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ประเด็นนโยบายท่ี ๑  :  การปองกันสถาบันสําคัญของชาต ิ
  แนวทางปฏิบัต ิ
  (๑)  ปจจุบันมีกลุมบุคคลบางกลุมพยายามดึงสถาบันพระมหากษัตริยมายุงเกี่ยวกับการเมือง  
หรือมีการดูหม่ินและจาบจวงสถาบันเบ้ืองสูงหลากหลายรูปแบบ  ใหไดรับความเส่ือมเสีย  ดังนั้น  การสราง
ความสามัคคีความปรองดองของคนในชาติจึงมีความสําคัญ  ขอใหสวนราชการ  หนวยงานรัฐวิสาหกิจ  และ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ขาราชการ  กาํนัน  ผูใหญบาน  สรางความเขาใจแกประชาชน  ปลุกจติสํานึก
ใหเกดิความรักและหวงแหนในสถาบันสําคัญของชาติ  ธํารงรักษาไวซ่ึงสถาบันพระมหากษัตริย  ท่ีเปนศูนย
รวมจิตใจของคนไทยท้ังชาติ และเทิดทูนไวเหนือส่ิงอ่ืนใด ทุกหนวยงานทุกคน จะตองชวยกนัตรวจสอบ 
ชวยกันปกปอง และชวยกนักําจัดส่ือและบุคคลท่ีมีพฤติกรรมเปนอันตราย  เปนภยัตอสถาบันหลักของชาติ 
และตองรณรงคใหประชาชนเขาเปนแนวรวมธํารงรักษาสถาบันหลักของชาตินี้ใหยั่งยนืนานตลอดไป  ใหสํานกึ
อยูเสมอวา  “เราทํางานคนเดียวไมได”  โดยการนอมนําพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั  
เร่ือง  “รูรัก  สามัคคี”  และ  “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  มาเปนแนวทางปฏิบัติเพื่อความผาสุกของประชาชน  
ตลอดจนการสราง  “คุณธรรมนําสังคม  อุดมปญญา” 
  (๒)  ขอใหหัวหนาสวนราชการ  และเจาหนาท่ีในสังกดั  ใหความสําคัญในการเขารวมงาน
ราชพิธี  งานรัฐพิธี  และท่ีเกีย่วของกับสถาบันสําคัญของชาติ  ทุกคร้ัง 

ประเด็นนโยบายท่ี  ๒  :  นโยบายสําคัญเรงดวนของรัฐบาล 
  ๒.๑  การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  และผูมีอิทธิพล 
  แนวทางปฏิบัต ิ
  (๑)  สถานการณปญหายาเสพติดในป  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ท่ีผานมา  ยังคงมีความรุนแรงท้ังปริมาณ
ตัวยา  และผูเสพ/ผูติด  โดยหนวยงานท่ีเกีย่วของทุกภาคสวน  ไดดําเนนิการปองกันและแกไขปญหาดังกลาว
อยางจริงจัง  จนผลท่ีไดเกินเปาหมายในทุก ๆ  ดาน  ซ่ึงแนนอนวาในป  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ยาเสพติดยังคงมีแนวโนม
เพิ่มสูงข้ึนกวาปท่ีผานมา   จงัหวัดภูเก็ตจะเรงรัดดําเนินการตามยุทธศาสตร  ๕  ร้ัวปองกัน  ของรัฐบาลตอไป  
อยางตอเนื่องและเขมขน  โดยใหหนวยงานผูรับผิดชอบแตละหนวยงานบูรณาการความรวมมือกันท้ังบุคลากร  
ขอมูลขาวสาร  เคร่ืองมืออุปกรณ  และงบประมาณ  ทุมเทกําลังกาย  กําลังใจ  ในการดําเนินการปองกันและ
แกไขกับปญหาดังกลาว  เพื่อใหประชาชนทุกคน  ตลอดจนครอบครัว  ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ  ปราศจาก
ความเดือดรอนอันเกดิจากยาเสพติดไดอยางยั่งยืน  และจะดําเนินการกับเจาหนาท่ีของรัฐท่ีเขาไปเกี่ยวของกับ
ยาเสพติดอยางจริงจัง  เฉียบขาด 
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  (๒)  สําหรับการดําเนินการตอผูมีอิทธิพล  โดยเฉพาะผูท่ีมีบัญชีรายช่ืออยูท่ีตํารวจภูธรจังหวดั
ภูเก็ต  และท่ีผูวาราชการจังหวัดภูเก็ต  จะตองดําเนินการปราบปรามจับกุมอยางจริงจัง  ท้ังนี้  ผูท่ีมีรายช่ือเปน
ผูมีอิทธิพล  หากตรวจสอบแลวไมพบวามีพฤติการณกระทําผิดกฎหมาย  หรือเลิกพฤติการณดังกลาวแลว  ก็
จะลบช่ือออกจากบัญชีทันที  นอกจากนี้  ใหเรงตรวจสอบผูท่ีมีพฤติการณเขาขายเปนผูมีอิทธิพลรายใหม  หาก 
ตรวจสอบพบใหข้ึนบัญชีไวและดําเนินการตามกฎหมายตอไป  สําหรับเจาหนาท่ีของรัฐ  ขอใหผูบังคับบัญชา
กวดขันตรวจสอบหากพบวา  เขาไปเกีย่วของหรือยุงเกี่ยวกับบุคคลท่ีเปนผูมีอิทธิพล  ขอใหดําเนินการตาม
ระเบียบและกฎหมายอยางเฉียบขาด  
  (๓)  การจัดระเบียบสังคมของกระทรวงมหาดไทย  ขอใหดําเนินการตามมาตรการที่กําหนด
ตอไป  โดยใหกวดขันสถานบริการที่มีการแสดงลามกอนาจาร  ใหสถานบริการทุกแหงตองมีใบอนุญาต  หาม
เยาวชนอายุตํ่ากวา  ๒๐  ป  เขาไปใชบริการ  ซ่ึงในจังหวัดภูเก็ต  มีสถานบริการตามมาตรา  ๓  แหงพระราชบัญญัติ
สถานบริการ  พ.ศ.  ๒๕๐๙  อยูท้ังส้ิน  ๓๑๓  แหง  และสถานท่ีท่ีดําเนินการคลายสถานบริการอีกประมาณ  
๑,๐๐๐  กวาแหง  ดังนั้นขอใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของดําเนนิการตรวจสอบ  กวดขัน  ไมใหดําเนินการอยางผิด
กฎหมาย  เพื่อใหมีสถานบริการสีขาวมากข้ึน  และขอใหตรวจสอบรานเกมส  รานอินเตอรเน็ต  อยางจริงจัง  
รณรงคสรางความเขาใจใหผูประกอบการปฏิบัติตามกฎหมาย  และใหผูปกครองดูแลบุตรหลานไมใหเลน
เกมส  หรืออินเตอรเน็ต  เกินเวลาท่ีกําหนดซ่ึงอาจเปนเหตุใหเกดิอันตรายแกเด็กและเยาวชนได  ท้ังนี้  หาก
ฝาฝนใหดําเนนิการตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของท้ังผูให บริการและผูปกครองอยางเฉียบขาด 

  ๒.๒  การแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน 
  แนวทางปฏิบัต ิ

การดําเนนิการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน  ถือเปนเร่ืองสําคัญท่ีทุกสวนราชการ  
ทุกหนวยงานของภาครัฐท่ีเกีย่วของจะตองเขาไปแกไขปญหาอยางทัน ทวงที  การรองทุกขรองเรียนของราษฎร 
โดยเฉพาะความเดือดรอนในการดํารงชีพ  การทํามาหากนิ  การถูกเอารัดเอาเปรียบ  หนวยงานท่ีมีหนาท่ี  จะตอง
ใหความสําคัญ  อํานวยความสะดวก  และใหความเปนธรรมอยางเสมอภาคกัน  และขอใหทุกหนวยท่ีมีหนาท่ีให
ความสําคัญเปนพิเศษ 

๒.๓  การเพิ่มและการกระจายรายไดใหแกประชาชน 
แนวทางปฏิบัต ิ
ใหทุกภาคสวนสนับสนุนและสงเสริมการทองเท่ียว  จะตองมีการเพิ่มและกระจายรายไดจาก

การทองเท่ียวไปยังประชาชนในพื้นท่ีอยางท่ัวถึงและเปนธรรม  โดยเฉพาะการสงเสริมอาชีพคนในพื้นท่ี  การผลิต
และจําหนายสินคา  OTOP  ผลิตภัณฑชุมชน  การเกษตร  การประมง  ท่ีสนับสนุนการทองเท่ียวของจังหวดั 
สําหรับภาคการเกษตร  ใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบสงเสริมและสนับสนุนท้ังดานเคร่ืองมืออุปกรณ  ดานวิชาการ  
และดานการตลาด  เพื่อใหเกษตรกรสามารถดํารงชีพอยูไดอยางผาสุก 
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๒.๔  ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
แนวทางปฏิบัต ิ
ปจจุบันปรากฏขาวสารตามส่ือตาง  ๆ  วามีการบุกรุกท่ีปาและท่ีดนิสาธารณะเพื่อเขาทําประโยชน

ของกลุมนายทุนเปนจํานวนมาก  ไดแก  โรงแรม  รีสอรท  ท่ีพักนักทองเท่ียว  ท้ังนี้เนื่องจากจังหวดัภูเก็ตมีสภาพ
ภูมิประเทศเปนเกาะมีพืน้ท่ีจาํกัด  ท่ีดนิมีราคาแพง  จึงทําใหมีการบกุรุกพื้นท่ีมากยิ่งข้ึน  มีการขุด  ตัก  ดินบน
พื้นท่ีสูงเกินกวาท่ีกฎหมายกําหนด  ขอใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของดําเนินการปองกันและปราบปรามผูท่ีทําการบุกรุก
อยางจริงจัง  โดยเฉพาะเจาหนาท่ีของรัฐหากเขาไปมีสวนเกี่ยวของ  จะดําเนนิการท้ังทางวินยัและทางอาญา
อยางเฉียบขาด 

๒.๕  ดานความม่ันคง 
๒.๕.๑  ความม่ันคงทางการเมือง 
แนวทางปฏิบัต ิ
(๑)  เนื่องจากสถานการณทางการเมืองในขณะนี้  ยังคงมีความรุนแรงอยูในหลายพืน้ท่ีของประเทศ  

จึงขอใหหนวยงานตาง ๆ  ท่ีเกี่ยวของ  ดาํเนินการหาขาวความเคลื่อนไหวในเชิงลึกอยางตอเนื่องและจริงจัง  
เพราะกลุมผูไมหวังดีอาจใชจังหวดัภเูก็ตเปนพื้นท่ีในการกอความไมสงบได  พรอมท้ังสอดสองการใชส่ือ
ตาง ๆ  ของบุคคลผูไมหวังดี  ท้ังหนังสือพิมพ  วิทยุชุมชน  ทีวีทองถ่ิน  เปนตน 

(๒)  จังหวัดภูเก็ตมีชาวตางประเทศเดินทางมาเปนจํานวนมาก  ซ่ึงมีจุดประสงคท่ีแตกตางกัน  
บางกลุมอาจใชจังหวดัภเูก็ตเปนฐานในการกอการรายหรือความไมสงบได  จึงใหหนวยงานดานความมั่นคง  
ติดตามหาขาวของกลุมบุคคลท่ีตองสงสัยอยางใกลชิด 

๒.๕.๒  ความม่ังคงดานสังคม 
แนวทางปฏิบัต ิ
(๑)  จังหวัดภูเก็ตเปนเมืองทองเท่ียวระดับโลก  แตละปจะมีนักทองเท่ียวเดินทางมาทองเท่ียว

เปนจํานวนมาก  ส่ิงท่ีจะตองใหความสําคัญคือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน  และนัก 
ทองเท่ียวโดยทั่วไป  จึงขอใหหนวยงานผูรับผิดชอบ  เพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยใหแกประชาชนท่ัวไป
อยางเขมขน 

(๒)  ปญหาอาชญากรรม  หากเกิดข้ึนจะตองเรงดําเนินการสืบสวนสอบสวนใหไดผูกระทํา
ความผิดโดยเร็ว  เพราะจะกระทบตอภาพลักษณการทองเที่ยวของจังหวดัภเูก็ต 

(๓)  ปญหาอุบัติเหตุจากการจราจรเกิดข้ึนบอยคร้ัง  เปนเหตุใหมีผูไดรับบาดเจ็บและเสียชีวิต
จํานวนมาก   เนื่องจากการขับข่ีประมาท  และไมเคารพกฎจราจร  จึงขอใหหนวยงานที่รับผิดชอบดําเนนิการตาม
กฎหมายผูท่ีฝาฝนอยางจริงจัง  และอุบัติเหตุสวนหน่ึงเกิดจากสภาพถนน  และส่ิงแวดลอมอ่ืน ๆ  เชน  ถนน  
สัญญาณไฟจราจร  ส่ิงกดีขวาง  จึงขอใหหนวยงานผูรับผิดชอบแตละพืน้ท่ีสํารวจสภาพ แวดลอมตาง ๆ  ขางตน
ไมใหเกิดอันตรายแกบุคคลท่ัวไปได 
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๒.๕.๓  ความม่ันคงดานเศรษฐกิจ 
แนวทางปฏิบัต ิ
(๑)  ใหหนวยงานท่ีเกีย่วของสอดสองดูแล  กวดขันสถานบริการ  รานคา  กลุมบุคคลท่ีจําหนาย

สินคาหรือบริการที่เปนการเอารัดเอาเปรียบผูบริโภค  และดําเนนิการตามกฎหมายอยางเฉียบขาด 
(๒)  ปญหากลุมมิจฉาชีพท้ังในและตางประเทศ  ใชจังหวดัภูเก็ต  เปนฐานในการหลอกลวง  

ตมตุน  กลุมบุคคลชาติเดียวกันหรือตางชาติ  ใหดําเดนิธุรกรรมทางการเงินโดยผิดกฎหมาย  หรือหลอกลวง
ใหโอนเงินผานตู  เอ.ที.เอ็ม  บัตรเครดิต  และอ่ืน ๆ  เปนตน  ใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของสอดสองดูแล  หาขาว
เชิงลึกและหาตัวผูกระทําผิดใหไดโดยเร็ว 

๒.๕.๔  ความม่ันคงอันเกิดจากภัยพิบัติธรรมชาต ิ
แนวทางปฏิบัต ิ
ปจจุบันสถานการณทางธรรมชาติของโลกเริ่มแปรปรวนอันเกิดจากภาวะโลกรอน  ซ่ึงทําให

หลายพื้นท่ีเกิดภัยธรรมชาติท่ีไมเคยเกิดข้ึนมากอน  ท้ังภาวะฝนตกหนัก  ภาวะแหงแลง  ภูมิประเทศ  และภมิู 
อากาศเปล่ียนแปลง  อาจทําใหเกิดภยัธรรมชาติรุนแรงข้ึนไดในทุกพืน้ท่ี  จึงขอใหใหหนวยงานที่เกีย่วของ  
ซักซอม  และเตรียมความพรอมในการใหความชวยเหลือประชาชน  หากเกดิภยัพิบัติตามธรรมชาตดิังกลาวข้ึน  
เชน  สึนามิ  อุทกภยั  วาตภัย  อัคคีภัย  ธรณีพิบัติภัย  เปนตน 

ประเด็นนโยบายท่ี  ๓  :  โครงการสําคัญของจังหวัดภูเก็ต 
๓.๑  การแกไขปญหาขยะมูลฝอย 
แนวทางปฏิบัต ิ
จังหวดัภเูกต็มีประชากรประมาณ  ๓๔๒,๓๔๕  คน  มีประชากรแฝงอีกประมาณหนึ่งเทาตัว  

และมีนกัทองเท่ียวเขามาอาศัยอยูในจงัหวดัภูเก็ตไมตํ่ากวา  ๕  ลานคน  และมีแนวโนมเพิ่มมากข้ึนทุกป  ทําให
มีปริมาณขยะเกิดข้ึนโดยเฉล่ีย  ๕๕๐  ตันตอวัน  และมีอัตราเพิ่มข้ึนเฉล่ีย  ๗  เปอรเซ็นต  ตอป  ดังนัน้  การ
แกไขปญหาขยะมูลฝอยจึงเปนนโยบายสําคัญเรงดวนของจังหวัดภูเก็ต  โดยจะตองดําเนินการกําจัดขยะ  หรือ
ลดปริมาณขยะใหได  ๕  เปอรเซ็นต  ตอป  โดยไดมอบหมายใหเทศบาลนครภูเก็ต  เปนหนวยงานดําเนินงาน  
ภายใตการกํากบัดแูลของคณะกรรมการบริหารขยะมูลฝอยจงัหวดัภเูกต็  ซ่ึงมีผูวาราชการจังหวัด  เปนประธาน  
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ท้ัง  ๑๙  แหง  เปนกรรมการ  และผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมจังหวัด  เปนเลขานุการ  โดยจังหวัดภูเกต็ไดรับอนุญาตจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม  ใหใชพื้นท่ีปาสงวนแหงชาติปาเลนคลองเกาะผี  หมูท่ี  ๑  ตําบลวิชิต  อําเภอเมืองภเูก็ต  เนื้อท่ี
ประมาณ  ๒๙๑  ไรเศษ  มีระบบกําจัดขยะ  ๒  ระบบ  คือ  ระบบการเผา  และระบบฝงกลบ  และจะดําเนินการ
สรางโรงกําจัดขยะมูลฝอยแหงท่ี  ๒  โดยใหภาคเอกชนเขามาลงทุน  งบประมาณ  ๙๔๐  ลานบาท  คาดวาจะ
แลวเสร็จประมาณเดือนตุลาคม  ๒๕๕๔  ซ่ึงมีแนวทางการจัดการขยะดังนี ้
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(๑)  การจัดการตนทาง  :  เปนการจัดการขยะจากแหลงกาํเนิด  หรือจากแหลงท่ีเกิดขยะ  คือ  
บานเรือน  ชุมชน  สถานประกอบการตาง ๆ  ใหหนวยงานทุกหนวย  โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ทุกแหง  จัดต้ังเครือขายชมรมเพื่อรณรงคคัดแยกขยะจากแหลงกําเนิด  การรณรงค  ประชาสัมพันธ  ปลุกจิตสํานึก
ใหแหลงกําเนดิขยะเหลานี้จดัการกับขยะต้ังแตเร่ิมแรก  โดยการกกัเกบ็  การรวบรวม  การลดการสรางขยะ  
การคัดแยกขยะ  โดยใหความสําคัญกับขยะอินทรีย  หรือขยะยอยสลายได  และขยะท่ีนํากลับมาใชใหมได
เปนลําดับแรก  การสงเสริมใหมีการรวมกลุมเปนเครือขายตาง  ๆ เชน  อาสาสมัครพิทักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
หมูบาน  ธนาคารขยะชุมชน  เปนตน 

(๒)  การจดัการระหวางทาง  :  เปนการขนสงขยะไปยังโรงงานกําจัดขยะ  ซ่ึงอาจเปนของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีดําเนินการอยู  หรือบริษัทเอกชนท่ีรับชวงตอจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
การดําเนนิการในเร่ืองนี้  รถขนขยะจะตองปกปดมิดชิด  ไมชํารุด  แยกประเภทระหวางรถขนขยะท่ัวไปกับ
รถขนขยะท่ียอยสลายได  การขนสงขยะจะตองมีการแยกประเภทกอนทําการขนยาย  และกาํหนดชวงระยะ เวลา
ขนยายใหเหมาะสม  มีการกําหนดคาธรรมเนียมการกําจัดขยะใหมใหเปน  ๒  ประเภท  คือ  ขยะอินทรีย  และ
ขยะท่ัวไป  นอกจากนี ้  หนวยงานหรือองคกรผูรับผิดชอบจะตองควบคุมการลักลอบนาํขยะไปท้ิงระหวางทาง  
โดยใหมีระบบติดตามตรวจสอบผานดาวเทียม  (GPS)   

(๓)  การจัดการปลายทาง  :  เปนการนําขยะไปใชประโยชน  เชน  ทําปุย  ทําไบโอแกส  และ
นํามันเช้ือเพลิง  เนื่องจากระบบการกําจัดขยะอาจไมสามารถรองรับขยะไดอยางเพยีงพอ  จึงใหกําจดัขยะโดย
วิธีดังกลาว  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีศักยภาพสนับสนุนเทคโนโลยีและสงเสริมใหมีศูนยบริหารจัดการ
ขยะของชุมชน  และสรางโรงงานผลิตปุยจากขยะอินทรีย  แลวรับซ้ือปุยจากขยะท่ีชุมชนผลิตได  สําหรับขยะ
อันตราย  หรือขยะพษิจะตองจัดทําแผนการขนยายออกจากจังหวัดภูเก็ต  เพื่อนําไปทําลายท่ีโรงงานกําจัดกาก
อุตสาหกรรม  อยางนอยปละ  ๑  คร้ัง 

การดําเนินการดังกลาว  หนวยงานท่ีเกี่ยวของจะตองดําเนินการอยางจริงจัง  พรอมท้ังรณรงค
ขอความรวมมือจากเครือขายภาคเอกชน  และประชาชนท่ัวไปในการชวยกนัดแูลรักษาพื้นท่ีตาง ๆ  ของจังหวัด
ภูเก็ตใหมีความสวยงาน  สะอาด  ไมใหปญหาขยะสงผลตอวิถีชีวติของนกัทองเท่ียวและประชาชนโดยทัว่ไปได 

๓.๒  การแกไขปญหานํ้าเสีย 
แนวทางปฏิบัต ิ
จังหวดัภเูก็ตมีปริมาณนําเสียท่ีออกมาจากครัวเรือน  สถานบริการ  โรงแรม  โรงงาน  และท่ี

พักอาศัยประเภทตาง ๆ  จํานวนมหาศาล  ซ่ึงสงผลใหเกิดมลพิษตอจังหวดัภูเก็ตเปนอยางมาก  ดังนั้น  หนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของ  โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงมีหนาท่ีในการจดัการกับระบบกําจดันําเสียในพืน้ท่ี
จะตองดําเนินการอยางจริงจงั  จะตองสรางระบบกําจดัน้าํเสียใหเพียงพอ  ท้ังนี้  ใหรณรงคประชาสัมพันธให
ประชาชนในพ้ืนท่ี  ท้ังระดับครัวเรือน  สถานบริการ  โรงแรม  โรงงาน  ท่ีพักอาศัยตาง ๆ จะตองไมปลอยน้ําเสีย
ลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ  และใหนํากฎหมายเกีย่วกับการจดัการน้ําเสียมาบังคับใชอยางเครงครัด  
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๓.๓  การจัดระเบียบรถยนตบริเวณหาดปาตอง  และบริเวณอ่ืน ๆ   
แนวทางปฏิบัต ิ
(๑)  เนือ่งจากบริเวณหาดปาตองมีจํานวนรถยนต  และรถจกัรยานยนต  ท้ังท่ีเปนของนกัทองเท่ียว  

และผูประกอบการรถโดยสารใชพื้นท่ีบริเวณชายหาดเปนสถานท่ีจอดรถเพื่อรับสงผูโดยสาร  และจอดเพื่อ
รอรับผูโดยสารจํานวนมาก  ทําใหเกดิความไมเปนระเบียบ  และอาจเกดิการกระทบกระท่ังกันระหวางผู 
ประกอบการรถโดยสารดวยกันเอง  และผูประกอบการรถโดยสารกับนักทองเท่ียว  ดังนั้น  เพื่อใหใหการใช
พื้นท่ีบริเวณหาดปาตองเกิดความเปนระเบียบ  และเกดิความเปนธรรมแกทุกฝาย  จึงใหเทศบาลเมืองปาตอง
ดําเนินการจดัระเบียบรถยนต  และรถจักรยานยนตบริเวณหาดปาตอง  โดยใหจดัทําทะเบียนรถโดยสารรวมท้ัง
ทะเบียนประวติัผูขับข่ีรถทุกคัน  จดัระเบียบการจอดรถใหเปนระเบียบ  ใหแบงการใชพื้นท่ีอยางเปนธรรม  และ
จัดใหมีศูนยบริการรถโดยสาร  (TAXI  CALL  CENTER)  เพื่อใหบริการแกนักทองเท่ียว  ต้ังศูนยวิทยุเพื่อการ
ส่ือสารระหวางสมาชิก  การจัดต้ังสมาคม  ชมรม  และสหกรณข้ึนมาเพื่อดแูลสมาชิก  และกําหนดอัตราคาบริการ
รถโดยสารประเภทตาง ๆ  อยางเปนธรรมเพ่ือปองกันการเอารัดเอาเปรียบนักทองเที่ยว  อีกท้ังเปนการสราง
ภาพลักษณท่ีดตีอหาดปาตองซ่ึงเปนสถานท่ีทองเท่ียวตากอากาศระดับโลก  และตอจงัหวัดภูเก็ตในภาพรวม 

(๒)  การจดัการรถแท็กซ่ีปายดํา  ซ่ึงขณะน้ีมีอยูเปนจํานวนมาก  มีการเอาเปรียบผูโดยสารท่ี
เปนนักทองเท่ียว  และกับรถยนตโดยสารท่ีจดทะเบียนถูกตอง  อาจกอปญหาอ่ืน ๆ  ตามมาอีกมากมาย  ดังนั้น  
จึงขอใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  ท้ังองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และตํารวจ  จะตองดําเนินการใหรถยนตท่ี
ใหบริการจะตองใชปายเขียวหรือปายเหลืองเทานั้น  โดยขอความรวมมือโรงแรมและสถานบริการใหเขารวม
ใชบริการแท็กซ่ีปายเขียวและปายเหลือง  ผานทางระบบ  CALL  CENTER  SERVICE  และจัดใหมีรถแท็กซ่ี
ท่ีมีมาตรฐานใหบริการตามระบบสากล  ซ่ึงส่ิงท่ีจะตองทําก็คือ  การประชาสัมพันธ  เชิญชวนใหรถแท็กซ่ีปายดํา
เขามาจดทะเบียนเปนแท็กซ่ีปายเหลืองหรือปายเขียว  โดยจะตองจัดท่ีจอดรถใหแกแท็กซ่ีและการรอรับลูกคา
ผานระบบ  การแกไขปญหาการจอดในท่ีหามจอดและการจอดกดีขวางการจราจร  ปญหาการไมมีท่ีจอดรถ
ของนกัทองเท่ียวและประชาชนในพื้นท่ี  จดัใหมีการบริการท่ีมีราคามาตรฐาน  การแตงกายของพนกังานขับรถ
ท่ีถูกตองเปนแนวเดียวกัน  และท่ีสําคัญคือทําใหนักทองเท่ียวท่ีเขามาในภูเก็ตเกิดความเช่ือม่ัน  และความปลอดภัย  
และเกดิประทับใจในบริการท่ีมีมาตรฐานสากล  

นอกจากนี้  รถแท็กซ่ีทุกคันสามารถจอดรอใหบริการในทุกท่ีท่ีจัดใหจอดได  โดยไมมีกลุม
ผูมีอิทธิพลในพื้นท่ีขับไล  หรือขมขู 
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๓.๔  การจัดการดานทองเท่ียว  
แนวทางปฏิบัต ิ
จังหวดัภเูก็ตไดกําหนดยุทธศาสตรใหเปนศูนยกลางการทองเท่ียวทางทะเลระดับโลก  ส่ิงท่ี

ตองการใหเกดิข้ึนคือ  “การทองเท่ียวเชิงสรางสรรค”  ซ่ึงนักทองเท่ียวท่ีมาจะตองมีความประทับใจ  ช่ืนชม
ธรรมชาติ  วิถีชีวิตของคนภเูก็ต  และการทองเท่ียวจะตองมีความยั่งยืน  ซ่ึงการพัฒนาการทองเท่ียวระดับโลก
นั้นจะตองมีการพัฒนา  ๔  ดานคือ     

๑.  การพัฒนาแหลงทองเท่ียวใหไดมาตรฐานสากล 
๒.  การปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและการบริการสาธารณะ 
๓.  การรักษาใหเปนแหลงทองเท่ียวอยางยัง่ยืน 
๔.  ใหมีความปลอดภยัของนักทองเท่ียวและชุมชน 
โดยในสวนการประชาสัมพันธการทองเท่ียวของจังหวดัภูเก็ตไปสูระดบัโลก  ผูวาราชการ

จังหวัดจะมีคณะทํางานและท่ีปรึกษาจากท้ังไทยและตางประเทศ  ดําเนินการประชาสัมพันธการทองเท่ียวของ
จังหวดัภเูก็ตใหตรงกับความตองการและมุมมองของนักทองเท่ียวชาวตางประเทศ 

ดังนั้น  ใหทุกภาคสวนท่ีเกี่ยวของกับการจัดการดานทองเท่ียว  ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน  จะตอง
ดําเนินการแบบมืออาชีพ  ใหมีมาตรฐานสากล  คํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเท่ียว  ตอนรับนักทองเท่ียว
ดวยไมตรีจิต  ดูแลนักทองเท่ียวประดุจญาติมิตร  ไมเอารัดเอาเปรียบนักทองเท่ียว  จะตองสรางภาพลักษณท่ีดี
ของจังหวัดภูเก็ต  โดยเฉพาะการสรางความประทับใจของนักทองเท่ียวต้ังแตลงจากเคร่ืองบิน  ปายประชาสัมพันธ
ตอนรับนักทองเท่ียว  และรวมถึงการแกไขปญหาการเอารัดเอาเปรียบนกัทองเท่ียวในรูปแบบตาง ๆ 

๓.๕  นโยบายสําคัญอ่ืน ๆ  ของจังหวัดภูเก็ต   
แนวทางปฏิบัต ิ
จังหวัดภูเก็ตอยูระหวางการดําเนินการตามนโยบายสําคัญ ๆ  อีกมากมาย  และจะตองสานตอ

ใหสําเร็จลุลวง  โดยใหสวนราชการ  และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  ดําเนินการตามภาระหนาท่ีอยางเต็มกําลัง  เพื่อให
ไดประโยชนสูงสุดแกท้ังประชาชนในพืน้ท่ี  และบุคคลท่ัวไป  ไดแก 

๓.๕.๑  กอสรางอนุสรณสถานเมืองถลาง 
๓.๕.๒  กอสรางถนนใตสายไฟฟาแรงสูง 
๓.๕.๓  กอสรางถนนคลองเกาะผี  (ถนนสายหลักดานใต) 
๓.๕.๔  กอสรางถนนสายฉลอง - ปาตอง 
๓.๕.๕  กอสรางรถไฟฟารางเบารอบเกาะภเูก็ต 
๓.๕.๕  ผลักดันการกอสรางศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติ   
๓.๕.๖  ผลักดันการขยายสนามบินนานาชาติภูเก็ต   
๓.๕.๗  กอสรางศูนยกฬีา  (SPOT  COMPLEX)   
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๓.๕.๘  กอสรางศูนยวัฒนธรรมชาวเล 
๓.๕.๙  แกไขปญหา  ๓๐  ชุมชน  ในพืน้ท่ีจังหวดัภเูก็ต 
๓.๕.๑๐  การแกไขปญหาแรงงานตางดาว 
๓.๕.๑๑  การแกไขปญหาการขาดแคลนนํ้าอุปโภค - บริโภค  อยางเปนระบบ 
๓.๕.๑๒  การแกไขปญหาน้าํทวมขังพื้นท่ีภูเก็ตท้ังระบบ 

ประเด็นนโยบายท่ี  ๔  :  แนวทางการบริหารราชการของผูวาราชการจังหวัดภูเก็ต 
  แนวทางปฏิบัต ิ
  ๔.๑  การบริหารราชการจังหวัดโดยยดึหลักธรรมาภิบาล  และใหมีการบรูณาการของหนวยงาน  
และการมีสวนรวมของภาคประชาชน  
  ๔.๒  จะใหมีคณะทํางานดานเศรษฐกิจ  การพัฒนาเศรษฐกิจ  การทองเท่ียว  เพื่อทําหนาท่ี
เปนท่ีปรึกษาการบริหารราชการของผูวาราชการจังหวัดภเูก็ต   
  ๔.๓  จะใหมีคณะทํางานจากตางประเทศ  เพื่อประชาสัมพันธการทองเท่ียวของจังหวัดภูเก็ต
ไปสูสากล   
  ๔.๔  การจดัการประชุมท่ีมีผูวาราชการจงัหวัดเปนประธานการประชุม  ผูวาราชการจงัหวัด
จะเขาประชุมตรงเวลา  และจะดําเนินการประชุมโดยกระชับ  ชัดเจน  ตรงประเด็น 
  ๔.๕  การเสนอแฟมเพื่อใหผูวาราชการจังหวัดลงนาม  สามารถเสนอไดทุกท่ีท่ีเหมาะสม 
  ๔.๖  การเขาติดตอขอราชการกับผูวาราชการจังหวดั  ขอใหพูดตรงประเด็น   
  ๔.๗  การติดตอส่ือสารกับผูวาราชการจังหวัด  สามารถใชชองทางโทรศัพทเคล่ือนท่ี  ติดตอ
ไดตลอด  ๒๔  ช่ัวโมง  ซ่ึงหากไมรับสายเพราะติดภารกจิ  ก็จะโทรศัพทติดตอกลับไปทุกคร้ัง 
 
 
 
  

************************************************************* 

 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานจังหวัดภูเก็ต 

กลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 

โทร./โทรสาร  ๐ ๗๖๒๑ ๐๑๕๙ 

โทร.  มท.  ๖๗๙๒๙ 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


