
 
 
 

ข้อมูลจังหวัดภูเก็ต  
เพื่อสนับสนนุการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรแีละผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย 

 
1. ข้อมูลพืน้ฐาน ประกอบด้วย  

1.1 ความเป็นมา 
มีการขุดพบหลักฐานทางโบราณคดีที่แสดงให้ทราบว่ามีมนุษย์อาศัยในดินแดนแถบนี้ไม่ตํ่า

กว่า 3,000 ปี มาแล้ว ที่บ้านกมลา อําเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต และเมื่อปี พ .ศ. 700 หรือ คริสต์ศตวรรษที่ 2 ใน
บันทึกของนักเดินเรือ ช่ือ คลอดิอุส ปโตเลมี กล่าวถึงแผ่นดินในส่วนน้ีว่า แหลมตะโกลา เป็นผืนดินที่ถูกดัน
ออกมาทางใต้กลายเป็นแหลมยาวๆ อยู่ส่วนปลายสุดของจังหวัดพังงา อันเน่ืองมาจากการเคลื่อนไหวของรอย
เลื่อนของเปลือกโลกขนาดใหญ่ ที่เรียกว่า รอยเลื่อนคลองมารุย (Klong Marui Fault) ซึ่งวางตัวเป็นแนวยาว
จากจังหวัดสุราษฎร์ธานีและพังงา ลงมาทางทิศตะวันออกของภูเก็ต ต่อมาได้ถูกคลื่นลมในทะเลกัดเซาะ และ
ตัดพ้ืนที่ดังกล่าวน้ี ออกจากผืนแผ่นดินใหญ่ จนกลายเป็นเกาะในปัจจุบัน   

สําหรับช่ือการเรียกภูเก็ตต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ได้แก่ แหลมตะโกลา จังซีลอน มณิคราม 
หมายถึง เมืองแก้ว ซึ่งมีความหมายตรงกับช่ือ ภูเก็จ ที่ปรากฎในจดหมายเหตุเมืองถลาง ฉบับที่ 1 ในปี          
พ.ศ. 2328 และได้มีการเรียกขานเร่ือย ๆ จนกลายเป็น ภูเก็ต ซึ่งได้ปรากฎในราชกิจจานุเบกษา มาต้ังแต่            
พ.ศ. 2450 เป็นต้นมา 

1.2 ลักษณะทางกายภาพ 
1.2.1 ที่ต้ังและอาณาเขต  
   ที่ต้ัง (พร้อมแผนที่) 

  จังหวัดภูเก็ต เป็นจังหวัดในภาคใต้ตอนบนของประเทศไทย ต้ังอยู่
ระหว่างละติจูดที่ 7 องศา 45 ลิปดา ถึง 8 องศา 15 ลิปดาเหนือ และ
ลองจิจูดที่ 98 องศา 15 ลิปดา ถึง 98 องศา 40 ลิปดาตะวันออก      
มีลักษณะเป็นเกาะ จัดเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย 
ต้ังอยู่ทางทิศตะวันตกของภาคใต้ในทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย  
มี เกาะบริวาร  32 เกาะ  ส่วนกว้างที่สุดของเกาะภูเ ก็ตเท่า กับ          
21.3 กิโลเมตร ส่วนยาวที่สุดของเกาะภูเก็ตเท่ากับ 48.7 กิโลเมตร 
เฉพาะเกาะภูเก็ตมีพ้ืนที่ 543.034 ตารางกิโลเมตร ส่วนเกาะบริวารมี
พ้ืนที่ 27 ตารางกิโลเมตร รวมพ้ืนที่ทั้งหมด 570.034 ตารางกิโลเมตร
หรือ 356,271.25 ไร่ อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ตามเส้นทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 4 และทางหลวงจังหวัดหมายเลข 402 รวม
ระยะทาง 867 กิโลเมตร หรือ ระยะทาง ทางอากาศ คิดเป็น           
688 กิโลเมตร  

 
   อาณาเขต 
ทิศเหนือ : ติดช่องแคบปากพระ จังหวัดพังงา เช่ือมโดยสะพานสารสิน และสะพานเทพกระษัตรี 
ทิศตะวันออก : ติดทะเลเขตจังหวัดพังงา 
ทิศใต้ : ติดทะเลอันดามัน มหาสมทุรอินเดีย 
ทิศตะวันตก : ติดทะเลอันดามัน มหาสมทุรอินเดีย 
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  1.2.2 ลักษณะภูมิประเทศ  
   มีลักษณะเป็นหมู่เกาะ วางตัวในแนวจากทิศเหนือไปทิศใต้ พ้ืนที่ส่วน ใหญ่ประมาณ
ร้อยละ 70 เป็นภูเขา มียอดเขาที่สูงที่สุด คือ ยอดเขาไม้เท้าสิบสอง สูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง 529 เมตร 
และประมาณร้อยละ 30 เป็นพ้ืนที่ราบอยู่ตอนกลางและตะวันออกของเกาะ พ้ืนที่ ชายฝั่งด้านตะวันออกเป็น
ดินเลนและป่าชายเลน ส่วนชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกเป็นภูเขา และหาดทรายที่สวยงาม 

1.2.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
  มีลักษณะภูมิอากาศแบบเขตศูนย์สูตร อยู่ในเขตอิทธิพลของลมมรสุม ตะวันตกเฉียง

ใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศร้อนช้ืนตลอดปี มี 2 ฤดู ประกอบ ด้วย ฤดูฝน และฤดูร้อน 

1.3 ข้อมูลการปกครอง/ประชากร 
1.3.1 ข้อมูลการปกครอง (ข้อมูลปัจจุบัน) 

อําเภอ ตําบล หมู่บ้าน อบจ. เทศบาล อบต. 
1.เมืองภูเก็ต 8 44 1 6 1 
2.ถลาง 6 46  4 4 
3.กะทู้ 3 6  2 1 

รวม 17 96 1 12 6 
 
1.3.2 ข้อมูลประชากรและครัวเรือน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557) 

จังหวัด จํานวนครัวเรือน 
ประชากร (คน) 

ชาย หญิง รวม 
ภูเก็ต 225,110 179,221 199,143 378,364 

 

1.4 โครงสร้างพื้นฐาน (ข้อมลู ณ วันที ่30 เมษายน 2558) 
1.4.1 ไฟฟ้า  

     ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ และไม่มีไฟฟ้าใช้ จาํแนกเป็นรายอําเภอ 
อําเภอ ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ (ครัวเรือน) ครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ (ครวัเรือน)

1.เมืองภูเก็ต 102,325 0 
2.ถลาง 46,927 288 
3.กะทู้ 18,010 0 

 
    แผนการขยายเขตไฟฟ้าให้ครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้  จังหวัดภูเก็ตมีแผนขยายเขตไฟฟ้า
จํานวน 196 ครัวเรือน ได้แก่ เกาะนาคา จํานวน  50 ครัวเรือน และเกาะมะพร้าว จํานวน 146 ครัวเรือน 
 
  1.4.2 ประปา 
    ครัวเรือนที่มีนํ้าประปาใช้ และไม่มีนํ้าประปาใช้ จําแนกเป็นรายอําเภอ 

อําเภอ  จํานวนครัวเรือนที่มีนํ้าประปาใช้ 
เมืองภูเก็ต 38,136 
ถลาง 4,129 
กะทู้ 13,231 
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 พ้ืนที่การให้บริการนํ้าประปาของการประปาส่วนภูมิภาค 
อําเภอ พ้ืนที่ให้บริการ 

เมืองภูเก็ต จํานวน 6 ตําบล ได้แก่ ต.รัษฎา ต.วิชิต ต.เกาะแก้ว ต.ฉลอง ต.ราไวย์ ต.กะรน 
ถลาง จํานวน 4 ตําบล ได้แก่ ต.เชิงทะเล ต.เทพกระษัตรี ต.ศรีสนุทร ต.ป่าคลอก 
กะทู้ จํานวน 3 ตําบล ได้แก่ ต.กะทู้ ต.ป่าตอง ต.กมลา 
 
    พ้ืนที่การให้บริการนํ้าประปาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ้ืนที่การให้บรกิารนํ้าประปาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.อบจ. ไม่ม ี
2.เทศบาลนครภูเก็ต 12  ตารางกิโลเมตร 
3.เทศบาลเมืองป่าตอง ไม่ม ี
4.เทศบาลเมืองกะทู้ ไม่ม ี
5.เทศบาลตําบลเชิงทะเล 1,505  คน 
6.เทศบาลตําบลกะรน 120  ครัวเรือน 
7.เทศบาลตําบลเทพกระษัตร ี 4  ตารางกิโลเมตร 
8.เทศบาลตําบลรัษฎา ไม่ม ี
9.เทศบาลตําบลราไวย์ ไม่ม ี
10.เทศบาลตําบลวิชิต ไม่ม ี
11.เทศบาลตําบลฉลอง 1,300  ครัวเรอืน 
12.เทศบาลตําบลศรีสุนทร 6,456  ครัวเรอืน 
13.เทศบาลตําบลป่าคลอก 10  แห่ง 
14.องค์การบริหารส่วนตําบลกมลา 400  ครัวเรือน 
15.องค์การบริหารส่วนตําบลเชิงทะเล 2,157  ครัวเรอืน 
16.องค์การบริหารส่วนตําบลเทพกระษัตรี 725  ครัวเรือน 
17.องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะแก้ว 6  หมู่บ้าน 
18.องค์การบริหารส่วนตําบลสาคู 6  หมู่บ้าน 
19.องค์การบริหารส่วนตําบลไม้ขาว 6  หมู่บ้าน 
 
  1.4.3 โทรศัพท์ 
    จํานวนชุมสายและเลขหมายโทรศัพท ์
    - จํานวนชุมสาย 187 ชุมสาย 
    - จํานวนเลขหมายโทรศัพท์  103,255 เลขหมาย 
  1.4.4 การคมนาคม 
   การคมนาคมทางบก 
  - ทางหลวงแผน่ดิน  มีจํานวน 18 เส้นทาง ดังน้ี 

หมายเลขทางหลวง ตอนควบคุม ระยะทาง (กม.) 
402 หมากปรก – เมืองภูเก็ต 27.102 
4024 บางคู – ตีเขา 11.650 
4020 เมืองภูเก็ต – กะทู้ 1.642 
4022 โรงเรียนวิชิตสงคราม – สนามสุรกุล 0.488 
4026 แยกทางหลวงหมายเลข 402 – สนามบิน 4.130 
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หมายเลขทางหลวง ตอนควบคุม ระยะทาง (กม.) 
4027 ท่าเรือ – เมืองใหม ่ 19.538 
4031 มุดดอกขาว – สนามบิน 13.093 
4021 เมืองภูเก็ต – ห้าแยกฉลอง 6.473 
4023 เมืองภูเก็ต – แหลมพันวา 8.770 
4024 ตีนเขา – หาดราไวย์ 11.070 
4025 ท่าเรือ – เชิงทะเล 6.950 
4028 ห้าแยกฉลอง – กะรน 8.608 
4029 กะทู้ – ป่าตอง 2.836 
4030 ถลาง – หาดราไวย์ 40.540 
4129 ทางเข้าอ่าวมะขาม 0.380 
4233 ตีนเขา – นาบอน 1.514 
4302 หาดทรายแก้ว – ท่านุ่น 4.818 
4353 ทางแยกไปท่าฉัตรไชย 0.825 

 - สถานีรถไฟ ขบวนรถ และระยะทางจากหัวลําโพง (ไม่มี) 
 
    การคมนาคมทางอากาศ  
    ท่าอากาศยานภูเก็ต มีสายการบินที่ให้บริการ  52 สายการบิน  

สายการบินระหว่างประเทศ (45 สายการบิน) สายการบินภายในประเทศ (7 สายการบิน) 
ประเภททําการบินประจํา ประเภทเช่าเหมาลํา ประเภททําการบินประจํา ประเภทเช่าเหมาลํา 

32 13 6 1 
 

   การคมนาคมทางน้ํา  
ท่าเรือ จํานวน (ท่า) 

ท่าเรือพาณิชย์ 7 
ท่าเรือท่องเที่ยว 4 
ท่าเรือประมงเข้า-ออก (ขนาดมากกว่า 30 ตันกรอสส์) 10 

 

1.5 ลักษณะทางสังคม (ข้อมูลปัจจุบนั) 
1.5.1 การศึกษา (ข้อมูลปีการศึกษา 2557) 

ระดับการศึกษา จํานวนนักเรียน/นักศึกษา (คน) 
อนุบาล 10,787
ประถมศึกษา 33,225
มัธยมศึกษาตอนต้น 14,931
มัธยมศึกษาตอนปลาย 7,434
ปวช.-ปวส. 6,263
ปริญญาตร ี 14,516
ปริญญาโท 421
ปริญญาเอก 40
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 1.5.2 การสาธารณสุข จํานวนประชากร จําแนกตามสิทธ์ิการรักษาพยาบาล (ข้าราชการ 
ประกันสังคม ประกันสุขภาพ บุคคลมีปัญหาสถานะและสิทธิอ่ืนๆ) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2558) 

สิทธิ ์ ร้อยละ 
ข้าราชการ 3.66
ประกันสังคม 38.17
ประกันสุขภาพ 47.71
มีปัญหาสถานะและสิทธ์ิ 0.20
อ่ืน ๆ  10.26

 

1.5.3 จํานวนแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตใหท้ํางาน 
ยอดจดทะเบียน  ข้อมลู  ณ 8 มิ.ย. 58 

สัญชาติเมียนมา (คน) สัญชาติลาว (คน) สัญชาติกัมพูชา (คน) รวม (คน) 
17,992 573 360 18,925 

 

 1.5.4 จํานวนผู้สูงอายุที่รับเบ้ียยังชีพรายเดือน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวนผู้สูงอายุที่รับเบ้ียยังชีพ (คน) 

1.อบจ. 0
2.เทศบาลนครภูเก็ต 6,151
3.เทศบาลเมืองป่าตอง 832
4.เทศบาลเมืองกะทู้ 1,517
5.เทศบาลตําบลเชิงทะเล 559
6.เทศบาลตําบลกะรน 473
7.เทศบาลตําบลเทพกระษัตร ี 692
8.เทศบาลตําบลรัษฎา 2,764
9.เทศบาลตําบลราไวย์ 1,127
10.เทศบาลตําบลวิชิต 4,000
11.เทศบาลตําบลฉลอง 1,657
12.เทศบาลตําบลศรีสุนทร 1,570
13.เทศบาลตําบลป่าคลอก 1,154
14.องค์การบริหารส่วนตําบลกมลา 527
15.องค์การบริหารส่วนตําบลเชิงทะเล 1,010
16.องค์การบริหารส่วนตําบลเทพกระษัตรี 1,325
17.องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะแก้ว 937
18.องค์การบริหารส่วนตําบลสาคู 503
19.องค์การบริหารส่วนตําบลไม้ขาว 1,164

รวม 2,7962
 

1.5.5  ครัวเรือนยากจน จําแนกเป็นรายอําเภอ (ข้อมูลจาก กชช.2ค และ จปฐ. ปีล่าสุดที่สํารวจ) 
อําเภอ จํานวน (ครัวเรือน) 

เมืองภูเก็ต 79 
ถลาง 19 
กะทู้ 2 

รวม 100 
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 1.5.6 ศาสนา จํานวนผู้นับถือศาสนาต่าง ๆ   
ศาสนา จํานวน 
พุทธ 71.06 % 

อิสลาม 27.60 % 
คริสต์ 1.01 % 
อ่ืนๆ 0.33 % 

 

1.6 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1.6.1 ดิน ลักษณะดิน  

  จังหวัดภูเก็ตประกอบด้วยพ้ืนที่ลาดชันแบบภูเขา ที่ราบเชิงเขาและบริเวณท่ีราบ 
สภาพดินเกิดจากการสลายตัวของหิน กรวดและศิลาแลง ดินดังกล่าวปกคลุมทั่วทั้งบริเวณพ้ืนที่เชิงเขาและ
ชายฝั่ง เกิดจากการพัดพาทับถมกระแสนํ้าและคลื่นลม ทางด้านตะวันตกและตอนกลางของเกาะเป็นพ้ืนที่ราบ
ตํ่ากว่าบริเวณอ่ืน ๆ จึงถูกทับถมด้วยดินและตะกอนใหม่ ซึ่งเกิดจากการพัดพามาทับถมโดยกระแสนํ้า บริเวณ
ชายหาดเกิดจากการทับถมโดยการกระทําของคลื่นลม ชายหาดมีสภาพเป็นหาดทรายขาวสวยงาม ทาง
ตะวันออกเป็นที่ราบลุ่มมีการทับถมของตะกอนดินโคลน สภาพโดยท่ัวไปของดินในภูเก็ตเป็นดินที่มีการระบาย
นํ้าได้ดี แต่ขาดประสิทธิภาพในการอุ้มนํ้า สลายตัวได้ง่าย เหมาะแก่การปลูกยางพารา และสับปะรด โดยเฉพาะ
สับปะรดภูเก็ตพันธ์ุพ้ืนเมือง 

1.6.2  ป่าไม้และสัตว์ป่า จํานวนพ้ืนที่ป่าไม ้(อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน ป่าสงวนฯ) 
  จังหวัดภูเก็ตมีพ้ืนที่ป่าทั้งหมด 169.3 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 107,578 ไร่  
คิดเป็นร้อยละ 41.70 ของพ้ืนที่ทั้งหมด ซึ่งป่าไม้ของจังหวัดภูเก็ต มีทั้งหมด 19 ป่า แบ่งเป็นป่าบก 10 ป่า และ         
ป่าชายเลน 9 ป่า  

- มีอุทยานแห่งชาติ    1  แห่ง คือ อุทยานแห่งชาติสิรินาถ 
   - มีเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 1  แห่ง คือ  เขตห้าล่าสัตว์ป่าเขาพระแทว 
 

ป่าสงวนแห่งชาติที่เป็นป่าบก ป่าสงวนแห่งชาติที่เป็นป่าชายเลน 
ช่ือ เน้ือที่ (ไร่) ช่ือ เน้ือที่ (ไร่) 

1.ป่าเขารวก-เขาเมือง 7,175 1.ป่าเลนคลองอู่ตะเภา 1,556.25 
2.ป่าควนเขาพระแทว  13 ,925 2.ป่าเลนคลองท่ามะพร้าว 1,750 
3.ป่าบางขนุน   5,000 3.ป่าเลนคลองพารา 2,343.75 
4.ป่าเกาะโหลน  1,537 4.ป่าเลนคลองบางโรง 3,887 
5.ป่าเทือกเขากมลา   29,600 5.ป่าเลนคลองท่าเรือ 3,181 
6.ป่าเทือกเขานาคเกิด  24,750 6.ป่าเลนคลองบางชีเหล้า-คลองท่าจีน 3,937.50 
7.ป่าเขาโต๊ะแซะ   550 7.ป่าเลนคลองเกาะผี 2,687.50 
8.ป่าเขาสามเหลี่ยม  1,254 8.ป่าเลนคลองมุดง (ป่าไม้ถาวร) 1,519 
9.ป่าเขาไม้พอกและไมแ้ก้ว 4,444 9.ป่าเลนอ่าวยน (ป่าไม้ถาวร) 28 
10.ป่าสนทะเลลายัน (ป่าไม้ถาวร) 19   
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1.6.3 แหล่งนํ้า  
    แหล่งนํ้าผิวดิน (แม่นํ้า ลําคลอง เขื่อน อ่างเก็บนํ้า บึง ฯ) 
                          - แม่นํ้า ลําคลอง ได้แก่ คลองถลาง คลองเสน่ห์โพธ์ิ คลองบางเหนียวดํา 
คลองกะทะ คลองบางใหญ่ ซึ่งเป็นคลองธรรมชาติ 
                           - โครงการชลประทานขนาดเล็ก จํานวน 60 แห่ง ได้แก่ ฝาย อาคารอัดนํ้า 
ทํานบดินและสระเก็บนํ้า 
                          - เขื่อนและอ่างเก็บนํ้าขนาดกลาง จํานวน 2 อ่างฯ 

ช่ืออ่างฯ ตําบล อําเภอ 
ระดับเก็บกัก 
ม. ร.ท.ก. 

ความจุ 
(ล้าน ลบ.ม.) 

หมายเหตุ 

1.อ่างฯ บางวาด กะทู้ กะทู้ +44.588 7.31 ความจุใหม่ 10.60 ล้าน ลบ.ม.
2.อ่างฯ บางเหนียวดํา ศรีสุนทร ถลาง +45.000 7.20  
    พ้ืนที่ชลประทาน (ไร่)  (ไม่มี) 
    พ้ืนที่ชุมนํ้า (ไร่) (ไมม่ี) 
    นํ้าใต้ดิน  (ไม่มีข้อมูลนํ้าใต้ดิน) 
 

1.6.4 ปริมาณขยะ (ตัน) จําแนกเป็นรายอําเภอ  

อําเภอ ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2557 
เมืองภูเก็ต 124,747 134,880 
ถลาง 39,461 41,726 
กะทู้ 47,203 49,221 

 
2. ข้อมูลเศรษฐกิจ ประกอบด้วย 

2.1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP)  
ผลิตภัณฑ์จังหวัด (GPP) มีมลูค่าเพ่ิม ณ ราคาประจําปี 133,283    ลา้นบาท 
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว (Per capita GPP)  250,952   บาทต่อปี 

จังหวัดภูเก็ตจัดอยู่ในลําดับที่ 10 ของประเทศ     และลําดับที่ 1 ของภาคใต้ 
 

2.2 ด้านการเกษตร 
  2.2.1 ผลผลิตด้านเกษตร  
    การเพาะปลูก พ้ืนที่เพาะปลูก พ้ืนที่เก็บเก่ียว ผลผลิต ผลผลิตเฉล่ีย/ไร่  
และมูลค่าการผลิต (พืชเศรษฐกิจ 5 ลําดับแรก) 

จังหวัดภูเก็ต  มีพ้ืนที่ทําการเกษตร 109,238 ไร่ ครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้น
ทะเบียน (ข้อมลูสะสม ปี2558) 6,169 ครัวเรือน 

ชนิดพชื พื้นทีป่ลูก(ไร่) พื้นทีเ่ก็บเก่ียว(ไร่) ผลผลิต(ตัน) มูลค่า(ล้านบาท) 
ยางพารา 88,813 79,932 19,760 1,802.14
มะพร้าว 7,687 5,642 12,874 98.24
พืชผัก 2,743 2,743 3,908 195.40
สับปะรดภูเก็ต 2,175 2,175 5,464 110.32
ไม้ดอกไม้ประดับ 310 310 1,000 1,250

รวม 101,728 90,802 43,006 3,456.10
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 การเลี้ยงสัตว์ (สัตว์เศรษฐกิจ 5 ลําดับแรก) 
ชนิดสัตว์ จํานวน(ตัว) มูลค่า (ล้านบาท) 

ไก่ 357,504 53,625,600
สุกร 13,976 97,832,000
โคเน้ือ 1,040 30,120,000
กระบือ 1,004 30,120,000
แพะ 1,346 5,384,000

รวม 217,081,600
 
2.2.2 การทําประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่ง (จํานวนผลิตและมูลค่า) ข้อมูล ปี 2556 

รายการ จํานวนผลิต (ตัน) มูลค่า (ล้านบาท) 
 การทําประมง (การประมงพาณิชย์ และการประมงพื้นบ้าน)  

ประมงพาณิชย์ 49,028.59 1,399.13
ประมงพ้ืนบ้าน 1,400.01 111.77

 การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่ง  
ปลาน้ํากร่อย 180.01 51.30
กุ้งทะเล 3,970.32 552.28
หอยทะเล 134.99 0.14

 การประมงนํ้าจืด 11.75 0.56
 

2.3 ด้านการคา้และอุตสาหกรรม 
2.3.1 จํานวนทะเบียนนิติบุคคล จําแนกตามประเภทจดทะเบียน จนถึงวันที่  31  พฤษภาคม  

2558  จังหวัดภูเก็ต มีองค์กรทางธุรกิจ ประเภท ห้างหุ้นส่วน บริษัท หอการค้า และสมาคมการค้าที่จด
ทะเบียนและยังมีสถานะภาพนิติบุคคล ดังน้ี 

1) บริษัทจํากัด        จํานวน       15,772   ราย 
2) บริษัทมหาชน  จํากัด   จํานวน              7   ราย 
3) ห้างหุ้นส่วนจํากัด      จํานวน        2,602   ราย 
4) ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล    จํานวน            20   ราย 
5) หอการค้า     จํานวน              1   หอการค้า 
6) สมาคมการค้า    จํานวน            12   สมาคมการค้า 

 
2.3.2 จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม 5 ลําดับแรก (จําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม  

21 หมวด) เงินทุนจดทะเบียน และอัตราการจ้างงาน 
กลุ่มอุตสาหกรรม จํานวนโรงงาน 

1.ผลิตยานพาหนะและอุปกรณ์รวมทั้งการซ่อมยานพาหนะและอุปกรณ์ 88 
2.ผลิตภัณฑ์อโลหะ 63 
3.การผลิตอ่ืนๆ 51 
4.อุตสาหกรรมอาหาร 50 
5.ผลิตภัณฑ์โลหะ 43 

 - รวมเงินทุน 9,140.91 ล้านบาท   
 - อัตราการจ้างงาน 7,040 คน 



-9- 
 

2.3.3  การค้าชายแดนและการค้าระหว่างประเทศ 
  สถิติการส่งออก-นําเข้า จําแนกตามด่านศุลกากร (ปี 2557) 
ด่านศุลกากร มูลค่าสินค้านําเข้า (บาท) มูลค่าสินค้าส่งออก (บาท) 

ด่านศุลกากรภูเก็ต 863,336,038.66 5,932,668,071.92
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต 877,935,507.44 1,442,690,833.15

รวม 1,741,271,546.10 7,375,358,905.07
 

จําแนกรายละเอียดได้ดังน้ี 
ด่านศลุกากรภูเก็ต ปี 2557 

ประเภทสินค้านําเข้า มูลค่า (บาท) 
1.สัตว์ทะเลแช่เย็น, สัตว์ทะเลแช่แข็ง 656,308,423.88
2.เรือยนต์สภาพเก่าใช้แล้ว, เรือสําราญเพ่ือการกีฬา, อุปกรณ์เรือ 178,780,561.89
3.ไม้อัด, ไม้แปรรูปไม่ได้ไส หรือต่อปลาย 20,764,617.57
4.กระเป๋า, กระเป๋าทําจากหนังเทียม 1,781,624.88
5.เสื้อ, เสื้อแจ็คเก็ตทําด้วยหนังสังเคราะห์ 823,910.55
6.อุปกรณ์สัญญาณกันขโมย 794,703.14
7.รองเท้า, รองเท้าทําด้วยหนังสังเคราะห์ 583,298.57
8.ชุดซ่อมเครื่องช่วยหายใจ, ชุดซ่อมป้ัมนํ้า, วาล์วแรงดันนํ้า 531,578.06
9.คอมพิวเตอร์, อุปกรณ์คอมพิวเตอร์, แผ่นซีดี 417,701.08
10.หลอดสวน, ถุงยางอนามัยใช้ทางการแพทย์ 381,010.39
11.อ่ืนๆ 2,168,608.65

รวม 863,336,038.66

ประเภทสินค้าส่งออก มูลค่า (บาท) 
1.ยางแท่ง, ยางแผ่นรมควัน, ไฟเบอร์บอร์ดทําด้วยไม้ยางพารา 4,780,056,941.19
2.เรือใบเก่าสภาพใช้แล้ว 985,346,869.49
3.ปลาทะเลแช่แข็ง, ปลาหมึกแช่แข็ง, ปลาทูน่าแล่แช่แข็ง 112,189,087.45
4.ปลามีชีวิต 53,617,625.60
5.ผ้าปูที่นอนและปลอกหมอน 1,120,585.38
6.ส่วนประกอบของเครนเก่าใช้แล้ว 215,000.00
7.แท้งค์ทําด้วยพลาสติก 65,000.00
8.ของทําด้วยอลูมิเนียม 50,000.00
9.อุปกรณ์เตียงผ่าตัด 4,962.81
10.อุปกรณ์กันกระแทก 2,000.00
11.อ่ืนๆ -

รวม 5,932,668,071.92
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ด่านศลุกากรท่าอากาศยานภูเก็ต ปี 2557 
ประเภทสินค้านําเข้า มูลค่า (บาท) 

1.นาฬิกาข้อมือ พร้อมอุปกรณ์ 547,137,626.18
2.หนังสือวิชาการพิมพ์ด้วยภาษาต่างประเทศล้วน, หนังสือเก่าใช้แล้ว, 
เอกสารใช้ในสาํนักงาน 69,038,838.68
3.เบ็ดเตล็ด 57,828,636.38
4.ไขไรนํ้า, เพรียงมีชีวิต, ปลานวลจันทร์มีชีวิต (เลี้ยงเพ่ือส่งออก),  
พ่อพันธ์ุ-แม่พันธ์กุ้งขาวมีชีวิต, ปลามีชิวิต, สัตว์ทะเลมีชีวิต 45,515,513.26
5.แผ่นเก็บข้อมูลฮาร์ดดิส, หน่วยประมวลผลคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์, 
ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ 25,760,896.83
6.เครื่องรับโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด, โทรศัพท์มือถอื 20,846,371.92
7.เสื้อประโปรงชุด, กางเกงของสตรีทําด้วยฝ้าย ไหม เส้นใยสังเคราะห์, 
 ผ้าทอ 11,622,106.25
8.เน้ือวัวไม่มีกระดูกแช่แข็ง, ปลาแซลมอนแช่เย็น, สัตว์ทะเลแช่แข็ง-เย็น 11,144,305.20
9.ตัวเก็บประจุไฟฟ้า, แผงวงจรไฟฟ้า,สวิตซไ์ฟฟ้า, ขั้วต่อไฟฟ้า,  
เครื่องชาร์ตไฟ, เครื่องวัดและควบคุมแรงดันอัตโนมัติ 8,803,953.95
10.อุปกรณ์ทางเรือ, เรือต่างๆ 8,631,840.66
11.อ่ืนๆ 71,605,418.13

รวม 877,935,507.44

ประเภทสินค้าส่งออก มูลค่า (บาท) 
1.กุ้ง ก้ัง ปู มีชีวิต 956,086,187.27
2.ปลาทูน่าสดแช่เย็น 267,905,992.69
3.ปลามีชีวิต 93,852,595.43
4.เสื้อผ้าที่ใช้แล้วและของอื่นๆ ที่ใช้แล้ว 39,053,079.30
5.เมล็ดพันธ์ปาล์มนํ้ามันสําหรับเพาะปลูก 19,401,658.01
6.อะไหล่เครื่องบิน 10,789,859.28
7.เน้ือปลาทูน่าแช่แข็ง 8,144,469.60
8.เน้ือปลาทูน่าแช่เย็น 6,509,266.93
9.ปลาทะเลแช่เย็น 4,874,573.18
10.สิ่งปรุงแต่งที่ใช้แต่งเสริมความงาม 4,247,597.92
11.อ่ืนๆ 31,825,553.54

รวม 1,442,690,833.15
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  ประเภทสินค้าส่งออก – นําเข้า 10 ลําดับแรก จําแนกตามประเทศ 
ประเภทสินค้านําเข้า มูลค่าสินค้า (ลา้นบาท) ต้นทาง 

1.สัตว์นํ้าทะเลอ่ืนๆ(ยกเว้นปลาทูน่า) แช่แข็ง 667.71 ญี่ปุ่น, จีน, สหรัฐอเมริกา 
2.เสื้อผ้าและเครื่องประดับ 558.36 สิงคโปร์, สวิสเซอร์แลนด์, อินโดนีเซีย, 

ฮ่องกง, โมร็อกโก, ฝรั่งเศส, ปากีสถาน, 
จีน, ตูนีเซีย, อิตาลี, เนเธอร์แลนด์, ตุรกี 

3.เรือและอุปกรณ์ 77.59 มาเลเซีย 
4.สิ่งพิมพ์ 71.73 สิงคโปร์, ออสเตรเลีย, เดนมาร์ก, 

โปรตุเกส, ซาอุดิอาระเบีย
5.เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 47.98 ไต้หวัน, สิงคโปร์, เดนมาร์ก
6.อุปกรณ์ก่อสร้าง 13.78 มาเลเซีย, อิตาลี, ออสเตรเลีย, สเปน 
7.เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ 13.32 เยอรมัน, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์, ญี่ปุ่น

, บราซิล, ฮ่องกง, มาเลเซีย 
8.อุปกรณ์ทางการแพทย์ 10.19 เยอรมัน 
9.เครื่องจักรและอุปกรณ์ 4.83 อิตาลี, ญี่ปุ่น, เยอรมัน, มาเลเซีย, 

สิงคโปร์, จีน, ไต้หวัน, ออสเตรเลีย
10.อ่ืนๆ 920.81

รวม 2,386.30  
 

ประเภทสินค้าส่งออก มูลค่าสินค้า (ลา้นบาท) ปลายทาง 
1.ยางพาราและผลิตภัณฑ์ 5,148.81 สหรัฐอเมริกา, อิหร่าน, ซาอุดิอาระเบีย, 

จีน, เกาหล ี
2.สัตว์นํ้าทะเลท่ีมีชีวิตสําหรับเพาะพันธ์ุ 1103.45 ฮ่องกง, จีน, มาเลเซีย, ไต้หวัน, สิงคโปร์

, สหรัฐอเมริกา, อังกฤษ 
3.เรือและอุปกรณ์ 979.05 มาเลเซีย, ออสเตรเลีย, อินเดีย, สวีเดน 
4.ปลาทูน่า 290.12 สหรัฐอเมริกา, ฮ่องกง, ญี่ปุ่น, สิงคโปร์
5.สัตว์นํ้าทะเลอ่ืนๆ(ยกเว้นปลาทูน่า) แช่แข็ง 110.53 OT
6.เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ 0.65 อังกฤษ, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
7.เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 0.12 เยอรมัน 
8.อุปกรณ์ทางการแพทย์ 0.05 นิวซีแลนด์ 
9.อุปกรณ์ก่อสร้าง 0.03  
10.อ่ืนๆ 111.26  

รวม 7,744.07  
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2.4 ด้านการท่องเท่ียว 
2.4.1 จํานวนห้องพัก  48,241    ห้อง 
2.4.2 จํานวนนักท่องเที่ยวในปี 2557 มีจํานวน 11,855,003 คน แบ่งเป็น นักท่องเที่ยว ชาว

ไทย 3,520,670 คน และนกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 8,334,333 คน  
2.4.3 ภาษีมลูค่าเพ่ิม และค่าธรรมเนียม ที่จดัเก็บจากธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร

ปีงบประมาณ 2557 (เดือนตุลาคม 2556 – กันยายน 2557) 

ธุรกิจ 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมจัดเก็บ

(ล้านบาท) 
หมายเหตุ 

1.ที่พักแรม 1,275.078 ที่พักแรม ได้แก่ โรงแรมและรีสอร์ท เกสต์เฮ้าส์  ที่พักสมัผัส
วัฒนธรรมชนบท ที่พักแรมระยะสั้นอ่ืนๆ สาํหรับนักเดินทาง/
นักท่องเที่ยว ลานต้ังค่ายพักแรม การบริการห้องพักหรือที่พัก
อาศัยสําหรับนักเรียน/นักศึกษา และการบริการที่พักแรม
ประเภทอ่ืนๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน 

2.การบริการอาหาร      16.987 การบริการอาหาร ได้แก่ การบริการอาหารในภัตตาคาร/
ร้านอาหาร 

รวม  1,292.066
 

  2.4.4 สถานทีท่่องเที่ยวแนะนํา 10 ลําดับแรก  
1. แหลมพรหมเทพ  6. เกาะเฮ 
2. วัดไชยธาราราม (วัดฉลอง) 7. ชายทะเล   หาดกะตะ กะรน  หาดป่าตอง   

หาดสุรินทร ์หาดในหาน 
3. ภูเก็ตแฟนตาซี 8. จุดชมวิวเขารัง 
4. ย่านการค้าเมืองเก่า สถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีส 9. สยามนิรมิต 
5. เกาะราชา 10.พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต 
 
  2.4.5 ร้านอาหารเด่นประจําเดือน 10 ลําดับแรก 
1. ร้านระย้า 6. ร้านหมอหมูดง ภูเก็ต 
2. ร้านกันเอง 2 อ่าวฉลอง 7. ร้านอาหารกาบกล้วย  หาดป่าตอง ภูเก็ต 
3. ร้านหมี่ต้นโพธ์ิ 8. ร้านบุญรัตน์ต่ิมซํา 
4. ร้านทุ่งคากาแฟ 9. ร้านอาหารปากนํ้าซีฟู้ด 
5. ร้านอาหารแหลมหินซีฟู้ด ภูเก็ต 10.ร้านอาหารเขารังบรีซ 
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3. แผนพัฒนาจังหวัด ประกอบด้วย 
3.1 วิสัยทศัน์  “ภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ  บนพ้ืนฐานการพัฒนาท่ีย่ังยืน” 

3.2 เปา้ประสงค ์
1.  จํานวนผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน   
2.  นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจ   
3.  ประชาชนมีรายได้จากการท่องเที่ยว   
4.  มจีํานวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น 
5.  องค์กรด้านบริการท่องเที่ยวมีคุณภาพการบริการสูงขึ้น 

3.3 แผนท่ียุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝัง่อันดามัน ยุทธศาสตร์จังหวัดภูเก็ต 
ศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลก           
บนพ้ืนฐานการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ                
ภาคการเกษตรและความเขม้แข็งของชุมชน 
 

แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีมาตรฐานระดับโลก   
สร้างความเช่ือมั่นให้แก่นักทอ่งเที่ยวและประชาชน
ปรับองค์กรให้รองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่
มาตรฐานสากล 

 
 
 

ศักยภาพของจังหวัด 
“มหัศจรรย์เสน่ห์อันดามัน   เมืองท่องเที่ยวระดับ

โลก เป้าหมายของนักเดินทางทั่วโลก”       
PHUKET : THE CHARMING ANDAMAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวคิด : ขับเคล่ือนภูเก็ต 
                                                          Phuket Move 
 
 
 
 
 
 
 

MICE Medical HUb 

4M 
แห่ง

ศักยภาพ
Marina       
& Yacht

Man 
Power 
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3.4 บัญชีโครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
3.4.1 จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

ที่ ประเด็นยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการ หน่วยงานดําเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
1 แหล่งท่องเที่ยวทางทะเล

ที่มีมาตรฐานระดับโลก 
โครงการป้องกันนํ้าท่วม
ในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต 

สํานักงานโยธาธิการ   
และผังเมืองจังหวัดภูเก็ต / 
โครงการชลประทานภูเก็ต/ 
องค์การบริหาร ส่วนตําบล
เกาะแก้ว 

24,700,000 

2 แหล่งท่องเที่ยวทางทะเล
ที่มีมาตรฐานระดับโลก 

โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงผิวจราจรถนน
ศักดิเดชน์ ซอย 1  

สํานักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด
ภูเก็ต/เทศบาลนครภูเก็ต/
แขวงการทางภูเก็ต/สนง.
ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยจังหวัดภูเก็ต 

11,500,000 

3 แหล่งท่องเที่ยวทางทะเล
ที่มีมาตรฐานระดับโลก 

โครงการก่อสร้างเข่ือน
กันดินสําเร็จรูปริมคลอง
ปากบาง หมู่ที่ 3,6 

อําเภอกะทู้/องค์การบริหาร
ส่วนตําบลกมลา 

8,229,000 

4 แหล่งท่องเที่ยวทางทะเล
ที่มีมาตรฐานระดับโลก 

โครงการก่อสร้างคู
ระบายนํ้าและเสริมผิว
จราจรถนนในโบสถ์  หมู่
ที่ 5 รหัสสายทาง ภก.ถ.
11004        

อําเภอกะทู้/องค์การบริหาร
ส่วนตําบลกมลา 

5,881,500 

5 แหล่งท่องเที่ยวทางทะเล
ที่มีมาตรฐานระดับโลก 

โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงท่อระบายนํ้า
พร้อมทางเท้าถนน
อนุภาษภูเก็ตการ   

แขวงการทางภูเก็ต/เทศบาล
นครภูเก็ต 

14,874,300 

6 ปรับองค์กรให้รองรับการ
พัฒนาการท่องเที่ยวสู่
มาตรฐานสากล 

โครงการพัฒนาคุณภาพ
แรงงานในอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวเพ่ือเพ่ิม
คุณภาพแรงงานและ
แก้ไขปัญหาการขาด
แคลนแรงงาน   

ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงาน
จังหวัดภูเก็ต 

1,548,000 

7 ปรับองค์กรให้รองรับการ
พัฒนาการท่องเที่ยวสู่
มาตรฐานสากล 

โครงการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพแก่บุคลากรด้าน
การท่องเที่ยวและบริการ
ด้านเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต 701,000 

8 แหล่งท่องเที่ยวทางทะเล
ที่มีมาตรฐานระดับโลก 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
เกษตรกรจังหวัดภูเก็ต  

สํานักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต/
สํานักงานเกษตรจังหวัด
ภูเก็ต/สํานักงานประมง

13,649,100 
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จังหวัดภูเก็ต/สํานักงานปศุ
สัตว์จังหวัดภูเก็ต/ศูนย์วิจัย
และพัฒนาการเกษตรภูเก็ต 
/ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง
ชายฝั่งภูเก็ต/สํานักงานสภา
เกษตรกรจังหวัดภูเก็ต 

9 แหล่งท่องเที่ยวทางทะเล
ที่มีมาตรฐานระดับโลก 

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
จังหวัดภูเก็ต 

สํานักงานจังหวัดภูเก็ต (ศพ
ส.จ.ภก.) 

7,076,200 

10 แหล่งท่องเที่ยวทางทะเล
ที่มีมาตรฐานระดับโลก 

โครงการรักภูเก็ต  สํานักงานจังหวัดภูเก็ต 4,000,000 

11 สร้างความเช่ือมั่นให้แก่
นักท่องเที่ยวและ
ประชาชน 

โครงการยกระดับภูเก็ต
เป็นเมืองสุขภาพ
นานาชาติ  
(PHUKET 
International Health 
& Wellness) 

สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดภูเก็ต/โรงพยาบาล
ถลาง 

10,000,000 

12 แหล่งท่องเที่ยวทางทะเล
ที่มีมาตรฐานระดับโลก 

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
เน่ืองมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (กิจกรรม
พิเศษสนับสนุนการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช)  

สนง.เกษตรและสหกรณ์
จังหวัด/ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ
และสัตว์ป่าเขาพระแทว/
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต/
สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด/
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เกษตรภูเก็ต 

2,262,300 

13 แหล่งท่องเที่ยวทางทะเล
ที่มีมาตรฐานระดับโลก 

โครงการป้องกันและ
ปราบปรามการบุกรุก
ทําลายทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

สํานักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดภูเก็ต /ศูนย์อนุรักษ์
ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งที่ 5   

5,672,700 

14 แหล่งท่องเที่ยวทางทะเล
ที่มีมาตรฐานระดับโลก 

โครงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการกําจัด
ขยะติดเช้ือ   

สํานักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด
ภูเก็ต/เทศบาลนครภูเก็ต 

7,950,000 

15 ปรับองค์กรให้รองรับการ
พัฒนาการท่องเที่ยวสู่
มาตรฐานสากล 

ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานจังหวัดแบบ
บูรณาการ 

สํานักงานจังหวัดภูเก็ต 8,000,000 

รวมทั้งสิน้  15   โครงการ 126,044,100 

    จังหวัดภูเก็ตได้มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดย
เป็นการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ไม่กระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจําปี 2558 จํานวน 2 โครงการ วงเงิน 
10 ล้านบาท ดังน้ี 
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โครงการเดิม โครงการใหม่ (Y2) 
1. โครงการยกระดับภูเก็ตเป็นเมืองสุขภาพ
นานาชาติ (Phuket International Helth & 
Wellness) งบประมาณ 10 ล้านบาท   
 

1. โครงการกิจกรรม Green Tourism (การท่องเที่ยวสี
เขียว) งบประมาณ 7,547,400 บาท  
2. โครงการส่งเสริมกระบวนการพัฒนาคุณภาพสินค้า 
OTOP งบประมาณ 2,452,600 บาท  

รวม 1 โครงการ  งบประมาณ 10 ล้านบาท  รวม 2 โครงการ งบประมาณ 10 ล้านบาท 
   

และได้มีการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการของจังหวัดภูเก็ตตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 เพ่ิมเติมกรณีมีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการ จํานวน 5 โครงการ วงเงิน              
4.2 ล้านบาท 

โครงการเดิม โครงการใหม่  
1. โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรจังหวัดภูเก็ต 
งบประมาณ 13,006,600 บาท 
   1.1 กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงปลาทะเลท่ีมี
คุณภาพสูงเชิงพาณิชย์ในกลุ่มสหกรณ์ (ปลากะรัง
จุ ด ฟ้ า ,ปลา เ ก๋ า เสื อ ,ปลา เ ก๋ า )  งบประมาณ  
3,819,080 บาท 
    1.2 รายการปรับปรุงห้องนํ้า-ห้องส้วม ขนาด
กว้าง 3.5 เมตร ยาว 5.9 เมตร หมู่ที่ 3 บ้านพรุ
จําปา ตําบลเทพกระษัตรี อําเภอถลาง จังหวัด
ภูเก็ต  งบประมาณ 350,000 บาท 
2. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช) 
    2.1 รายการก่อสร้างโรงปุ๋ยขนาดกว้าง 8 เมตร 
ยาว 18 เมตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต หมู่ที่ 6 
ตําบลรัษฎา อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 

1.โครงการจัดระเบียบแคมป์แรงงานต่างด้าวและแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์ งบประมาณ 612,400 บาท 
2.รายการถอนคืนรายได้แผ่นดินตามมาตรการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจาก 
การปรับค่าจ้างขั้นตํ่า 300 บาท งบประมาณ 513,218 
บาท 
3. โครงการป้องกันอุบัติเหตุเพ่ือสร้างภาพลักษณ์การ
ท่องเที่ยวบนถนนสายราไวย์-แหลมพรหมเทพ  
งบประมาณ 1,987,000 บาท  
4. โครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ ่(ส่งเสริมการ
เลี้ยงไก่พ้ืนเมือง)  งบประมาณ 656,000 บาท  
5.โครงการป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่สาธารณประโยชน์  
งบประมาณ 500,000 บาท  

รวม 2 โครงการ งบประมาณ 4,269,080 บาท รวม 5 โครงการ งบประมาณ  4,268,618 บาท 
 
3.4.2 รายงานตรวจสอบการบันทึกเงิน จําแนกรายละเอียดกิจกรรม (e-Budgeting) 

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม งบรายจ่าย – รายการ งบประมาณ 
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 125,401,600

จังหวัดภูเก็ต 125,401,600

ผลผลิต:การพฒันาด้านเศรษฐกิจ 80,440,400

<รวมกิจกรรม> :  1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 65,184,800

1 กิจกรรมย่อย : โครงการปอ้งกันน้ําท่วมในพืน้ที่จังหวัดภูเก็ต 24,700,000

งบรายจ่าย :งบลงทุน 24,700,000

2 กิจกรรมย่อย : โครงการก่อสร้างปรับปรงุผิวจราจรถนนศักดิเดชน์ ซอย 1 11,500,000

งบรายจ่าย :งบลงทุน 11,500,000
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3 กิจกรรมย่อย : โครงการก่อสร้างเข่ือนกันดินสําเร็จรปูริมคลองปากบาง 
หมู่ที่ 3,6 

8,229,000

งบรายจ่าย :งบลงทุน 8,229,000

4 กิจกรรมย่อย : โครงการก่อสร้างคูระบายน้ําและเสริมผิวจราจรถนนใน
โบสถ์ หมู่ที่ 5 รหัสสายทาง ภก.ถ.11004 

5,881,500

งบรายจ่าย :งบลงทุน 5,881,500

5 กิจกรรมย่อย : โครงการก่อสร้างปรับปรงุท่อระบายน้าํพร้อมทางเท้าถนน
อนุภาษภูเก็ตการ 

14,874,300

งบรายจ่าย :งบลงทุน 14,874,300

<รวมกิจกรรม> :  2 พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ 2,249,000

1 กิจกรรมย่อย : โครงการพัฒนาคุณภาพแรงงานในอุตสาหกรรมทอ่งเท่ียว
เพื่อเพิ่มคณุภาพแรงงานและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน 

1,548,000

งบรายจ่าย :งบดําเนินงาน 1,548,000

2 กิจกรรมย่อย : โครงการพัฒนาทักษะวิชาชพีด้านการบริการและการ
ท่องเท่ียวเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

701,000

งบรายจ่าย :งบดําเนินงาน 701,000

<รวมกิจกรรม> :  3 สร้างโอกาสเพิ่มรายได้ 13,006,600

1 กิจกรรมย่อย : โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรจังหวัดภูเก็ต 13,006,600

งบรายจ่าย :งบดําเนินงาน 11,756,600

งบรายจ่าย :งบลงทุน 1,250,000

ผลผลิต:การพฒันาด้านสังคม 21,076,200

<รวมกิจกรรม> :  1 สร้างความม่ันคงของชีวิตและสังคม 7,076,200

1 กิจกรรมย่อย : โครงการปอ้งกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดภูเก็ต 7,076,200

งบรายจ่าย :งบดําเนินงาน 7,076,200

<รวมกิจกรรม> :  2 ทํานบุาํรุง ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม 4,000,000

1 กิจกรรมย่อย : โครงการรกัภูเก็ต 4,000,000

งบรายจ่าย :งบดําเนินงาน 4,000,000

<รวมกิจกรรม> :  3 พัฒนาคุณภาพชีวิต 10,000,000

1 กิจกรรมย่อย : โครงการยกระดับภูเก็ตเป็นเมืองสุขภาพนานาชาติ 
(PHUKET International Health & Wellness) 

10,000,000

งบรายจ่าย :งบลงทุน 10,000,000

ผลผลิต:การบริหารจัดการด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 15,885,000

<รวมกิจกรรม> :  1 อนุรักษ์ฟื้นฟูทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7,935,000

1 กิจกรรมย่อย : โครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (กิจกรรมพิเศษสนับสนนุการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช)  

2,262,300
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งบรายจ่าย :งบดําเนินงาน 2,162,300

งบรายจ่าย :งบลงทุน 100,000

2 กิจกรรมย่อย : โครงการปอ้งกันและปราบปรามการบกุรุกทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5,672,700

งบรายจ่าย :งบดําเนินงาน 5,672,700

<รวมกิจกรรม> :  2 ควบคมุมลพิษ 7,950,000

1 กิจกรรมย่อย : โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการกําจัดขยะติดเชื้อ 7,950,000

งบรายจ่าย :งบลงทุน 7,950,000

ผลผลิต:การบริหารจัดการ 8,000,000

<รวมกิจกรรม> :  1 พัฒนาการบริหารจัดการ 8,000,000

1 กิจกรรมย่อย : ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 8,000,000

งบรายจ่าย :งบรายจ่ายอ่ืน 8,000,000

 

3.5 โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ที่ใชง้บประมาณตามภารกิจ (Functions) 10 ลําดับแรก 

ชื่อโครงการ พื้นที่ดําเนินโครงการ ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. ปรับปรุงเพ่ิมความจุอ่างโครงการอ่าง
เก็บนํ้าบางวาด (เพ่ิมความจุอ่างฯ) จังหวัด
ภูเก็ต 

ม.7 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 
 

ตุลาคม 2557-
กันยายน 2558 

66,582,962 

2. ก่อสร้างอาคารวิทยาการจัดการและ
การท่องเที่ยว 

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 

ตุลาคม 2557 – 
กันยายน 2560 

44,400,000 

3. อาคารศูนย์การจัดการเรียนการสอน
นานาชาติและพัฒนานักศึกษา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
วิทยาเขตภูเก็ต ต.กะทู้ อ.กะ
ทู้ จ.ภูเก็ต 

ตุลาคม 2557 – 
7 มีนาคม 2560 

34,823,800 

4. ก่อสร้างอาคารบริการและจอดรถเป็น
อาคาร คสล. 10 ช้ัน พ้ืนที่ใช้สอย
ประมาณ 18,988 ตร.ม.  

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ต.
ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 

15 พฤษภาคม 
2556 – 24 
มีนาคม 2559 

26,656,500 

5. ก่อสร้างเข่ือนป้อนกันตลิ่งริมทะเลอ่าว
ภูเก็ต บริเวณสํานักงานอัยการสูงสุด 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดิม) ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง 
จ.ภูเก็ต  

บริเวณสํานักงานอัยการ
สูงสุด ต.ตลาดใหญ ่อ.เมือง 
จ.ภูเก็ต 

เมษายน 2558 – 
มีนาคม 2559 

20,000,000 

6. งานจ้างเหมาทําการกิจกรรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพทางหลวง (ทางหลวง
หมายเลข 4030 ตอนควบคุม 40300100 
ตอน ถลาง – หาดราไวย์ ระหว่าง กม.
23+690 – กม.24+190 ปริมาณงาน 
0.500 กม.) 
 

อ.ถลาง / ต.กะรน อ.เมือง 
จ.ภูเก็ต 

26 ธันวาคม 
2557 – 28 
กรกฎาคม 2558 

19,957,800 
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ชื่อโครงการ พื้นที่ดําเนินโครงการ ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
7. ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (สะพาน
หิน) เป็นศูนย์บริการวิชาการและพัฒนา
บุคลากรสู่ความเป็นนานาชาติ   

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
วิทยาเขตภูเก็ต ต.วิชิต อ.
เมือง จ.ภูเก็ต 

ตุลาคม 2557 – 
กรกฎาคม 2558 

18,500,000 

8. งานจ้างเหมาทําการฟ้ืนฟูทางหลวงเพ่ือ
คืนสู่ภาพอย่างย่ังยืน (ทางหลวงหมายเลข 
4029 ตอนควบคุม 40290100 ตอน กะทู้ 
– ป่าตอง ตอน 1 ที่ กม.0+018 LT. ) 

ต.กะทู้ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.
ภูเก็ต 

26 ธันวาคม 
2557 – 28 
กรกฎาคม 2558 

17,918,000 

9. งานจ้างเหมาทําการปรับปรุงทางหลวง 
(ทางหลวงหมายเลข 4028 ตอนควบคุม 
40280100 ตอน ห้าแยกฉลอง – กะรน 
ระหว่าง กม.1+500 – กม.2+500) 

ต.ฉลอง ต.กะรน อ.เมือง จ.
ภูเก็ต 

26 ธันวาคม 
2557 – 28 
กรกฎาคม 2558 

14,959,200 

10. งานจ้างเหมาทําการปรับปรุงจุดเสี่ยง
และบริเวณอันตรายบนทางหลวง (ทาง
หลวงหมายเลข 4025 ตนควบคุม 
40250100 ตอน ท่าเรือ – เชิงทะเล 
ระหว่าง กม.0+750 – กม.1+250X 

ต.ศรีสุนทร ต.เชิงทะเล อ.
ถลาง จ.ภูเก็ต 

26 ธันวาคม 
2557 – 28 
กรกฎาคม 2558 

14,939,000 

 
4. สถานการณ์ปัจจุบนั ประกอบด้วย 
 4.1 ผลการเบกิจ่ายงบประมาณ (ภาพรวม งบลงทนุ เงนิเหลื่อมปี) 
 1) งบประมาณภาพรวม ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 3,470.37 ล้านบาท  เบิกจ่ายแล้ว 2,023.02          
ล้านบาท   คิดเป็นร้อยละ 58.29 แยกเป็น 

- รายจ่ายประจํา จํานวน 1,935.87 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 1,476.19 ลา้นบาท   
   คิดเป็นร้อยละ 76.25   
- รายจ่ายลงทนุ  จํานวน 1,534.50 ล้านบาท  เบิกจ่ายแลว้ 546.83  ล้านบาท  
  คิดเป็น  ร้อยละ  35.64 

2) งบประมาณจังหวัด (งบยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด) ได้รับจัดสรรท้ังสิ้น 125.40 ล้านบาท      
เบิกจ่ายแล้ว 30.27 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 24.14   แยกเป็น 

- รายจ่ายประจํา  จํานวน  40.92 ล้านบาท   เบิกจ่ายแล้ว 14.09  ล้านบาท   
  คดิเป็นร้อยละ 34.43 
- รายจ่ายลงทุน   จํานวน 84.48 ล้านบาท    เบิกจ่ายแล้ว 16.18 ล้านบาท     
  คิดเป็นร้อยละ 19.15 

 
3) งบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 328.07 ล้านบาท               

เบิกจ่ายแล้ว 42.13 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.84  แยกเป็น 
- รายจ่ายประจํา   จํานวน  43.76 ล้านบาท   เบิกจ่ายแล้ว 18.20  ล้านบาท   
  คิดเป็นร้อยละ 41.59 
- รายจ่ายลงทนุ   จํานวน 284.31 ล้านบาท  เบิกจ่ายแลว้ 23.93 ล้านบาท       
  คิดเป็นร้อยละ 8.42 

4) เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ทั้งสิ้น 928.71 ล้านบาท  เบิกจ่ายแล้ว  484.08 ล้านบาท  คิดเป็น
ร้อยละ 52.12   แยกเป็น 
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- เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2557 จํานวน 771.58 ล้านบาท  
  เบิกจ่ายแล้ว 385.84 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 50.01  
- เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีก่อนปี 2557 จํานวน 157.13 ล้านบาท  
  เบิกจ่าย 98.24 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 62.52 

 

4.2 การดําเนนิงานตามนโยบายสาํคญัของรัฐบาล 
  4.2.1 การแก้ไขปัญหายาเสพติด 

   การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีความเสี่ยง 
 1) โครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน เป้าหมาย  12 หมู่บ้าน 
 2) โครงการต้ังจุดตรวจ/จุดสกัดค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในหมู่บ้าน/ 
             ชุมชน เป้าหมาย 140 ม./ช. 

3) การจําแนกสภาพหมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งหมด 140 ม./ช.                
ประเภท ก. 49 ม./ช.  ประเภท ข. 65 ม./ช., ประเภท ค. 13 ม./ช.  
ประเภท ง. 13 ม./ช. 

   ผลการจับกุม 
 จับกุมเดือน ก.พ. 57 – เม.ย. 58  ทั้งหมด 2,581 คดี ข้อหาสําคัญ 925 คดี 

สามารถจับกุม ยาบ้า 55,227 เม็ด   ไอซ ์1,285.39 กรัม   โคเคน 5,200.85 กรัม  กัญชา 329.48 กรัม 
   การบําบัดฟ้ืนฟูและฝึกอาชีพ 

 - เป้าหมายสมคัรใจบําบัด     700 คน  ผลการดําเนินการ  700  คน 
 - ค่ายปรับเปลีย่นพฤติกรรม  325 คน  ผลการดําเนินการ  245  คน 
 - ค่ายจิตสังคมบําบัด           375 คน  ผลการดําเนินการ  375  คน 
 - บังคับบําบัด      195 คน ผลการดําเนินการ  145  คน 
 - ต้องโทษ      180 คน  ผลการดําเนินการ   150 คน 
 - การฝึกอาชีพ      245 คน  ผลการดําเนินการ   245 คน 

   การติดตามผู้ผ่านการบําบัด 
 เ ป้ า ห ม า ย  9 6 9  คน  ผลก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร  5 1 7  คน   แ ยก เ ป็ น                

อําเภอเมือง    247 คน  อําเภอกะทู้  89 คน  อําเภอถลาง 181 คน 
 

  4.2.2 การดําเนินงานของศูนย์ดํารงธรรม 
การแก้ไขปัญหา ร้องเรียน ร้องทุกข์ของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดภูเก็ต  
        1. นําเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เข้าสู่ระบบการแก้ไขปัญหาโดย ผู้ว่าราชการ

จังหวัดลงนามในหนังสือแจ้งส่วนราชการที่เก่ียวข้องภายใน 3 วัน ได้ครบทุกเรื่อง 100 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งถือว่าอยู่
ในกระบวนการแก้ไขปัญหา 

        2. การจัดการปัญหาหน้ีนอกระบบ  ซึ่งปัจจุบันมีผูร้้องเรียนหน้ีนอกระบบ 
จํานวน 39 ราย เชิญคู่กรณมีาไกล่เกลี่ย และสามารถยุติเรื่องได้จํานวน 22 ราย คิดเป็น 56.413 เปอรเ์ซ็นต์ 
โดยมีการเจรจาผ่อนเงินหน้ีเป็นงวดๆ ลดดอกเบ้ียให้น้อยลง 

       3. ลงพ้ืนที่บูรณาการแก้ไขปัญหา ประชุมพิจารณาให้ยุติ/มีคําตอบกับผู้ร้อง 
ในพ้ืนที่ร้องเรียนทันท ี

        4. มีการจัดลําดับความสําคัญของปัญหาที่ต้องเร่งลงพ้ืนที่ตรวจสอบ ในเชิงรุก 
เช่น เรื่องร้องเรียนค้างคามานาน  เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่กระทบกับประชาชนจํานวนมาก  เรื่องบุกรุก
ทรัพยากรธรรมชาติที่สาธารณะและป่าไม้ 
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        5. มีการจัดต้ังชุดเคลื่อนที่เร็ว ลงแก้ไขปัญหาได้ทันที กรณีได้รับแจ้งเหตุ
ร้องเรียน 

        6. มีการจัดต้ังชุดเคลื่อนที่เร็วด้านความมั่นคง โดยมี รอง.ผอ.รมน เป็นหัวหน้า
ชุด เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง 

        7. มีการจัดต้ังศูนย์ดํารงธรรม อําเภอ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ครบทุก
ส่วนราชการในจังหวัดภูเก็ต 

        8. ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดภูเก็ตเปิดให้บริการประชาชนต้ังแต่เวลา 08.30 น. – 
16.30 น. โดยเปิดทําการไม่เว้นวันหยุดราชการ 
 

ผลการดําเนินงานต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 – 27  พฤษภาคม 2558 มสีถิติการรับ
เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และการแก้ไขปัญหาได้ ดังน้ี 

                                        ประเภทเร่ืองร้องเรียน 
ปัญหา
ความ

เดือดร้อน 

ขอความ
ช่วยเหลือ

แจ้ง
เบาะแส 

ปัญหา
ที่ดิน 

เจ้าหน้าที่
รัฐ 

หน้ีนอก
ระบบ 

เรื่อง
อ่ืนๆ 

สายตรง
ผู้ว่าฯ 

รวม
ทั้งสิ้น 

รวม
เรื่อง
ยุติ 

ร้อย
ละ 

285 157 69 103 46 39 217 134 1,165 524 45.00
  
    ผลการดําเนินงานการให้คําปรึกษา บริการข้อมูลข่าวสาร ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
2557 – 27 พฤษภาคม 2558 มสีถิติการให้บริการ ให้คําปรึกษา จํานวน 940 เรื่อง บรกิารข้อมูลข่าวสาร 672 
เรื่อง 
    งานบริการเบด็เสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop Service) สรุปได้ ดังน้ี 
             - งานจดทะเบยีนแรงงานต่างด้าว สัญชาติ พม่า ลาว เขมร เริ่มดําเนินการ
ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2557  ถงึ เดือนพฤษภาคม 2558 มผีูร้ับบริการ จํานวน 54,507 คน  

- งานศูนย์บริการควบคุมเรือยอร์ช ณ ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง อ.เมือง จ.
ภูเก็ต เป็นจุดบริการนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาในพ้ืนที่โดยทางเรือ เริ่มดําเนินการต้ังแต่เดือนตุลาคม 
2557  ถึง เดือนพฤษภาคม 2558 มีผู้รับบริการ จํานวน 2,642 คน  

- การบริการชาํระค่าไฟฟ้า ณ ห้างสรรพสนิค้า เทสโก้ โลตัส สาขาภูเก็ต 
และสาขาตําบลเชิงทะเล อําเภอถลาง เริ่มดําเนินการต้ังแต่เดือนตุลาคม 2557  ถึง เดือนพฤษภาคม 2558 มี
ผู้รับบริการ จํานวน 113,992 คน จํานวนเงินที่จัดเก็บได้ 255,861,068.28 บาท 
     - งานทะเบียนและบัตรประชาชน 3 อําเภอ  ณ ห้างสรรพสินค้า เทสโก้ 
โลตัส สาขาภูเก็ต และสาขาตําบลเชิงทะเล อําเภอถลาง เริ่มดําเนินการต้ังแต่เดือนตุลาคม 2557  ถึง เดือน
พฤษภาคม 2558 มีผู้รับบริการ จํานวน 84,624 คน 
 
  4.2.3 พ้ืนที่ประสบสาธารณภัย 

 พ้ืนที่ประกาศภัยแล้ง 
จังหวัดภูเก็ตไม่ประกาศพ้ืนที่ประสบภัยแล้ง เน่ืองจากสภาพโดยทั่วไปต้ังแต่

เดือนมกราคม – เมษายน 2558 พ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งมีลักษณะขาดแคลนนํ้าเน่ืองจากระบบประปาประสบปัญหา
แรงดัน บางชุมชนอยู่ในพ้ืนที่สูงและเป็นพ้ืนที่ปลายนํ้า ทําให้นํ้าไหลไม่ถึงหรือไหลไม่แรงพอ จังหวัดภูเก็ตจึง
บริหารจัดการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่แจกจ่ายนํ้าช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน 
ขณะท่ีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต สนับสนุนรถบรรทุกนํ้า เพ่ือใช้ในการดําเนินการ 
สําหรับพ้ืนที่การเกษตรและปศุสัตว์ไม่มีรายงานความเดือดร้อน แต่หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้จัดเตรียมแผนงาน/
โครงการเพ่ือรับมือและให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรแล้ว 
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 พ้ืนที่ประสบปัญหาไฟป่า/หมอกควัน 
สภาพโดยทั่วไป จังหวัดภูเก็ตในช่วงเดือนมกราคม –เมษายน 2558 สภาพ

อากาศร้อนอบอ้าว ปริมาณน้ําฝนอยู่ในเกณฑ์ตํ่ากว่าปกติ  และลมพัดแรง ส่งผลให้เกิดไฟไหม้หญ้า ใบไม้แห้ง
บนภูเขาและอุทยานแห่งชาติแต่ไม่รุนแรงมากนัก  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้อง
สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ทันท่วงที   พร้อมน้ี จังหวัดภูเก็ตจัดทําแผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟ
ป่าและหมอกควัน พ.ศ.2558 

 สาธารณภัยอ่ืนๆ 
ในปีน้ีจังหวัดภูเก็ตเผชิญกับภัยจากแผ่นดินไหวอย่างต่อเน่ือง ได้แก่ ครั้งแรก

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 ขนาดความรุนแรง 3.8 ริกเตอร์ และเมื่อวันที่ 6 – 7 พฤษภาคม 2558 ขนาดความ
รุนแรง 4.3 ริกเตอร์ และ 4.2 ริกเตอร์ ตามลําดับ สํานักงาน ปภ.จังหวัดภูเก็ตจัดส่งเจ้าหน้าที่บรรยายให้ความรู้
เรื่องการเตรียมพร้อมรับมือภัยจากแผ่นดินไหวให้กับหน่วยงานราชการและสถานประกอบการท่ีเก่ียวข้องอย่าง
ต่อเน่ือง พร้อมน้ี ได้จัดทําแผนปฏิบัติการฉุกเฉินแก้ไขปัญหาภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม พ.ศ.2558 
 
  4.2.4 การขับโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 
 จังหวัดภูเก็ตได้ดําเนินการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบต้ังแต่ปี 2552 

– 2558 รวมจํานวน 29 หมู่บ้าน  สรุปผลการดําเนินงาน ดังน้ี 
- ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ จํานวน 3 หมู่บ้าน  

               - การติดตามและมีการประเมินความสุขมวลรวม ประจําปี ๆ ละ 2 ครั้ง 
              - การขยายผลครัวเรือนเป้าหมายจาก 30 ครัวเรือนคูณ 2 เพ่ิมขึ้นทุกปี 

           - การจัดทําเป็นหมู่บ้านต้นแบบ โดยการขยายผลเป็นหมู่บ้านพ่ีหมู่บ้านน้อง 
- การดําเนินการในปี 2558 หมู่ บ้านน้องเพิ่มขึ้น 7 หมู่ บ้าน โดยรับ
งบประมาณของกระทรวงมหาดไทย 4 หมู่บ้าน  งบประมาณของกรมการ
พัฒนาชุมชน 3 หมู่บ้าน  

 โครงการปิดทองหลังพระ (ไม่มี) 
 

  4.2.5 การเตรียมพ้ืนทีร่องรับเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที ่1 และระยะที ่2 (ไม่ม)ี 
 
  4.2.6 การจัดระเบียบการค้าในที่สาธารณะ ชายหาด และทางเท้าเพ่ืออํานวย ความสะดวก
แก่ประชาชน  จังหวัดภูเก็ตดําเนินการแก้ไขปัญหาพ้ืนที่สาธารณะ ชายหาด แบ่งเป็น 3 ระยะ 
   ระยะที่ 1 จัดระเบียบชายหาด   ช้ีแจงผู้ประกอบการท่ีบุกรก  และประกาศแจ้งการ
รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ําทีส่าธารณะ และดําเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง/รื้อย้ายสิ่งของ  ทั้งน้ี  ได้ดําเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 

ระยะที่  2  ดําเนนิการบริหารจัดการหาด  จํานวน  18  หาด  ซึ่งได้ดําเนินการ
เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างปรับปรุงให้สวยงาม เหมาะสมตามสมควร ได้แก่ 

- กําหนดให้มพ้ืีนที่พิเศษ (Special Zone)  จํานวนไม่เกิน 10% ของพ้ืนที่
ชายหาด  กําหนดข้อปฏิบัติในการใช้พ้ืนที่ชายหาดสาธารณะต่าง ๆ  และจัดต้ังจุดบริการและประชาสมัพันธ์
นักท่องเที่ยว พร้อมทั้งติดต้ังป้ายแสดงพ้ืนที่พิเศษและป้ายแสดงข้อปฏิบัติในการใช้พ้ืนที่ชายหาด 
     - เน้นการดําเนินการประชาสัมพันธ์อย่างน้อย  4  ภาษา  ได้แก่  ภาษาไทย  
ภาษาอังกฤษ  ภาษารัสเซีย  และภาษาจีน 
     - การช่วยเหลอืเยียวยาผู้เดือดร้อนที่ได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบ
ชายหาด 
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     - จัดต้ังคณะทาํงานฝ่ายปฏิบัติการพ้ืนที่ชายหาดเขตอําเภอ   ทําหน้าที่ดูแล
พ้ืนที่พิเศษตลอดเวลา  

ระยะที่  3  สถาปนาความย่ังยืน   (อยู่ในระหว่างดําเนินการ)  จังหวัดภูเก็ตได้
จัดทําประกาศ  ฉบับที่ 1/2558   เรื่อง  กําหนดมาตรการการบริหารจัดการชายหาดในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต  
ลงวันที่  2  เมษายน  2558   
     - การจัดต้ังวิสาหกิจชุมชนตามกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ของแต่ละชายหาด  และ
การดําเนินการให้ชุดอาสาสมัครพิทักษ์ชายหาด ทุกหาด สร้างความเข้าใจ และกํากับ ควบคุม ดูแลให้ปฏิบัติ 
ตามหลักเกณฑ์ที่ได้กําหนดขึ้นเพ่ือให้เกิดความย่ังยืน 
     - ชุดอาสาสมัครพิทักษ์ชายหาดได้ดําเนินการอย่างเข้มงวดในการออกตรวจ
ตราไม่ให้มีการกระทําผิดกฎหมายยึดถือครอบครองพ้ืนที่ชายหาดและกระทําการใด ๆ 
     - มอบหมายให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตภูเก็ต คณะ
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ดําเนินการจัดทําสรุปวิเคราะห์ประเมินผลความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว  ประชาชน
ทั่วไป  ผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง  คณะผู้บริหารระดับสูง   และราษฎรในพ้ืนที่    โดยใช้มาตรการแนวทาง
นโยบายของจังหวัดภูเก็ต  11  มาตรการ  เพ่ือนํามาวิเคราะห์สร้างความยั่งยืนต่อไป   ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน  
1  เดือน  (ประมาณวันที่  26  มิถุนายน  2558) 
     - ดําเนินการจัดประกวดการบริหารจัดการหาด  เพ่ือสถาปนาให้เกิดความ
ย่ังยืน 
 
 4.2.7 การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว การค้ามนุษย์ และผู้หลบหนีเข้าเมือง 
    1) ดําเนินการจัดต้ังศูนย์บริการรับจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวจังหวัดภูเก็ต (One 
Stop Service)      ณ  ศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ต  ต้ังแต่วันที่  1  เมษายน  2558 ถึงวันที่  30  มิถุนายน  
2558  เพ่ือจะได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราวเป็นเวลา 1 ปี  รวมถึงการดําเนินการ 
จดทะเบียนแรงงานประมงในจังหวัดภูเก็ตให้ถูกต้องครบถ้วน ผลการดําเนินงาน   จดทะเบียนแรงงานต่างด้าว 
3 สัญชาติ  19,589 ราย เมียนมาร์  18,639 ราย, ลาว  591 ราย, กัมพูชา  359 ราย 
    2) จัดต้ังศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมง  (Port in – Port out Controlling  
Center  : PIPO)  และศูนย์ให้บริการและอํานวยความสะดวกแก่เรือประมงแบบเบ็ดเสร็จ (Fishing One Stop 
Service) โดยดําเนินการรับแจ้งเข้า-ออกเรือประมงกับเรือประมงที่มีขนาดต้ังแต่ 30 ตันกรอสขึ้นไป ก่อนออก
เรือหรือเข้า  ต้ังแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2558 
    3) ดําเนินการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการดําเนินการ  ดังน้ี 
    - ตรวจสอบหาข่าวและข่าวสารการกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับแรงานต่าง
ด้าวและการค้ามนุษย์ 
    - ตรวจสอบ ตรวจค้น ปราบปรามจับกุมและดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิด
เก่ียวกับการทํางานโดยไม่ได้รับอนุญาตของคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง 
    - ให้ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด/อําเภอจัดเตรียมเจ้าหน้าที่เพ่ือรับแจ้งข้อมูล
ข่าวสาร/เบาะแสจากประชาชน 
    - การรณรงค์การแก้ปัญหาการค้ามนุษย์มอบหมายให้กํานัน  ผู้ใหญ่บ้าน  
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการแจ้งประชาสัมพันธ์ในพ้ืนที่ ทั้งทางวิทยุชุมชน การแจกเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ เพ่ือสร้างความตระหนักและกระตุ้นให้ประชาชนเกิดจิตสํานึกในการร่วมกันเฝ้าระวังและ
ป้องกันการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 
    - แจ้ ง ห นั ง สื อ กํ า ชั บ เ จ้ า ห น้ าทุ ก ร ะ ดั บขอ งห น่ ว ย ง าน ในสั ง กั ด
กระทรวงมหาดไทยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ให้เข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องกับการแสวงหาผลประโยชน์โดย
มิชอบเก่ียวกับการค้ามนุษย์ทุกกรณี   
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    - หากพบว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐหน่วยงานใดเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องกับการ
แสวงหาประโยชน์จากขบวนการค้ามนุษย์ให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบและลงโทษทางวินัยและใช้มาตรการ
ทางการบริหารอย่างเด็ดขาดโดยทันที 
ผลการดําเนนิงาน    1) ตรวจแคมป์ที่พักแรงงานต่างด้าว  และเรอืประมง  จํานวน  9 ครั้ง 

  2) จัดระเบียบสังคม  ตรวจสอบโรงแรม  สถานบริการ  สถานบันเทิง  รา้นจาํหน่าย 
         สินค้าต่าง ๆ  จํานวน  105  ร้าน 

       3) การเฝ้าระวังพ้ืนที่เสี่ยงการค้ามนุษย์ ดําเนินการต้ังจุดตรวจ/จุดสกัด จาํนวน 4 ครั้ง   
       4) ดําเนินการกวดขันบุคคลเร่ร่อนขอทาน  จํานวน  33  คน 
 
 4.2.8 การส่งเสริมตลาดนัดชุมชน 

1) มีตลาดนัดชุมชน จํานวน 16 แห่ง   
2) มียอดจําหน่าย รวมเฉล่ีย 2,301,200 บาท /สัปดาห์ 
3) กลุ่มเป้าหมายท่ีนําสินค้ามาจําหน่าย จํานวน 1,309 ราย ประกอบด้วย 
 -เกษตรกร  จํานวน  501  ราย 
 -ผู้ประกอบการ OTOP   จํานวน  108  ราย 
 -เอกชน    จํานวน  700  ราย 
4) มีผู้เข้าชม จาํนวน 7,872 คน/สัปดาห์ 
5) ตลาดนัดชุมชน ที่มีความโดดเด่น และเป็นแหล่งท่องเทีย่วของจังหวัด 
 - ตลาดนัดถนนคนเดิน บริเวณชุมชนเมืองเก่าถนนถลาง ตําบลตลาดใหญ่  

  อําเภอเมืองภูเก็ต 
 - ต ล า ด นั ด บ้ า น น า ก ก  หมู่ ที่  5  ตํ า บ ล ฉ ล อ ง  อํ า เ ภ อ เ มื อ ง ภู เ ก็ ต 
 - ตลาดนัดชุมชนหน้ามัสยิดบ้านบางโรง หมู่ที่ 3 ตําบลป่าคลอก อําเภอถลาง 
 นอกจากน้ัน ยังมีการส่งเสริมให้มีการจัดตลาดนัดชุมชนตามวาระ/โอกาสต่าง ๆ 
เป็นครั้งคราว เช่น อําเภอเคลื่อนที่ , อบจ.สัญจร และงานเทศกาลที่ส่วนราชการ/
ท้องถิ่นจัดขึ้น 

 
 4.2.9 การแก้ไขปัญหาขยะ ผลการดําเนินงานการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต แบ่งการ
จัดการขยะมูลฝอย เป็น 3 แนวทาง ประกอบด้วย 
                   1.ต้นทาง  
                         - ประสานห้างสรรพสินค้า ห้างร้าน ที่เป็นแหล่งกําเนิดขยะขนาดใหญ่  ส่วน
ราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินการ ลดและคัดแยกขยะจากต้นทาง ลดการใช้ถุงพลาสติก โดยเน้น
การคัดแยกขยะรีไซเคิล ออกจากขยะทั่วไป มีการถ่ายทอดความรู้เรื่องการคัดแยกขยะที่ถูกวิธีแก่ทุกภาคส่วน 
                        -จัดกิจกรรมรณรงค์ สร้างจิตสํานึก ถ่ายทอดความรู้เรื่อง การลดและคัด
แยกขยะอย่างถูกวิธี ในโรงเรียน จํานวน 15 โรงเรียน 
    -จัดกิจกรรมส่งเสริม การลดและคัดแยกขยะ โดยการจัดต้ังธนาคารขยะรี
ไซเคิลในโรงเรียน จํานวน 7 โรงเรียน                        
    -จัดกิจกรรมรณรงค์ กระตุ้นจิตสํานึก การรักษาความสะอาดชายหาด
ท่องเที่ยว ภายใต้โครงภูเก็ตเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข ด้วยความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วน
ราชการในจังหวัด องค์กรภาคเอกชน สถานประกอบการ โรงแรม สถานศึกษา และประชาชนในพ้ืนที่ โดย
ดําเนินการทุกหาดที่เป็นหาดท่องเที่ยว 
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    -ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน โรงเรียน 
สถานประกอบการ วัด นําขยะอินทรีย์ที่คัดแยกได้นําไปแปรสภาพเป็นปุ๋ย โดยใช้ถังหมักปุ๋ยไม่มีวันเต็ม ซึ่งเป็น
ภูมิปัญญาของคนภูเก็ต 
    -ส่งเสริม ผลักดันให้เกิดเครือข่ายอาสาสมัคร ดูแลสิ่งแวดล้อมภาคประชาชน 
(ทสม.) เพ่ือช่วยเหลือชุมชนในการจัดการขยะจากแหล่งกําเนิด 
    -จัดต้ังศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอย ณ ศูนย์กําจัดขยะมูล
ฝอยจังหวัดภูเก็ตเพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ การแปรสภาพขยะอินทรีย์ การใช้ประโยชน์จากขยะ การนําขยะไป
เลี้ยงสัตว์แก่กลุ่มองค์กร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่สนใจ 

2.ระหว่างทาง 
     -ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรับปรุงรถเก็บขนขยะ ให้อยู่ในสภาพที่
พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีนํ้าชะขยะหกเรี่ยราด 
    -ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บขยะให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ไม่มีขยะ
ตกค้าง และควบคุมเอกชนที่รับสัมปทานเก็บขนขยะให้ปฏิบัติตามเง่ือนไขอย่างเข้มงวด 

3.ปลายทาง 
    -จัดทําโครงการเพ่ือปรับปรุงเตาเผาชุดที่ 1 (stoker type) ขนาด 250 ตัน/
วัน ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพดังเดิม (อยู่ระหว่างขอรับการสนับสนุนงบประมาณ) 
    -จัดทําโครงการปรับปรุง ฟ้ืนฟู บ่อฝังกลบขยะทั้ง 5 บ่อ ให้สามารถกลับมา
ฝังกลบขยะได้ใหม่   
    -ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคนิค หรือเทคโนโลยีอย่างง่ายในการกําจัด
ขยะ เช่น การนําเศษอาหารไปเลี้ยงสัตว์ (หมูหลุม, การเลี้ยงไส้เดือน) การทําปุ๋ยหมัก การทํานํ้าหมักชีวภาพ 
การนําเศษอาหารไปผลิตแก๊สชีวภาพ เป็นต้น 
 
 4.2.10 การแก้ไขปัญหาการทาํประมงผิดกฎหมาย จังหวัดภูเก็ตดําเนินการ ดังน้ี 

1) การจดทะเบียนเรือประมงและออกใบอนุญาตทําการประมง 
2) การควบคุมและเฝ้าระวังการทําประมง 
3) การจัดทําระบบติดตามตําแหน่งเรือ (VMS) 
4) การปรับปรุงระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) 
5) การปรับปรุงพระราชบัญญัติการประมงและกฎหมายลาํดับรอง 
7) การจัดทําแผนระดับชาติในการป้องกัน ยับย้ัง และขจัดการทําประมงที่ผิด

กฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม National Plan of Action – IUU (NPOA-IUU) ซึ่งแผนงาน
ดังกล่าวข้างต้นจะสามารถครอบคลุมการแก้ไขปัญหาและการป้องกันการทําประมง IUU ของเรือประมง ไทย
ทั้งภายในน่านนํ้าไทยและน่านนํ้าต่างประเทศ รวมทั้ง การป้องกันสินค้าสัตว์นํ้า IUU จากต่างประเทศเข้ามายัง
ประเทศไทยด้วย   
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4.3 ปญัหาอุปสรรคในการขบัเคลื่อนการดําเนนิงานตามนโยบายและความต้องการจากพืน้ที่  
นโยบายสําคญัของรัฐบาล ปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนการดําเนนิงานตามนโยบายและ

ความต้องการจากพื้นที ่
1. การแก้ไขปัญหายาเสพติด 1. การดําเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 กลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเก่ียวข้อง

กับยาเสพติด เป้าหมายจํานวนมาก การดําเนินการไม่ครอบคลุม 
หน่วยงานรับผิดชอบ มีหลายหน่วยงาน ไม่บูรณาการตามความเป็น
จริง 

2. การแก้ไขปัญหาผู้ เสพ/ผู้ ติด ตามหลักสูตรการจัดค่ายบําบัด
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ไม่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้จริง ไม่เข็ด
หลาบ 

3. การติดตามผู้ผ่านการบําบัด โดยกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นําชุมชน 
กระทําได้ไม่มีประสิทธิภาพ/ประชากรแฝง 

4. การปราบปราม งบประมาณในการล่อซื้อไม่มีประจําศูนย์/
หน่วยงานเบิกจ่ายล่าช้า/ค่าตอบแทน ชุดปฏิบัติการน้อย 

5. การเสริมสร้างสภาพแวดล้อม การจัดระเบียบสังคม ไม่สามารถ
บังคับใช้กฎหมายได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดขัดต่อนโยบายส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

2. การดําเนินงานของศูนย์ดํารง
ธรรม 

1. ปัญหาข้อร้องเรียน มีความซับซ้อนเก่ียวข้องหลายหน่วยงาน ผู้ร้อง
มีทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เน่ืองจากจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัด
ท่องเที่ยวมีประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติร้องเรียนเป็นจํานวน
มาก โดยส่วนใหญ่เป็นความขัดแย้งระหว่างเอกชนกับเอกชนด้วยกัน ที่
ต้องใช้การพิจารณาตามกระบวนการยุติธรรม 

2. ปัญหาที่ดินมีราคาสูง ทําให้มีปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะและ
ปัญหาที่ดินทํากิน เป็นจํานวนมาก 

3. จังหวัดภูเก็ตเป็นชุมชนเมืองที่มีพลเมืองเคลื่อนย้ายมาหากิน รวมทั้ง
ชาวต่างชาติที่มีความหลากหลาย และซับซ้อนของปัญหา 

4. บางปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ในระดับจังหวัด ซึ่งเป็นปัญหาเชิง
นโยบายของส่วนกลาง เช่น ข้อเรียกร้อง ติดต้ังประปา ไฟฟ้า ในที่ไม่มี
เอกสารสิทธ์ิ 

3. พ้ืนที่ประสบสาธารณภัย เรื่องภัยแล้ง ไม่มีอุปสรรค  
แต่ด้านการร้องขอน้ัน อปท. ต้องการรถบรรทุกนํ้าที่เพียงพอเพ่ือ
แจกจ่ายนํ้าใหกั้บประชาชนในพ้ืนที่ที่นํ้าประปาไหลไม่ถึง/แรงดันนํ้าไม่
เพียงพอ เพราะ อปท.บางแห่ง มีรถบรรทุกนํ้าจํากัด เมื่อต้องซ่อมทํา
ให้ไม่มีรถใช้งาน 
เรื่องแผ่นดินไหว  อุปสรรค คือ ข่าวลือที่ทาํให้ชาวบ้านเกิดความต่ืน
ตระหนก  จําเป็นต้องให้ผู้เช่ียวชาญจากหน่วยงานภาครัฐส่วนกลางที่
เก่ียวข้อง เช่น  สํานักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา , กรม
ทรัพยากรธรณี และศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติช้ีแจงและให้ข้อเท็จจริง
เก่ียวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับประชาชนอย่างทันท่วงที 

4. การขับโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ 

โครงการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 
1. ปัญหาเร่ืองพ้ืนที่ทําการเกษตรแต่ละครัวเรือนมีจํากัด/การลงทุนสูง 
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2. การขยายครอบครัวพัฒนาจาก 30 ครัวเรือนต้นแบบยังขาด
งบประมาณในการสนับสนุน 
3. บริบทของการทําหมู่บ้านเศรษฐกิจในเขตเมืองต้องมีการปรับ
แนวทางในการพัฒนา 
4. เรื่องของการสร้างความเช่ือมั่นและศรัทราให้ดําเนินการตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงยังไม่ค่อยประสบผลสําเร็จต้องสร้างการมี
ส่วนร่วมจากทกุฝ่าย 

5. การจัดระเบียบการค้าในที่
สาธารณะ ชาดหาด และทางเท้า
เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่
ประชาชน 

1. กลุ่มผู้ประกอบการเรียกร้องสิทธ์ิโดยไม่คํานึงถึงระเบียบข้อ
กฎหมาย 
2. การดําเนินการสิทธ์ิล้าช้า เพราะติดขัดกับการเบิกจ่ายงบประมาณ
ในการดําเนินการ 
3. เจ้าหน้าที่มภีารกิจหลายด้าน ทําให้การตรวจสอบ กวดขัน ไม่ให้มี
การกระทําผิดกฎหมาย เกิดช่องว่างในการปฏิบัติงาน 

6. การแก้ไขปัญหาแรงงานต่าง
ด้าว การค้ามนุษย์ และผู้หลบหนี
เข้าเมือง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบต่างแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่องที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน โดยยังไม่มีการบูรณาการกันเท่าที่ควร 

7. การส่งเสริมตลาดนัดชุมชน 1.พ้ืนที่สาธารณะที่มีความเหมาะสมในการดําเนินการหาได้ยาก 
2.จังหวัดภูเก็ตมีการดําเนินการเรื่องตลาดนัดชุมชนด้วยตัวเองมานาน
เกือบเต็มทั้งพ้ืนที่จังหวัดจึงเข้าไปดูแลและเข้าไปร่วมดําเนินการเป็น
ส่วนใหญ ่

8. การแก้ปัญหาขยะ 1. เตาเผาชุดที่ 1 (stoker type) ขนาด 250 ตัน/วัน ชํารุด หยุด
ดําเนินการ ทําให้ระบบการกําจัดขยะมูลฝอยของศูนย์กําจัดฯ ไม่
สามารถกําจัดขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2. ระบบบ่อฝังกลบขยะที่มีอยู่จํานวน 5 บ่อ ใช้พ้ืนที่รวม 120 ไร่ 
ปัจจุบันฝังกลบเต็มทุกบ่อ ไม่สามารถฝังกลบขยะได้อีก ทําให้ขยะ
ส่วนเกินที่ไม่สามารถเข้าเตาเผาได้ถูกนํามาเทกองเป็นจํานวนมากและ
ไม่ถูกสุขลักษณะและก่อให้เกิดไฟไหม้ขยะส่วนที่เทกองบางส่วนและมี
ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอีก 
3. การบริหารจัดการขยะอินทรีย์ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
เน่ืองจากยังขาดเครื่องมือหรือเครื่องจักรที่จะใช้ในการกําจัดขยะ
อินทรีย์ที่มีจํานวนมากในแต่ละวัน 

9. การแก้ปัญหาการทําประมง
ผิดกฎหมาย 

1. เจ้าหน้าที่มจีํานวนจํากัดจึงไม่สามารถเขา้ช้ีแจงรายละเอียดต่างด้าน
การประมงให้ชาวประมงทราบได้อย่างไม่ทั่วถึง 
2. เครื่องมือประมงบ้างประเภทไม่สามารถออกใบอนุญาตทําการ
ประมงได้ เน่ืองจากไม่มีอยู่ใน พรบ.การประมง พ.ศ.2490  
3. ชาวประมงยังขาดความรู้และความเข้าใจในด้านกฎหมายการ
ประมง 
4. เรือประมงพาณิชย์บ้างลํามีการทําการประมงไม่ตรงกับเคร่ืองมือที่
ขออนุญาตทําการประมง 
5. เรือประมงพาณิชย์บ้างลําไม่มีการขออนุญาตทําการประมง 

 


