศึกษาวิจัยจังหวัดภูเก็ตเบื้องต้น ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 3 อาเภอ
2. ผลสารวจวิจัยและการถอดรหัส (4DNA) จังหวัดภูเก็ต ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 3 อาเภอ
3. การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร corporate identity
1. จังหวัดภูเก็ตมีอัตลักษณ์โดดเด่น เพื่อนาไปสู่การพัฒนาต่อยอดอย่างจริงจัง และเป็นข้อมูลในการ
ทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) และแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 ของจังหวัดภูเก็ต
2. ประชาชนในจังหวัดมีส่วนร่วมในการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) และ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดภูเก็ต
3. แผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) และแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 ของจังหวัดภูเก็ต เป็นแผนที่มีคุณภาพสอดคล้องกับอัตลักษณ์จุดเด่นของจังหวัดภูเก็ต และสภาพ
ปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
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แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1 :

การพั ฒนาสู่ เมื องเศรษฐกิ จเพิ่ มค่ า และบริ การมู ลค่ าสู งระดั บนานาชาติ (Value
based economy and high value service)
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระดับโลก (World Class Tourism Industry Project)และ
International Sport City
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

5. พื้นที่เป้าหมาย
6. กิจกรรมหลัก
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
ส่งเสริมเชื่อมโยงการค้าการลงทุนเพื่อเสริมสร้างการท่องเที่ยวกับกลุ่มประเทศอาเซียน + 3
จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในการเป็นเมืองแหล่งท่องเที่ยวสาคัญที่นักท่องเที่ยวนานาชาติรู้จัก
และเข้ามาเที่ยวปีละหลายล้านคน รวมทั้งมีกงสุลที่เป็นผู้แทนของรัฐต่างประเทศที่คอยปฏิสัมพันธ์กับจังหวัด
ภูเก็ต เพื่อสานสัมพันธ์และดูแลเรื่ องต่างๆ และการดูแลคนขาติของตนเองถึง 25 ประเทศ นอกจากนั้น ยังมี
การสานสัมพันธ์กับเมืองท่องเที่ยวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบ้านพี่เมืองน้อง เมืองสมาชิกของ ITOP FORUM เมืองใน
AEC และเมืองที่มีสัมพันธ์อันดีกับจังหวัด ซึ่งมีการดาเนินการต่อเนื่องทุกปี เพื่อรักษาตลาดการท่ องเที่ยว อัน
เป็นการเพิ่มนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยว จึงจาเป็นต้องมีการส่งเสริมเชื่อมโยงการค้าการลงทุน
กับเมืองในต่างประเทศ ในการรักษาตลาดเดิมและขยายตลาดใหม่ทั้งด้านธุรกิจ การค้าการลงทุนและการ
ท่อ งเที่ ย ว เพื่อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สภาวะเศรษฐกิ จ ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงของประเทศไทยและกระแสการ
เปลี่ยนแปลงของโลก รวมทั้งเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการผลักดันให้จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่พร้อมจะก้าวสู่
จังหวัดที่พัฒนาแล้ว
จังหวัดภูเก็ตมีความจาเป็นเร่งด่วนที่จะต้องสร้างความเข้มแข็ง และสร้างปัจจัยที่มีศักยภาพเอื้อต่อการ
ลงทุน อันก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเติบโตสู่เมืองพัฒนาแล้ว เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่การ
เป็น Smart City โดยการยกระดับผู้ประกอบการ รายใหม่ และต่อยอดผู้ประกอบการเดิม ด้วยระบบ
DIGITAL สู่การเป็น Smart SMEs และ ผู้ประกอบการอัจฉริยะ (Start up) และต่อยอดพัฒนาศักยภาพด้วย
ระบบตลาดการค้าออนไลน์ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับภูมิภาค ประเทศ และกลุ่มประเทศความร่วมมือ
ต่างๆ ตลอดจนขยายผลความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้องให้บังเกิดผลความร่วมมือการเชื่อมโยงเศรษฐกิจ การค้า
การลงทุน และการท่องเที่ยว จึงมีความจาเป็นต้องจัดทาโครงการนี้
1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความพร้อมให้กับภาครัฐและภาคเอกชนในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดภูเก็ต
สู่เมือง Smart City
2) เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้การทาตลาดการค้าออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการ ในการสร้างธุรกิจดิจิทัลต่อ
ยอดไปยังตลาดศักยภาพ และพร้อมแข่งขันในยุคดิจิทัลอย่างแข็งแกร่ง
3) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวระหว่างผู้ประกอบการและนักลงทุน
ของจังหวัดภูเก็ตกับผู้ประกอบการและนักลงทุนในเมืองที่ได้ลงนามภายใต้กรอบสัญญาบ้านพี่เมืองน้อง และ
ITOP FORUM กลุ่มประเทศอาเซียน + 3
4) เพื่อส่งเสริมการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ในการขับเคลื่อน ความร่วมมือ
ตาม MOU ให้เกิดการพัฒนาที่เป็นรูปธรรม ก่อให้เกิดมูลค่าการค้า
1) ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาศักยภาพในการทาตลาดการค้าออนไลน์ จานวนไม่น้อยกว่า 30 ราย ได้
นาความรู้เกี่ยวกับการตลาดออนไลน์ไปปรับใช้
2) มูลค่าการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นจากการดาเนินกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 15 ล้านบาท
3) ความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
- ในประเทศ จังหวัดภูเก็ตและภูมิภาคอื่น
- ต่างประเทศ เมืองในกลุ่มประเทศอาเซียน + 3 ที่ลงนามภายใต้กรอบสัญญาบ้านพี่
เมืองน้อง เมืองสมาชิกของ ITOP FORUM เมืองใน AEC และเมืองที่มีความสัมพันธ์อันดีกับจังหวัดภูเก็ต
1. ยกระดับผู้ประกอบการด้วยระบบ DIGITAL ต่อยอด Smart SMEs และ Start up ด้วยระบบตลาด
การค้าออนไลน์ สร้างแรงบันดาลใจด้วยเครือข่ายออนไลน์เมกะเซลส์ (Mega Sale) จานวน 2 ครั้ง
1,111,320.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
สานักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต อุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต การท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย สานักงานภูเก็ต หอการค้าจังหวัดภูเก็ต สภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต และสภาอุตสาหกรรมการ

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
หัวข้อ
6.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.3 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.4 กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6.5 กิจกรรมหลักที่ 5
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. หน่วยงานดาเนินงาน
8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต (Output)

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)
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ท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
2. การพัฒนา Digital Platform Online เชื่อมโยงธุรกิจ B2B ให้เป็น One Stop Service
500,000.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
สานักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด พัฒนาการจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย สานักงานภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต หอการค้าจังหวัด สภา
อุตสาหกรรมจังหวัด และสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
3. แสดงและจาหน่ายสินค้า ประชุมเจรจาธุรกิจเชื่อมโยงการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว ภายใต้กรอบ
สัญญาบ้านพี่เมืองน้อง และ ITOP FORUM ในกลุ่มประเทศอาเซียน + 3 จานวน 1 ครั้ง
2,000,000.- บาท (สองล้านบาทถ้วน)
สานักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต
สานักงานจังหวัดภูเก็ต ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด พัฒนาการจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด เกษตรและสหกรณ์
จังหวัด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานภูเก็ต หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด และสภา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
4. จัดแสดงและจาหน่ายสินค้าและบริการสุขภาพ (Wellness City) และสินค้าอื่นๆ ในงานเทศกาล
สาคัญจังหวัดภูเก็ต จานวน 1 ครั้ง
260,000.- บาท (สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
สานักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต
สานักงานจังหวัดภูเก็ต สาธารณสุขจังหวัด ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด พัฒนาการจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด
เกษตรจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต
หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด และสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
5. ประเมินผลโครงการ/รายงานผลการดาเนินงาน จานวน 2 ครั้ง
28,680.- บาท (สองหมื่นแปดพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
สานักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต
สานักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3,900,000.- บาท (สามล้านเก้าแสนบาทถ้วน)
1) ยกระดับผู้ประกอบการด้วยระบบ DIGITAL สู่การเป็น Smart SMEs และผู้ประกอบการอัจฉริยะ (Start
up) และต่อยอดพัฒนาศัก ยภาพด้วยระบบตลาดการค้าออนไลน์ โดยสามารถสร้างแรงบันดาลใจนาองค์
ความรู้ที่ได้รับไปขยายโอกาสทางธุรกิจ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) ผู้ประกอบการภาคเอกชนในจังหวัดภูเก็ตได้รับความสะดวกและคล่องตัวในการเชื่อมโยงธุรกิจ B2B จาก
การพัฒนา Digital Platform Online แบบ One Stop Service
3) ภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดภูเก็ต มีการบูรณาการความร่วมมือในการเชื่อมโยงการค้า การลงทุน
และการท่องเที่ยว กับเมืองที่ได้ลงนามภายใต้กรอบสั ญญาบ้านพี่เมืองน้อง และ ITOP FORUM ในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน + 3 ก่อให้เกิดการพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันที่เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น
1) ผู้ประกอบการภาคเอกชนมีช่องทางตลาดการค้าออนไลน์ที่มีศักยภาพ มียอดจาหน่าย และรายได้เพิ่มขึ้น
รวมทั้งสามารถเข้าสู่การเป็น Smart SMEs และ Start up ที่มีศักยภาพสูง
2) มีการร่วมมือระหว่างเมืองต่างประเทศภายใต้กรอบสัญญาบ้านพี่เมืองน้อง และ ITOP FORUM กับ
จังหวัดภูเก็ตในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวมากขึ้น อันก่อให้เกิดมูลค่าทางการค้า รวมทั้งเสริมสร้าง
อาชีพและรายได้ของประชาชนจังหวัดภูเก็ตให้เพิ่มขึ้น
3) ผู้ประกอบการภาคเอกชนมีความพึงพอใจที่ได้รับบริการจากภาครัฐในการเชื่อมโยงธุรกิจที่มีคุณภาพและ
ทันสมัย
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แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1 : การพัฒนาสู่เมืองเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และบริการมูลค่าสูงระดับ
นานาชาติ (Value based economy and high value service)
แผนงาน 1 : การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระดับโลก (World Class Tourism Industry Project) และ
International Sport City
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

รายละเอียด
พัฒนาภูเก็ตสู่ความเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลอันดามัน
ที่มา :
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจาชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อให้ประเทศ
มีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี
สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาใน
ระยะ 20 ปีต่อจากนี้ไปจะประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (2)
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริ มสร้างศักยภาพ
คน (4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน หัวใจสาคัญของความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ คือ เพิ่มผลิตภาพการผลิต (Productivity) โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและ
พัฒนา และนวัตกรรมในทุกสาขา ของภาคการผลิตและบริการที่เป็นฐานรายได้เดิมและที่ต่อยอดเป็นฐาน
รายได้ใหม่ การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญจะเกิดขึ้นทั้งในด้านประสิทธิภาพ (Efficiency) และการเพิ่มมูลค่า
ของ สินค้าและบริการจากความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Value creation)
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันจึงประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ภาคการผลิตและ
บริการ ซึ่งมุ่งเน้นที่การพัฒนาเพิ่มผลิตภาพการผลิตตลอดห่วงโซ่มูลค่า เพื่อก้าวกระโดดไปสู่การเป็นฐาน
การผลิตและบริการที่โดดเด่นในด้านเศรษฐกิจฐานชีวภาพ โดยยกระดับสู่เกษตรสมัยใหม่ที่เป็นพื้นฐาน
สาคัญและเป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตร อาหาร พลังงานและวัสดุชีวภาพด้วยนวัตกรรม ยกระดับ
ศักยภาพ ภาคอุตสาหกรรม ให้แข่งขันได้บนฐานเทคโนโลยีขั้นก้าวหน้า พัฒนาความหลากหลาย คุณภาพ
และสร้าง เอกลักษณ์การท่องเที่ยวไทย และพัฒนา ธุรกิจบริการที่มีศักยภาพใหม่ๆ ที่สร้างรายได้สูง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ซึ่งทรัพยากรมนุษย์ เป็นปัจจัย
ขับเคลื่อนสาคัญในการยกระดับการพัฒนาประเทศในทุกมิติไปสู่เป้าหมายการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วที่
ขับเคลื่อนโดยภูมิปัญญาและนวัตกรรมในอีก ๒๐ ปีข้างหน้า ดังนั้น จึงจาเป็นต้องมีการวางรากฐานการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่างเป็นระบบ โดยจาเป็นต้องมุ่งเน้น การพัฒนาและยกระดับคนใน
ทุกมิติและทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรที่ดี เก่ง และมีคุณภาพ
จังหวัดภูเก็ตได้ชื่อว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สาคัญของไทย มีความหลากหลายของ
แหล่งท่องเที่ยวที่สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้หลายรูปแบบ ส่วนใหญ่เป็นแหล่ง
ท่ อ งเที่ ย วทางธรรมชาติ จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต เป็ น ล าดั บ ที่ 2 ที่ ส ร้ า งรายได้ จ ากการท่ อ งเที่ ย วรองจาก
กรุงเทพมหานคร ในปี 2561 มีนักท่องเที่ยว 14,409,212 คน เพิ่มจากปี 2560 ร้อยละ 2.67 แบ่งเป็น
นักท่องเที่ยวต่างชาติ 10,351,308 คน นักท่องเที่ยวชาวไทย 4,057,904 คน มีรายได้ 449,100.73 ล้าน
บาท รายได้ส่วนใหญ่มาจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ 397,250.01 ล้านบาท และมีมารีน่า 5 แห่ง รองรับการ
ท่องเที่ยวทางทะเล ได้แก่ รอยัล ภูเก็ตมารีน่า โบ๊ทลากูน มารีน่า ภูเก็ต ยอร์ช เฮเว่น มารี อ่าวปอ แกรนด์
มารีน่า และท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง รองรับเรือได้ไม่ต่ากว่ า 1,119 ลา ส่งผลให้การประกอบธุรกิจด้านการ
ท่องเที่ยวทางทะเลเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว มีนักเดินเรือเข้ามาท่องเที่ยวและรับบริการโดยเฉพาะธุรกิจ
มารีน่าและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอื่น ๆ อีกมากมาย และแนวโน้มจะมีนักเดินเรือเข้ามาท่องเที่ยวใช้บริการ
เพิ่มขึ้นทุก ปี ทั้งนี้ เนื่องจากค่าเช่าเรือและค่าบริก ารที่มีราคาถูก รวมทั้งมีบริก ารการซ่อมเรือที่มีฝีมือ
ประณีต และค่าแรงในการซ่อมบารุงเรือที่ต่ากว่าที่อื่น จึงเป็นแรงดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวเข้ามารับบริการ
เพิ่มขึ้น โดยเฉลี่ยที่นักเดินเรือเข้ามาท่องเที่ยวและพักผ่อนประมาณไม่ต่ากว่ า 1 เดือน และหากมีระบบ
การบริการสาหรับเรืออย่างครบวงจร จะเป็นแรงดึงดูดให้นักเดินเรือเข้ามาท่องเที่ยวในน่านน้าภูเก็ตเพิ่ม

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
หัวข้อ

392
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มากขึ้น

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

5. พื้นที่เป้าหมาย

สานัก งานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต และวิทยาลัย เทคนิคภูเก็ ต ได้เล็งเห็นความสาคัญในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมอู่ต่อเรือและซ่อมแซมเรือ อุตสาหกรรมที่เกี่ ย วข้อง และบุคลากรที่มารองรับใน
อุตสาหกรรมนี้ จึงมีแนวคิด ส่งเสริม สนับสนุน ยกระดับมาตรฐานการผลิตและบริการ เป็นศูนย์กลางใน
การรวมกลุ่มผู้ประกอบการ รวบรวมข้อมูลผู้ประกอบการอู่เรือ ผู้ประกอบการมารีน่า และธุรกิจบริการ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และพัฒนาบุคลากร หลักสูตร 'ช่างซ่อมบารุงเรือยอร์ช' เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็น
'ศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลก นักศึกษาเรียนรู้การประกอบ และซ่อมบารุงรักษาเรือยอร์ช
โดยลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งเป็นหนึ่งในความร่วมมือแบบทวิภาคี ระหว่างแผนกงานซ่อมบารุงเรือ กับสถาน
ประกอบการ อันจะช่วยอานวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาใช้บริการ นอกจากจะเป็นการ
สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวแล้ว ยังจะก่อให้เกิดรายได้จากการจ้างงาน และธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้อง
จานวนมาก เช่น บริการซ่อมบารุงเรือ การซื้อขายเรือ การเช่าเรือ จึงได้จัด ทาโครงการ พัฒนาภูเก็ตสู่
ความเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลอันดามัน : Phuket Maritime Hub of Andaman ขึ้น
สภาพปัญหา/ความต้องการ :
อุตสาหกรรมต่อ เรือ และซ่ อมแซมเรือ เป็ นอุ ตสาหกรรมพื้ นฐานทางเศรษฐกิ จที่ สาคัญ ในการ
สนับสนุนการค้าระหว่างประเทศ โดยกว่าร้ อยละ 90 ต้องพึ่งพาการขนส่งทางน้า นอกจากนี้ยังเชื่อมโยง
กับอุตสาหกรรมเกี่ยวข้องอื่นอีกมากมาย เช่น การซ่อมบารุงเรือ การซื้อขายเรือ การเช่าเรือ เหล็กและ
เหล็กกล้า อุตสาหกรรมเครื่องมือสื่อสาร อุปกรณ์เดินเรือ และอุตสาหกรรมการผลิตและบริการอื่น ๆ จึง
มีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการส่งเสริมและพัฒนาในหลายด้าน โดยเฉพาะบุคลากรที่มีความรู้และ
ทักษะขั้นสูงและได้มาตรฐาน ที่จะมาบริการให้กับธุรกิจเกี่ยวกับเรือ
ดังนั้น เพื่อพัฒนาจังหวัดภูเก็ตสู่ความเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลอันดามัน จึงต้องบริหาร
จั ด การการรวมกลุ่ ม เพื่ อ เชื่ อ มโยงผู้ ป ระกอบการอู่ ต่ อ เรื อ และซ่ อ มแซมเรื อ ผู้ ป ระกอบการมารี น่ า
ผู้รับบริการอู่ต่อเรือ ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับเรือ ภาคีที่สนับสนุน ให้สามารถพัฒนา แลกเปลี่ยนรู้
เรียนรู้ ซึ่งกันและกัน และการบริหารจัดการด้านบุคลากรที่มีมาตรฐานในระดับโลก โดยต้องพั ฒนาความรู้
ครูฝึก ผู้ป ระกอบการ ให้มี ความรู้ท างเทคโนโลยีสมั ย ใหม่ที่ต รงตามความต้องการของเจ้า ของธุรกิ จ
เกี่ยวกับเรือเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับธุรกิจการท่องเที่ยวทะเล
1. เพื่อรวมกลุ่มผู้ประกอบการต่อเรือและซ่อมแซมเรือ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และสร้างความร่วมมือใน
การพัฒนาให้สามารถแข่งขันได้
2. เพื่อจัดทาแผนแม่บทและกาหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเรือ/ซ่อมแซมเรือ และอุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวข้อง และสารวจ วิเคราะห์ศักยภาพการแข่งขันของธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทางทะเล
3. เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพของสถานประกอบการอุ ต สาหกรรมต่ อ เรื อ และซ่ อ มแซม ตามแนวทางสู่
อุตสาหกรรม 4.0 ต้นแบบ
4. เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการบริหารด้านการศึกษา การค้า การลงทุน สามารถใช้เป็นเครื่องมือบริหาร
จัดการในภาครัฐ และเอกชน สนับสนุนการเป็น Smart City , Smart Industry, Smart Collage
5. เพื่อผลิตบุคลากรที่มีทักษะสูงเข้าสู่อุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมแซมแซมเรือ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
และเป็นศูนย์กลางงานซ่อมบารุงเรือยอร์ชเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตอย่างยั่งยืน
6. เพื่ อพั ฒนาสื่อ อุป กรณ์ ก ารฝึก เสมื อนจริง ทดแทนอุ ปกรณ์ ก ารฝึก ราคาสู ง ด้ว ยเทคโนโลยีส มั ย ใหม่
สร้างสรรค์เศรษฐกิจเพิ่มมูลค่าจากฐานการศึกษานานาชาติ
1.มีคลัสเตอร์อุตสาหกรรมต่อและซ่อมแซมเรือ ผู้ประกอบการมารีน่าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จานวน 1
กลุ่ม
2. มีแผนแม่บทธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทางทะเล จานวน ๑ แผน
3. โรงงานอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมแซมเรือได้รับการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ตามแนวทางสู่อุตสาหกรรม
4.0 จานวน 10 โรงงาน
4. มีงานระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารด้านการศึกษา การค้า การลงทุน สามารถใช้เป็ นเครื่องมือบริหาร
จัดการทั้งภาครัฐและเอกชน สนับสนุนการเป็น Smart City , Smart Industry และ Smart Collage
จานวน 1 ระบบ
5.มีศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านงานซ่อมบารุงเรือยอร์ช จานวน ๑ ศูนย์
6.ระบบจาลองการศึกษาการขับเรือเสมือนจริง (Maritime Simulation Center) จานวน 1 ชุด
จังหวัดภูเก็ต

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
หัวข้อ
6. กิจกรรมหลัก
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.3 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.4 กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.5 กิจกรรมหลักที่ 5
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.6 กิจกรรมหลักที่ 6
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.7 กิจกรรมหลักที่ 7
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. หน่วยงานดาเนินงาน
8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต (Output)
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การรวมเพื่อจัดตั้งและพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมแซมเรือและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
เพื่อพัฒนาภูเก็ตสู่ความเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลอันดามัน
662,300 บาท
นายพิทักษ์ บุญคงแก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
สารวจ วิเคราะห์ธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทางทะเล และพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของสถาน
ประกอบการอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมแซม ตามแนวทางสู่อุตสาหกรรม 4.0 ต้นแบบ
2,608,000 บาท
นายพิทักษ์ บุญคงแก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
จัดทา Web App Phuket Maritime of Andaman เพื่อใช้เป็นเครื่องมือให้ส่วนราชการติดตามข้อมูล
ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อเรือ และซ่อมแซมเรือ มารีน่า ผู้รับบริการอู่ต่อเรือ ผู้ประกอบการที่
เกี่ยวข้องกับเรือ สู่การเป็น Smart City ,Smart Industry ,Smart Collage
1,500,000 บาท
นายอดิศักดิ์ ชัชเวช ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
ระบบจาลองการศึกษาการขับเรือเสมือนจริง (Maritime Simulation Center) เทคโนโลยีสมัยใหม่
1,112,000 บาท
นายอดิศักดิ์ ชัชเวช ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านงานซ่อมบารุงเรือยอร์ชเพื่อสร้างความเข้มแข็งของครูฝึกให้ได้
มาตรฐาน หลักสูตรผู้ควบคุมเรือ และหลักสูตรพื้นฐานคนประจาเรือสาหรับประชาชนทั่วไป (STCW
2010)
971,500 บาท
นายอดิศักดิ์ ชัชเวช ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
เตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน ISO 9001-2015 และเตรียมความพร้อมเข้ารับประเมินสถานศึกษา
จากกรมเจ้าท่า
857,100 บาท
นายอดิศักดิ์ ชัชเวช ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
ค่า บริ ห ารโครงการพัฒ นาภู เ ก็ ต สู่ ความเป็น ศู นย์ ก ลางการท่อ งเที่ ย วทางทะเลอั นดามั น : Phuket
Maritime Hub of Andaman
250,000 บาท
นายพิทักษ์ บุญคงแก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต/ นายอดิศักดิ์ ชัชเวช ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต/วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
7,960,900 บาท
1. อุตสาหกรรมต่อและซ่อมแซมเรือ ผู้ประกอบการมารีน่าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการรวมกลุ่ม
จานวน 1 กลุ่ม
2. โรงงานอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมแซมเรือได้รับการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ตามแนวทางสู่อุตสาหกรรม
4.0
3. Web App Phuket Maritime of Andaman เพื่อใช้เป็นเครื่องมือส่วนราชการติดตามข้อมูลของ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อเรือ และซ่อมแซมเรือ มารีน่า ผู้รับบริการอู่ต่อเรือ ผู้ประกอบการที่
เกี่ยวข้องกับเรือ ภาคีที่สนับสนุนอาทิ ศรชล กรมเจ้าท่า ตรวจคนเข้าเมือง สนับสนุนการเป็น Smart City
,Smart Industry ,Smart Collage

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
หัวข้อ

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)
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รายละเอียด
4. มีมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการศึกษาระดับนานาชาติในจังหวัดภูเก็ต เพิ่มขึ้นจากเดิม 5 เปอร์เซ็นต์
ภายในปี พ.ศ.2565
5. สัดส่วนของนัก เรีย น นัก ศึกษา และบุคลากรทางการศึก ษาด้านงานซ่อมบารุงเรือยอร์ชเพิ่มขึ้น 10
เปอร์เซ็นต์ภายในปี พ.ศ. 2565
1. อุตสาหกรรมต่อและซ่อมแซมเรือ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง มีการรวมกลุ่ม เพื่อสร้างความเข้มแข็งใน
ด้านต่าง ๆ
2. อุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมแซม ได้มีแผนแม่บทเพื่อกาหนดทิศทางการพัฒนา ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพตามแนวทางสู่อุตสาหกรรม 4.0 และเป็นอุตสาหกรรมต้นแบบ
3. จังหวัดภูเก็ตมี Web App Phuket Maritime of Andaman เพื่อใช้เป็นเครื่องมือส่วนราชการติดตาม
ข้ อ มู ล ของผู้ ป ระกอบการอุ ต สาหกรรมต่ อ เรื อ และซ่ อ มแซมเรื อ มารี น่ า ผู้ รั บ บริ ก ารอู่ ต่ อ เรื อ
ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับเรือ ภาคีที่สนับสนุนอาทิ ศรชล กรมเจ้าท่า ตรวจคนเข้าเมือง สนับสนุนการ
เป็น Smart City ,Smart Industry ,Smart Collage
4. มีบุคลากร นักศึกษา ด้านงานซ่อมบารุงเรือยอร์ช ที่มีคุณภาพ และศักยภาพเพิ่มขึ้นเทียบเท่านานาชาติ
5. สร้างรายได้ให้แก่จังหวัดไม่ต่ากว่า 10,000,000 ต่อปี
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แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1 : การพัฒนาสูเ่ มืองเศรษฐกิจที่ขบั เคลื่อนด้วยนวัตกรรม และบริการมูลค่าสูงระดับ นานาชาติ
(Value based economy and high value service)
แผนงาน 1 : การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระดับโลก (World Class Tourism Industry Project) และ
International Sport City
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต (Output)

รายละเอียด
การส่งเสริมภาพลักษณ์เมืองภูเก็ต City of Gastronomy โดยใช้ City Icon Phuket Lobster
กุ้ง Lobster ถือว่าเป็นผลิตภัณ ฑ์หลัก ที่มีชื่อเสีย งของจังหวัดภูเก็ ต และเป็นที่นิย มของนักท่องเที่ย ว
ชาวต่างชาติ กอปรกับภูเก็ตเป็น Creative city of Gastronomy จึงมีความจาเป็นที่จะต้องสร้าง Icon
ของเมืองให้เป็นที่จดจาและแพร่หลาย โดยเฉพาะ Lobster
1. ส่งเสริมภาพลักษณ์ของเมืองในเรื่องของ Creative city of Gastronomy
2. สร้าง Story ของ Lobster เพื่อให้เป็นที่จดจาของนักท่องเที่ยว
3. ส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวโดยรวมของจังหวัดภูเก็ต
1. น้องร่อย Lobster เป็นที่จดจาของนักท่องเที่ยว
2. น้องร่อย Lobster เป็นสัญลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต
กิจกรรมประกวดออกแบบรูปปั้นขนาดเล็ก “น้องร่อย” สร้างจุดสนใจให้กับพื้นที่ โดยการเลือกพื้นที่ใน
ภูเก็ต พร้อมเสนออิริยาบถท่าทางของ “น้องร่อย” ในรูปแบบที่เข้ากับสถานที่และสะท้อนความเป็นภูเก็ต
เพื่อดึงดูดการท่องเที่ยวภายใต้หัวข้อ “เที่ยวทุกที่ ทั่วภูเก็ต”
กิจกรรมประกวดออกแบบรูปปั้นขนาดเล็ก “น้องร่อย”
จ้างเหมาบริการ
1. ประชาสัมพันธ์ โดยแบ่งเป็น 3 ช่วง โดยการประชาสัมพันธ์ทั้งแบบ Online และ Offline
- Pre-event (รูปแบบกิจกรรม/การรับสมัคร)
- Event (การจัดกิจกรรม/ประกาศผล)
- Post-event(เผยแพร่ผลงาน/กระตุ้นการท่องเที่ยว)
2. จ้าง Organizer ดาเนินงาน
5,000,000 บาท
สานักงานจังหวัดภูเก็ต
1. มหาวิทยาลัย
2. ททท.ภูเก็ต
3. ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต
4. สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
5. สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
ค่าเช่าสถานที่พร้อมอุปกรณ์แสงสีเสียง
- จานวน 3 สถานที่ (สถานที่แถลงข่าว / สถานที่การประกวดและworkshop /สถานที่จัดแสดงผล
งานและมอบรางวัล)
1,500,000 บาท
สานักงานจังหวัดภูเก็ต
สมาคม / มหาวิทยาลัย / ททท.ภูเก็ต / ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต
1. สานักงานจังหวัดภูเก็ต
2. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
6,500,000 บาท
ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าใจเรื่องราวของ Lobster ที่เชื่อมโยงกับพื้นที่ ผ่าน Story inspiration Icon

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

เสริมสร้างภาพลักษณ์ จุดขายด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต เพื่อดึงดูดการท่องเที่ยวภายใต้หัวข้อ
“เที่ยวทุกที่ ทั่วภูเก็ต”

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
5. พื้นที่เป้าหมาย
6. กิจกรรมหลัก
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

7. หน่วยงานดาเนินงาน
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แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดที่ 1 : การพัฒนาสู่เมืองเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและบริการมูลค่าสูงระดับ
นานาชาติ (Value based economy and high value service)
แผนงาน 1 : การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระดับโลก (World Class Tourism Industry Project) และ
International Sport City
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
5. พื้นที่เป้าหมาย
6. กิจกรรมหลัก
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. หน่วยงานดาเนินงาน
8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต (Output)

รายละเอียด
เฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันอันตรายจากสัตว์ เพื่อความปลอดภัยในพื้นที่ท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
2.1 ที่มา : ช้างตกมันหรือช้างอาละวาดมักเกิดขึ้นในที่ที่มีช้างอยู่รวมกันเป็นจานวนมาก เนื่องจากสาเหตุ
ต่างๆ เช่น ช้างตกมัน หรือนิสัยส่วนตัวของช้าง เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว มักตามมาด้วยความสูญเสียต่อชีวิต
และทรัพย์สิน ของผู้ที่ใกล้ชิดกั บช้าง หรือช้างเสีย ชีวิตเนื่องจากโดนจับหรือฆ่า หรือจากการดูแลที่ไม่
ถูกต้องตามหลักสวัสดิภาพและคุ้มครองสัตว์
2.2 สภาพปัญหา / ความต้องการ : สานักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ตเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลและ
รักษาและให้บริการด้านสุขภาพสัตว์ให้แก่ช้างในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต กรณีเมื่อเกิดเหตุช้างตกมันหรือสัตว์ดุ
ร้าย อาละวาด ถือเป็นหน้าที่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่เกิดเหตุ ที่จะต้องเข้ าควบคุมพฤติกรรมการอาละวาดให้
สงบอย่างรวดเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินตามมา ในการควบคุมช้างอาละวาดหรือ
สัตว์ดุร้าย ถือเป็นงานเสี่ย งอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน การใช้ย าหรือเวชภัณ ฑ์หรือยาระงับการ
เคลื่อนไหว เพื่อลดความดุร้าย ซึ่งอาจจะมี ผลต่อการเสียชีวิตของช้าง ดังนั้น การประเมินสถานการณ์ที่
ถูกต้อง การเลือกวิธีการควบคุมที่เหมาะสม ประกอบกับมีอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ จะช่วย
ลดอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้น้อยที่สุด และเกิดความปลอดภัยต่อช้างนั้น
2.3 ความเร่งด่วน :จังหวัดภูเก็ ต จึงควรมีการอบรมให้ความรู้กั บเจ้าหน้าที่, ผู้ประกอบการปางช้าง,
ควาญช้าง ให้มีความเข้าใจในการดูแล จัดสวัสดิภาพและคุ้มครองช้างหรือสัตว์ดุร้ายอย่างดี อีกทั้งต้องมี
อุปกรณ์เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการทางาน รวมทั้งต้องมีเวชภัณฑ์ให้เพียงพอและปลอดภัยต่อการ
ควบคุมช้างหรือสัตว์ดุร้าย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนต่อไป
3.1 เพื่ อพัฒนาเพิ่มและประสิ ทธิภาพการดูแ ล จัด สวัสดิภ าพ สุข ภาพช้า งเบื้องต้นการเผชิญเหตุช้า ง
อาละวาด ให้แก่ควาญช้าง ผู้ประกอบการปางช้าง รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
3.2 เพื่อจัดตั้งหน่วยเคลื่อนที่เร็ว ในการควบคุมช้างตกมันหรือสัตว์ดุร้าย อาละวาดให้ทันท่วงที และ
ให้บริการดูแลสุขภาพช้างหรือสัตว์ดุร้าย ในพื้นที่ อย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง
3.3 เพื่อจัดซื้อ เวชภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์ ในการควบคุมช้างอาละวาดหรือตกมัน และสัตว์ดุร้าย
3.4 เพี่อเพิ่มมาตรฐานการเฝ้าระวังเผชิญเหตุในกรณีช้างอาละวาดหรือตกมันหรือสัตว์ประเภทอื่น
3.5 เพื่อเพิ่มความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่น่าเที่ยว และเป็นการดาเนินงาน
เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต
4.1 พัฒนาผู้ประกอบการ,ควาญช้าง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 40 คน
4.2 ให้บริการตรวจสุขภาพช้าง 46 ครั้ง
จังหวัดภูเก็ต
เฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันอันตรายจากสัตว์ เพื่อความปลอดภัยในพื้นที่ท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
1,258,800 บาท
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1,258,800 บาท
1) นักท่องเที่ยวมีความมั่นใจที่จะเข้ามาเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ในด้านความปลอดภัยจากช้างตกมันหรือสัตว์ดุ
ร้ายอาละวาด
2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆในจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชนทั่วไปที่ได้รับความเดือดร้อนจากกรณีร้องเรียนเกี่ยวกับช้าง
3) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ผู้ประกอบการ ธุรกิจทัวร์นั่งช้างและธุรกิจท่องเที่ยวอื่นๆและ
พนัก งาน ลูกจ้างที่เกี่ย วข้องกั บการท่องเที่ยว โดยมีมาตรการเฝ้าระวัง แผนเชิงรุก แผนเชิงรับในการ

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
หัวข้อ
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รายละเอียด

ควบคุมช้างตกมันหรือสัตว์ดุร้ายอาละวาด
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

แหล่งท่องเที่ยวสาคัญๆของจังหวัด ดู สะอาดมีระเบียบ มีทัศนียภาพที่เป็นธรรมชาติและสวยงาม ไม่มี
มลภาวะจากช้าง เป็นเมืองน่าอยู่น่าเที่ยว และมีส่วนเสริมสร้างความปลอดภัย และลดความกังวลสาหรับ
นัก ท่องเที่ยว มีมาตรการควบคุมป้องกั นช้างตกมันหรือสัตว์ดุร้ายอาละวาดในพื้นที่โดยมีบุคลากรที่มี
ความรู้ความเข้าใจและมีอุปกรณ์ที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
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แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1 :

การพัฒนาสู่เมืองเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และบริการมูลค่าสูงระดับ
นานาชาติ (Value based economy and high value service
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระดับโลก (World Class Tourism Industry Project) และ
International Sport City
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ

รายละเอียด
การยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันการท่องเที่ยวเชิงอาหารในเมืองท่องเที่ยวหลัก

2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

อาหารเป็นทรัพยากรท่องเที่ยวและวัฒนธรรมที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง และเป็นจุดเด่นของประเทศไทย
เมื่อ พ.ศ. 2558 ภูเก็ต ได้รับการรับรองจากยูเนสโก้ให้เป็น City of Gastronomy ซึ่งการรับรองดังกล่าวจะ
ถูก ประเมินใหม่ทุก 4 ปี จังหวัดภูเก็ ตจึงจาเป็นต้องมีกิ จ กรรมที่สนับสนุนและส่งเสริมการเป็น City of
Gastronomy อย่างสม่าเสมอเพื่อให้สามารถผ่านการรับรองดังกล่าวในการประเมินรอบถัดไปซึ่งจะมีส่วน
ส่งเสริมให้อุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวมีศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศได้
อนึ่ง รายงานเรื่อง Global Report on Food Tourism โดยองค์การการท่องเที่ยวโลกฉบับที่ 2 ในปี
2556 ได้ตอกย้าถึงปรากฏการณ์ “เที่ยวเพื่อกิน” หรือ การท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) ว่า
กาลังจะเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่จะได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นในสังคมนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก สอดคล้อง
กับผลสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยที่พบว่า
การชิมอาหารเป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 87.6 ของกิจกรรมการท่องเที่ย วทั้งหมด
และเป็นไปในทิศทางเดียวกับข้อมูลค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวในด้านการบริการอาหารและเครื่องดื่มที่มีมูลค่า
สูงถึง 4.48 แสนล้านบาทหรือคิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 20 ของรายได้รวมจากภาคการท่องเที่ยว
เมื่อพิจารณาจากทิศทางและแนวโน้มการท่องเที่ยวโลก รัฐบาลไทยชุดปัจจุบันได้พยายามขับเคลื่อนและ
ยกระดับการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงอาหาร โดยเชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์องค์ความรู้ใน
ท้องถิ่น ความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างนวัตกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหารที่ช่วยเพิ่มศักยภาพของ
ชุมชนฐานรากในท้องถิ่น ต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ (Value-added Economy) สาหรับ
ภาคใต้ จังหวัดภูเก็ตถือเป็นเมืองหลักที่มีความเข้มแข็งในด้านการท่องเที่ยว โดยได้รับการประกาศให้เป็นเมือง
Creative City of Gastronomy เป็นแห่งแรกของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนตามกรอบขององค์การ
ยูเ นสโก เมื่ อวั นที่ 11 ธั นวาคม 2558 อย่ างไรก็ ตาม แม้ภู เก็ ตจะมี ค วามพร้อ มในระดับ หนึ่ ง สาหรั บการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอาหาร แต่ยังมีความจาเป็นในการเร่งพัฒนาอัตลัก ษณ์ ส่งเสริมและบริหารจัดการ
อย่างเป็นระบบ มีคุณภาพและความประณีต แปลกใหม่เพื่อดึงดูดใจนักท่องเที่ยวที่เ หนือกว่าแหล่งท่องเที่ยว
คู่แข่ง ทั้งนี้เพื่อรักษาความเป็นผู้นาและขยายส่วนแบ่งการตลาดให้มากขึ้น
1. เพื่อสร้างฐานข้อมูลด้านอาหารในจังหวัดภูเก็ต เช่น ประวัติศาสตร์และศิลปะการปรุงอาหาร
2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมด้านอาหารและการทาธุรกิจสาหรับร้านอาหารขนาดเล็ก
3. เพื่อพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอาหารในจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่ต้นน้า กลางน้า และปลายน้า
4. เพื่อผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงอาหารของจังหวัดภูเก็ตในฐานนะเมืองสร้างสรรค์วิทยาก าร
อาหารโลก
5. เพื่อส่งเสริมกระบวนการผลิตและบริโภคอาหารโดยใช้วัตถุดิบที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมและปลอดภัยต่อ
ผู้บริโภค
1. ได้ฐานข้อมูลด้านอาหารท้องถิ่นของภูเก็ต เช่น ประวัติด้านอาหารในยุคสมัยต่างๆ อาหารกับประเพณี
วิธีการปรุงและวัตถุดิบพื้นเมือง
2. ได้หลักสูตรการจัดการธุรกิจอาหารสาหรับผู้ประกอบการท้องถิ่น เช่น
อาหารปลอดภัย กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์อาหารในสื่ออาหารออนไลน์
การบริหารจัดการธุรกิจ การสื่อสารข้อมูลด้านอาหารโดยภาษาต่างประเทศ
3. ได้เส้นทางท่องเที่ยวเชิงอาหารที่เชื่อมโยง ต้นน้า ถึง ปลายน้า
4. ได้สื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงอาหาร
5. ได้แหล่งผลิตวัตถุดิบสาหรับอาหารที่มีความปลอดภัยสาหรับผู้บริโภค
จังหวัดภูเก็ต
การยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันการท่องเที่ยวเชิงอาหารในเมืองท่องเที่ยวหลัก
จัดตั้งศูนย์ ศึกษาและพัฒ นาข้อ มูลประวัติศ าสตร์ด้านอาหาร ศิลปะ วัฒ นธรรม และวรรณกรรมของ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

5. พื้นที่เป้าหมาย
6. กิจกรรมหลัก
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
หัวข้อ
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.3 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.4 กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.5 กิจกรรมหลักที่ 5
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. หน่วยงานดาเนินงาน
8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต (Output)

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)
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จังหวัดภูเก็ต
4,000,000 บาท
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมด้านอาหารและธุรกิจอาหารในภูมิภาคอันดามัน
3,260,700 บาท
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
การพัฒนาและเผยแพร่เส้นทางท่องเที่ยวเชิงอาหาร
3,534,000 บาท
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์อาหารภูเก็ตสู่ตลาดโลก
3,014,700 บาท
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
ส่งเสริมและพัฒนาวัตถุดิบอาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3,190,600 บาท
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
ปีงบประมาณ 2564
17,000,000 บาท
1) ได้ฐานข้อมูลด้านอาหารท้องถิ่นของภูเก็ต
2) ได้สื่อประชาสัมพันธ์
3) ได้หลักสูตรฝึกอบรมด้านอาหารและร้านอาหาร
4) ได้เส้นทางท่องเที่ยวเชิงอาหาร
5) ได้วัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
1. อาหารภูเก็ตเป็นที่รู้จักมากขึ้นทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ
2. ได้บุคลากรและผู้ประกอบการที่มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจอาหาร
3. เกิดการกระจายรายได้และการสร้างอาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอาหาร ตั้งแต่ต้นน้า ถึง ปลายน้า
4. เกิดการตระหนักรู้และผลิตวัตถุดิบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในธุรกิจอาหาร และลดการใช้วัตถุดิบที่ทาลาย
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจ และความมั่นใจในอาหารภูเก็ต

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
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แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1 :

การพัฒนาสู่เมืองเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และบริการมูลค่าสูงระดับ
นานาชาติ (Value based economy and high value service
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระดับโลก (World Class Tourism Industry Project) และ
International Sport City
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

5. พื้นที่เป้าหมาย

รายละเอียด
พัฒนาระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
อาหารเป็นหนึ่งในปัจจัยที่จาเป็นต่อการดารงชีวิตการบริโภคอาหารที่ไม่สะอาดเป็นสาเหตุสาคัญของ
การเกิดโรคภัยไข้เจ็บ โดยมีเชื้อโรคและสารปนเปื้อนหลายชนิดที่เป็นอันตรายถึงชีวิต หลักสาคัญในการ
เลือกรับประทานอาหารนอกเหนือจากรสชาติอาหารแล้วสิ่งที่ต้องคานึงและพิจารณาควบคู่ไปด้วย คือ
คุณค่าตามหลักโภชนาการ คุณภาพ ความสะอาดและปราศจากสารปนเปื้อน การบริโภคอาหารเพื่อให้ได้
อาหารที่สะอาดปลอดภัยมีคุณค่าตามหลักโภชนาการและปราศจากสารปนเปื้อน อาหารริมทาง (Street
Food) หมายถึง อาหารพร้อมรับประทาน หรือเครื่องดื่มที่มีจาหน่ายริมถนนหรือสาธารณะ มีทั้งซุ้มขาย
อาหาร รถเข็น หาบเร่ แผงลอย หรือรถบรรทุกอาหาร ซึ่งปัจจุบันได้รับความนิยมจากผู้บริโภค จาเป็น ต้อง
มีระบบการดูแลควบคุมตรวจสอบคุณ ภาพความปลอดภัย ของอาหารทุก กระบวนการ ฉะนั้น เพื่อให้
ประชาชนสามารถจัดหาอาหารที่สะอาดปลอดภัยมาบริโภคได้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงจาเป็นต้องมีระบบ
การดูแลควบคุมตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยของอาหาร และดาเนินการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน
ทัว่ ไปสามารถรับทราบข้อมูลและเข้าถึงการบริโภคอาหารที่สะอาดและปลอดภัย
จังหวัดภูเก็ต เป็นเมืองท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกภายใต้ภ าพลักษณ์ของเมืองไข่มุก อันดามัน ที่มี
ศัก ยภาพด้านทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม ทั้งท้องทะเลสีคราม หาดทรายสีทอง นอกจากการมีภูมิ
ประเทศที่เป็นเกาะที่ทาให้ภูเก็ตเติบโตเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญแล้ว ยังเป็นเมืองที่มีมนต์เสน่ห์เรื่องราว
ทางวัฒนธรรมที่สั่งสม หล่อหลอมอยู่ในวิถีชีวิต ประเพณีดั้งเดิมที่สื่อให้เห็นความเป็นศูนย์กลางของความ
เจริญทั้งการค้าและการท่องเที่ยวตั้งแต่อดีต รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้นก็ยังเป็นที่ดึงดูดใจของ
นักท่องเที่ยว ในด้านของสิ่งอานวยความสะดวกที่มีให้บริการอย่างครบครัน มีสถานที่พักที่มีมาตรฐาน
ระดับสากล ร้านอาหาร สถานบันเทิงต่างๆ และที่สาคัญที่สุด คือ จังหวัดภูเก็ตมีเป้าหมายเชิงยุทธสาสตร์
Phuket City Of Gastronomy เป็นยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพอาหารและคุณภาพชีวิตเพื่อนคร
แห่งการท่องเที่ยวด้านอาหาร โดยสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้ประกอบการด้านอาหาร และพัฒนา
ระบบเฝ้าระวังคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร เป็นจังหวัดที่มีระดับมาตรฐานความปลอดภัยใน
ด้านต่างๆสูง สร้างความอุ่นใจให้กับผู้มาเยือนได้อย่างดี และเป็นเป้าหมายการเดินทางของนักท่องเที่ยวทั่ว
โลก ทาให้เป็นแหล่งที่สร้างรายได้ให้กับประเทศปีละหลายแสนล้านบาท เพื่อเป็นการเฝ้าระวังสุขอนามัย
ด้านอาหารปลอดภัย
ตามมาตรฐานสากล พัฒนาศักยภาพและให้ความรู้แก่ ผู้ประกอบกิจ การด้านอาหารตามกฎกระทรวง
สุขลัก ษณะสถานที่จาหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 ผู้บริโภคตระหนักถึงความสาคัญของการเลือกซื้อและ
รับประทานอาหารที่สะอาด ถูกหลักอนามัย สามารถลดอัตราการเจ็บป่วยที่เกิดจากอาหารและน้าเป็นสื่อ
ได้
1. เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยของอาหารและสถานที่จาหน่ายอาหาร
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้สัมผัสอาหารให้สามารถผลิตอาหารที่ปลอดภัยได้ ลดความเสี่ยงในการเกิด
อันตรายและโรคภัยไข้เจ็บที่มีสาเหตุอันเนื่องมาจากการบริโภคอาหารที่ไม่ปลอดภัยของประชาชน
3. เพื่อยกระดับมาตรฐานสถานที่จาหน่ายอาหารให้มีมาตรฐานสู่สากล
4. เพื่อให้สถานที่จาหน่ายอาหารสดและแปรรูปนาอาหารที่ปลอดภัยจากสารปนเปื้อน หรือได้รับอนุญาต
ถูกต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขมาจาหน่าย
5. เพื่อให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์อาหารกลุ่มเสี่ยง/ผลิตภัณฑ์ของฝากในแหล่งท่องเที่ยวสามารถพัฒนา
และปฏิบัติตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องได้ รวมถึงการรักษามาตรฐานได้อย่างต่อเนื่อง
1. จานวนผู้เข้าร่วมอบรมผู้สัมผัสอาหาร จานวน 300 คน
2. จานวนสถานที่จาหน่ายอาหารที่ผ่านเกณฑ์การตรวจมาตรฐานร้านจาหน่ายอาหารตามมาตรฐาน
สุขาภิบาล ร้อยละ 80
3. ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กาหนด (ร้อยละ 80)
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หัวข้อ
6. กิจกรรมหลัก
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. หน่วยงานดาเนินงาน
8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต (Output)

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)
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พัฒนาระบบความปลอดภัยด้านอาหารในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
2,982,600 บาท
นางศุภลักษณ์ ดารงค์เชื้อ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/หน่วยบริการสาธารณสุข
การเฝ้าระวังความปลอดภัยในอาหารจังหวัดภูเก็ต
1,117,400 บาท
1) นางศุภลักษณ์ ดารงค์เชื้อ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
2) นางสาวอโนชา ณ ตะกั่วทุ่ง เภสัชกรชานาญการ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต/ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต/องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น/หน่วยบริการสาธารณสุข
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต/มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
4,100,000 บาท
1. ข้อมูลจานวนผู้เข้าร่วมอบรมผู้สัมผัสอาหารในจังหวัดภูเก็ต
2. ข้อมูลจานวนสถานที่จาหน่ายอาหารที่ผ่านเกณฑ์การตรวจมาตรฐานร้านจาหน่ายอาหารตามมาตรฐาน
สุขาภิบาล ร้อยละ 80 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
3. ผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กาหนด
4. สถานที่ผลิตอาหารถูกต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข
1. ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตและนักท่องเที่ยวได้บริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัยปราศจากสารเคมีและสิ่ง
ปนเปื้อน
2. ประชาชนมีความรู้และพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ถูกต้อง อันจะส่งผลให้มีสุขภาพแข็งแรง และ
ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
3. สถานที่ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสามารถพัฒนาและปฏิบัติตามมาตรฐาน ที่เกี่ยวข้องได้
โดยสามารถรั ก ษามาตรฐานได้ ตลอดเวลาที่ เ ปิ ด กิ จ การ และมี ผ ลการตรวจวิ เ คราะห์ ผ ลิ ตภั ณ ฑ์ ที่ ไ ด้
มาตรฐาน
4. ร้านขายผลิตภัณฑ์ของฝากมีความเข้าใจและสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องมาจาหน่ าย รวมถึงไม่พบ
การจาหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ต้องขออนุญาตโดยไม่ขออนุญาต
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แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1 :

การพั ฒนาสู่ เมื องเศรษฐกิ จเพิ่ มค่ า และบริ การมู ลค่ าสู งระดั บนานาชาติ (Value
based economy and high value service)
แผนงาน 1 : การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระดับโลก (World Class Tourism Industry Project) และ
International Sport City
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

รายละเอียด
ระบบสารสนเทศศาสตร์บริการและท่องเที่ยวอัจฉริยะภูเก็ต
จากข้อมูลเมื่อเดือนตุลาคม 2561 จังหวัดภูเก็ตมีรายได้จากการท่องเที่ยว 37,157.38 ล้านบาท และมี
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของผู้เยี่ย มเยือน 7,575.68 บาท/คน/วัน จากนักท่องเที่ยวประมาณ 1,047,964 คน
นอกจากนี้ประเทศไทยเริ่มมีนโยบาย และมาตรการเร่งกับการให้บริการเชิงสุขภาพมานานกว่า 10 ปี และ
ปรับปรุงตลอดมาทั้งในระดับประเทศและในระดับ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะมุ่งเน้นการการพัฒนาสินค้าและ
บริการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและ
บริการมากขึ้นเพื่อรองรับความต้องการของกลุ่มนักท่องเที่ยว คุณภาพ และกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความ
สนใจเฉพาะด้านโดยมุ่งสู่การเป็นหนึ่งใน “ผู้นาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับภูมิภาค”
โดยนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวมีหลายกลุ่ม ด้วยลักษณะเฉพาะของนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่มแตกต่ างกัน
ดังนั้นพฤติกรรมการท่องเที่ยวและความสนใจของนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่มจะแตกต่างกันด้วย ซึ่งการศึกษา
หารายละเอียดพฤติกรรมเหล่านี้ได้เป็นการศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในรูปแบบความสัมพันธ์ของ
ความสนใจของนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม และหากระบบมีปริมาณข้อมูลเพิ่มขึ้ นในแต่ละปีจะทาให้ระบบมี
ข้อมูลในการวิเคราะห์มากขึ้น หลากหลายโดเมน หลายกลุ่มนักท่องเที่ยวซึ่งจะนาไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูล
หลากหลายด้านในอนาคต เช่น Forecasting system (ระบบการพยากรณ์) Travel planning system
(ระบบการวางแผนการเดินทาง)
ในการนาวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวจาเป็นต้องอาศัยนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านปัญญาประดิษฐ์
(Artificial Intelligence) วิ ท ยาการข้ อ มู ล (Data Science) วิ ศ วกรรมซอฟต์ แ วร์ (Software
Engineering) การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing) รวมถึงศาสตร์ทางด้าน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Tourism Domain) เพื่อให้การทางานร่วมกันระหว่างนักวิจัยเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและสามารถขับเคลื่อนผลงานวิจัยให้นาไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและ
ชุมชน วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์จึงมีแนวคิดในการจัดทาโครงการสารสนเทศศาสตร์ด้านบริการและการ
ท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตสาหรับให้บริการและวิเคราะห์ข้อมูลทางการท่องเที่ยว หากมีการศึกษาจานวน
นักท่องเที่ยวที่สามารถรองรับได้แต่ละพื้นที่บนพื้นฐานการวิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวแล้ว จะช่วยให้
การบริหารจัดการสถานที่ท่องเที่ยวเป็นไปด้ วยความมั่นคง และยั่งยืนยิ่งขึ้น นาไปสู่การท่องเที่ยวอย่างมี
คุณภาพและมีมูลค่าสูงดังนี้
1. การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวและการบริการ โครงการนี้จะมุ่งเน้นใน
การเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถเพื่อใช้ในการแข่งขันของธุรกิจ การท่องเที่ย วและการบริการใน
ระดับชุมชน ภูมิภาคและประเทศ โดยมีการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ผ่านงานวิจัย รวมทั้งมีการถ่ายทอด
เทคโนโลยีให้แก่ชุมชน หน่วยงานรัฐ และผู้ประกอบการ
2. การเพิ่มความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ในด้านการท่องเที่ยวและการบริการ กิจกรรมที่ช่วยเพิ่ม
ความสามารถของนักวิจัยในการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่มีอยู่จริง ภายใต้บริบทและสถานการณ์ที่เป็น
ปัจ จุ บันและมีก ารเปลี่ย นแปลงตลอดเวลา จะมีก ารถ่ ายทอดองค์ ความรู้ กระบวนการ ข้อ มูล และ
เทคโนโลยีเหล่านี้ยังสามารถถูกบูรณาและทางานร่วมกันกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วย
3. การรองรับการขยายตัวของบริการด้านการท่องเที่ยว และ Startupเป็นศูนย์การรวบรวมข้อมูล
ด้านบริการและท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้บริการแก่หน่วยงานรัฐ ผู้ประกอบการและชุมขน รวมถึง
สร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อ Startup ทางด้านการท่องเที่ยว
4. การรองรับเทคโนโลยีการให้บริการข้ อมูลด้านสารสนเทศศาสตร์การท่องเที่ยว จะให้บริการและ
วิเคราะห์ข้อมูลทางการท่องเที่ยวให้มีความครบถ้วน รวดเร็ว ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้วยปัญญาประดิษฐ์
(Artificial Intelligence) การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing) จาก
คลังข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และการบริการการ
ท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ และให้คาปรึกษาและคาแนะนาเกี่ยวกับข้อมูลและสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อ
การดาเนินธุรกิจ เสนอแนะให้คาแนะนาเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดภูเก็ตและโครงการที่เกี่ยวข้อง
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3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

5. พื้นที่เป้าหมาย
6. กิจกรรมหลัก
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.2 กิจกรรมหลักที่ 2
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กับบริการและการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
5. การส่งเสริมศักยภาพในการพัฒนาโปรแกรมเพื่อรองรับการใช้งานรูปแบบใหม่ รวมถึงการสร้าง
ความปลอดภั ย ที่ สูง ขึ้ น จะช่ว ยมุ่ งเน้ น ในการใช้ แ ละการพั ฒ นาโปรแกรมประยุ ก ต์ โ ดยใช้เ ทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์เพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวั ตกรรมข้อมูลเพื่อการท่องเที่ยวและการบริการ และ
การบูรณาการข้อมูลเพื่อความปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยวให้สูงขึ้น
6. ศึกษาข้อมูลเชิงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมความสนใจของ
นั ก ท่ อ งเที่ ย ว และใช้ ใ นการวางแผนรวมถึ ง การจั ด การแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ มี คุ ณ ภาพเพื่ อ ยกระดั บ ขี ด
ความสามารถในการแข่งขัน โดยนาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในกระบวนการต่างๆ ซึ่งมีตัวชี้วัดเป็นความพึง
พอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว
1. สร้างระบบในการรวบรวมข้อมูลด้านบริการและท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้บริการแก่หน่วยงานรัฐ
ผู้ประกอบการ ชุมชน และนักท่องเที่ยว
2. เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นวิ จั ย และพั ฒ นาในด้ า นการท่ อ งเที่ ย วและการบริ ก ารให้ บ ริ ก ารแก่ ห น่ ว ยงานรั ฐ
ผู้ประกอบการและชุมชน
3. พัฒนาทักษะของเจ้าหน้าที่ในการสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนในแหล่งท่องเที่ยว
4. สร้างระบบการจัดการข้อร้องเรียนต่อแหล่งท่องเที่ยว
1. คลังข้อมูลสาหรับระบบวิเคราะห์พฤติกรรมความสนใจของนักท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต
2. ระบบสารสนเทศสาหรับการวิเคราะห์พฤติกรรมความสนใจของนักท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต
3. ระบบสนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจในการรองรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วกลุ่ ม เป้ า หมายบนพื้ น ฐานการวิ เ คราะห์
พฤติกรรมความสนใจของนักท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต
4. ข้อร้องเรียนและความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวได้รับการตอบสนองไม่น้อยกว่า 50%
5. ข้อร้องเรียนและความคิดเห็นนาไปสู่การปรับปรุงคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม
จังหวัดภูเก็ต สถานประกอบการ เช่น โรงแรม ร้านค้า ธุรกิจบริการ ภาครัฐ เช่น การท่องเที่ยงแห่ง
ประเทศไทย รัฐวิสาหกิจ เช่น การท่าอากาศยานภูเก็ต
คลังข้อมูลสาหรับระบบวิเคราะห์พฤติกรรมความสนใจของนักท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต
23,800,000 บาท
ดร.กาญจนา เหล่าเส็น 08-1368-6477 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
ยกระดับมูลค่าเพิ่มให้กับแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต
Data for Decision maker Showcase มีรายละเอียดดังนี้
- พัฒนาต้นแบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ(Demo version)เพื่อแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงาน
ภาครัฐ
- จัดประชุมนาเสนอต้นแบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจให้กับหน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
- ระดมความคิดเห็นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ (Beta Version)
-ลงนามความร่วมมือเพื่อจัดตั้งเครือข่ายผู้บริหารแหล่งท่องเที่ยว
การพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจสาหรับผู้บริหารแหล่งท่องเที่ยว
-วิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวข้อง เช่น (PTEI I-III, ATBI)
-Retrieveและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในแต่ละแหล่งท่องเที่ยวจาก Online Platform, Social media
ในบริบท อนุกรมเวลา (Time Series) ภาคตัดขวาง (Cross sectional) ข้อมูลช่วงยาว (Panel data)
-ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบการบริหารแหล่งท่องเที่ยวในการพัฒนาฐานข้อมูลและรูปแบบ
การนาเสนอข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
-ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการอ้างความเป็นผู้จัดการแหล่งท่องเที่ยวใน Google business listing,
Trip advisor
การพัฒนาทักษะการใช้ฐานข้อมูลและการสื่อสารเพื่อการจัดการปัญหาข้อร้องเรียน/ความคิดเห็นจาก
นักท่องเที่ยวต่อแหล่งท่องเที่ยวจาแนกตามพื้นที่

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
หัวข้อ

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. หน่วยงานดาเนินงาน
8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต (Output)

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)
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รายละเอียด
-อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ (Data for decision maker)
-อบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารพร้อมมอบต้นแบบ (Template)เพื่อการตอบข้อ
ร้องเรียนและตอบสนองต่อความคิดเห็นจากนักท่องเที่ยว (Complaint management) อย่างมี
ประสิทธิภาพ
-ประเมินประสิทธิภาพการตอบสนองข้อร้องเรียนของหน่วยงานท้องถิ่นที่รับผิดชอบแหล่งท่องเที่ยว (ราย
จะจาแนกตามแหล่งท่องเที่ยวที่
การร่วมพัฒนาระบบการสื่อสารเพื่อตอบสนองต่อ ข้อร้องเรียน/ความคิดเห็น/ข้อสงสัยแบบอัตโนมัติ
กับหน่วยงานที่บริหารแหล่งท่องเที่ยว
-ร่วมจัดจ้าง จัดซื้อ จัดหา/พัฒนา Chatbot กับหน่วยงานที่บริหารแหล่งท่องเที่ยว
-ติดตั้งระบบสาหรับการ Train Chatbot และการบริหารจัดการข้อมูลความรู้ที่เหมาะสม (Chatbot
training Portal)เพื่อให้Chatbotสามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
-ติดตั้งระบบเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลประวัติการโต้ตอบของ Chatbot กับผู้ใช้งาน (Chat log analytics)
ช่วยให้เข้าใจพฤติกรรม ความต้องการของผู้ใช้งานตลอดจนเพื่อเป็นข้อมูลการพัฒนา Chatbot ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
6,200,000 บาท
ดร.ชยานนท์ ภู่เจริญ คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระยะเวลา 1 ปี
30,000,000 บาท
1. คลังข้อมูลสาหรับระบบวิเคราะห์พฤติกรรมความสนใจของนักท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต
2. ระบบสารสนเทศสาหรับการวิเคราะห์พฤติกรรมความสนใจของนักท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต
3. ระบบสนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจในการรองรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วกลุ่ ม เป้ า หมายบนพื้ น ฐานการวิ เ คราะห์
พฤติกรรมความสนใจของนักท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต
4. ระบบการจัดการข้อร้องเรียนต่อแหล่งท่องเที่ยว
5.บุคลากรภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแหล่งท่องเที่ยวผ่านการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ภาคประชาชน : มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในระยะยาวเหมาะสมกับทรัพยากรที่มีอยู่ ทั้งทรัพยากรทาง
ธรรมชาติและการให้บริการ
ภาคธุรกิจ: ผู้ประกอบการรายเล็ก สามารถเติบโต ก่อให้เกิดการกระจายรายได้ทั่วถึง ผู้ประกอบการราย
ใหญ่สามารถขยายขีดความสามารถในการรองรับจานวนนักท่องเที่ยวตามพื้นที่นั้น ๆ
ภาครัฐ: วางแผนเพื่อปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของจังหวัดเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่
นักท่องเที่ยว : นักท่องเที่ยวเกิดความสุขและความประทับใจในการท่องเที่ยวทาให้เกิดการท่องเที่ยวอย่าง
มีคุณภาพ
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แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1 : การพัฒนาสู่เมืองเศรษฐกิจเพิ่มค่า และบริการมูลค่า สูงระดับนานาชาติ (Value
based economy and high value service)
แผนงานที่ 2 : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนและสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพในการแข่งขันของจังหวัดภูเก็ต
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

5. พื้นที่เป้าหมาย
6. กิจกรรมหลัก
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. หน่วยงานดาเนินงาน
8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต (Output)
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

รายละเอียด
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแพะครบวงจรและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดภูเก็ต
เนื่องจากแพะนม – แพะเนื้อ เป็นสัตว์เศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร เป็นที่นิยมของผู้บริโภค
มุสลิม และของบุคคลทั่วไป รวมทั้งนักท่องเที่ยว ต่างประเทศ ซึ่งจังหวัดภูเก็ตมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้า
มาแต่ละปี จานวนมาก โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลาง ซึ่ งนิยมบริโภคอาหารที่ประกอบจาก
เนื้อแพะ และนมแพะ ซึ่ง มีรสชาติที่ เป็นเอกลั ก ษณ์ และคุณ ค่า ทางโภชนาการที่ดีต่ อสุข ภาพ และมี
แนวโน้มการบริโภคเพิ่มขึ้น ทาให้ปริมาณแพะในพื้นที่ไม่เพียงพอ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมอาชีพทางเลือก
ให้กับเกษตรกร ทดแทนอาชีพทางเกษตรอย่าง อื่นที่ ราคาผลผลิตตกต่า
กอรปกับการเลี้ยงแพะเชิง
พาณิชย์นั้นใช้พื้นที่น้อย เหมาะกับการถือครองพื้นที่ทากิ นของเกษตรกรของจังหวัดภูเก็ต จึงมีความ
จาเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ และนาเทคโนโลยีมาใช้ในการลดต้นทุน
และเพิ่มผลผลิต รวมทั้งการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากแพะ ตอบสนองความต้องการของตลาดที่กาลังเติบโต
และเพิ่มช่องการทางตลาด เพิ่มมูลค่าการผลิตทางการเกษตร โดยใช้หลัก การตลาดนาการผลิต
1. ผลิตแพะคุณภาพดีให้เพียงพอ
2. พัฒนาฟาร์มให้ได้มาตรฐานตามที่กรมปศุสัตว์กาหนด
3. พัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์แพะนม – แพะเนื้อ ให้ได้มาตรฐานสากล สร้างมาตรฐานสินค้าและเอกลักษณ์
เฉพาะสินค้า ของจังหวัดภูเก็ต
4. เพิ่มช่องทางการตลาดและสร้างมูลค่าเพิ่ม
5. เชื่องโยงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดภูเก็ต
1. เกษตรกรเข้าร่วมโครงการจานวน 5 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
2. เพิ่มปริมาณแพะพันธุ์ดี โดยใช้เทคโนโลยี ร้อยละ 60
3. พัฒนาฟาร์มมาตรฐานต้นแบบ 5 ฟาร์ม
4. พัฒนากระบวนการผลิตแพะ การแปรรูปผลิตภัณฑ์แพะต้นแบบ 1 กลุ่ม
5. มีสินค้าแปรรูปผลิตภัณฑ์มีแบรนด์ และเอกลักษณ์เฉพาะไม่น้อยกว่า 5 ผลิตภัณฑ์
จังหวัดภูเก็ต
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแพะครบวงจรและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดภูเก็ต
1.เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาการผลิตแพะนม – แพะเนื้อ งบประมาณ 4,832,800 บาท
2.พัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากแพะนม – แพะเนื้อ งบประมาณ 3,543,000 บาท
3.พัฒนาระบบการผลิต การตลาดโดยฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์แบรนด์ของ
ผลิตภัณฑ์ งบประมาณ 2,249,820 บาท
10,625,620 บาท
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
10,625,620 บาท (สิบล้านหกแสนสองหมื่นห้าพันหกร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
1. มีแพะนม – แพะเนื้อ พันธุ์ดี เพิ่มขึ้น ร้อยละ 60
2. พัฒนาฟาร์มมาตรฐานต้นแบบ 5 ฟาร์ม ของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดภูเก็ต
3. มีสินค้าแปรรูปผลิตภัณฑ์มีแบรนด์ และเอกลักษณ์เฉพาะไม่น้อยกว่า 5 ผลิตภัณฑ์
1. มีผลผลิตเพิ่มขึ้น และเพียงพอต่อการบริโภคของประชาชน และนักท่องเที่ยว
2. มีผลิตภัณฑ์จากแพะ นมแพะ ที่มีคุณภาพออกส่งท้องตลาด เป็นที่รู้จักกับนักท่องเที่ยว และผู้บริโภค
ทั่วไป
3. เพิ่มช่องทางการตลาด และเพิ่มมูลค่าผลผลิต
4. เกษตรกรและผู้ประกอบการมีความมั่นคงในอาชีพ
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แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1 : การพัฒนาสู่เมืองเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และบริการมูลค่าสูงระดับ
นานาชาติ (Value based economy and high value service)
แผนงานที่ 2 : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนและสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพในการแข่งขันของจังหวัดภูเก็ต
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

5. พื้นที่เป้าหมาย
6. กิจกรรมหลัก
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมเกษตร ให้มีศักยภาพในการแข่งขัน และสนับสนุน
การท่องเที่ยว
เกษตรกรรมทุกสาขา เป็นหัวใจสาคัญของการพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคงและยั่งยืน รัฐบาลได้ให้
ความสาคัญงานด้านการเกษตรโดยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 –
2564) มีการน้อมนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับทุนทางสังคมและบริบท
ของพื้นที่ บนฐานการใช้ภูมิปัญญา องค์ความรู้ทางวิชาการและนวัตกรรม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และแข่งขันได้ อย่าง
ยั่งยืน และยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน หน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรจังหวัดภูเก็ตปี 2561-2565
โดยเชื่อมโยงนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต และนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดทา
แผนงานโครงการที่สอดคล้องกั บศักยภาพจังหวัดภูเก็ต เนื่องจากมีจุดแข็งและโอกาสที่ดีหลายด้านที่
สนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตร ได้แก่ จังหวัดภูเก็ตเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สาคัญระดับโลก เกิด
การขยายตัวของ ภาคการท่องเที่ยวและบริการอย่างต่อเนื่อง มีนักท่องเที่ยวเข้ามาอยู่อาศัยชั่วคราวและ
ท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า 10 ล้านคนในแต่ละปี ภูเก็ตเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหารของ
องค์การยูเนสโก้ เกษตรกรมีทักษะสูงด้านการผลิตและการตลาดหลายรูปแบบ แต่มีข้อจากัดหลายด้าน
เช่น การผลิตด้านการเกษตรมีแนวโน้ มลดลงเนื่องจากการขยายตัวของเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ ทาให้
ปริมาณผลผลิตทางการเกษตรที่ผลิตได้ในพื้นที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด เกษตรกรส่วนใหญ่
อยู่ในวัยผู้สูงอายุ เยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจอาชีพการเกษตรน้อยลง แต่มีกระแสความต้องการ
สุขภาพที่ดีมีอายุยืนมากขึ้น ดังนั้นจึงเป็นความท้าทายของจังหวัดภูเก็ต จาเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิ ต และตลาดสิ น ค้ า เกษตร ควบคู่ ก ารพั ฒ นาภาคการท่ อ งเที่ ย วและบริ ก าร การพั ฒ นาสิ น ค้ า ทาง
การเกษตรทั้งที่เป็นสินค้าหลักและสินค้าเกษตรทางเลือกใหม่ ต้องเป็นสินค้าที่มีคุณค่า มีมูลค่าเพิ่มขึ้น มี
คุณภาพมาตรฐานที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค สามารถแข่งขันได้ทั้งตลาดภายในและต่างประเทศ
เป็นการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ผลิต ผู้ประกอบการของจังหวัดภูเก็ต อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งเป็น
แรงจูงใจให้เยาวชน/คนรุ่นใหม่ ให้ความสนใจสืบทอดการประกอบอาชีพเกษตร และ สินค้าเกษตรหลักใน
การดาเนินงานโครงการ คือ แพะ กุ้งมังกร สับปะรดภูเก็ ต และสินค้าเกษตรทางเลือกใหม่ เป็นสินค้า
เกษตรชนิดอื่นที่สามารถต่อยอดการพัฒนาสร้างรายได้เพิ่มขึ้นและสนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตได้
อย่างยั่งยืน
1. เพื่อพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร(แพะ กุ้งมังกร สับปะรดภูเก็ตและสินค้าเกษตรทางเลือกใหม่) และ
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ให้มีศักยภาพในการแข่งขัน เป็นสินค้ามูลค่าสูงและมีคุณค่า
2. เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิ จ ให้เกษตรกรผู้ผลิต เกษตรกรรุ่นใหม่และผู้ประกอบการสินค้าเกษตร
มีศักยภาพในการแข่งขันเป็นมูลค่าสูงและมีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น
1. สินค้าเกษตร (แพะ กุ้งมังกร สับปะรดภูเก็ต และสินค้าเกษตรทางเลือกใหม่) ได้รับการพัฒนาให้เป็น
สินค้ามูลค่าสูงของจังหวัด จานวนไม่น้อยกว่า 5 ชนิด
2. เกษตรกรผู้ผลิต เกษตรกรรุ่นใหม่ และผู้ประกอบการสินค้าเกษตร (แพะ กุ้งมังกร สับปะรดภูเก็ต
และสินค้าเกษตรทางเลือกใหม่) อย่างน้อยร้อยละ 50 มีรายได้เพิ่มขึ้น
อาเภอถลาง / อาเภอเมืองภูเก็ต / อาเภอกะทู้
พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพในการแข่งขัน (แพะ กุ้งมังกร สับปะรดภูเก็ต และสินค้า
เกษตรทางเลือกใหม่)
15,777,130 บาท
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต/สานักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต/สานักงานประมงจังหวัดภูเก็ต/ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งเขต 5(ภูเก็ต) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต
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หัวข้อ
6.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.3 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.4 กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. หน่วยงานดาเนินงาน

8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต (Output)

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)
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รายละเอียด
สร้างนวัตกรรมเกษตรเพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางอาหาร
2,074,180 บาท
สานักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต, สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต สานักงานประมงจังหวัดภูเก็ต,
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดภูเก็ต
เกษตรผสมผสานสู่ความยั่งยืน
378,200 บาท
สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ,สถานีพัฒนาที่ดิน, ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต
การติดตามประเมินผลและสรุปผลการดาเนินงานโครงการ
21,990 บาท
สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต
สานักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต,สานักงานประมงจังหวัดภูเก็ต,สานักงาน
ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต,ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง
เขต 5 (ภูเก็ต), ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต, สานักงาน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต, สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดภูเก็ต,
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
18,251,500 บาท
ผลผลิต
1. จังหวัดภูเก็ตมีสินค้าเกษตร (แพะ,กุ้งมังกร สับปะรดภูเก็ตและสินค้าเกษตรทางเลือกใหม่) ที่มี
ศักยภาพและสามารถแข่งขันได้
2. เกษตรกรและผู้ประกอบการ มีบรรจุภัณ ฑ์ที่เหมาะสมและหรือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่ม
มูลค่าสินค้าเกษตร (แพะ กุ้งมังกร สับปะรดภูเก็ต และสินค้าเกษตรทางเลือก
3. มีช่องทางการตลาดและรูปแบบการจาหน่ายสินค้าเกษตร (แพะ กุ้งมังกร สับปะรดภูเก็ต และ สินค้า
เกษตรทางเลือกใหม่) เพิ่มขึ้น
ผลลัพธ์
1. เกษตรกร และผู้ประกอบการด้านสินค้าเกษตร (แพะ,กุ้งมังกร สับปะรดภูเก็ต และสินค้าเกษตร
ทางเลือกใหม่) มีรายได้เพิ่มขึ้น
2. สินค้าเกษตร (แพะ,กุ้งมังกร,สับปะรดภูเก็ต และสินค้าเกษตรทางเลือกใหม่) มีคุณภาพ มีคุณค่า มี
มูลค่าสูงและสามารถแข่งขันได้
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แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1 : การพัฒนาสู่เมืองเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และบริการมูลค่าสูงระดับ
นานาชาติ (Value based economy and high value service)
แผนงานที่ 2 : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนและสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพในการแข่งขันของจังหวัดภูเก็ต
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
5. พื้นที่เป้าหมาย
6. กิจกรรมหลัก
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. หน่วยงานดาเนินงาน
8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต (Output)
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

รายละเอียด
ส่งเสริมพัฒนากลไกการตลาด ผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ตามยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มติคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี ได้
กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน โดยมุ่งการเพิ่ม
ขีดความสามารถผู้ประกอบการ ให้ มีศักยภาพในการผลิต การส่งเสริมช่องทางการพัฒนาการจาหน่ายสินค้าและ
ประกอบกับแนวนโยบายทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ต้องการยกระดับศักยภาพ
การแข่งขัน และหลุดพันกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง และในส่วนของแผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ตได้กาหนดแนว
ทางการพัฒนาศักยภาพจังหวัด โดยมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากการท่องเที่ยวระดับสากลเร่ง
ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวระดับโลก กาหนดทิศทางการท่องเที่ยวภูเก็ตสู่ความ
ร่วมมือระดับโลก สนับสนุนการท่องเที่ย วภูเก็ตควบคู่กับการพัฒนาคุณ ภาพชีวิต สังคม วัฒนธรรม สินค้าและ
บริการ สิ่งแวดล้อมผ่านการมีส่วนร่วมของภาคีทุกภาคส่วนในทุกระดับให้มีความพร้อม ในการขยายตัวของจังหวัด
เพื่อเป็นจังหวัดที่พัฒนาแล้ว ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาส่งเสริมศัก ยภาพกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์
OTOP ของจังหวัดภู เก็ ต ให้มีความพร้อมในการพัฒนาผลิตภั ณ ฑ์ OTOP สู่มาตรฐานสากล การเพิ่มช่องทาง
การตลาด การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาศักยภาพขององค์ความรู้ที่ได้มาตรฐาน ให้สอดคล้องกับการขยายตัวเป็น
เมืองท่องเที่ยวระดับโลกของจังหวัดภูเก็ต จึงได้จัดทาโครงการส่งเสริมพัฒนากลไกการตลาดผลิตภั ณฑ์ OTOP
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวขึ้นมา
1. เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มช่องทางการจาหน่ายสินค้า OTOP ให้มียอดจาหน่ายที่สูงขึ้นตามนโยบาย
ของรัฐบาล
2. เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้า OTOP ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการ
ผลิต/จาหน่าย/เรียนรู้ การผลิตและการพัฒนาสินค้า OTOP เพิ่มมากขึ้น
3. เพื่อส่งเสริมเผยแพร่ประชุมสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ OTOP เชิงรุก
1. สามารถเพิ่มยอดจาหน่ายสินค้า OTOP ให้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 จากฐานจาหน่ายปี 2563
2. มีกิจกรรมจัดแสดง สาธิตและจาหน่ายสินค้า OTOP สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนสองครั้ง
3. มีการประชาสัมพันธ์ OTOP เชิงรุกอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2563
จังหวัดภูเก็ต
จัดแสดง สาธิต OTOP Phuket ในงานเทศกาลของจังหวัดภูเก็ต
336,600 บาท
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต
จัดงานมหกรรม OTOP Phuket
2,162,000 บาท
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2,498,600 บาท
1. จั ดกิ จ กรรมพั ฒนากลไกการตลาด โดยจั ดกิ จ กรรมเพื่ อสาธิ ต จัด แสดงและจาหน่ ายสิน ค้า OTOP สิน ค้ า
ผลิตภัณฑ์ชุมชน จานวน 2 ครั้ง ส่งผลให้ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ มีรายได้เพิ่มขึ้น
2. สินค้า OTOP มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการสินค้า OTOP มีการพัฒนาสินค้าที่ได้มาตรฐาน มีช่องทางการจาหน่ายสินค้าอย่างต่อเนื่อง
เกิดรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนส่งผลให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
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แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1 : การพัฒนาสู่เมืองเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และบริการมูลค่าสูงระดับนานาชาติ
(Value based economy and high value service)
แผนงานที่ 4 : เมืองบริการทางการแพทย์ระดับนานาชาติ (International Medical city)
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
5. พื้นที่เป้าหมาย
6. กิจกรรมหลัก
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. หน่วยงานดาเนินงาน
8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต (Output)
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

รายละเอียด
พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณสุขทางทะเลเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวบริเวณสามเหลี่ยมอันดามัน มีแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรม
การท่องเที่ยวมากมายหลายประเภททั้งบนเกาะภูเก็ตซึ่งมีจุดขายหลัก คือ ชายหาดทราย และกิจกรรม
การท่อ งเที่ ย วต่างๆ โดยเฉพาะกิ จ กรรมบั นเทิ ง นันทนาการและกี ฬ าทางน้ า และการเชื่ อมโยงการ
ท่องเที่ยวกับเกาะบริวารโดยรอบและเกาะในจังหวัดใกล้เคียง มีแ หล่งดาน้าบริเวณเกาะใกล้เคียง มีทั้ง
กิจกรรมดาน้าตื้นและดาน้าลึก ได้แก่ หมู่เกาะราชา เกาะเฮ เกาะไม้ท่อนหินหมูสังนอกและหินหมูสังใน
(Anemone Reef และ Shark Point) จึงทาให้มีประชาชน และนักท่องเที่ยวจานวนมาก ที่ให้ความสนใจ
ในการทากิจกรรมทางทะเล รวมไปถึงการประกอบอาชีพที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการคมนาคมทางทะเลได้
การให้ความสาคัญกับงานด้านสาธารณสุขทางทะเลจึงมีความจาเป็นที่จะช่วยป้องกัน และลดอัตราการ
เสียชีวิตของประชาชนและนักท่องเที่ยว รวมไปถึงการดูแล คุ้มครองสุขภาพแก่ทุกคน ในพื้นที่ทาง
ทะเลอย่างมีคุณภาพ หนุนเสริมขีดความสามารถของประเทศ บูรณาการเครือข่ายการดูแลช่วยเหลือ
ประชาชนและนักท่องเที่ยว ในภาวะวิกฤติฉุกเฉินด้านการสาธารณสุขทางทะเลอย่างมีประสิทธิภาพ
ในแต่ละปี จะมีอุบัติเหตุจากการจมน้าและเสียชีวิตของนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ โดยในปี
2560 มีอุบัติเหตุจ มน้า 151 ราย เสีย ชีวิต 24 ราย และปี 2561 จมน้า 213 ราย เสีย ชีวิต 13 ราย
รวมทั้งในปี 2561 มีอุบัติเหตุเรือท่องเที่ยวล่ม(เรือฟีนิกซ์) ทาให้มีนักท่องเที่ยวชาวจีนเสียชีวิตในครั้งนั้นถึง
47 ราย
นอกจากนี้ ยังมีภัยจากการคมนาคมทางทะเล เช่น เรือโดนกัน ไฟไหม้เรือ เรือล่ มเนื่องจากคลื่นลม
แรง อุบัติเหตุจากโดนใบพัดเรือ เป็นต้น ทาให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตในแต่ละเหตุการณ์ 2-5 ราย/ปี
เพื่ อ พั ฒ นาระบบการแพทย์ ฉุ ก เฉิ น และธารณสุ ข ทางทะเลเพื่ อ การท่ อ งเที่ ย วของจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ให้ มี
ประสิทธิภาพ ลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางทะเล
จานวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางทะเลลดลง ร้อยละ 10
จังหวัดภูเก็ต
การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อการท่องเที่ยว
20,295,000 บาท
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต , โรงพยาบาลถลาง , โรงพยาบาลป่าตอง,กองบังคับการตารวจน้า
พัฒนาทักษะของบุคลากรที่ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล
1,400,000 บาท
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต , โรงพยาบาลถลาง , โรงพยาบาลป่าตอง ,กองบังคับการตารวจน้า
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
21,695,000 บาท
1. มีอุปกรณ์และเครื่องมือในการช่วยชีวิตผู้ประสบภัยทางทะเล
2. บุคลากรที่ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยมีความรู้และทักษะในการช่วย
ยกระดับมาตรฐานการบริการสาธารณสุขทางทะเล ทั้งด้านเครื่องมือ อุปกรณ์และบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ
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แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 2 : การพัฒนาเมืองเพื่อรองรับการเติบโตที่ทันสมัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Smart City)
แผนงานที่ 5 : การพัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคม และโลจิสติกส์ทางทะเล-ทางบก
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
5. พื้นที่เป้าหมาย
6. กิจกรรมหลัก
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. หน่วยงานดาเนินงาน
8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต (Output)
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

รายละเอียด
ยกระดับความปลอดภัยบริเวณชุมชน สถานศึกษาและ ศาสนสถาน ริมถนนสายหลัก
มีความสาคัญเร่งด่วน จาเป็นที่ต้องดาเนินโครงการ ตามหลักการและเหตุผล ในการพัฒนาเมืองน่าอยู่
เพื่อพัฒนาศูนย์กลางของเมืองเพิ่มขึ้น โดยจังหวัดภูเก็ตได้เลือกอาเภอถลาง เป็นอาเภอของการพัฒนา
1. เพื่อพัฒนาศูนย์กลางของเมืองเพิ่มขึ้น
2. เพื่อพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทางถนน รองรับการพัฒนาเมืองถลาง
3.เพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณโดยรอบ สนามบินนานาชาติภูเก็ต ในการรองรับการเดินทางเชื่อมต่อสู่นานาชาติ
และภายในกลุ่มจังหวัดฯ
การพัฒนาศูนย์กลางให้อาเภอถลางเป็นจุดรองรับการพัฒนาศูนย์กลางเมืองใหม่ โดยมีสนามบินนานาชาติ
เป็นจุดกลาง เชื่อมต่อ และขยายออกของเมือง เป็นตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการที่สามารถวัดผลสาเร็จ
ได้เป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่กาหนดเมื่อดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
จังหวัดภูเก็ต
ก่อสร้างยกระดับความปลอดภัย บริเวณชุมชน สถานศึกษาและ ศาสนสถาน ริมถนนสายหลัก ทาง
หลวงหมายเลข 402 ตอน โคกกลอย – หมากปรก ระหว่าง กม.14+800 – กม.15+800
30,000,000 บาท
แขวงทางหลวงภูเก็ต
แขวงทางหลวงภูเก็ต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
30,000,000 บาท
การเดินทางเข้า – ออก เข้าสู่ตัวเมืองและแหล่งท่องเที่ยวนานาชาติทางทะเล บนเส้นทางหลวง มีความ
สะดวกและปลอดภัยสูง สร้างความมั่นใจต่อนักท่องเที่ยวให้เดินทางมากกว่าร้อยละ 90
1) การใช้เส้นทางสัญจรไป-มาของประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น ลดปัญหา
การเกิดอุบัติเหตุต่อชุมชน
2) สภาพทางกายภาพและการมองเห็น การกระตุ้นเตือน ต่อผู้ใช้ทางดีขึ้น และลดการตัดกระแส ระหว่าง
รถในชุมชน กับรถที่เดินทางผ่านชุมชน สร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว
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แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นพัฒนาจังหวัดที่ 2 : การพัฒนาเมืองรองรับการเติบโตที่ทันสมัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Smart City)
แผนงานที่ 7 : ภูเก็ต เกาะสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Phuket Clean & Green Island)
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
5. พื้นที่เป้าหมาย
6. กิจกรรมหลัก
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. หน่วยงานดาเนินงาน
8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต (Output)
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

รายละเอียด
ต้นแบบผลิตภัณฑ์ ถาดไข่ไก่ รองเท้าใช้ในห้องพักโรงแรม แผ่นดูดซับเสียง และสินค้าท่องเที่ยวอื่นๆ จาก
ขยะมะพร้าวอ่อนเพื่อพัฒนาจังหวัดรองรับการเติบโตที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
จังหวัดภูเก็ต ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกโดยมีรายได้จากการท่องเที่ยวสูงเป็นลาดับที่สองของ
ประเทศ (พ.ศ.2561 ทารายได้ 449,000 ล้านบาท) และมีจานวนนักท่องเที่ยวสูงเป็นลาดับ 2 ของ
ประเทศ (พ.ศ. 2561 จานวน 14.4 ล้านคน) จึงมีประชากรแฝงทั้งนักท่องเที่ยวและแรงงานต่างถิ่นจานวน
มากในพื้นที่ ทาให้เกิดขยะจานวนมาก เช่น เทศบาลป่าตองซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของจังหวัด
ภูเก็ต มีขยะมากถึง 140 - 150 ตัน และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และกว่าร้อยละ 60 ของขยะ
ในจังหวัด ภูเก็ ต คือ ขยะอินทรีย์ โดยเฉพาะผลมะพร้าวอ่อ นซึ่งนัก ท่อ งเที่ย วนิย มบริโ ภค เฉพาะเขต
เทศบาลเมืองป่าตอง พบว่า ขยะเปลือกมะพร้าวอ่อน ก็มีมากถึงวันละ 3-4 ตัน หรือ วันละกว่า 3,000
ลูก แม้ว่า เทศบาลฯ จะมีแนวทางจัดการโดยการแยกขยะเปลือกมะพร้าวมาทาปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดปริมาณ
ขยะที่จะต้องส่งไปเข้าเตาเผา แต่ไม่สามารถจัดการได้หมดเนื่องจากปุ๋ยอินทรีย์ต้องใช้ระยะเวลาในการ
ย่อยสลายนาน ทาให้มี ขยะมะพร้าวอ่อนตกค้างจานวนมาก และหากนาขยะมะพร้าวอ่อนในส่วนที่
เหลือดังกล่าวส่งเข้าเตาเผา ก็จะเป็นภาระค่าใช้จ่ายที่ภาครัฐต้องแบกรับ
ดังนั้นโครงการนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้ขยะผลมะพร้าวอ่อนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อผลิตสินค้า
อุปโภค สร้างประโยชน์เชิงพาณิชย์เพิ่มเติม ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน เช่น ถาดไข่ไก่ วัสดุผนังดูด
ซับเสียง รองเท้าในห้องพักโรงแรม เป็นต้น
เพื่อนาขยะผลมะพร้าวอ่อนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตผ่านกระบวนการแปรรูปกลับมาใช้ประโยชน์ ให้เกิดสินค้า
อุปโภคที่มีความต้องการมากในชีวิตประจาวัน ได้แก่ ถาดไข่ไก่ วัสดุผนังดูดซับเสียง รองเท้าในห้องพัก
โรงแรม เป็นต้น
ขยะผลมะพร้าวอ่อนที่สามารถเก็บรวบรวมจากจังหวัดภูเก็ตถูกเปลี่ยนเป็นสินค้าเพื่อจาหน่ายเชิงพาณิชย์
อย่างน้อย 1 ผลิตภัณฑ์ เช่น ถาดไข่ไก่ วัสดุผนังดูดซับเสียง รองเท้าในห้องพักโรงแรม และสินค้าอื่นๆ
เท่าที่สามารถพัฒนาเพิ่มเติมตามความต้องการของผู้บริโภคในจังหวัด
จังหวัดภูเก็ต
ผลิตภัณฑ์ ถาดไข่ไก่
ใช้ขยะผลมะพร้าวอ่อนเพื่อผลิตสินค้าอุปโภคที่มีความต้องการมากในชีวิตประจาวันของประชากรและ
นักท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต อย่างน้อย 1 ผลิตภัณฑ์ โดยมีผลิตภัณฑ์หลักที่เริ่มต้นได้ทันที ได้แก่
- ถาดไข่ไก่เพื่อฟาร์มไก่ไข่ในจังหวัดภูเก็ต (ซึ่งปกติต้องซื้อและขนส่งถาดมาจากภาคกลางของประเทศ)
- แผ่นวัสดุผนังดูดซับเสียงเพื่องานก่อสร้าง
- รองเท้านักท่องเที่ยวเพื่อใช้ในห้องพักของโรงแรม
4,532,400 บาท
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
4,532,400 บาท
ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ขยะผลมะพร้าวอ่อนอย่างน้อย 1 ผลิตภัณฑ์ เช่น ถาดไข่ไก่ วัสดุ
ผนังดูดซับเสียง รองเท้าในห้องพักโรงแรม
ขยะมะพร้าวอ่อนได้รับการจัดการเพื่อการนาไปใช้ประโยชน์เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถเสริมภาพลักษณ์
ด้านการจัดการขยะจากเมืองท่องเที่ยว สร้างมูลค่าเพิ่ม ก่อให้เกิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน
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แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 2 :

การพัฒนาเมืองเพื่อรองรับการเติบโตที่ทันสมัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(Smart City)

แผนงานที่ 7 : ภูเก็ต เกาะสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Phuket Clean & Green Island)
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
5. พื้นที่เป้าหมาย
6. กิจกรรมหลัก
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1 :
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. หน่วยงานดาเนินงาน
8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต (Output)
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

รายละเอียด
ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดควบคู่กับการพัฒนาเมืองภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ตมีการใช้ไฟฟ้าสูงเป็นอันดับ 2 ของภาคใต้ รองจากจังหวัดสงขลา การใช้ไฟฟ้าสูงขึ้น
เฉลี่ยร้อยละ 7 การสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ในพื้นที่ไม่สามารถก่อสร้างได้ การส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าด้วย
พลังงานทดแทนขนาดเล็กเป็นทางเลือกที่ดีทางหนึ่ง อีกทั้งเพื่อรองรับการการพัฒนาจังหวัดในด้าน การ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การศึกษา ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
1. ส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติลดการปลดปล่อยก๊าซ CO2
3. เพิ่มความมีเสถียรภาพด้านพลังงานของจังหวัด
4. ส่งเสริมรูปแบบความเป็น Smart city ของจังหวัด
5. ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนให้กับนักเรียนและเยาวชนรุ่นใหม่ของจังหวัดภูเก็ต
6. ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดควบคู่กับการพัฒนาเมือง
7.ส่งเสริมการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานของประชาชนในพื้นที่กันดาร
1. ปรับปรุงระบบโซล่าร์เซลล์และเพิ่มกาลังการผลิตไฟฟ้าด้วยโซล่าร์เซลล์แบบระบบ Off grid ขนาด 20
KWp บนเกาะโหลน
1. เกาะโหลน ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
ปรับปรุงระบบโซล่าร์เซลล์และเพิ่มกาลังการผลิตไฟฟ้าด้วยโซล่าร์เซลล์แบบระบบ Off grid ขนาด
20 KWp บนเกาะโหลน
5,000,000 บาท
สานักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต
สถานีอนามัยบ้านเกาะโหลน/ โรงเรียนบ้านเกาะโหลน/เทศบาลตาบลราไวย์
สานักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
5,000,000.00 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)
1. ปรับปรุงระบบโซล่าร์เซลล์และเพิ่มกาลังการผลิตไฟฟ้าด้วยโซล่าร์เซลล์แบบระบบ Off grid ขนาด 20
KWp บนเกาะโหลน จานวน 1 ระบบ
1. ผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทนได้ไม่น้อยกว่า 29,120 kwh/ปี หรือคิดเป็นเงินไม่น้อยกว่า 116,480
บาท/ปี (คิดค่าไฟฟ้าอัตราเฉลี่ย 4 บาท)
2. ลดการปลดปล่อยก๊าซ CO2 ไม่น้อยกว่าปีละ 16 ตันคาร์บอน (tCO2)
***คิดจากปี 2557 การผลิตไฟฟ้า 1 kwh จะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 0.548 กิโลกรัม
คาร์บอน****
3. เพิ่มความมีเสถียรภาพด้านพลังงานของจังหวัด
4. ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนให้กับนักเรียนและเยาวชนรุ่นใหม่ของ
จังหวัดภูเก็ต โดยมีการจัดทาสื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนในพื้นที่ของ
โครงการฯ
5. ส่งเสริมรูปแบบความเป็น Smart city ของจังหวัด
6. ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดควบคู่กับการพัฒนาเมือง
7.ส่งเสริมการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานของประชาชนในพื้นที่กันดาร
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แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 2 : การพัฒนาเมืองเพื่อรองรับการเติบโตที่ทันสมัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม(Smart City)
แผนงานที่ 7 : ภูเก็ต เกาะสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Phuket Clean & Green Island)
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

รายละเอียด
ภูเก็ตเมืองงามด้วยความสะอาด
สืบเนื่องจากยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันได้กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่
มีการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหัวใจสาคัญ เนื่องจากสภาพแวดล้อม
และศักยภาพของจังหวัดภูเก็ตส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการท่องเที่ยวและรัฐบาลได้มีนโยบาย
ในการส่งเสริมให้จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญของประเทศไทย ใน
ปัจจุบันจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในจังหวัดภูเก็ตประมาณ 13 ล้านคน และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกปี
ซึ่งส่งผลให้มีการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว มีการอพยพย้ายถิ่ นของประชากรเข้ามาอาศัยอยู่ใน
จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต เป็ น จ านวนมาก จึ ง ก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หาความเสื่ อ มโทรมของทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาขยะมูลฝอยมากเกิ นกาลังก าจัดและปัญหาน้าเสีย ที่เกิดจาก
กิจกรรมของนักท่องเที่ยว ประชากรแฝง ชุมชนและสถานประกอบการต่างๆ
ปั ญ หาปริ มาณ ขย ะที่ เพิ่ มขึ้ นอย่ าง รวดเ ร็ วจ าก การท่ อ งเ ที่ ย วแ ละ เ ทศกา ลต่ าง ๆ
โดยขณะนี้มีปริมาณขยะเข้าสู่ศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยรวมเฉลี่ย 950 ตันต่อวันและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
โดยเฉพาะในช่วงฤดูการท่องเที่ยวจะมีปริมาณขยะเข้าสู่ศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยรวมมากกว่า 950 ตันต่อวัน
ในขณะที่บ่อฝังกลบขยะที่มีอยู่ 5 บ่อ ถูกใช้ฝังกลบขยะเต็มทุกบ่อแล้ว ซึ่งจะเป็นปัญหาที่กระทบต่อชีวิตความ
เป็ นอยู่ ของประชาชนชาวภู เก็ ตและนั ก ท่ องเที่ ย วอย่ างหลี ก เลี่ ย งไม่ ได้ ประกอบกั บในแผนแม่ บท
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559 – 2564 ซึ่งเน้นที่การลดและคัดแยกขยะที่ต้นทางตาม
หลัก 3 Rs ดังนั้น การจัดกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในการป้องกันอนุรักษ์ และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ ทั้งรูปแบบการส่งเสริมให้ชุมชน สถานศึกษา มีการจัดการ
ขยะตามหลัก ๓ Rs ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีและเกิดความยั่งยืนต่อไป
จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่ง
นอกจากนี้ ปัญหาการลักลอบปล่อยน้าเสียทิ้งลงสู่แหล่งน้าสาธารณะและไหลลงสู่ทะเลยิ่งทวีความ
รุนแรงเพิ่มขึ้นทุกปี โดยในปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดภูเก็ตมี ระบบบาบัดน้าเสียที่
เดินระบบอยู่ จานวน 5 แห่ง คือ เทศบาลนครภูเก็ต เทศบาลเมืองป่าตอง เทศบาลเมืองกะทู้ เทศบาล
ตาบลกะรน องค์การบริหารส่วนตาบลเชิงทะเล และเทศบาลตาบลวิชิต ทั้งนี้ เนื่องจากสภาพปัจจุบัน
ของระบบบางแห่งไม่ปกติ และบางแห่งที่อยู่ระหว่างการทดสอบระบบ บางแห่งอยู่ระหว่างการศึกษา
ออกแบบเพิ่มเติมเพื่อขยายระบบบาบัดน้าเสีย แต่ยังมีองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เหลือหลายแห่งยังไม่มี
ระบบบาบัดน้าเสีย ปริมาณน้าเสียส่วนหนึ่งได้ถูกลักลอบปล่อยทิ้งลงแหล่งน้าสาธารณะโดยที่ยังไม่ผ่าน
การบาบัด ทาให้มีค่าความสกปรกของน้าเกินกว่าความสามารถในการฟื้นตัวของแหล่งน้า เกิดปัญหาน้า
เน่าเสียในคูคลองลงสู่ทะเล หากปัญหาน้าเสียดังกล่าวไม่ได้รับการแก้ไข และไม่รณรงค์สร้างจิตสานึก
ของคนในพื้นที่อย่างเร่งด่วน ปัญหาน้าเสียจะลดทอนความเป็นเมืองท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต ดังนั้น
มาตรการการเฝ้าระวังสถานประกอบการซึ่งเป็นแหล่งกาเนิดมลพิษที่เข้าข่ายต้องจัดให้มีระบบบาบัดน้า
เสียตามมาตรา 80 แห่ง พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 จึงเป็นมาตรการ
สาคัญที่จาเป็นต้องตรวจติดตามการทางานของระบบบาบัดน้าเสียดังกล่าว เพื่อเป็นการช่วยเหลือดูแล
แหล่งน้าของจังหวัดภูเก็ตอีกทางหนึ่ง
(1) สนองนโยบายรัฐบาลที่ได้แถลงต่อรัฐสภาในด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามนโยบายที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(2) เพื่อส่งเสริ มและสร้างความตระหนัก ในการรัก ษาความสะอาด เพื่อนาไปสู่ความเป็นเมือ ง
ท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
(3) เพื่อสนับสนุนให้สถานศึกษาและชุมชนมีการลดขยะที่ต้นทาง โดยใช้หลัก 3 Rs
(4) เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการดาเนินงาน และพัฒนาเครือข่ายชุมชนสีเขียวและโรงเรียนสีเขียว
โดยการเสริมสร้างความรู้ใหม่ ๆ และสนับสนุนอุ ปกรณ์ เกี่ยวกับการนาของเสียมาใช้ประโยชน์ เพื่อใช้
ในการลดขยะ และสร้างมูลค่า เพื่อพัฒนาให้เป็นเครือข่ายที่ยั่งยืน
(5) ส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งกาเนิดมลพิษเพื่อดาเนินการลดคัดแยกขยะที่แหล่งกาเนิดและสร้าง
รายได้ให้กับผู้ร่วมกิจกรรม
(6) เสริมสร้างความรู้ความเข้า เกี่ยวกับการจัดการน้าเสียและการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม
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หัวข้อ

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

5. พื้นที่เป้าหมาย
6. กิจกรรมหลัก
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. หน่วยงานดาเนินงาน
8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต (Output)

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)
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รายละเอียด
ให้กับแหล่งกาเนิดมลพิษ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคประชาชนในจังหวัดภูเก็ต
(7) ส่ งเสริม และก ากั บดู แลแหล่ ง ก าเนิ ด มลพิ ษที่ เป็ น สถานประกอบการประเภทโรงแรมและ
คอนโดมิเนียมให้ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม
(8) เพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามตรวจสอบเฝ้าระวังการปล่อยน้าเสียจากสถานประกอบการ
ประเภทโรงแรมและคอนโดมิเนียม
(1) สถานศึกษาและชุมชนเป้าหมายมีการจัดการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจรในพื้นที่ตนเอง
(2) มีผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมการจัดตั้งธนาคารขยะในสถานศึกษาและชุมชน
(3)
มี ก ารติ ด ตามตรวจสอบประสิ ท ธิ ภ าพการท างานของระบบบ าบั ด น้ าเสี ย
ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สาหรับสถานประกอบการประเภทโรงแรมและ
คอนโดมิเนียม
(4) ผู้ประกอบการ/แหล่งกาเนิดมลพิษมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม
(5) รายงานฐานข้อมูลการทางานของระบบบาบัดน้าเสีย
อาเภอเมืองภูเก็ต อาเภอกะทู้ อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
กิจกรรมส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายในสถานศึกษาและชุมชน
258,400 บาท
นายณัฐกฤษณ์ พลเพชร สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต
สถานศึกษาและชุมชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
กิจกรรมติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพการทางานของระบบบาบัดน้าเสียตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สาหรับสถานประกอบการประเภทโรงแรมและคอนโดมิเนียม
891,600 บาท
นายณัฐกฤษณ์ พลเพชร สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต
สถานประกอบการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1,150,000 บาท
1) มีธนาคารขยะในสถานศึกษาและชุมชน จานวน 10 แห่ง
2) มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมการจัดตั้งธนาคารขยะในสถานศึกษาและชุมชน รวมทั้งสิ้น 500 คน
3) มีผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการตรวจติดตามการ
ทางานของระบบบาบัดน้าเสีย จานวน 100 คน และสัมมนาเรื่องการบริหารจัดการระบบบาบัดน้าเสีย
ของสถานประกอบการในพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต จานวน 100 คน
4) มีฐานข้อมูลการทางานของระบบบาบัดน้าเสีย จานวน 1 ฐานข้อมูล
5) แหล่งกาเนิดมลพิษมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม
6) ระบบบาบัดน้าเสียของสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ได้รับการตรวจสอบเพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพ จานวน 100 แห่ง
7) หน่วยงานที่เกี่ ยวข้องใช้ประโยชน์ข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการวางแผนดาเนินการแก้ไข
ปัญหาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
1) จังหวัดภูเก็ตมีความสะอาดสวยงาม และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
2) นักท่องเที่ยว ประชาชน ผู้ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงความสาคัญ และ
ให้ความร่วมมือในการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต
3) ชุมชนและองค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะ โดยใช้รูปแบบการ
จัดการขยะตามหลัก 3 Rs
4) ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีธนาคารขยะและเกิดเป็นพื้นที่ต้นแบบ
5) ผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการตรวจติดตามการทางานของระบบ
บาบัดน้าเสีย และสัมมนาเรื่องการบริหารจัดการระบบบาบั ดน้าเสีย ของสถานประกอบการในพื้นที่
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต
6) สถานประกอบการที่ได้รับการตรวจสอบระบบบาบัดน้าเสีย มีความเข้าใจและสามารถดูแล
ระบบบาบัดน้าเสียให้อยู่เกณฑ์มาตรฐานได้ดียิ่งขึ้น
7) ฐานข้อมูลปริมาณน้าเสียของจังหวัดภูเก็ต
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แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 2 : การพัฒนาเมืองเพื่อรองรับการเติบโตที่ทันสมัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม(Smart City)
แผนงานที่ 7 : ภูเก็ต เกาะสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Phuket Clean & Green Island)
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

5. พื้นที่เป้าหมาย
6. กิจกรรมหลัก
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
ระบบเฝ้าติดตามน้าอัจฉริยะของจังหวัดภูเก็ต (Phuket Smart Water Monitoring)
จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต มี ลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศที่ เ ป็ น เกาะ มี ข นาดพื้ น ที่ เ พี ย ง 543 ตารางกิ โ ลเมตร จากการ
เจริ ญ เติ บ โตอย่ า งรวดเร็ ว ของการท่ อ งเที่ ย วในจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต โดยจากข้ อ มู ล สถิ ติ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ภายในประเทศของกรมการท่องเที่ยวปี พ.ศ. 2552 – 2559 พบว่าจานวนนัก ท่องเที่ย วที่เข้าพักใน
จังหวัดภูเก็ตมีเพิ่มขึ้นจากประมาณ 2.7 ล้านคน เป็น 13.49 ล้านคน หรือเพิ่มขึ้นมากกว่า 4 เท่าตัว
ในขณะที่ตัวเลขคาดการนักท่องเที่ยวในปี 2563 ไม่น้อยกว่า 13 ล้านคน ส่งผลให้เกิดการขยายตัวของ
ชุมชนเมืองและกิจกรรมต่อเนื่องจากการท่องเที่ยวอย่างรวดเร็ว โดยที่น้าเป็นปั จจัยที่สาคัญต่อการดารง
ชีพ และเป็นปัจ จัย พื้นฐานการเติบโตของระบบเศรษฐกิ จ การท่องเที่ย ว แต่เนื่องจากข้อจากัดด้า น
กายภาพซึ่งมีพื้นที่ร้อยละ 77 ของทั้งหมดเป็นภูเขา ส่งผลให้จังหวัดภูเก็ตมีข้อจากัดเกี่ยวกับแหล่งกัก
เก็บน้า แหล่งน้าหลักของจังหวัดภูเก็ต มี 2 ประเภท คือ แหล่งน้าผิวดินและใต้ดิน สาหรับกาลังการ
ผลิตน้าประปาสูงสุดปัจจุบัน โดยรวมระบบประปาขนาดเล็กในชุมชนรวมประมาณ 125,800 ลูกบาศก์
เมตร/วัน หรือ 45 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี ซึ่งปริมาณการผลิตน้าประปาสนองความต้องการใช้น้าได้
ประมาณร้อยละ 89 ของความต้องการทั้งหมด แต่ให้บริการได้ร้อยละ 70 ของจานวนผู้ต้องการน้า และ
เป็นพื้นที่บริการน้าประปาประมาณร้อยละ 40 ของทั้งจังหวัดภูเก็ต (บรรยายสรุปจังหวัดภูเก็ต , 2553)
ในขณะที่โครงการชลประทานภูเก็ตรายงานปริมาณน้าต้นทุนมีค่าน้อยกว่าปริมาณความต้องการน้าในปี
2560 และคาดการว่าในปี 2565 ประมาณ 30 และ 41 ล้านลูกบาศก์เมตรตามลาดับ แม้ว่าภูเก็ต
ปริมาณฝนค่อนข้างมากโดยเฉลี่ย 2,500 มิลลิเมตร/ปี แต่การกระจายของฝนไม่สม่าเสมอตลอดทั้งปี
ร้อยละ 80 ของฝน ตกในช่วงเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม (รายงาน โครงการศึกษาแนวทางการบริหาร
จัดการน้าของเมืองภูเก็ต เพื่อการประเมินความเปราะบาง, 2556) ซึ่งในช่วงฤดูแล้งเป็นช่วงที่มีปริมาณ
นักท่องเที่ยวจานวนมากและเป็นช่วงระยะเวลาที่มีความต้องการใช้น้าสูง ดังนั้นภูเก็ตจะประสบปัญหา
ขาดแคลนน้าในอนาคตได้อย่างแน่นอน ทั้งนี้ช่วงฤดูแล้งที่ผ่านมา (ปี 2562) พบการรายงานการขาด
แคลนน้าของจังหวัดภูเก็ ต ในขณะที่คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์
รายงานน้าท่าของจังหวัดภูเก็ตมี 676.72 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี และงานวิจัยดังกล่าวได้สารวจแหล่งน้า
ผิวดินทั้งหมด 145 แห่ง พบว่ามีศักยภาพสามารถจุน้ารวม 42.65 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งแหล่งน้าผิวดิน
ดั ง กล่ า วมี ศั ก ยภาพในการน ามาบริ ห ารจั ด การให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ นอกจากนี้ ค ณะเทคโนโลยี แ ละ
สิ่งแวดล้อมรายงานศักยภาพน้าบาดาลในอาเภอกะทู้และพร้อมที่จะขยายในอาเภอที่เหลือ นอกจาก
ปัญ หาขาดแคลนน้ าในหน้ าแล้ว ในฤดูฝ นก็ มีน้ าท่ว มในบางพื้น ที่ใ นลั ก ษณะน้ าท่ วมฉับ พลั น ส่ง ผล
กระทบต่อภาพลักษณ์ต่อการท่องเที่ยวและสร้างผลกระทบต่อประชาชน ดังนั้นจะเห็นว่าบริหารจัดการ
น้าของจังหวัดภูเก็ตมีความจาเป็นที่อย่างยิ่งยวดที่จะมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีความ
จาเป็นอย่างยิ่งต่อการดารงชีพของประชาชน รวมทั้งความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว
1) เพื่อต่อยอดระบบฐานข้อมูลแหล่งน้าผิวดินแบบออนไลน์ ที่มหาวิยาลัยสงขลานครินทร์ได้สร้างไว้แล้ว
และเพิ่มเติมข้อมูลด้านอื่นๆ รวมทั้งข้อมูลฝนและแผนที่เสี่ยงภัยน้าท่วมฉับพลัน
2) เพื่อทาแพลตฟอร์มการเฝ้าติดตามข้อมูลน้าของภูเก็ตด้วยระบบอัจฉริยะ
3) เพื่อสร้างแผนและกรอบกลยุทธ์การบริหารจัดการน้าจังหวัดภูเก็ต
1) บริหารจัดการแหล่งน้าสาธารณะ ของรัฐและแหล่งน้าของเอกชนในเขตจังหวัดภูเก็ต 145 แหล่ง
2) รองรับการใช้น้าของประชาชนในจังหวัดภูเก็ตตามทะเบียนราษฎร์ 410,211 คน (2561)
3) รองรับการใช้น้าของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดภูเก็ตตลอดปีอย่างน้อย 15,000,000 คน
4) มีแผนที่เสี่ยงภัยน้าท่วมฉับพลันจังหวัดภูเก็ตพร้อมแนวทางแก้ไขและแจ้งเตือน
จังหวัดภูเก็ต
วิเคราะห์และจัดทาข้อมูลน้าต้นทุน สมดุลน้า และระบบ Big Data ช่วยในการตัดสินใจ ของแหล่ง
น้าขุมเหมืองและแหล่งน้าใต้ดิน
7,500,000 บาท
ดร. อวิรุทธิ์ พุฒิวงศ์รักษ์ เบอร์โทร 0802191411 อีเมล์ avirut.p@phuket.psu.ac.th
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
หัวข้อ
6.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. หน่วยงานดาเนินงาน
8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต (Output)

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)
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รายละเอียด
สร้างแพลตฟอร์มเพื่อรวบรวมข้อมูลน้าและแสดงผลในรูปแบบออนไลน์และดิจิตอล
2,596,600 บาท
ผศ.ดร.วีระพงค์ เกิดสิน เบอร์โทร ๐๙๕๐๔๓๘๘๘๐ อีเมล์ werapong.g@phuket.psu.ac.th
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
10,096,600 บาท
1) ข้อมูลสภาวะแวดล้อมที่เกี่ ยวข้องกั บปริมาณน้าที่แท้จ ริงของภูเก็ตที่เป็นปัจ จุบัน น่าเชื่อถือ เช่น
ปริมาณน้าท่า (ในระดับลาน้า)และคุณภาพน้า เพื่อใช้ข้อมูลในการเก็บกักน้าและแก้ปัญหาน้าแล้ง ข้อมูล
ปริมาณน้าแบบใกล้เวลาจริง
2) มีแ ผนการจั ดสรรน้ าเร่ง ด่ ว นของจัง หวัด ภู เ ก็ ต พร้ อมแนวทางแก้ ไ ขน้ าแล้ง และแจ้ งเตื อ นอย่ า ง
ทันท่วงทีและแบบอัจฉริยะ
1) ได้ระบบฐานข้อมูลของน้าที่เป็นปัจจุบันและน่าเชื่อถือ และสามารถแสดงผลข้อมูล รวมทั้งระบบ
ตัดสินใจ online ให้ผู้บริหารหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ใช้อย่างสะดวกและระบบวิเคราะห์เพื่อช่วยในการ
ตัดสินใจ
2) ได้แผนการบริหารจัดการน้า (น้าท่วมและน้าแล้ง) ที่มีประสิทธิภาพและชุมชนมีส่วนร่วม
3) ได้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจสาหรับการวางแผนในระยะยาวกรณีที่น้าที่มีอยู่ในจังหวัดภูเก็ตไม่
เพียงพอและมีความจาเป็นต้องนาเข้ามาจากนอกพื้นที่จังหวัดภูเก็ตหรือไม่

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
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แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 2 : การพัฒนาเมืองเพื่อรองรับการเติบโตที่ทันสมัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Smart City)
แผนงานที่ 7 : ภูเก็ต เกาะสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Phuket Clean & Green Island)
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
5. พื้นที่เป้าหมาย
6. กิจกรรมหลัก
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. หน่วยงานดาเนินงาน
8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต (Output)

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

รายละเอียด
ปรับปรุงระบบผลิตน้าประปา (โรงผลิตน้าพรุตาเจ๊ะ)
ระบบผลิตน้าประปาพรุตาเจ๊ะ เป็นระบบหลักในการผลิตน้าประปาของเทศบาลตาบลเทพกระษัตรี
โดยสามารถผลิตน้าประปาได้วันละ 2,300 ลูกบาศก์เมตร ให้บริการประชาชนในเขตเทศบาลตาบลเทพ
กระษัตรี จานวน 2,600 ครัวเรือน และมีแนวโน้มจานวนผู้ใช้น้าประปาจะมีเพิ่มขึ้นทุกปี เนื่องจากการ
เพิ่มขึ้นของอาคารบ้านเรือน หมู่บ้านจัดสรร โรงแรม รีสอร์ท ส่งผลให้กาลังผลิตน้าประปา ไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการของประชาชนและนัก ท่ อ งเที่ย วที่เพิ่มขึ้น จึงมีความจาเป็นต้องปรับปรุงระบบผลิ ต
น้าประปาเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนเพื่อรองรับการอุปโภค บริโภค
ของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว จึงเป็นโครงการที่มีความจาเป็นเร่งด่วนเพื่อให้
ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีน้าประปาใช้อย่างเพียงพอ และได้มาตรฐาน
1. เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีน้าประปาใช้ในการอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ
2. เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีน้าประปาที่ได้มาตรฐานใช้ในการอุปโภค บริโภค
1. มีการปรับปรุงระบบผลิตประปา จานวน 1 แห่ง
2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้น้าประปาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
หมู่ที่ 1,2,3 ตาบลเทพกระษัตรี อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
ปรับปรุงระบบผลิตน้าประปา (โรงผลิตน้าพรุตาเจ๊ะ)
10,000,000 บาท
อาเภอถลาง
เทศบาลตาบลเทพกระษัตรี
อาเภอถลาง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
10,000,000 บาท
- ปรับปรุงระบบผลิตน้าประปา จานวน 1 แห่ง
1. ก่อสร้างถังตกตะกอนชนิดหัวฉีด (JET) กาลังผลิต 100 ลบ.ม./ซม.จานวน 1 ชุด
2. ก่อสร้างถังรองทรายล้างอัตโนมัติ กาลังผลิต 100 ลบ.ม./ซม. จานวน 1 ชุด
3.ก่อสร้างถังเก็บน้าใส ค.ส.ล. ขนาด 500 ลบ.ม./ชม. จานวน 1 ชุด
1.แหล่งน้าดิบของเทศบาลตาบลเทพกระษัตรีสามารถกักเก็บน้าได้มากขึ้น
2.ประชาชนมีน้าประปาใช้ในการอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ
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แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 2 : การพัฒนาเมืองเพื่อรองรับการเติบโตที่ทันสมัย และเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม (Smart City)
แผนงานที่ 7 : ภูเก็ต เกาะสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Phuket “Clean & Green Island”)
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ

รายละเอียด
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2. ความสาคัญของ
จัง หวัด ภู เก็ ต เป็ นหนึ่ งที่ ไ ด้ สนั บ สนุ น การดาเนิน การโครงการอนุรั ก ษ์พั น ธุ ก รรมพื ช อัน เนื่อ งมาจาก
โครงการ หลักการและเหตุผล พระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2544 จนถึงปัจจุบัน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของโครงการอนุรักษ์พั นธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม-ราชกุมารี ในอันที่จะให้ประชาชน เยาวชน ได้เห็นความหลากหลาย
แห่งศักยภาพของทรัพยากรไทยได้เข้ามาเรียนรู้ อนุรักษ์ พัฒนาและใช้ประโยชน์ทรัพยากรของชาติอย่างยั่งยืน
ในแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก (ต.ค.2559 - ก.ย.2564) จังหวัดภูเก็ตมีกิจกรรมที่ดาเนินการในระยะ 5 ปี
โดยสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพีย ง” ซึ่งเป็นกรอบการพัฒนาในระยะ 20 ปี ใน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการจัดระบบ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 11 ด้าน คือ ด้านที่ 9
การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
เชื่ อ มโยงกั บ แผนพั ฒนาเศรษฐกิ จ และสัง คมแห่ งชาติ ฉบั บ ที่ 12 ยุ ทธศาสตร์ ที่ 4 การเติ บ โตที่ เป็ น มิต รกั บ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และดาเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ.2561 – 2564) ประเด็น
ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเมืองเพื่อรองรับการเติบโตที่ทันสมัย และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (Smart City) แผนงาน : 7 ภูเก็ต เกาะสะอาดและเป็นลิตรกับสิ่งแวดล้อม (Phuket “Clean &
Green Island”)
จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดขึ้นชื่อด้านการท่องเที่ยวเป็นหลักและเป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์มายาวนาน มี
ประเพณี วัฒนธรรมและเอกลักษณ์เฉพาะ มีวิถีชีวิตผูกพันกับธรรมชาติตั้งแต่ใต้ท้องทะเลถึงยอดเขา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งป่าไม้ มีพันธุ์ไม้พื้นเมืองและพันธุ์ไม้หายากมากมายและนับวันจะเหลือน้อยลงหรือบางชนิดใกล้สู ญพันธุ์
จังหวัดภูเก็ต ส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องการชะล้างพังทลายของดิน เนื่องจากมีพื้นที่ลาดชันแบบภูเขา ที่ราบเชิงเขา
และบริเวณที่ราบ มีเนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย ประกอบกับมีฝนตกบ่อยครั้ง แต่ประชาชนทั่วไปไม่ทราบ
ถึงวิธีป้องกันการชะล้างพังทลายของดินด้วยวิธีพื ช คือ การปลูก หญ้าแฝก และยังไม่รู้จัก คุณสมบัติหญ้าแฝก
เท่ า ที่ ค วร และจั ง หวั ดภู เ ก็ ต มี แ หล่ง เรี ย นรู้ เ กี่ ย วกั บ การอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช ที่ ส าคั ญ เช่ น ศูน ย์ วิ จั ย และ
พัฒนาการเกษตรภูเก็ต เป็นสถานที่หนึ่งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร ซึ่งมีแหล่งศึกษาพรรณ
พืชและมีป้ายแสดงพรรณพืชสาหรับเยาวชน เกษตรกร ประชาชนทั่วไป และนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจ ศูนย์
ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ ๒ จังหวัดภูเก็ต เป็นหน่วยงาน ในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ในการศึกษา สารวจวิจัย และติดตามสถานภาพ
ทรัพยากรในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทางทะเลชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ประกอบด้วยจังหวัดระนอง จังหวัด
พังงาและจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีที่ตั้งที่ทาการอยู่ที่บ้านท่าฉัตรไชย หมู่ที่ ๕ ตาบลไม้ขาว อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
และบริเวณที่ตั้งประกอบไปด้วยพื้นที่ป่าชายเลนและป่าชายหาดที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ของพันธุ์ไม้และสัตว์
ป่าหลายชนิดรวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพต่างๆ จึงนับเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติที่สาคัญโดยเฉพาะ
ป่าชายหาดที่มีความสาคัญต่อระบบนิเวศและมีความสัมพันธ์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์ที่ ไม่อาจจะแยกจากกัน
ได้ โดยเฉพาะป่าชายหาดที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของประเทศ เป็นป่าที่ให้ไม้ใช้สอยแก่ชุมชน ให้พืชอาหาร
และสมุนไพร ช่วยป้องกันลมพายุและไอเค็มจากทะเล รวมทั้งเป็นสถานที่พักผ่อนและเป็นสถานที่ที่จะเก็บรวม
รวมพันธุ์ไม้ที่สาคัญของจังหวัดภูเก็ต ในบริเวณอ่างเก็บน้าบางเหนีย วดา ซึ่งมีพื้นที่ที่จะดาเนินการจัดทาเป็น
สวนพฤกศาสตร์ให้กั บนัก ท่องเที่ย วและผู้ที่มาออกก าลังกายบริเวณอ่างเก็ บน้าบางเหนีย วดา ได้รับความรู้
เกี่ยวกับพันธุ์ท้องถิ่นของจังหวัดภูเก็ต ดังนั้น เพื่อความต่อเนื่องในการสนองพระราชดาริ สานักงานเกษตรแล ะ
สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต หัวหน้าศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาพระแทว ศูนย์วิจัยพัฒนาการเกษตรภูเก็ต และ
ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 2 จังหวัดภูเก็ต โครงการชลประทานภูเก็ต สานักงานเกษตรจังหวัด
ภูเก็ต และสถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต ได้ร่วมจัดทาโครงการเพื่อสนับสนุนกิจกรรมพิเศษดังกล่าว จานวน 8 กิจกรรม
ได้แก่ ๑) กิจกรรมการเข้าค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 2) การฝึกอบรมหลักสูตรพืชอนุรักษ์สู่การ

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
หัวข้อ

3. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

4. พื้นที่เป้าหมาย
5. กิจกรรมหลัก
5.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.2 กิจกรรมหลักที่ 2

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.3 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.4 กิจกรรมหลักที่ 4
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รายละเอียด
นาไปใช้ประโยชน์ 3) การขยายพันธุ์พันธุกรรมพืชที่ปลูกรักษาไว้ 4) กิจกรรมการจัดทาแปลงป่าถาวรป่ าชายหาด
และป่าชายเลน 5) สวนพฤกศาสตร์อ่างเก็บน้าบางเหนียวดา จังหวัดภูเก็ต 6) กิจกรรมการอนุรักษ์พันธุ์มะนาว
เหลือง 7) กิจกรรมรวบรวมสายพันธุ์หญ้าแฝกในประเทศไทย และ 8) กิจกรรมติดตามและประเมินผลโครงการ
1.. เพื่อสนองพระราชดาริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ (อพ.สธ.)
2. เพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างจิตสานึกแก่เยาวชน ประชาชน ในการอนุรักษ์ ตระหนักและทราบถึงประโยชน์
ของพรรณพืชท้องถิ่น และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
3. เพื่อให้มีระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ในระดับหนึ่งและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ อพ.สธ. จังหวัดภูเก็ต
4. เพื่อเป็นทางเลือกการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้แก่นักท่องเที่ยว
5. เพื่อศึกษาลักษณะโครงสร้างและความหลากหลายชนิดของพรรณพืชในป่าชายหาดและ ป่าชายเลน
ติดตามการเปลี่ยนแปลงของผลผลิตป่า (growth and yield) ศึกษาผลกระทบของความเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (Climate Change) ต่อระบบนิเวศป่าไม้ ศึกษาการเก็บกักและสะสมคาร์บอนของป่าชายหาด และ
สามารถถ่ายทอดความรู้สู่เยาวชนและชุมชน
6.เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธ์โ ครงการอนุรัก ษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของจังหวัดภูเก็ต
7.เพื่ออนุรักษ์พันธุ์พืชพื้นเมืองของจังหวัดภูเก็ต (มะนาวเหลือง)
8.เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพการแข่งขันเติบโตได้อย่างมั่นคง
และยั่งยืน
9.เพื่อพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ท้ายอ่างเก็บน้าบางเหนียวดาให้เป็นสวนพฤกษศาสตร์ ประมาณ 40 ไร่
10. เพื่อสารวจ จัดหา และปลูกพรรณไม้ท้องถื่นของจังหวัดภูเก็ต
11. เพื่อผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อขยายผลโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ ให้กว้างขวางต่อไป
12. เพื่อรวบรวมและขยายพันธุกรรมหญ้าแฝก เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องหญ้าแฝกให้แก่ประชาชนทั่วไป
จังหวัดภูเก็ต
กิจกรรมการเข้าค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (โดยมีเป้าหมายคือนักเรียน จานวน 500 คน) (ใน
กรณีอบรม) จานวน 10 รุ่น จานวน 50 คนต่อรุ่น จานวน 3 วันต่อรุ่น
915,700 บาท
นายพงษ์ชาติ เชื้อหอม หัวหน้าศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาพระแทว
โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ
กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรพืชอนุรักษ์สู่การนาไปใช้ประโยชน์ (เป้าหมาย ผู้ฝึกอบรมและครู จานวน 230
คน) (ในกรณีอบรม) ฝึกอบรมหลักสูตรพืชอนุรักษ์สู่การนาไปใช้ประโยชน์ จานวน 1 รุ่น จานวน 230 คนต่อ
รุ่น จานวน 1 วันต่อรุ่น
(กรณีอื่นๆ)
121,100 บาท
นางจิราภา ออสติน ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต
โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ
กิจกรรมการขยายพันธุ์พันธุกรรมพืชที่ปลูกรักษาไว้ จัดซื้อวัสดุการเกษตรในการขยายพันธุ์แจกจ่ายให้
เกษตรกร
40,000 บาท
นางจิราภา ออสติน ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต
กิจกรรมการจัดทาแปลงป่าถาวรในพื้นที่ป่าชายหาดและป่าชายเลน
(เป้าหมาย) - แหล่งเรียนรู้
ทางทรัพยากรธรรมชาติ 2 แหล่ง)
- ผลงานทางวิชาการ เป็นฐานข้อมูลเปรียบเทียบผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
จานวน 1 เล่ม
- แปลงป่าชายหาดดั้งเดิมได้รับการดูแลความหลากหลายทางชีวภาพอย่างเป็นระบบ 1 แปลง

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
หัวข้อ

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.5 กิจกรรมหลักที่ 5

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบร่วม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.6 กิจกรรมหลักที่ 6

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.7 กิจกรรมหลักที่ 7
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รายละเอียด
- เด็ก เยาวชน ประชาชนผู้สนใจ สามารถเข้ามาเรียนรู้ จานวน 500 คน
- เป็นสถานที่ฝึกงานของนักศึกษาและนักวิจารณ์ จานวน 1 สถานี)
(ในกรณีอบรม) - จานวนหลักสูตร..1..หลักสูตร จานวน 60 คนต่อหลักสูตร และจานวน 1 วันต่อหลักสูตร
(กรณีอื่นๆ) - ค่าจ้างปรับปรุงแผนที่แปลงสารวจโดยภาพถ่ายดาวเทียม
- ค่าจ้างซ่อมแซมแปลงสารวจ จานวน 2 พื้นที่
- ค่าจ้างจัดเก็บข้อมูลในแปลงสารวจ
- ค่าจ้างเก็บข้อมูลพืชอาหารและสมุนไพร
- ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ข้อมูล
- ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูลชีพลักษณ์ เดือนละ 1 ครั้ง
- ค่าจ้างทาป้ายรหัสพันธุ์ไม้
- ค่าจ้างจัดทาป้ายนิทรรศการ
- ค่าจ้างจัดทาป้ายนิทรรศการ
233,180 บาท
นายปรารพ แปลงงาน : หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 2 จังหวัดภูเก็ต
สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต
กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์อ่างเก็บน้าบางเหนียวดา จังหวัดภูเก็ต
เป้าหมาย - มีสวนพฤกษศาสตร์ จานวน 1 แหล่ง
-อนุรักษ์พันธุกรรมทุเรียนพื้นเมือง จานวน 5 ไร่ในสวนพฤกษศาสตร์
(ในกรณีอบรม) – ประชุมจานวน 4 ครั้ง จานวน 12 คนต่อครั้ง และจานวน 1 วันต่อครั้ง
(กรณีอื่นฯ) -ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จานวน 4 คน
-ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติงานในราชการ จานวน 1 คน
-จ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัยและดูแลทรัพย์สินในบริเวณพื้นที่ จานวน 1 จุด
-ค่าเบี้ยงเลี้ยงสาหรับเจ้าหน้าที่ จานวน 6 คน
-ค่าจ้างเหมาปรับพื้นที่ 5 ไร่
-ค่าจ้างเหมาปลูกต้นทุเรียน จานวน 240 ต้น
-ค่าจ้างเหมาระบบน้าในพื้นที่ 5 ไร่
2,935,130 บาท
นายสมสวัสดิ์ ฉายสินสอน : ผู้อานวยการโครงการชลประทานภูเก็ต
นายชาลี สิตบุศน์ : รักษาการในตาแหน่งเกษตรจังหวัดภูเก็ต
กิจกรรมการอนุรักษ์พันธุ์มะนาวเหลือง
6.1 อบรมให้ความรู้การขยายพันธุ์มะนาวเหลือง (เป้าหมาย 40 คน) จานวน 1 หลักสูตร จานวนคนต่อ
หลักสูตร 40 คน และจานวน 1 วันต่อหลักสูตร
6.2 สนับสนุนต้นพันธุ์มะนาวเหลือง จานวน 600 ต้นๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท
6.3 ติดตามให้คาแนะนาในพื้นที่
60,700 บาท
นายชาลี สิตบุศน์ : รักษาการในตาแหน่งเกษตรจังหวัดภูเก็ต
กิจกรรมรวบรวมสายพันธุ์หญ้าแฝกในประเทศไทย
7.1 ค่าจ้างเหมาเตรียมแปลงปรับพื้นที่
7.2 หาแหล่งสายพันธุ์หญ้าแฝก
-ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ปฏิบัติงาน จานวน 5 คนๆ ละ 7 วัน
-ค่าที่พักผู้ปฎิบัติงาน จานวน 7 คืนๆ ละ 2,400 บาท
-ค่าน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
7.3 การเตรียมสายพันธุ์หญ้าแฝก
-ค่าจ้างเหมาขุดแยกพันธุ์หญ้าแฝก
-ค่าจ้างเหมาเพาะกล้าหญ้าแฝก จานวน 2,000 ถุงๆ ละ 4 บาท
-ค่ากล้าหญ้าแฝก จานวน 2,000 กล้า และวัสดุการเกษตร

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
หัวข้อ

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.8 กิจกรรมหลักที่ 8
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. หน่วยงานดาเนินงาน
7. ระยะเวลา
8. รวมงบประมาณทั้งสิ้น
9. ผลผลิต (Output)

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)
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รายละเอียด

7.4 ทาแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝก
-ค่าจ้างเหมาปลุกหญ้าแฝก
-ค่าจ้างเหมาดูแลรักษา กาจัดวัชพืช ตัดแต่งใส่ปุ๋ย
-ค่าจ้างเหมาทาป้ายสายพันธุ์ จานวน 10 ป้ายๆ ละ 1,500 บาท
- ค่าจ้างเหมาทาป้ายแยกสายพันธุ์หญ้าแฝก จานวน 2 ป้ายๆ ละ 1,500 บาท
-ค่าจ้างเหมาทาป้ายโครงการ จานวน 1 ป้ายๆ ละ 2,500 บาท
7.5 ให้ประชาชนเข้ามาศึกษาดูงาน
60,700 บาท
นายปัญญา ใจสมุทร : ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต
กิจกรรมติดตามและประเมินผลโครงการ
14,000 บาท
นางสาวอัจฉริยา จันทรวงศ์ : เกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต
ส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานร่วมโครงการ
สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต/ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาพระแทว/ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรภูเก็ต/ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 2 จังหวัดภูเก็ต/โครงการชลประทานภูเก็ต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จานวน 4,739,510 บาท
ผลผลิตโครงการ
1) เยาวชนได้รับความรู้จากการเข้าค่ายเยาวชน จานวน 500 คน
2) เด็กเยาวชน ประชาชนผู้สนใจ สามารถเข้ามาเรียนรู้ จานวน 200 คน
3) มีพันธุ์ไม้ในโครงการสาหรับแจกจ่ายแก่ประชาชนทั่วไปและกลุ่มเป้าหมาย จานวน 5,000 ต้น
4) มีผลงานทางวิชาการ เป็นฐานข้อมูลเปรียบเทียบผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จานวน
1 เล่ม
5) แปลงป่าชายหาดดั้งเดิมได้รับการดูแลความหลากหลายทางชีวภาพ อย่างเป็นระบบ 1 แปลง
6) เป็นสถานีฝึกงานของนักศึกษา และนักวิจารณ์ จานวน 1 สถานี
7) ถ่ายทอดความรู้สู่เยาวชนและชุมชน จานวน 60 คน
8) มีสวนพฤกษศาสตร์อ่างเก็บน้าบางเหนียวดา จานวน 1 แหล่ง
9) เกษตรกร จานวน 40 คน ได้รับการฝึกอบบรมและสนับสนุนพันธุ์มะนาวเหลือง
10) มีแหล่งเรียนรู้เรื่องหญ้าแฝกจานวน 1 แหล่ง
11) มีสรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการ จานวน 1 เล่ม
ประชาชนและเยาวชนมีความรู้และความเข้าใจในการอนุรัก ษ์พันธุก รรมพืชทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น มีทางเลือก การท่องเที่ยวเชิงอนุรัก ษ์ให้แก่นัก ท่องเที่ย ว รวมทั้งมีแหล่งรวบรวมและ
อนุรักษ์พันธุ์พืชท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง และส่งเสริมให้ประชาชนท้องถิ่น นักเรียน
นักศึกษาได้มีความรู้ ตระหนักและทราบถึงประโยชน์ของพรรณพืชท้องถิ่น
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แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ที่ 3 : การพัฒนาคน สังคม บริการรัฐ และการจัดการความมั่นคง ความปลอดภัย และความสงบ
เรียบร้อย (Human resource, Social development and Security Management)
แผนงานที่ 8 : พัฒนาคนภูเก็ต เป็นคนคุณภาพ เพื่อชุมชนมั่นคง มั่งคั่ง สู่การสร้างสังคมอนาคตอย่างยั่งยืน
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
5. พื้นที่เป้าหมาย
6. กิจกรรมหลัก
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.3 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.4 กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. หน่วยงานดาเนินงาน
8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต (Output)

รายละเอียด
รักภูเก็ต
จากสภาพสังคมภูเก็ตที่เติบโตอย่างรวดเร็วมีนักท่องเที่ยวและประชากรจากพื้นที่อื่นๆ ของประเทศเข้า
มาอาศัยอยู่เป็นจานวนมาก และได้นาเอกลักษณ์ต่างถิ่นเข้ามาในพื้นที่ด้วย ทาให้ความเป็นเอกลักษณ์ของ
ภูเก็ตถูก ผสมผสานเข้ากับวัฒนธรรมอื่นๆ จึงมีความจาเป็นที่จ ะต้องค้นหา ฟื้นฟู และรักษาความเป็น
เอกลักษณ์ วัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ตให้คงอยู่และสืบทอดสู่คนรุ่นหลังต่อไป
จากสภาพสังคมภูเก็ตที่มีการแข่งขันทางธุรกิจสูง ทาให้ประชาชนต่างต้องดิ้นรนทามาหากิน และเอาตัว
รอดจากสภาวะเศรษฐกิ จที่บีบรัดอย่างรุนแรง ซึ่งอาจนาไปสู่ปัญหาแตกความสามัคคีของหมู่คณะได้
ดังนั้น สังคมไทยซึ่งมีสถาบันที่สาคัญอันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ และ
เป็นพลังอันสาคัญที่จะเชื่อมความรัก ความสามัคคีให้เกิดขึ้นในสังคมได้ การจัดกิจกรรมเพื่อราลึกถึงพระ
มหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และพระบรม
วงศานุวงศ์ จึงเป็นแนวทางและวิธีการที่ดีที่จะสามารถสร้างความปรองดอง ความรัก ความสามัคคี ความ
เอื้ออารีของคนในสังคมได้ อีกทั้งเพื่อเป็นการสืบทอดเจตนารมณ์ให้ชนรุ่นหลังต่อไป
1. เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองในหมู่ประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ต
2. เพื่อรักษาเอกลักษณ์ วัฒนธรรมที่ดีงามของจังหวัดภูเก็ตไปสู่อนุชนรุ่นหลัง
3. เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
4. เพื่อเสริมสร้างเกี ยรติภูมิให้แก่ข้าราชการทุกหมู่เหล่า ซึ่งได้ปฏิบัติงานภายใต้เบื้องพระยุคลบาท
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
จานวนของประชากรที่เข้าใจความเป็นเอกลักษณ์และประวัติศาสตร์ของภู เก็ตเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ
80
จังหวัดภูเก็ต
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติเทิดทูนไว้ในพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์
440,000 บาท
สานักงานจังหวัดภูเก็ต
การรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์
1,935,000 บาท
สานักงานจังหวัดภูเก็ต
การจัดงานพิธีและงานรัฐพิธี
670,700 บาท
สานักงานจังหวัดภูเก็ต
การต้อนรับคณะบุคคลสาคัญทั้งในและต่างประเทศ
954,300 บาท
สานักงานจังหวัดภูเก็ต
สานักงานจังหวัดภูเก็ต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
4,000,000 บาท
1. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
และพระบรมวงศานุวงศ์

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
หัวข้อ
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)
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รายละเอียด
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
3. การจัดกิจกรรมการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ต
1. ประชาชนและอนุชนรุ่นหลังสามารถจดจาประวัติศาสตร์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จเยือนราษฎรในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตในอดีต ยังความปลาบปลื้ม
ยินดีแก่พสกนิกรชาวภูเก็ตอย่างหาที่สุดมิได้ สามารถดารงชีวิตโดยนาเอาแนวพระราชดาริของทั้งสอง
พระองค์มาเป็นแนวทางได้
2. ประชาชนทุกคนในจังหวัดภูเก็ตตระหนักถึงคุณค่าความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของภูเก็ต และมี
ความภาคภูมิใจ เกิดความรักและหวงแหนในถิ่นที่อยู่ และแสดงออกต่อผู้อื่นอย่างโอบอ้อมอารี ส่งผลให้
ภูเก็ตจะได้รับการดูแลรักษาไว้ทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ ประเพณีวัฒนธรรม สังคมเกิดความสงบสุข
เกิดความรักและความสามัคคี
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แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 3 : การพัฒนาคน สังคม บริการรัฐ และการจัดการความมั่นคง ความปลอดภัย และความสงบ
เรียบร้อย (Human resource, Social development and Security Management)
แผนงานที่ 8 : พัฒนาคนภูเก็ต เป็นคนคุณภาพ เพื่อชุมชนมั่นคง มั่งคั่ง สู่การสร้างสังคมอนาคตอย่างยั่งยืน
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
5. พื้นที่เป้าหมาย
6. กิจกรรมหลัก
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่นโยบายสาคัญส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ตได้ชื่อว่าเป็นไข่มุกอันดามัน เมืองแห่งการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงรู้จักกันทั่วโลก ภูเก็ตเป็น
เกาะขนาดใหญ่อั นดั บหนึ่ งของประเทศพื้ นที่ ประมาณ 543 ตารางกิ โ ลเมตร ตั้ง อยู่ ทางชายฝั่ งทะเล
ตะวันตกของประเทศไทยในน่านน้าทะเลอันดามัน ของมหาสมุทรอินเดีย เกาะภูเก็ตมีลักษณะเว้าเป็นอ่าว
ไปทั่วเกาะ ซึ่งทาให้เกิดชายหาดที่สวยงามมากมาย ชายหาดที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกันดี ได้แก่ หาดป่า
ตอง หาดกะตะ หาดกะรน หาดกมลา และหาดในทอน เกาะนี้โอบล้อมด้วยน้าทะเลสีเขียวมรกตและมี
หาดทรายขาวเนียน เหมาะแก่การพักผ่อน รวมทั้งยังเอื้อต่อการทากิจกรรมสนุกในทะเลและริมทะเลอีก
ด้วย นอกจากนี้ ภูเก็ ตยังจัดว่าเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ ที่มีความสวยงามของบ้านเรือนเก่าแก่และ
สถาปัตยกรรมชิโนโปรตุ กีส และที่นี้ยังเต็มเปี่ยมด้วยเรื่องราวทางวัฒนธรรมที่สั่งสมหล่อหลอมอยู่ในวิถี
ชีวิตของผู้คน บ่งบอกถึงความรุ่งเรืองอันยาวนานนับแต่ยุคต้นคริสตกาล
ทั้งนี้จังหวัดภูเก็ตมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาคือมุ่งสู่การเป็น "ศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยว การศึกษา
นวั ต กรรมบริ ก ารในระดั บ นานาชาติ แ ละการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น มุ่ ง สู่ จั ง หวั ด ที่ พั ฒ นาแล้ ว ภายในปี พ.ศ.
2579"(Hub of International in Tourism Education and Innovations Value based Economy)
โดยมียุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 - 2564 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 คือ การพัฒนาสู่
เมืองเศรษฐกิจเพิ่มค่าและบริการมูลค่าระดับนานาชาติ( Value based economy and Value Service)
ปัจจุบันจังหวัดภูเก็ต เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก ที่สร้างรายได้ให้กับประเทศอย่างมหาศาลปีละไม่ต่า
กว่า 300,000 ล้านบาท เมื่อพิจารณาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภู เก็ตแล้วพบว่าจังหวัด
ภูเก็ตมีศักยภาพด้านการบริการด้านการท่องเที่ยว มีทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม สามารถพัฒนาให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้
จากเหตุผลข้างต้นสานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตจึงได้จัดทาโครงการประชาสัมพันธ์
เผยแพร่นโยบายสาคัญ ส่ งเสริมภาพลัก ษณ์ก ารท่อ งเที่ย วจังหวัดภูเก็ ตประจาปี งบประมาณ 2564
จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว
ของจังหวัดภูเก็ต เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสร้างรายได้และเพิ่มจานวนนักท่องเที่ยวเป็นการเสริมสร้างศักยภาพ
ในการท่องเที่ยวของจังหวัดได้อีกทางหนึ่ง
(1) เพื่อสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจในนโยบายสาคัญของจังหวัดภูเก็ตให้ประชาชนได้รับทราบอย่าง
แพร่หลายผ่านการสื่อประชาสัมพันธ์ ทุกรูปแบบ
(2) เพื่อพัฒนายกระดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต สู่ระดับโลก
(3) เพื่อให้จังหวัดภูเก็ตเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
(4) เพื่อให้จังหวัดภูเก็ต เกิดการพัฒนา การบริการด้านการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพทาให้ประชาชนในพื้นที่มี
รายได้เพิ่มมากขึ้น
ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล/ข่าวสาร นโยบายสาคัญ ๆ ของรัฐ โครงการ/ กิจกรรม ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และ
ประชาชนมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
จังหวัดภูเก็ต
แถลงข่าวโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดพบสื่อมวลชนจังหวัดภูเก็ต
230,000.-บาท
นางบุษยา ใจเปี่ยม
สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต/หน่วยงานราชการในจังหวัดภูเก็ต
ผลิตสกู๊ปข่าวโทรทัศน์ ออกอากาศ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ NBT ภูเก็ต
60,000.-บาท
นางบุษยา ใจเปี่ยม
สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต/หน่วยงานราชการในจังหวัดภูเก็ต/สถานีวิทยุโทรทัศน์ NBT ภูเก็ต

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
หัวข้อ
6.3 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.4 กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.5 กิจกรรมหลักที่ 5
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.6 กิจกรรมหลักที่ 6
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.7 กิจกรรมหลักที่ 7
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.8 กิจกรรมหลักที่ 8
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. หน่วยงานดาเนินงาน
8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต (Output)

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)
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ผลิตสปอตวิทยุ 10 สปอร์ต
10,000.-บาท
นางบุษยา ใจเปี่ยม
สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต/สถานีวิทยุในพื้นทีจังหวัด ภูเก็ต
ผลิตคลิปวีดีโอ ออกอากาศทางสื่อโซเชียลมีเดีย
30,000.-บาท
นางบุษยา ใจเปี่ยม
สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต
Facebook live ทางสื่อโซเชียลมีเดีย
10,000.-บาท
นางบุษยา ใจเปี่ยม
สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต
ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ อินโฟกราฟิก
10,000.-บาท
นางบุษยา ใจเปี่ยม
สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต
ผลิตป้ายประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว
30,000.-บาท
นางบุษยา ใจเปี่ยม
สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต
การประชาสัมพันธ์กิจกรรมสาคัญของจังหวัดภูเก็ตด้วยภาพมุมสูง
10,000.-บาท
นางบุษยา ใจเปี่ยม
สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต
สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
390,000 บาท
- แถลงข่าวโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดพบสื่อมวลชนจังหวัดภูเก็ต จานวน 9 ครั้ง / ปีงบประมาณ
- ผลิตสกู๊ปข่าวโทรทัศน์ ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ NBT ภูเก็ต จานวน 4 ครั้ง
- ผลิตสปอตวิทยุ จานวน 10 สปอร์ต
- ผลิตคลิปวีดีโอ ออกอากาศทางสื่อโซเชียลมีเดีย จานวน 10 คลิป
- Facebook live ทางสื่อโซเชียลมีเดีย จานวน 5 ครั้ง
- ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ อินโฟกราฟิก จานวน 10 ชิ้น
- ผลิตป้ายประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว จานวน 3 ป้าย
- ภาพมุมสูงประชาสัมพันธ์กิจกรรมสาคัญของจังหวัดภูเก็ต
ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล/ข่าวสาร นโยบายสาคัญ ๆ ของรัฐ ทาให้มีการพัฒนา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 3 :

การพัฒนาคน สังคม บริการรัฐ และการจัดการความมั่นคง ความปลอดภัยและความสงบ
เรียบร้อย(Human resource, Social development and Security Management)
แผนงานที่ 8 : พัฒนาคนภูเก็ต เป็นคนคุณภาพ เพื่อชุมชนมั่นคง มั่งคั่ง สู่การสร้างสังคมอนาคตอย่างยั่งยืน
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
5. พื้นที่เป้าหมาย
6. กิจกรรมหลัก
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. หน่วยงานดาเนินงาน
8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต (Output)
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

รายละเอียด
การพัฒนามาตรฐานฮาลาลในมิติต่างๆ ที่สอดคล้องกับกับบริบทของจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดในฝั่งอันดามัน
(ปี 2)
ตามที่ แ ผนพั ฒ นาของจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ที่ ต้ อ งการพั ฒ นาสู่ เ มื อ งเศรษฐกิ จ เพิ่ ม ค่ า และบริ ก ารมู ล ค่ า สู ง ระดั บ
นานาชาติ ซึ่ งในปัจ จุบั นประชากรมุ สลิ มทั่ วโลกมี ประมาณ 1,800 ล้ านคน หรื อคิ ดเป็น ร้อยละ 23 ของ
ประชากรโลก (The Pew Forum on Religion & Public Life, 2017) โดยตลาดฮาลาล ในโลกเป็นตลาด
ใหญ่มาก ครอบคลุมถึงอาหาร การท่องเที่ยว การเงิน การแพทย์ สื่อโฆษณา เครื่องสาอาง แฟชั่น เสื้อ ผ้า และ
ด้านอื่นๆ ประมาณการมูลค่าตลาดฮาลาลเกือบสองล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ (State of the Global Islamic
Economy Report, 2017) เฉพาะตลาดอาหารและการท่องเที่ยวฮาลาลมีมูลค่าถึง 1.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ประเทศไทยมี ร ายได้ จ ากการท่ อ งเที่ ย วในปี 2560 มากกว่ า หนึ่ ง ล้ า นหกแสนล้ า นบาท โดยมาจากยอด
นัก ท่ องเที่ ย วต่างชาติเ กื อ บ 35 ล้า นคน (กระทรวงการท่ องเที่ ย วและกี ฬ า, 2560) โดยเกือ บครึ่ง ของ
นักท่องเที่ยวเดินทางโดยสายการบินมายังจังหวัดภูเก็ตโดยตรง อย่างไรก็ตามประเทศไทยโดยเฉพาะจังหวัด
ภูเก็ตยังไม่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจมุสลิมได้ มากเท่าที่ควรเนื่องจากปัญหาหลายประการ เช่น
ประเทศไทยไม่ใ ช่ป ระเทศที่ มีมุ สลิ ม เป็ นประชากรหลั ก (non-Muslim country) ความน่ าเชื่อ ถื อของ
ผู้ประกอบการ รวมทั้งในด้านภาพลักษณ์และการสื่อสาร การจัดทามาตรฐานฮาลาลในด้านด้านอาหารและ
ผลิตภัณฑ์ที่ถูกสุขลักษณะ ตามมาตรฐาน GMP จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นในการมาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เป็นมุสลิมได้มากยิ่งขึ้นและเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว อีกทั้งยังเสริมสร้างความ
พร้อมของจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และศึกษาในระดับนานาชาติ
(1) เพื่อให้ผู้ประกอบการอาหาร อุตสาหกรรมอาหารทราบถึงกระบวนการผลิตอาหารให้มีภาวะโภชนาการที่
ดี ถูกหลักสุขลักษณะตามหลักมาตรฐานGMP
(2) เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลให้ได้รับการรับรองมาตรฐานอาหารฮาลาล
1) ผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลที่เข้าร่วมโครงการมีกระบวนการผลิตที่ถูกต้องตามมาตรฐาน GMP และได้รับ
มาตรฐานฮาลาล ไม่น้อยกว่า 10 ผลิตภัณฑ์
จังหวัดภูเก็ต
อบรมเชิงปฏิบัติการด้านอาหารฮาลาลและผลิตภัณฑ์ที่ถูกสุขลักษณะตามมาตรฐาน GMP
400,000 บาท
ดร.อทิพันธ์ เสียมไหม หน่วยงานมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตโทรศัพท์ 083-510-1877
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
400,000 บาท
ผู้ประกอบการอาหาร อุตสาหกรรมอาหารทราบถึงกระบวนการผลิตอาหารฮาลาลให้มีภาวะโภชนาการที่ดี ถูก
หลักสุขลักษณะตามหลักมาตรฐานGMP
ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการสามารถพัฒนากระบวนการผลิตอาหารฮาลาลให้มีภาวะโภชนาการที่ดีถูก
สุขลักษณะตามมาตรฐาน GMP และได้รับมาตรฐานฮาลาล
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แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 3 : การพัฒนาคน สังคม บริการรัฐ และการจัดการความมั่นคง ความปลอดภัย และความสงบ
เรียบร้อย (Human resource, Social development and Security Management)
แผนงานที่ 8 : พัฒนาคนภูเก็ต เป็นคนคุณภาพ เพื่อชุมชนมั่นคง มั่งคั่ง สู่การสร้างสังคมอนาคตอย่างยั่งยืน
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

รายละเอียด
วัฒนธรรมสร้างสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทย
หลักการและเหตุผล :
ในบริบทของสิ่งแวดล้อมและสังคมที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาวะนั้น “สื่อ” เป็นส่วนประกอบสาคัญยิ่ง
ในการเข้ามามีอิทธิพลต่อวิถีสุขภาวะทางปัญญา เพราะการนาเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อส่งผลต่อวิธีคิด
วิถีชีวิตและพฤติกรรมของสมาชิกในสังคม อันก่อให้เกิดการสร้างผลกระทบต่อการดารงชีวิตของคนใน
สังคมโดยรวมเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในช่วงทศวรรษที่ผ่านมามีการ
พัฒนาอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีส่วนสาคัญในการเปลี่ยนวิถีการดาเนินชีวิตละการสื่อสารของคนในสังคมเป็น
อย่างมาก โดยเป็นข้อบ่งชี้ว่าสื่อหรือเครื่องมือสื่อสารที่ได้รับความนิยมในช่วงเวลาจะมีอิทธิพลต่อความคิด
ของคน ประกอบกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง กระบวนการเรียนรู้ของเด็กเริ่ม
เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต สื่อกลายเป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งใหม่ที่สามารถกระตุ้นการรับรู้และดึงดูดความ
สนใจจากเด็ก และเยาวชนได้อย่างมาก ประกอบกั บความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทาให้เกิดสื่อใหม่ ๆ
มากมายโดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตที่มีข้อมูลมหาศาล เรื่องราวที่เด็กสนใจใคร่รู้ จึงเปิดกว้างให้เด็กเข้าไป
ค้นหาเรื่องราวที่เด็กสนใจใคร่รู้ จึงเปิดกว้างให้เด็กเข้าไปค้นหาอย่างอิสระ ในขณะที่สื่อดั้งเดิม ทั้งโทรทัศน์
วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ฯลฯ ซึ่งเป็นสื่อที่เข้าถึงได้ง่าย ก็พัฒนารูปแบบการนาเสนอให้น่าสนใจ โดยมี
เป้าหมายการนาเสนอในเชิงพาณิชย์มากยิ่งขึ้น ดังนั้น เนื้อหาการนาเสนอส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นการนาเสนอ
ความบันเทิงในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งละคร เพลง เกมโชว์ ข่าวบันเทิง ของดารานักร้อง แฟชั่นโฆษณาขาย
สินค้า และบริการ ซึ่งสร้างรายได้มหาศาลให้แก่ธุรกิจสื่อและเจ้าของสินค้า
นอกจากนี้ ในปัจจุบันยังพบว่า เด็กและเยาวชนใช้เวลาไปในการใช้สื่อใหม่มากขึ้น และเน้นความ
บันเทิงและกิจกรรมอื่น ๆ มากกว่าจะสนใจในประเด็นที่เป็นปัจจัยเสี่ยงใกล้ตัวของเด็กและเยาวชนเองโดย
ในการศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อใหม่ ของสมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน หรือ สสดย. (2557)
พบว่า วัยรุ่นที่ศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเปิดรับเสื้อใหม่ประเภทไลน์และเฟซบุ๊กผ่าน
สมาร์ตโฟน (Smartphone) มากที่สุด และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างระดับชั้นที่กาลังศึกษาพบว่า นักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาเปิดรับสื่อใหม่สูงกว่านักเรียนระดับประถมศึกษา โดยกิจกรรมที่ทาในสื่อใหม่มากที่สุด มี
ความสอดคล้ อ งกั น ระหว่ า งผลการวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณและคุ ณ ภาพ คื อ การค้ น หาวิ ดี โ อ การ์ ตู น และ
ภาพยนตร์ ค้นหาเพลง ค้นหาข้อมูลสาหรับทาการบ้าน แช็ตกับเพื่อน ที่เรียนโรงเรียนเดียวกัน เล่นเกม
ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับงานอดิเรกและสิ่งที่ตนสนใจ
ธรรมชาติของสื่อไม่สามารถบังคับให้คนกระทาหรือไม่กระทาอะไรได้ แต่พลังอานาจของสื่อเป็นเรื่อง
ของการให้ข้อมูล แสดงให้เห็น และโน้มน้าวยั่วยุให้คนสร้างพฤติกรรมได้ ดังนั้น จึงไม่แปลกที่สื่อมีส่วน
อย่างมาก ในการสร้างวัฒนธรรมหรือรูปแบบพฤติกรรมของคนในสังคม ซึ่งหากผู้ใช้สื่อขาดทักษะการรู้เท่า
ทันสื่อหรือใช้สื่อโดยขาดความตระหนักหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ อาจนาไปสู่พฤติกรรมปัญหาที่กระทบต่อ
สังคมในมิติทาง นาไปสู่พฤติกรรมปัญหาที่กระทบต่อสังคมในมิติทางวัฒนธรรม มิติทางเศรษฐกิจ มิติทาง
อาชญา และมิติ ทางด้ วนความมั่ นคงก็ เป็น ได้โ ดยอาจแบ่ง แนวทางการพิจ ารณาปัญหา อั นเนื่อ งจาก
อิทธิพลของสื่อได้ดังนี้
จากปัญหาที่เกิดขึ้น อาจกล่าวได้ว่าสื่อเป็นปัจจัยที่ทาให้เกิดปัญหาพฤติกรรม ปัญหาสังคม ปัญหา
เศรษฐกิจ และปัญหาสุขภาพในเด็กเยาวชนตลอดจนประชาชนทั่วไปได้ จึงจาเป็นต้องส่งเสริมและพัฒนา
สื่อ และพื้นที่สร้างสรรค์ เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้เท่าทัน ฉลาดและตื่นรู้มากขึ้น และอาจกล่าวได้
ว่า สื่อออนไลน์ เป็นส่ว นสาคัญ ของภูมิทั ศน์ใหม่ ของสื่อ สาหรั บเด็ก และเยาวชนที่หลายหน่ว ยงานให้
ความสาคัญ แต่คนใช้สื่อยังขาดความรู้เท่าทันเทคโนโลยี ยังไม่เข้าใจอิทธิพลสื่อและผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้น จึงควรมีการสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนใช้สื่ออย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์และมีวิจารณญาณ
เกิ ดกระบวนการคิดได้ คิ ดเป็น และเห็นถูก ส่งเสริมสนับสนุนกิ จ กรรมพื้นที่ สร้างสรรค์ใ ห้กับเด็กและ
เยาวชนเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังสื่อ เครือข่ายผู้บริโภคเฝ้าระวังสื่อ
ตลอดจนเครือข่ายสังคมในหลากหลายรูปแบบเพื่อร่วมกันปกป้องคุ้มครองเด็กจากสื่อที่ไม่เหมาะสมในทุก

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
หัวข้อ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
5. พื้นที่เป้าหมาย
6. กิจกรรมหลัก
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. หน่วยงานดาเนินงาน
8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต (Output)

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)
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รายละเอียด
พื้นที่ เนื่องจากมีข้อมูลที่พบว่าสื่อสร้างสรรค์ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการเด็กเป็นอย่างมาก โดยหากเด็กได้ลง
มือทาย่อมเป็นการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในแต่ละพื้นที่ แต่ละช่วงวัยอย่างกว้างขวางและทั่วถึง
ดังนั้น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายจึงควรพัฒนาให้เกิดนวัต กรรมสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ ซึ่งเป็น
ส่วนสาคัญในการส่งเสริมสุขภาวะทุกมิติ สร้างภูมิคุ้มกันและทักษะชีวิตเด็ก ให้เกิดความฉลาดรู้ด้านสื่อ
และความตื่นรู้ทางปัญญาแก่ประชาชนทั่วไปได้อย่างทรงพลัง อันเป็นการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน สามารถ
เติบโตอย่างมีสุขภาวะดีครบทุกด้านและเติบโตเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติต่อไป
(1) เพื่อเปิดพื้นที่สื่อสร้างสรรค์สาหรับเด็ก เยาวชน และประชาชน โดยนามิติทางวัฒนธรรมมาปรับใช้
(2) เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน รู้จักเลือกรับสื่อที่มีความปลอดภัยและสร้างสรรค์ และ
สามารถสร้างภูมิคุ้มกันแก่ตนเอง และครอบครัว มีแรงบันดาลใจ สามารถผลิตสื่อสร้างสรรค์ที่ปลอดภัย มี
คุณค่าต่อสังคมไทยในอนาคต
(3) เพื่อให้เกิดการบูรณาการในการร่วมกันเฝ้าระวัง และสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม
ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ
1) มีการเปิดพื้นที่สื่อสร้างสรรค์สาหรับเด็ก เยาวชน และประชาชน โดยนามิติทางวัฒนธรรมมาปรับใช้
จานวน 1 ครั้ง
2) มีกิจกรรมการประกวดแข่งขันงานด้านศิลปวัฒนธรรม 3 อย่าง
- เด็ก เยาวชน ข้าราชการทุก สังกั ด องค์ก รภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชนทั่วไปใน
จังหวัดภูเก็ต
- โดยจัดโครงการ ณ ลาน 72 พรรษามหาราชินี และบริเวณใกล้เคียง อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
กิจกรรมการแสดงนิทรรศการ เสวนา สื่อพบประชาชน การสาธิตอาหาร การแสดงทางวัฒธรรม และ
ลานวัฒนธรรมวิถีถิ่น วิถีไทย
3,526,000 บาท (สามล้านห้าแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต
สนง.เขตพื้นที่การศึกษา, ศึกษาธิการจังหวัด, กศน., สภาการศึกษา
การอาชีวศึกษา, สภาวัฒนธรรมจังหวัด/อาเภอ/ตาบล, สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัด, สมาคม-ชมรมด้านสื่อ, ผู้ผลิตสื่อ
กิจกรรมการประกวดแข่งขันงานด้านศิลปวัฒนธรรม
184,800 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต
สนง.เขตพื้นที่การศึกษา, ศึกษาธิการจังหวัด, กศน., สภาการศึกษา
การอาชีวศึกษา, สภาวัฒนธรรมจังหวัด/อาเภอ/ตาบล, สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัด, สมาคม-ชมรมด้านสื่อ, ผู้ผลิตสื่อสาขาต่าง ๆ
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3,710,800 (สามล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)
1) มีการเปิดพื้นที่สื่อสร้างสรรค์สาหรับเด็ก เยาวชน และประชาชน จานวน 1 ครั้ง 3 วัน โดยมีกิจกรรม
การแสดงนิทรรศการด้านสื่อ จัดเสวนาสื่อพบประชาชนกิจกรรมการสาธิตอาหาร การแสดงทางวัฒธรรม
และลานวัฒนธรรมวิถีถิ่น วิถีไทย
2) มีกิจกรรมการประกวดแข่งขันงานด้านศิลปวัฒนธรรม 3 อย่าง
1) มีการเปิดพื้นที่สื่อสร้างสรรค์สาหรับเด็ก เยาวชน และประชาชน โดยนามิติทางวัฒนธรรมมาปรับใช้
2) เด็ก เยาวชน และประชาชน รู้จักเลือกรับสื่อที่มีความปลอดภัยและสร้างสรรค์ และสามารถสร้าง
ภูมิคุ้มกันแก่ตนเอง และครอบครัว มีแรงบันดาลใจ สามารถผลิตสื่อสร้างสรรค์ที่ปลอดภัย มีคุณค่าต่อ
สังคมไทยในอนาคต
3) เกิดการบูรณาการในการร่วมกันเฝ้าระวัง และสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม ร่วมกับหน่วยงาน
อื่นๆ

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
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แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 3 : การพัฒนาคน สั งคม บริก ารรัฐ และการจัดการความมั่นคงและความสงบ
เรียบร้อย (Human resource, Social development and Security Management)
แผนงานที่ 8 : พัฒนาคนภูเก็ต เป็นคนคุณภาพ เพื่อชุมชนมั่นคง มั่งคั่ง สู่การสร้างสังคมอนาคตอย่างยั่งยืน
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของ
โครงการหลักการและ
เหตุผล

3. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

4. ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย
5. พื้นที่เป้าหมาย
6. กิจกรรมหลัก
6.1 กิจกรรมหลักที่
1

รายละเอียด
พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานรองรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
นโยบายรัฐบาลให้ความสาคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ใช้เป็นกลไกลการขับเคลื่อนเศรษฐกิ จ เพื่ออนาคตและเสริมสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยจังหวัดภูเก็ต เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพสูง
ด้านการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ สามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับประเทศไทยเป็นจานวนมาก
มีเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดเพื่อเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว การศึกษา นวัตกรรมบริการในระดับนานาชาติ มี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่มุ่งเน้นเสริมสร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็งบนฐานการท่องเที่ย วและแข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืนเพื่อรองรับการพัฒนาระดับนานาชาติ การเสริมศักยภาพคน รวมทั้ง แผนพัฒนากาลังคนจังหวัดภูเก็ต ระยะ
5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) เพื่อผลิตและพัฒนาแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการในพื้นที่ทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพใน 3 อุตสาหกรรมสาคัญของจังหวัดภูเก็ต คือ ท่องเที่ยว (ธุรกิจโรงแรม) บริการสุขภาพ (ธุรกิจสปา) และ
มารีน่า (ธุรกิจท่าเทียบเรือ) โดยมีเป้าหมายรวมจานวนทั้งสิ้น 58,050 คน ประกอบกับคณะอนุกรรมการพัฒนา
แรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดภูเก็ต (กพร.ปจ.ภก.) มีนโยบายให้จัดทาแผนพัฒนากาลังคนจังหวัด
เพิ่มเติมในธุรกิจ MICE (MICE : Meetings, Incentive Travel, Conventions, Exhibitions) เพื่อให้สอดคล้อง
กับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตในการเป็น ศูนย์กลางของ MICE คือ ศูนย์กลางการจัดประชุม การท่องเที่ยว
เพื่อเป็นรางวัล การจัดประชุมนานาชาติ และการจัดนิทรรศการหรืองานแสดงสินค้า
แรงงาน เป็นปัจจัยการผลิตและบริการที่สาคัญของภาคการท่องเที่ยว จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับ
การพัฒนาให้มีความรู้ ทักษะฝีมือ มีมาตรฐานการทางานและทัศนคติที่เหมาะสม
ในตาแหน่งงานหรือสาขาอาชีพ เป็นแรงงานคุณภาพ (Super Worker) พร้อมเข้าไปทางานในตลาดแรงงาน เพื่อ
ให้บริก ารนัก ท่องเที่ย วในพื้นที่ให้เกิ ดความเชื่อมั่ นและความประทับใจ รวมทั้งจาเป็นต้องเตรีย มบุคลากรให้
สอดคล้องกั บเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดภูเก็ ตในการเป็นศูนย์ก ลางของ MICE ทั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนระบบ
เศรษฐกิจและเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต อีกทั้งยัง
เป็นการสร้างโอกาสการมีงานทา สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน ช่วยลดปัญหาทางสังคม
อย่างยั่งยืน
1. เพื่อฝึกอบรมเตรียมความพร้อมด้านอาชีพ ให้แก่แรงงานใหม่ แรงงานที่ถูกเลิกจ้าง ว่างงาน สาหรับไปทางานใน
ตลาดแรงงานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
2. เพือ่ ขับเคลื่อนแผนพัฒนากาลังคนจังหวัดภูเก็ต ประจาปี พ.ศ. 2564
3. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรของสถานประกอบกิจการและประชาชนในพื้นที่ เพื่อดาเนินกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับ MICE
1. จานวนผู้เข้าฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 400 คน
2. จานวนผู้ผ่านการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
จังหวัดภูเก็ต

ฝึกอบรมทักษะให้กับแรงงานใหม่ แรงงานที่ถูกเลิกจ้าง/ว่างงาน ประกอบด้วย
1. พนักงานผสมเครื่องดื่ม จานวน 3 รุ่นๆ ละ 20 คน เป็นเงิน 826,800 บาท
2. พนักงานนวดไทยเพื่อสุขภาพ จานวน 3 รุ่นๆ ละ 20 คน เป็นเงิน 795,000 บาท
3. พนักงานนวดเท้าเพื่อสุขภาพ จานวน 3 รุ่นๆ ละ 20 คน เป็นเงิน 330,000 บาท
4. พนักงานนวดสวีดิชเพื่อสุขภาพ จานวน 2 รุ่นๆ ละ 20 คน เป็นเงิน 795,000 บาท
5. พนักงานประกอบอาหารไทยและนานาชาติ จานวน 3 รุ่น 20 คน เป็นเงิน 826,000 บาท
งบประมาณ
3,573,600 บาท
ผู้รับผิดชอบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 6.2 กิจกรรมหลักที่ 2 ฝึกอบรมให้แก่บุคลากรของสถานประกอบกิจการและประชาชนในพื้นที่เพื่อรองรับธุรกิจ MICE

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
หัวข้อ
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. หน่วยงานดาเนินงาน
8. ระยะเวลาในการ
ดาเนินงาน
9. งบประมาณ
9. ผลผลิต (Output)
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)
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จานวน 100 คน
133,400 บาท
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3,707,000 บาท
แรงงานใหม่ แรงงานที่ถูกเลิกจ้าง ว่างงาน บุคลากรของสถานประกอบกิจการและประชาชนในพื้นที่ได้รับการ
พัฒนาทักษะฝีมือหรือเสริมสร้างองค์ความรู้ จานวน 400 คน
แรงงานที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะฝีมือพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานหรือมีความรู้ในการดาเนินกิจกรรม MICE ได้อย่าง
ถูกต้องตรงตามมาตรฐานที่กาหนด

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
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แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 3 : การพัฒนาคน สังคม บริการรัฐ และการจัดการความมั่นคง ความปลอดภัย และความสงบ
เรียบร้อย (Human Resource, Social Development and Security Management)
แผนงานที่ 8 : พัฒนาคนภูเก็ต เป็นคนคุณภาพ เพื่อชุมชนมั่นคง มั่งคั่ง สู่การสร้างสังคมอนาคตอย่างยั่งยืน
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

6. พื้นที่เป้าหมาย
6. กิจกรรมหลัก
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.2 กิจกรรมหลักที่ 2

รายละเอียด
ส่งเสริมความร่วมมือและการประชุมภายใต้ ITOP FORUM และความร่วมมือภายใต้กรอบพันธะสัญญา
บ้านพี่เมืองน้องใน ASEAN+3
ส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่างๆภายใต้พันธะสัญญาและข้อตกลงเมืองพี่เมืองน้องและภายใต้ ITOP
Forum
สานสัมพันธ์กับเมืองท่องเที่ยวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเมืองพี่เมืองน้องและ ITOP FORUM และเมือง AEC
ของจั งหวัด ภูเก็ ต มีความสาคั ญและจาเป็นที่ต้ องดาเนินการอย่ างต่ อเนื่อ งทุก ปี เพื่ อรักษาตลาดการ
ท่องเที่ยวและเพิ่มนักท่องเที่ยวตลอดจนรายได้จากการท่องเที่ยว รวมทั้งได้มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประสบการณ์ใหม่ๆ ของเมืองที่มี
ความสัมพันธ์กัน
จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต เป็ น จั ง หวั ด ที่ มี ผู้ น าเมื อ ง/ผู้ น าระดั บ สู ง ขององค์ ก รระหว่ า งประเทศ และผู้ น าของ
ต่างประเทศมาเยี่ยมเยือนตลอดทั้งปีทั้งอย่ างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ และมีการประชุมระดับ
นานาชาติจานวนหลายครั้งในจังหวัดภูเก็ต
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างเมือง ซึ่งจะเป็นการประชาสัมพันธ์ศักยภาพของจังหวัด และของ
ประเทศไทย ซึ่งมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการดาเนินการในเชิงรุกในด้านต่างๆ ของภูเก็ตในฐานะเมือง
ท่องเที่ยวระดับโลก
การต้อนรับผู้นาของเมืองและบุคคลสาคัญที่มาเยี่ยมเยือนจังหวัดภูเก็ต ที่ต้องอานวยความสะดวก
และต้อนรับให้สมฐานะและใช้เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ
1) เพื่อสร้างความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมั่นคง เพิ่มจานวนนักท่องเที่ยว
และรายได้จากการท่องเที่ยวและเสริมความร่วมมือในด้านต่างๆ
2) เพื่อประชาสัมพันธ์ศักยภาพและความพร้อมของจังหวัดในด้านต่างๆ เช่น การค้า การลงทุน การ
ท่องเที่ยว ความพร้อมการรองรับ AEC และด้านต่าง ๆ ในการทาให้นักท่องเที่ยว นักลงทุนมีความ
เชื่อมั่นในจังหวัดภูเก็ตให้แพร่หลายยิ่งขึ้น
3) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเกิดการปรับเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นในระดับนานาชาติ และมีความร่วมมือ
ระหว่างเมืองต่างประเทศในด้านต่างๆมากขึ้น
1) นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นและรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 10%
2) ลดจานวนอัตราการว่างงานและเสริมสร้างการสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนในท้องที่
จังหวัดภูเก็ต
3) ความสาเร็จของการประชุมและการจัดกิจกรรมระดับนานาชาติในจังหวัดภูเก็ต
4) มีการแลกเปลี่ยนบุคคลากร องค์ความรู้ จากการสานสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง
1) จังหวัดภูเก็ต
2) เมืองสมาชิกของเมืองเกาะท่องเที่ยวนานาชาติ (ITOP Forum)
3) เมืองภายใต้พันธะสัญญาเมืองพี่เมืองน้อง (Sister City)
เดินทางไปประชุมและส่งเสริมความร่วมมือกับเมืองพี่เมืองน้องและเมืองภายใต้ ITOP Forum
1) เดิ น ทางไปสานสั ม พั น ธ์ เ มื อ งพี่ เ มื อ งน้ อ งและความร่ ว มมื อ ด้ า นการศึ ก ษา การท่ อ งเที่ ย ว
ศิลปวัฒนธรรม การค้าและการลงทุน รวมเป็นเงิน 700,000 บาท
2) เดินทางไปประชุมในฐานะเมืองสมาชิก ITOP FORUM ครั้งที่ 24 รวมเป็นเงิน 309,800 บาท
1,009,800 บาท
สานักงานจังหวัดภูเก็ต
การต้อ นรั บ/ประชุม อาคั นตุ กะต่างประเทศ เอกอั ค รราชทู ต ผู้บริ หารเมือ งต่ างประเทศ องค์ก ร
ระหว่างประเทศและกงสุล

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
หัวข้อ

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. หน่วยงานดาเนินงาน
8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต (Output)

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

432

รายละเอียด
1) การประชุมกงสุล/ทูตจานวน 12 ครั้งๆ ละ 60 คน
2) การประชุมกับเมืองต่างประเทศ/องค์กรระหว่างประเทศที่มาเยือนจานวน 36 คณะเฉลี่ยเดือนละ 3
ครั้งๆ ละ 15 คน
3) การต้อนรับอาคันตุกะต่างประเทศ จานวน 10 ครั้ง ครั้งละ 20 คน
1,602,740 บาท
สานักงานจังหวัดภูเก็ต
สานักงานจังหวัดภูเก็ต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2,612,540 บาท
1) จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นเมืองสมาชิกของเมืองเกาะท่องเที่ยวนานาชาติ (ITOP Forum) และเมืองภายใต้
พันธะสัญญาเมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) ได้สานความสัมพันธ์และความร่วมมือกันต่อกันอย่างต่อเนือง
และแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น รวมทั้งการแลกเปลี่ยนบุคลากรและองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน
2) ได้ประชาสัมพันธ์ศักยภาพ ความพร้อมของจังหวัดในด้านต่างๆ และสร้างความน่าเชื่อถือ ความเชื่อมั่นของ
จั งหวั ด ภู เก็ ต ให้ แ ก่ ผู้ น าเมื อ ง/ผู้ น าระดั บ สู ง ขององค์ ก รระหว่ า งประเทศ ผู้ น าของต่ า งประเทศ
เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจาประเทศไทย กงสุล กงสุลกิตติมศักดิ์ นักท่องเที่ยว และนักลงทุนให้
มีความเชื่อมั่นในมิติต่างๆ ของจังหวัดภูเก็ต
3) ได้แลกเปลี่ยนความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างเมืองระหว่างเมืองของ
ต่างประเทศในด้านต่างๆมากขึ้น
(1) เพิ่มจานวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยว อย่างน้อยร้อยละ 10
(2) เพิ่มช่องทางการเรียนรู้ระหว่างเมืองสมาชิกของเมืองเกาะท่องเที่ยวนานาชาติ (ITOP Forum) และ
เมืองภายใต้พันธะสัญญาเมืองพี่เมืองน้อง (Sister City)
(3) ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตมีความอยู่ดีกินดี
(4) อานาจอ่อน (Soft Power) ของจังหวัดภูเก็ต เพิ่มมากขึ้นในเวทีระหว่างประเทศ
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แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 3 : การพัฒนาคน สังคม บริการรัฐ และการจัดการความมั่นคง ความปลอดภัย และความสงบ
เรียบร้อย (Human resource, Social development and Security Management)
แผนงานที่ 8 : พัฒนาคนภูเก็ต เป็นคนคุณภาพ เพื่อชุมชนมั่นคง มั่งคั่ง สู่การสร้างสังคมอนาคตอย่างยั่งยืน
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

5. พื้นที่เป้าหมาย
6. กิจกรรมหลัก
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ

รายละเอียด
โครงการยกระดับมาตรฐานอาหารพื้นถิ่นเพื่อส่งเสริมให้ภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก
ยุทธศาสตร์ชาติ ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทาให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น
จาเป็นจะต้องมีการวางแผนและกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และกาหนดแนว ทางการ
พัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจาเป็นจะต้องกาหนด ยุทธศาสตร์ชาติ
ในระยะยาว เพื่อถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่าง ต่อเนื่องและมีการบูรณา
การ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการ รวมพลังของทุกภาคส่วนใน
สังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคม ในการขับเคลื่อนการพัฒนา เพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่ง
ผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว
ด้วยการพัฒนาตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์ประจาชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ”
เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมี
ความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอภาค และเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนว
ทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ด้าน
ความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
(๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (๖) ยุทธศาสตร์
ด้านการปรับสมดุลและ พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระสาคัญของแต่ละยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง สตูลและระนอง
ร่วมกับผู้นาองค์กรเครือข่ายชุมชน เรียนรู้และพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวตามแนวทางประชารัฐ ประชาชนใน
หมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมายของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ได้รับการพัฒนาและยกระดับเป็นหมู่บ้าน/
ชุมชน เพื่อการเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน และการท่องเที่ยว สร้างรายได้พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและ
ยั่งยืนจึงได้จัดทาโครงการยกระดับมาตรฐานบริการอาหารพื้นถิ่นเพื่อส่งเสริมให้ภูมิภาคอันดามันเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ระดับโลก (จ.ภูเก็ต) ขึ้น
(1) เพื่ อ พัฒนาผู้นา กลุ่ม องค์ก รเครือ ข่าย/ชุมชน ให้เ ป็นแบบอย่างในการพัฒนาศักยภาพด้ านการ
ต้อนรับนักท่องเที่ยวเพื่อให้สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน
(2) เพื่อเชื่อมโยงหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยวตามแนวทางประชารัฐ ที่มีความโดดเด่น เรื่องภูมิปัญญาในการ
พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์เด่นในกลุ่มงานเกษตร “กุ้งมังกรภูเก็ต” และ “สับปะรดภูเก็ต” และสถานที่
ท่องเที่ยวคุณภาพ ดึงดูดนักท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้กับชุมชน สู่ความยั่งยืน
1. ผู้นาชุมชน องค์ก รเครือข่าย มีความรู้ ความเข้าใจ ในการพัฒนาผลิตภัณ ฑ์เด่นในกลุ่มงานเกษตร
จานวน 100 คน
2. กลุ่มเป้าหมายหมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมายมีความพร้อมและรองรับการท่องเที่ยวตามแนวทางประชารัฐ
และมีการเชื่อมโยงระหว่างหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นโปรแกรมการท่องเที่ยวที่ต่อเนื่องเป็นระบบ จานวน
100 คน
3. เครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ตามแนวทางประชารัฐวิถี
ธรรมชาติได้รับการบรรจุในปฏิทินการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต จานวน 1 เครือข่าย
4. ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนท่องเที่ยวโดยชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 5
หมู่บ้าน/ชุมชน ในอาเภอเมืองภูเก็ต และอาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต จานวน 5 หมู่บ้าน
พัฒนายกระดับอาหารพื้นถิ่นเพื่อส่งเสริมให้ภูมิภาคอันดามันเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก
13,546,800 บาท
สารวจและคัดเลือกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน/ ผู้ประกอบการอาหารและบริการ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือเมนู
จากกุ้งมังกรและสับปะรดภูเก็ตโดยดาเนินการสารวจกลุ่มเป้าหมายในหมู่บ้านจานวน 20 ราย พิจารณา
คัดเลือกให้เหลือ 15 ราย โดยใช้วิธีการจ้างเหมาที่ปรึกษา
400,000 บาท

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
หัวข้อ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.2 กิจกรรมหลักที่ 2

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.3 กิจกรรมหลักที่ 3

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.4 กิจกรรมหลักที่ 4

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. หน่วยงานดาเนินงาน
8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต (Output)

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)
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รายละเอียด

สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาเมนูอาหารหรือด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้มีความ
ปลอดภัยและเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค
2.1 ค่าจ้างเหมาที่ปรึกษาพัฒนาหลักสูตร 8 หลักสูตร (800,000 บาท)
2.2 ฝึกอบรมกลุ่มเป้าหมายในหลักสูตการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การแปรรูปอาหาร การออกแบบบรรจุภัณฑ์
การสร้างแบรนด์ กลุ่มเป้าหมาย จานวน 100 คน จานวน 3 วัน (746,800 บาท)
1,546,800 บาท
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต
พัฒนาเมนูอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารจากกุ้งมังกร และสับปะรดภูเก็ต โดยจ้างที่ปรึกษาในการพัฒนา
เมนูอาหารถิ่น ของจังหวัดภูเก็ต คือกุ้งมังกร และสับปะรดภูเก็ต
(3.1) ค่าจ้างเหมาผู้เชี่ยวชาญพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ จานวน 15 ผลิตภัณฑ์ 12 Manday
(3,600,000 บาท)
(3.2) ค่าสนับสนุนวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ในการแปรรูป หรือเครื่องจักร อุปกรณ์ในการแปรรูป จานวน
15 ผลิตภัณฑ์ (1,500,000 บาท)
5,100,000 บาท
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต
การนาเสนอผลิตภัณฑ์และเมนูอาหาร จากกุ้งมังกร และสับปะรดภูเก็ต เพื่อให้เกิดการรับรู้และขยายผล
ในวงกว้างและการพัฒนาต่อยอด ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ทั้งในระดับจังหวัด ภูมิภาค ในประเทศ และ
ต่างประเทศเพื่อสร้างการรับรู้และกระตุ้นการบริโภค
(4.1) จ้างเหมาจัดกิจกรรมนาเสนอ ผลิตภัณฑ์และเมนูอาหารจากกุ้งมังกรและสับปะรดภูเก็ต ในจังหวัด
ภูเก็ต จานวน 1 ครั้ง (1,500,000 บาท)
(4.2) จ้าเหมาจัด Road Show ต่างจ้างหวัด กิจกรรมนาเสนอผลิตภัณฑ์และเมนูอาหารจากกุ้งมังกร
และสับปะรดภูเก็ต จานวน 1 ครั้ง (2,000,000 บาท)
(4.3) จ้างเหมาจัดกิจกรรม Road Show ต่างประเทศนาเสนอผลิตภัณฑ์และเมนูอาหารจากกุ้งมังกร
และสับปะรดภูเก็ต ดาเนินการจานวน 1 ครั้ง (3,000,000 บาท)
6,500,000 บาท
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต/สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
13,546,800 บาท
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่มี
การนาผลิตภัณฑ์ชุมชนที่โดดเด่น มาเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวกระแสหลัก และมีการพัฒนาเมนูอาหาร
เด่นที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมชุมชนและมีการเชื่อมโยงระหว่างหมู่บ้าน/
ชุมชน เป็นโปรแกรมการท่องเที่ยวที่ต่อเนื่องเป็นระบบ
ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อการท่องเที่ยวฯ มีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5
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แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 3 : การพัฒนาคน สังคม บริการรัฐ และการจัดการความมั่นคง ความปลอดภัยและความสงบ
เรียบร้อย (Human resource, Social development and Security Management)
แผนงานที่ 9 : ภูเก็ตเมืองแห่งความสงบเรียบร้อยและปลอดภัย (Phuket Safety City)
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
5. พื้นที่เป้าหมาย
6. กิจกรรมหลัก
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.3 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.4 กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
ปรับปรุงและบารุงรักษาระบบโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยของภูเก็ตเมือง
ท่องเที่ยวระดับโลก
จังหวัดภูเก็ต ได้ให้ความสาคัญกับเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว และประชาชน ในพื้นที่ทุกคน
เพื่อสร้างความมั่นใจ ในการเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัด โดยการนาเอาเครื่องมืออุปกรณ์และเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย มีการจัดทาโครงข่ายความเร็วสูง ครอบคลุมบริเวณพื้นที่เสี่ยง พร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด พร้อม
การระบบตรวจจับใบหน้า เป็น เฝ้าระวังและหามาตรการในการป้องกั นเหตุ เพื่ อป้องปราม ป้องกั น
ปราบปรามอาชญากรรม อีกทั้งยังใช้ เทคโนโลยี Video Content Analytics จากการนาภาพที่บันทึกได้
จากกล้องวงจรปิดมาทาการ วิเคราะห์ อีกทั้งยังเป็ นการเสริมสร้างขีดความสามารถในการอานวยความ
สะดวกการจราจร การกวดขันวินัยจราจร เพื่อลดอุบัติเหตุ มาช่วยในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ของประชาชนและนักท่องเที่ยว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชน ให้สม
กับคากล่าว “ภูเก็ตเมืองแห่งสันติสุข”
3.1 เพื่อให้ระบบโทรทัศน์วงจรปิดใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพและรองรับการเชื่อมต่อกับระบบวิเคราะห์
สัญญาณภาพต่างๆ
3.2 เพื่อให้ระบบโครงข่ายและระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ตลอดจนถึงอุปกรณ์ที่ได้จัดหาใน
โครงการ ได้รับการดูแล แก้ไข และบารุงรักษา ตามกาหนดระยะเวลา เพื่อลดปัญหาที่จะนามาสู่การชารุด
เสียหาย
3.3 เพื่อให้ระบบสามารถทางานได้อย่างต่อเนื่อง มีความเสถียร และ มีความพร้อมใช้งานตลอดเวลา
สามารถใช้งานได้ตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) ของระบบ
ตามที่ได้กาหนดไว้
3.4 เพื่อให้มีผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ การเฝ้าดูระบบ(Monitor) ตรวจสอบ ดูแลบารุงรักษา
ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น สามารถดาเนินการ ได้อย่างรวดเร็ว และต่อเนื่อง
3.5 ทาให้ระบบที่มีอยู่เดิมในปัจจุบันและระบบใหม่ สามารถทางานร่วมกัน (Integrate) ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
3.6 เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
มีระบบบริหารจัดการด้านสารสนเทศและการสื่อสาร CCTV ให้มีมาตรฐาน
จังหวัดภูเก็ต
งานปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิดและติดตั้งระบบสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลภาพ
3,212,160 บาท
สานักงานจังหวัดภูเก็ต
การบารุงรักษาและดูแลระบบกล้องวงจรปิดและเครือข่าย
4,656,380 บาท
สานักงานจังหวัดภูเก็ต
งานจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานด้านกล้องวงจรปิดและสารสนเทศ
457,440 บาท
สานักงานจังหวัดภูเก็ต
การบริหารจัดการ
1,660,820 บาท
สานักงานจังหวัดภูเก็ต
-
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หัวข้อ
7. หน่วยงานดาเนินงาน
8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต (Output)

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)
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สานักงานจังหวัดภูเก็ต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
9,986,800 บาท
1. ระบบโครงข่ายจังหวัด และระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ตลอดจนถึงอุปกรณ์ที่ได้จัดหาใน
โครงการ ได้รับการดูแล แก้ไข และบารุงรักษา ตามกาหนดระยะเวลา เพื่อลดปัญหาที่จะนามาสู่การชารุด
เสียหาย
2. ระบบสามารถทางานได้อย่างต่อเนื่อง มีความเสถียร และ มีความพร้อมใช้งานตลอดเวลา สามารถใช้
งานได้ตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) ของระบบ ตามที่ได้กาหนดไว้
3. มีผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ การเฝ้าดูระบบ(Monitor) ตรวจสอบ ดูแลบารุงรักษา ตลอดจน
สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น สามารถดาเนินการ ได้อย่างรวดเร็ว และต่อเนื่อ
4. ทาให้ระบบที่มีอยู่เดิมในปัจจุบันและระบบใหม่ สามารถทางานร่วมกัน (Integrate) ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
5. มีการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
1. ผู้บริหารระดับจังหวัดสามารถใช้ศูนย์ควบคุมสั่งการกลาง (Command Room) ในการบัญชาการ
และควบคุมสั่งการภายได้ทันทีหากมีเหตุการณ์เกิดขึ้น ได้แก่ การเกิดภัยพิบัติ การก่อการร้าย ผ่าน
เทคโนโลยีภายในศูนย์ควบคุมสั่งการกลาง (Command Room)
2. ส่วนราชการทั้งฝ่ายความมั่นคง สามารถใช้ระบบสารสนเทศที่มีการเชื่อมโยงเครือข่ายผ่าน
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จากทุกแหล่ง ในการดาเนินการที่อยู่ในอานาจหน้าที่ ได้แก่ การติดตาม
เฝ้าระวังบุคคลตามหมายจับ การติดตามรถยนต์ เฝ้าระวังการก่อการร้าย เฝ้าระวังภัยพิบัติต่างๆ
ตลอดจนการสื่อสารประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว
3. สามารถสร้างความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยและความศรัทธาของนักท่องเที่ยวและประชาชน
ทั่วไปต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตารวจ และมีอาสาสมัครช่วยเหลืออานวยความสะดวก การจราจรให้แก่
ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพ
4. เป็นโครงข่ายหลัก ที่สามารถในการให้บริการเป็นวงกว้างคลอบคลุมการใช้งานทั่วจังหวัด เพื่อลดการ
สูญเสียงบประมาณ ลดความซ้าซ้อนในงบประมาณการลงทุนของภาครัฐ และ สามารถใช้โครงข่ายเดิมที่มี
อยู่เดิมให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
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แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 3 :

การพัฒนาคน สังคม บริการรัฐ และการจัดการความมั่นคง ความปลอดภัยและความสงบ
เรียบร้อย (Human resource, Social development and Security Management)
แผนงานที่ 9 : ภูเก็ตเมืองแห่งความสงบเรียบร้อยและปลอดภัย (Phuket Safety City)
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
5. พื้นที่เป้าหมาย
6. กิจกรรมหลัก
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. หน่วยงานดาเนินงาน
8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต (Output)
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

รายละเอียด
แสงสว่างเพื่อความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
มีความสาคัญเร่งด่วน จาเป็นที่ต้องดาเนินโครงการ ตามหลักการและเหตุผล ในการแก้ไขปัญหาลดการ
เกิดอุบัติเหตุ และลดปัญหาอาชญากรรม บนทางหลวงและพื้นที่ท่องเที่ยว ยามค่าคืน บริเวณอนุสาวรีย์
ท้าวเทพกระษัตรี – ท้าวศรีสุนทร บริเวณทางโค้งอันตรายต่างๆ บริเวณเชิงสะพานท้าวเทพกระษัตรี –
ท้าวศรีสุนทร
1. เพื่อแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบริเวณทางโค้ง และบริเวณวงเวียน ต่างๆ ด้วยการโดยการปรับเปลี่ยน
โคมไฟและชุดควบคุมระบบไฟเป็นแบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ เพิ่มกระตุ้นการมองเห็น และประหยัด
พลังงาน เพื่อเพิ่มความชัดเจนในการมองเห็นยามค่าคืน
2. เพื่อป้องกันการก่ออาชญากรรม ยามค่าคืนในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
3. เพื่อสร้างความสะดวกและยกระดับปลอดภัยให้สูงขึ้น
ระดับความสาเร็จในการเพิ่มแสงสว่างเพื่อความปลอดภัยในเส้นทางเข้าแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ให้
แล้วเสร็จตามรูปแบบ จานวน 2 แห่ง
จังหวัดภูเก็ต
ปรับเปลี่ยนโคมไฟและชุดควบคุมระบบไฟเป็นแบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ บนเกาะกลางถนนเทพกระษัตรี
จากสะพานท้าวเทพกระษัตรี สะพานท้าวศรีสุนทร ถึง ทางเข้าสนามบินภูเก็ต
8,000,000 บาท
แขวงทางหลวงภูเก็ต
ปรั บเปลี่ย นโคมไฟและชุ ดควบคุ ม ระบบไฟเป็ น แบบแจ้ ง เตื อ นอั ต โนมั ติ บนเกาะกลางถนนเทพ
กระษัตรี จากทางเข้าสนามบินภูเก็ต ถึง เมืองภูเก็ต
14,000,000 บาท
แขวงทางหลวงภูเก็ต
แขวงทางหลวงภูเก็ต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
22,000,000 บาท
การเดินทางเข้า – ออก เข้าสู่ตัวเมืองและแหล่งท่องเที่ยวนานาชาติทางทะเล บนเส้นทางหลวง มีความ
สะดวกและปลอดภัยสูง สร้างความมั่นใจต่อนักท่องเที่ยวให้เดินทางมากกว่าร้อยละ 90
1. การใช้เส้นทางสัญจรไป-มาของประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น ลด
ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุและปัญหาการจราจรติดขัด
2. สภาพทางกายภาพและการมองเห็น การกระตุ้นเตือน ต่อผู้ใช้ทางดีขึ้น และลดอุบัติภัยบนท้องถนน
ได้เป็นอย่างมาก สร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
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แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 3 : การพัฒนาคน สังคม บริการรัฐ และการจัดการความมั่นคง ความปลอดภัย และความสงบ
เรียบร้อย (Human resource, Social development and Security Management)
แผนงานที่ 9 : ภูเก็ตเมืองแห่งความสงบเรียบร้อยและปลอดภัย (Phuket Safety City)
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

5. พื้นที่เป้าหมาย
6. กิจกรรมหลัก
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.3 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.4 กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.5 กิจกรรมหลักที่ 5
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. หน่วยงานดาเนินงาน

รายละเอียด
ภูเก็ตจังหวัดปลอดภัย น่าเที่ยว น่าอยู่
จังหวัดภูเก็ตเป็นแหล่ง ท่องเที่ยวสาคัญระดับโลก สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นจานวนมาก
โดยเฉพาะนัก ท่องเที่ย วและนักลงทุน ทั้งชาวไทยและต่างประเทศมีความต้องการความปลอดภัยและ
ความมั่นใจในการท่องเที่ยวและการลงทุน จึงมีความจาเป็นต้องป้องกันและแก้ไขปัญหาซึ่งจะมีผลกระทบ
ต่อความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงโดยทันทีและต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
ประชาชนและนักท่องเที่ยว
1. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านความสงบเรียบร้อย ความมั่นคง และความปลอดภัยของจังหวัดภูเก็ต
2. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ซึ่งอาศัยอยู่หรือ
เดินทางมาท่องเที่ยว/ลงทุนในจังหวัดภูเก็ต
3. เสริมสร้างขีดความสามารถในการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ให้กับหน่วยงานด้านความมั่นคง
และการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพ
4. เพื่อเป็นศูนย์กลางการบูรณาการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลสู่การปฏิบัติในพื้นที่ และการบูรณาการ
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนภารกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และตอบสนองต่อปัญหาความ
เดือดร้อน และความต้องการของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคง
1. จานวนสถานประกอบการที่ผลกระทบต่อสังคมในอานาจหน้าที่ของฝ่ายปกครอง ที่ไม่มีการกระทาผิด
กฎหมายจนต้องใช้คาสั่งทางปกครอง ร้อยละ 100
2. มีชุดปฏิบัติการฝ่ายปกครองประจาด่านตรวจท่าฉัตรไชยตลอด 24 ชั่วโมง
3.จานวนชายหาดที่มีการจัดระเบียบชายหาดแล้ว ไม่ถูกบุกรุกเพิ่ม ร้อยละ 100
4. มีชุดปฏิบัติการและแผนปฏิบัติการในการรักษาความสงบเรียบร้อยในด้านต่างๆ ครอบคลุมพื้นที่ 3
อาเภอ
จังหวัดภูเก็ต
การจัดระเบียบสังคมในอานาจและหน้าที่ของฝ่ายปกครอง
1,394,250 บาท
ที่ทาการปกครองจังหวัดภูเก็ต
การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกชายหาดและที่สาธารณประโยชน์ (การจัดระเบียบชายหาด)
323,280 บาท
ที่ทาการปกครองจังหวัดภูเก็ต
การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
1,693,270 บาท
ที่ทาการปกครองจังหวัดภูเก็ต
ผู้ว่าฯ พบผู้นาศาสนาอิสลาม
104,300 บาท
ที่ทาการปกครองจังหวัดภูเก็ต
สร้างเครือข่ายพิทักษ์ความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ
100,000 บาท
ที่ทาการปกครองจังหวัดภูเก็ต
ที่ทาการปกครองจังหวัดภูเก็ต

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
หัวข้อ
8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต (Output)
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)
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รายละเอียด

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3,615,100 บาท
สามารถป้องกันและปราบปรามการกระทาผิดกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของสังคมในอานาจ
และหน้าที่ของฝ่ายปกครองได้ เช่น การประกอบที่มีผลกระทบต่อสังคม, แรงงานต่างด้าวการค้ามนุษย์,
การบุกรุกชายหาดและที่สาธารณประโยชน์
ทาให้ประชาชน นักท่องเที่ยว และนักลงทุนเชื่อมั่นว่าภูเก็ตเป็นเมืองปลอดภัย น่าท่องเที่ยว และน่าอยู่
อาศัย

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
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แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 3 :

การพัฒนาคน สังคม บริการรัฐ และการจัดการความมั่นคง ความปลอดภัยและความสงบ
เรียบร้อย(Human resource, Social development and Security Management)
แผนงานที่ 9 : ภูเก็ตเมืองแห่งความสงบเรียบร้อยและปลอดภัย (Phuket Safety City)
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
5. พื้นที่เป้าหมาย
6. กิจกรรมหลัก
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. หน่วยงานดาเนินงาน
8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต (Output)
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

รายละเอียด
เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวจังหวัด
ภูเก็ตด้วย
จากข้อมูลเมื่อเดือนตุลาคม 2561 จังหวัดภูเก็ตมีนักท่องเที่ยวทั้งหมด 13,410,658 จึงทาให้การดูแลรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวทาได้ย ากขึ้น ประกอบกับปัจจุบัน
ระบบการรับแจ้งเหตุฉุกเฉินในจังหวัดภูเก็ตมีเพียงสายด่วน 191 และการแจ้งความดาเนินคดียังต้องอาศัย
การเดินทางไปแจ้งที่สถานที่ตารวจ ทาให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวต้องเสียเวลา และค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง ซึ่งบางครั้งได้เพียงใบแจ้งลงบันทึกไว้เป็นหลักฐาน ไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้ อีกทั้ง
การติดตามผลการดาเนินการยังทาได้ยาก ด้วยเหตุนี้จึงจาเป็นต้องมีพัฒนาระบบการแจ้งเหตุ และการ
แจ้งความ ให้ประชาชน และนักท่องเที่ยว เพื่ออานวยความสะดวกในใช้การบริการ และลดภาระค่าใช้จ่าย
ในการเดิ นทาง รวมไปถึ งการติด ตามผลการด าเนิน การ ดังนั้ นเพื่อ ให้ เป็ นยกระดับ คุณ ภาพชี วิต ของ
ประชาชนและนักท่องเที่ยว การพัฒนา Smart Phone Application Phuket Smart Police จึงเป็น
เรื่องเร่งด่วนที่ต้องผลักดันให้เกิดขึ้นจริง ยกระดับให้จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีมาตรการรักษา
ความปลอดภัยสูง สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน นักท่องเที่ยว และประชาชนในจังหวัดภูเก็ต
1. จัดตั้งศูนย์ข้อมูลและพัฒนา Smart Phone Application ของจังหวัดภูเก็ต ในการจัดเก็บข้อมูลการรับ
แจ้งเหตุและการรับแจ้งความของประชาชน นักท่องเที่ยว ที่สามารถตรวจสอบและติดตามผลได้ตลอด 24
ชม.
2. เพื่อนาข้อมูลไปบริหารจัดการวางแผน สร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
และนักท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต
3. เพื่อเพิ่มความมั่นใจ ความสะดวก รวดเร็วในการใช้บริการ และลดค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น กับประชาชน
นักท่องเที่ยว และนักลงทุน
ปัญหาอาชญากรรมที่เกิ ดกับประชาชนและนัก ท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ ตลดลงร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับ
ปีงบประมาณ 2563
จังหวัดภูเก็ต สถานประกอบการ เช่น โรงแรม ร้านค้า ธุรกิจบริการ
อันดามัน ภาครัฐ
พัฒนา Smart Phone Application สาหรับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและ
นักท่องเที่ยว
4,000,000 บาท
ผศ.ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ 076-276721
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
4,000,000 บาท
1. ระบบศูนย์ข้อมูลบริหารจัดการกลาง
2. ระบบสาหรับกลุ่มผู้ใช้งาน รับแจ้งความ ประจาสถานีตารวจ
3. ระบบสาหรับกลุ่มผู้ใช้งานระบบ การรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191
1. จังหวัดภูเก็ตมีศูนย์และ Smart Application ในการจัดเก็บข้อมูลการรับแจ้งเหตุและการรับแจ้งความ
ของประชาชน นักท่องเที่ยว ที่สามารถตรวจสอบและติดตามผลได้ตลอด 24 ชม.
2. ประชาชนและนักท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตมีความสะดวก รวดเร็วในการใช้บริการ และลดค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น
3. เจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมไปถึงภาคเอกชน มีข้อมูลนาไปบริหารจัดการวางแผน สร้างความมั่นคงปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต
4. ประชาชน นักท่องเที่ยว และ นักลงทุนมีความมั่นใจในการเดินทางมาจังหวัดภูเก็ตส่งผลให้เศรษฐกิจใน
จังหวัดภูเก็ตดีขึ้น

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
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แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 3 : การพัฒนาคน สังคม บริการรัฐ และการจัดการความมั่นคง ความปลอดภัยและความสงบ
เรียบร้อย (Human resource, Social development and Security Management)
แผนงานที่ 9 : ภูเก็ตเมืองแห่งความสงบเรียบร้อยและปลอดภัย (Phuket Safety City)
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

รายละเอียด
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดภูเก็ต
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติด สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น
ความมั่นคง แผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ส่วนการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักรและการพัฒนาประเทศ มุ่งยึดแนวคิดการแก้ไขปัญหายาเสพติด ตั้งแต่ต้นน้า–กลาง
น้า–ปลายน้า ในการดาเนินการอย่างเป็นระบบ นอกจากนั้น ยังมีประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เป็นยุทธศาสตร์สนับสนุนที่สาคัญต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ทางอ้อม การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดยังสอดคล้องกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่
12 (พ.ศ.2560-2564) เป็นประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อการ
พัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงและยั่งยืน เป้าหมายที่ 4 : ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้าน
ความมั่นคงในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และนานาประเทศ ในการป้องกันภัยคุกคามใน
รูปแบบต่าง ๆ ควบคู่ไปกับ การรักษาผลประโยชน์ของชาติ ตัวชี้วัดที่ 4.4 : จานวนคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพ
ติดลดลง ทั้งนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 เห็นชอบนโยบายและแผนระดับชาติว่า
ด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2562-2565) โดยแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดรองรับนโยบายที่ 5 : สร้างเสริมศักยภาพการป้องกั นและแก้ ไขปัญหาภัยคุกคาม
แห่งชาติ และนโยบายที่ 8 : เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน โดยกาหนดกลยุทธ์ไว้
5 หัวข้อ คือ 1. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะ
การสกัดกั้นสารตั้งต้น เคมีภัณฑ์ การควบคุมแหล่งผลิตภายนอกประเทศ และการผลักดันการดาเนินงาน
ตามแนวทางสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาทางเลือก (มาตรการความร่วมมือระหว่างประเทศ) 2. สกัดกั้น
การลัก ลอบนาเข้ายาเสพติ ด ปราบปรามผู้ค้าและเครื อข่ายยาเสพติ ด โดยการบั งคับใช้ กฎหมายอย่าง
เคร่งครัด (มาตรการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย) 3. บาบัดฟื้นฟูผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ตามสภาพ
การเสพติด รวมทั้งติดตามและให้ความช่วยเหลือดูแลผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟูอย่างเหมาะสม (มาตรการ
บาบัดรักษา ยาเสพติด) 4. รณรงค์ให้เด็ก เยาวชน ผู้ใช้แรงงาน และประชากรกลุ่มเสี่ยง ตระหนักรู้ถึงโทษ
ของยาเสพติด โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับ
พื้นที่ โดยใช้ ก ลไกประชารั ฐ (มาตรการป้ องกั นยาเสพติ ด) 5. ผลั กดั นความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (มาตรการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ)
จากสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตที่พบว่ามีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ทั้งผลการ
จับกุมคดียาเสพติดและปริมาณของกลางยาเสพติดที่ตรวจยึดจับกุมได้ มากขึ้นกว่าปีที่ผ่าน ๆ มา โดยพบว่า
ประเภทของ ยาเสพติดชนิดสาคัญที่มีปัญหาการแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ได้แก่ กระท่อม ยาบ้า ไอซ์
และ กัญชา นอกจากนี้ ยังมียาเสพติดอื่นที่มีการแพร่ระบาดและเป็นที่นิยมเฉพาะกลุ่ม ได้แก่ โคเคน เฮโรอี น
เป็นต้น ลักษณะของเครือข่ายการค้ายาเสพติดพื้นที่จังหวัดภูเก็ตในปัจจุบัน จะมีการสั่งการจากผู้ค้ารายใหญ่
นอกพื้นที่ ส่วนมากจะเป็นบุคคลในพื้นที่ภาคเหนือ โดยสั่งการทางโทรศัพท์ แอพพลิเคชั่นไลน์ เฟส ติดต่อกับ
กลุ่มผู้ค้าเครือข่ายทั้งในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง ในการจัดหาสถานที่เก็บซ่อนยาเสพติดเพื่อรอ
กระจายให้กลุ่มผู้ค้ารายย่อยในพื้นที่ต่อไป ลักษณะการลักลอบลาเลียงยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่มีทั้ง เส้นทางบก
เส้นทางทะเล ทางสายการบินทั้งในและนอกประเทศ รวมถึง การซุกซ่อนมากับพัสดุภัณฑ์และ มากับระบบ
ขนส่งเอกชน จากการที่กลุ่มผู้ผลิต เพิ่มการผลิตเพื่อทุ่มตลาดให้เกิดการกระตุ้นความต้องการของผู้เสพ และ
จากการที่ราคายาเสพติดในปัจจุบันถูกลง ทาให้ผู้เสพในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตสามารถเข้าถึงยาเสพติดได้มากขึ้น
กลุ่มผู้เสพส่วนใหญ่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ได้แก่ กลุ่มผู้ใช้แรงงาน กลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มนักท่องเที่ยว
ตลอดจน กลุ่มแรงงานต่างด้าว โดยสภาพปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดจะกระจายอยู่ในทุกพื้นที่หมู่บ้าน/
ชุมชน ก่อให้เกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมา บ่อนทาลายประเทศทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง โดย
ปัญหายาเสพติดมีลักษณะของปัญหาที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา หากละเลยหรือไม่เข้มงวดกับการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง จะทาให้การขยายตัวของปัญหายาเสพติดมากขึ้นจนยาก
แก่การควบคุม

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
หัวข้อ
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
5. พื้นที่เป้าหมาย
6. กิจกรรมหลัก
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.3 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.4 กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.5 กิจกรรมหลักที่ 5
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.6 กิจกรรมหลักที่ 6
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.7 กิจกรรมหลักที่ 7
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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รายละเอียด
3.1 เพื่อยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์ ที่จะร่วมกับประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
3.2 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในกระบวนการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน
3.3 เพื่อให้ผู้ใช้ ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติด ได้รับการบาบัดฟื้นฟูตามสภาพการเสพติด ตลอดจนลดอันตราย
จากการใช้ยาเสพติด รวมทั้งติดตามและให้ความช่วยเหลือดูแลผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟูอย่างเหมาะสม
3.4 เพื่อ ควบคุ มการลั ก ลอบลาเลีย งยาเสพติด เข้า มาในพื้น ที่ ตอนใน ตลอดจน ปราบปรามผู้ ค้ าและ
เครือข่ายยาเสพติด
3.5 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพระบบข้อมูลเฝ้าระวัง ระบบฐานข้อมูล และระบบรายงาน ยาเสพติด จากทุก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด
4.1 สังคมเมืองภูเก็ตมีความสันติสุข ปัญหาสังคม อาชญากรรมลดลง
4.2 อัตราการลดลงของปัญหาอาชญากรรมที่มีต่อชีวิตและทรัพย์สิน ลดลง ร้อยละ 8
(1,117) ครั้ง
3 อาเภอ 17 ตาบล 144 หมู่บ้าน/ชุมชน (96 หมู่บ้าน 48 ชุมชน) ในจังหวัดภูเก็ต
กิจกรรมจังหวัดภูเก็ตรวมพลังวันต่อต้านยาเสพติดโลกปี 2564
วงเงิน 530,000.- บาท (ห้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน)
ศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดภูเก็ต
กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จ.ภูเก็ต
วงเงิน 300,000.- บาท (สามแสนบาทถ้วน)
สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต
กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพระบบรายงานผลการดาเนินงานด้านยาเสพ
ติด(NISPA)/บสต.
วงเงิน 39,600.- บาท (สามหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)
ศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดภูเก็ต
กิจกรรมฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพผู้นาหมู่บ้าน/ชุมชน ปฏิบัติงานด้านป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด
วงเงิน 64,680.- บาท (หกหมื่นสี่พันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
ศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดภูเก็ต
กิจกรรมฝึกอบรมชุดปฏิบัติการต้านยาเสพติดในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติด
วงเงิน 81,200.- บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)
ศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดภูเก็ต
กิจกรรมสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของสถานศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
วงเงิน 500,000.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต
กิจกรรมค้นหา จาแนก คัดกรองนักเรียน ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
วงเงิน 16,000.- บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
หัวข้อ
6.8 กิจกรรมหลักที่ 8
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.9 กิจกรรมหลักที่ 9
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.10 กิจกรรมหลักที่ 10
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.11 กิจกรรมหลักที่ 11
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.12 กิจกรรมหลักที่ 12
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.13 กิจกรรมหลักที่ 13
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.14 กิจกรรมหลักที่ 14
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.15 กิจกรรมหลักที่ 15
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.16 กิจกรรมหลักที่ 16
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.17 กิจกรรมหลักที่ 17
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.18 กิจกรรมหลักที่ 18
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.19 กิจกรรมหลักที่ 19
งบประมาณ
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รายละเอียด
กิจกรรมเฝ้าระวังปัญหาเยาวชนมั่วสุมในพื้นที่เสี่ยงจังหวัดภูเก็ต
วงเงิน 22,200.- บาท (สองหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
กิจกรรมเสริมพลังเครือข่ายเยาวชน อุดมศึกษา ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับนักศึกษาเพื่อสร้าง
ภูมิคุ้มกันในสถานศึกษา
วงเงิน 55,000.- บาท (ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน
วงเงิน 125,750.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต
กิจกรรมประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน
วงเงิน 65,100.- บาท (หกหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต
กิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดภูเก็ต
วงเงิน 154,800.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนาครอบครัว ป้องกันยาเสพติดในชุมชน
วงเงิน 290,000.- บาท (สองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต
กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานจังหวัดภูเก็ต เพื่อการต้านภัยยาเสพติดพลัง
อาสาต้านภัยยาเสพติด ปีงบประมาณ 2564
วงเงิน 88,700.- บาท (แปดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
สานักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต
กิจกรรมสถานประกอบการสีขาวป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
วงเงิน 42,400.- บาท (สี่หมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต
กิจกรรมหมู่บ้าน/ชุมชน ปลอดภัยยาเสพติด
วงเงิน 504,000.- บาท (ห้าแสนสี่พันบาทถ้วน)
อาเภอ 3 อาเภอ (อาเภอเมืองภูเก็ต อาเภอกะทู้ อาเภอถลาง)
กิจกรรมจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ
วงเงิน 387,840.- บาท (สามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
ที่ทาการปกครองจังหวัดภูเก็ต
กิจกรรม TO BE NUMBER ONE จ.ภูเก็ต ปี 2564
วงเงิน 520,000.- บาท (ห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน (1 ตารวจ 1 โรงเรียน)
วงเงิน 672,000.- บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
หัวข้อ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.20 กิจกรรมหลักที่ 20
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.21 กิจกรรมหลักที่ 21
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.22 กิจกรรมหลักที่ 22
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.23 กิจกรรมหลักที่ 23
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.24 กิจกรรมหลักที่ 24
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. หน่วยงานดาเนินงาน
8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต (Output)
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

444
รายละเอียด

ตารวจภูธรจังหวัดภูเก็ต
กิจกรรมสกัดกั้นยาเสพติด (การสกัดกั้นยาเสพติดพื้นที่คมนาคมตอนใน 11 สถานีตารวจภูธร)
วงเงิน 396,000.- บาท (สามแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
ตารวจภูธรจังหวัดภูเก็ต
กิจกรรมปราบปรามยาเสพติด (สนับสนุนชุดปฏิบัติการของสถานีตารวจภูธรในสังกัดตารวจภูธร
จังหวัดภูเก็ต จานวน 11 สถานีตารวจภูธร)
วงเงิน 396,000.- บาท (สามแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
ตารวจภูธรจังหวัดภูเก็ต
กิจกรรมปราบปรามยาเสพติด (การปราบปรามนักค้ายาเสพติดรายสาคัญ จานวน 30 ราย)
วงเงิน 102,000.- บาท (หนึ่งแสนสองพันบาทถ้วน)
ตารวจภูธรจังหวัดภูเก็ต
กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสาหรับผู้ต้องขังกระทาความผิดซ้าคดียาเสพติดเรือนจา จ.ภูเก็ต
วงเงิน 45,200.- บาท (สี่หมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)
เรือนจาจังหวัดภูเก็ต
กิจกรรมพัฒนาระบบข้อมูลเฝ้าระวัง ระบบฐานข้อมูล และระบบรายงาน ยาเสพติด จ.ภูเก็ต
วงเงิน 467,800.- บาท (สี่แสนหกหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)
ศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดภูเก็ต
ศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดภูเก็ต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
5,866,270.- บาท (ห้าล้านแปดแสนหกหมื่นหกพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน
จานวนผู้ค้า ผู้เสพ และสัดส่วนการกระทาความผิดซ้าในระดับพื้นที่ ลดลง
จังหวัดภูเก็ตมีความสงบเรียบร้อย ประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
เกิดความเชื่อมั่นต่อการท่องเที่ยว ส่งผลให้เศรษฐกิจในพื้นที่ดีขั้น

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
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แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 3 : การพัฒนาคน สังคม บริการรัฐ และการจัดการความมั่นคง ความปลอดภัยและความสงบ
เรียบร้อย (Human resource, Social development and Security Management)
แผนงานที่ 9 : ภูเก็ตเมืองแห่งความสงบเรียบร้อยและปลอดภัย (Phuket Safety City)
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

5. พื้นที่เป้าหมาย
6. กิจกรรมหลัก
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.3 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.4 กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.5 กิจกรรมหลักที่ 5
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.6 กิจกรรมหลักที่ 6
งบประมาณ

รายละเอียด
เพิ่มศักยภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดภูเก็ตเป็นแหล่ง ท่องเที่ยวสาคัญระดับโลก สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นจานวนมาก
ซึ่งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ มีความต้องการความปลอดภัยและความมั่นใจในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย จึงมีความจาเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมในด้านการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ที่อาจเกิดขึ้นโดยทันท่วงที เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว
1. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดภูเก็ต
2. เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและต่างชาติ ในการเดินทาง
เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
3. เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพ
1. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลัง
2. จานวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จานวนผู้บาดเจ็บ และจานวนผู้เสียชีวิตลดลง
3. ชุมชนต้นแบบในพื้นที่ 3 อาเภอ มีความรู้ในการป้องกันภัยพิบัติ สามารถบริหารจัดการและรับมือภัย
พิบัติได้อย่างยั่งยืน
4.เครือข่ายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อ
นาไปใช้ได้ทั้งภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน
จังหวัดภูเก็ต
การเตรียมพร้อมรับมือภัยสึนามิแบบบูรณาการ
34,500,000 บาท
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต
แขวงทางหลวง แขวงทางหลวงชนบท อปท.ที่เกี่ยวข้อง
การเสริมสร้างศักยภาพการแจ้งเตือนภัยและการฝึกซ้อมแผนการประสานงานเมื่อเกิดภัยพิบัติของ
มิสเตอร์เตือนภัยจังหวัดภูเก็ต
82,300 บาท
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต
การพัฒนาชุมชนต้นแบบเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติจังหวัดภูเก็ต
175,000 บาท
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต
การทบทวนและซักซ้อมแนวทางการดาเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการกิจการ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (E - volunteer)
72,180 บาท
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต
การอบรมให้ความรู้ แนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2562
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
94,300 บาท
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต
การเสริมสร้างพลังเครือข่าย อปพร.จังหวัดภูเก็ต
296,940 บาท

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
หัวข้อ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.7 กิจกรรมหลักที่ 7
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.8 กิจกรรมหลักที่ 8
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.9 กิจกรรมหลักที่ 9
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.10 กิจกรรมหลักที่ 10
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. หน่วยงานดาเนินงาน
8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต (Output)
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)
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รายละเอียด
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต
การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดาเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนจังหวัดภูเก็ตเพื่อสร้าง
วัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน
139,100 บาท
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต
การเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก
233,700 บาท
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต
การระบบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศในภาวะวิกฤต (Crisis Information
Management)
75,740 บาท
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต
การเฝ้าระวัง ติดตามและประสานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
880,000 บาท
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
36,549,260 บาท
-ประชาชน และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศในจังหวัดภูเก็ตมีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติการ
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดภูเก็ต
1.องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น สามารถด าเนิ น การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย ตามระเบี ย บ
กระทรวงการคลังได้
2.หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องมีมีความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการในการขับเคลื่อน
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการลดอุบัติเหตุทางถนน
3. ชุมชนและประชาชนมีความรู้ในการป้องกันภัยพิบัติ สามารถบริหารจัดการและรับมือภัยพิบัติได้อย่าง
ยั่งยืน
4. มีเครือข่ายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพิ่มขึ้น
5. มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อนาไปใช้ได้ทั้งภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน
6. ประชาชนและนักท่องเที่ยว เกิดความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ ในการบรรเทาและลด
ความเสี่ยงด้านสาธารณภัย
7. มีก ารติด ตั้งป้ ายเตือนภัย สึ นามิ 3 ภาษา แบบติ ดตั้ง ข้างทางสะท้ อนแสงแบบติ ดผนั งอาคารชนิ ด
สะท้อนแสงและเรืองแสง และสัญลักษณ์บนพื้นถนนและทางเท้าแบบสะท้อนแสงครอบคลุมพื้นที่เสี่ยง
สึนามิ พร้อมเสาหลักนาทางพร้อมเลขแสดงระดับน้าและความสูงพื้นดินจากระดับน้าทะเล

ภาคผนวก

ภาคผนวก ข
สรุปผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561-2565) (ฉบับทบทวน)
แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต
แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต
หัวข้อ
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)
(เสนอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)
ฉบับทบทวน
เป้าหมาย
ศูนย์กลางการท่องเที่ยว การศึกษา “ศูนย์กลางการท่องเที่ยว การศึกษา
การพัฒนา นวัตกรรมบริการในระดับมาตรฐาน นวัตกรรมบริการในระดับมาตรฐาน
นานาชาติ และการพัฒนาที่ยั่งยืน นานาชาติ และการพัฒนาที่ยั่งยืน”
(Towards an international
(A hub of international
standard hub of tourism,
standard for sustainable
education, service innovation,
development of tourism,
and sustainable
education, and innovations in
development)
service providing)
ตัวชี้วัด
1. เศรษฐกิ จ ของจั ง หวั ด มี ก าร 1. เศรษฐกิจของจังหวัดมีการเติบโต
ความสาเร็จ เติบ โตอย่างต่อเนื่ องและมั่น คง มี อย่างต่อเนื่องและมั่นคง มีศักยภาพ
ของการ
ศัก ยภาพเอื้ อ ต่ อการลงทุ น และมี เอื้อต่อการลงทุน และมีการกระจาย
พัฒนา
การกระจายรายได้อย่างเป็น ธรรม รายได้ อ ย่ า งเป็ น ธรรมโดยทุ ก ภาค
โดยทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์
ส่วนได้รับประโยชน์
2. มีระบบการศึกษานานาชาติที่มี 2.เป็นศูนย์กลางการศึกษา การแพทย์
มาตรฐานระดับสากล
และการประชุ ม ที่ มี มาตรฐานระดั บ
3. เป็ นเมืองนวัตกรรมการบริ การ มี สากล
ระบบโครงสร้ างพื้ น ฐานที่ จ าเป็ น 3. เป็นเมืองนวัตกรรมการบริการ มี
ประชาชนและนั กท่ องเที่ ยวมี ความ ระบบโครงสร้ า งพื้ น ฐานที่ จ าเป็ น
เชื่อมั่นในมาตรฐานความปลอดภัยมี ประชาชน และนักท่องเที่ยวมีความ
คุณภาพชีวิตที่ดี
เชื่อมั่นในมาตรฐานความปลอดภัย มี
4. ทุ น ทางธรรมชาติ แ ละคุ ณ ภาพ คุณภาพชีวิตที่ดี
สิ่ งแวดล้ อมสามารถสนั บ สนุ น การ 4. มีระบบจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
และคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มเพื่ อ การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน

เหตุผลของการปรับเปลี่ยน
ได้มีการประชุมทบทวน
และรับฟังความคิดเห็นจาก
ทุกภาคส่วนในจังหวัดภูเก็ต
แ ล้ ว เห็ น ว่ า ค ว ร มี ก า ร
ปรับเปลี่ยน คาภาษาอังกฤษ
ให้ มี ค ว าม ห ม าย ชั ด เจ น
สอดคล้องกับเป้าหมายการ
พั ฒ นามากขึ้ น จึ ง ได้ มี ก าร
ปรับเปลี่ยนดังกล่าว
ได้มีการประชุมทบทวน
และรับฟังความคิดเห็นจาก
ทุกภาคส่วนในจังหวัดภู เก็ต
แ ล้ ว เห็ น ว่ า ค ว ร มี ก า ร
ปรับเปลี่ยนดังนี้
-ข้ อ 2 จ า ก มี ร ะ บ บ
การศึ ก ษ าน าน าช าติ ที่ มี
ม า ต ร ฐ า น ร ะ ดั บ ส า ก ล
ปรับเปลี่ยนให้ครอบคลุมกับ
เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด
ม า ก ขึ้ น โ ด ย ป รั บ เป็ น
ศู น ย์ ก ล า ง ก า ร ศึ ก ษ า
การแพทย์ (สอดคล้ อ งกั บ
Medical Hub)แ ล ะ ก า ร
ป ระ ชุ ม (ส อ ด ค ล้ อ งกั บ
MICE city) ที่ มี มาตรฐาน
ระดั บ สากลซึ่ งจะเป็ น เรื่ อ ง
ของการพั ฒ นานวั ต กรรม
บริการด้วย
-ข้อ4 ทุนทางธรรมชาติ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถ
สนั บ สนุ น การเติ บ โตอย่ า ง
มั่นคงและยั่งยืน ปรับเปลี่ยน
เป็ น มี ระ บ บ ก ารจั ด ก าร
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อการ

หัวข้อ

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
(เสนอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)
ฉบับทบทวน

เหตุผลของการปรับเปลี่ยน
พัฒนาอย่างยั่งยืน เป้าหมาย
ของการปรับเปลี่ยนเพื่อให้
ครอบคลุมระบบการบริหาร
จัดการซึ่งจะเป็นกลไกสาคัญ
ของการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประเด็นการ 1. การพั ฒ นาสู่ เมื อ งเศรษฐกิ จ ที่
พัฒนา
ขั บ เคลื่ อ นด้ ว ยนวั ต กรรม และ
บริ ก ารมู ล ค่ า สู ง ระดั บ นานาชาติ
(Value based economy and
high value service)
2. การพัฒ นาเมืองเพื่อรองรับการ
เติบ โตที่ ทัน สมัย และเป็ น มิ ตรกั บ
สิ่งแวดล้อม (Smart City)
3. การพัฒนาคน สังคม บริการรัฐ
และการจัดการความมั่นคง
ความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย
(Human resource, Social
development and Security
Management)

คงเดิม

