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ประเด็นนโยบายที่ ๑ : การปองกันสถาบันสําคัญของชาติ
แนวทางปฏิบตั ิ
(๑) ปจจุบันมีกลุมบุคคลบางกลุมพยายามดึงสถาบันพระมหากษัตริยมายุงเกี่ยวกับการเมือง
หรือมีการดูหมิ่นและจาบจวงสถาบันเบื้องสูงหลากหลายรูปแบบ ใหไดรับความเสื่อมเสีย ดังนั้น การสราง
ความสามัคคีความปรองดองของคนในชาติจึงมีความสําคัญ ขอใหสวนราชการ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ และ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ขาราชการ กํานัน ผูใหญบา น สรางความเขาใจแกประชาชน ปลุกจิตสํานึก
ใหเกิดความรักและหวงแหนในสถาบันสําคัญของชาติ ธํารงรักษาไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย ที่เปนศูนย
รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ และเทิดทูนไวเหนือสิ่งอืน่ ใด ทุกหนวยงานทุกคน จะตองชวยกันตรวจสอบ
ชวยกันปกปอง และชวยกันกําจัดสื่อและบุคคลที่มีพฤติกรรมเปนอันตราย เปนภัยตอสถาบันหลักของชาติ
และตองรณรงคใหประชาชนเขาเปนแนวรวมธํารงรักษาสถาบันหลักของชาตินี้ใหยั่งยืนนานตลอดไป ใหสํานึก
อยูเสมอวา “เราทํางานคนเดียวไมได” โดยการนอมนําพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั
เรื่อง “รูรัก สามัคคี” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนแนวทางปฏิบัติเพื่อความผาสุกของประชาชน
ตลอดจนการสราง “คุณธรรมนําสังคม อุดมปญญา”
(๒) ขอใหหัวหนาสวนราชการ และเจาหนาที่ในสังกัด ใหความสําคัญในการเขารวมงาน
ราชพิธี งานรัฐพิธี และที่เกีย่ วของกับสถาบันสําคัญของชาติ ทุกครั้ง
ประเด็นนโยบายที่ ๒ : นโยบายสําคัญเรงดวนของรัฐบาล
๒.๑ การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด และผูมีอิทธิพล
แนวทางปฏิบตั ิ
(๑) สถานการณปญหายาเสพติดในป พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ผานมา ยังคงมีความรุนแรงทั้งปริมาณ
ตัวยา และผูเสพ/ผูติด โดยหนวยงานทีเ่ กีย่ วของทุกภาคสวน ไดดําเนินการปองกันและแกไขปญหาดังกลาว
อยางจริงจัง จนผลที่ไดเกินเปาหมายในทุก ๆ ดาน ซึ่งแนนอนวาในป พ.ศ. ๒๕๕๔ ยาเสพติดยังคงมีแนวโนม
เพิ่มสูงขึ้นกวาปที่ผานมา จังหวัดภูเก็ตจะเรงรัดดําเนินการตามยุทธศาสตร ๕ รัว้ ปองกัน ของรัฐบาลตอไป
อยางตอเนื่องและเขมขน โดยใหหนวยงานผูรับผิดชอบแตละหนวยงานบูรณาการความรวมมือกันทั้งบุคลากร
ขอมูลขาวสาร เครื่องมืออุปกรณ และงบประมาณ ทุมเทกําลังกาย กําลังใจ ในการดําเนินการปองกันและ
แกไขกับปญหาดังกลาว เพื่อใหประชาชนทุกคน ตลอดจนครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ปราศจาก
ความเดือดรอนอันเกิดจากยาเสพติดไดอยางยั่งยืน และจะดําเนินการกับเจาหนาที่ของรัฐที่เขาไปเกี่ยวของกับ
ยาเสพติดอยางจริงจัง เฉียบขาด

-2(๒) สําหรับการดําเนินการตอผูมีอิทธิพล โดยเฉพาะผูที่มีบัญชีรายชื่ออยูที่ตํารวจภูธรจังหวัด
ภูเก็ต และที่ผวู าราชการจังหวัดภูเก็ต จะตองดําเนินการปราบปรามจับกุมอยางจริงจัง ทั้งนี้ ผูที่มีรายชื่อเปน
ผูมีอิทธิพล หากตรวจสอบแลวไมพบวามีพฤติการณกระทําผิดกฎหมาย หรือเลิกพฤติการณดังกลาวแลว ก็
จะลบชื่อออกจากบัญชีทันที นอกจากนี้ ใหเรงตรวจสอบผูที่มีพฤติการณเขาขายเปนผูมีอิทธิพลรายใหม หาก
ตรวจสอบพบใหขึ้นบัญชีไวและดําเนินการตามกฎหมายตอไป สําหรับเจาหนาที่ของรัฐ ขอใหผูบังคับบัญชา
กวดขันตรวจสอบหากพบวา เขาไปเกีย่ วของหรือยุงเกี่ยวกับบุคคลที่เปนผูมีอิทธิพล ขอใหดําเนินการตาม
ระเบียบและกฎหมายอยางเฉียบขาด
(๓) การจัดระเบียบสังคมของกระทรวงมหาดไทย ขอใหดําเนินการตามมาตรการที่กําหนด
ตอไป โดยใหกวดขันสถานบริการที่มีการแสดงลามกอนาจาร ใหสถานบริการทุกแหงตองมีใบอนุญาต หาม
เยาวชนอายุต่ํากวา ๒๐ ป เขาไปใชบริการ ซึ่งในจังหวัดภูเก็ต มีสถานบริการตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติ
สถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ อยูทั้งสิ้น ๓๑๓ แหง และสถานที่ที่ดําเนินการคลายสถานบริการอีกประมาณ
๑,๐๐๐ กวาแหง ดังนั้นขอใหหนวยงานทีเ่ กี่ยวของดําเนินการตรวจสอบ กวดขัน ไมใหดําเนินการอยางผิด
กฎหมาย เพื่อใหมีสถานบริการสีขาวมากขึ้น และขอใหตรวจสอบรานเกมส รานอินเตอรเน็ต อยางจริงจัง
รณรงคสรางความเขาใจใหผปู ระกอบการปฏิบัติตามกฎหมาย และใหผูปกครองดูแลบุตรหลานไมใหเลน
เกมส หรืออินเตอรเน็ต เกินเวลาที่กําหนดซึ่งอาจเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกเด็กและเยาวชนได ทั้งนี้ หาก
ฝาฝนใหดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของทั้งผูให บริการและผูปกครองอยางเฉียบขาด
๒.๒ การแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน
แนวทางปฏิบตั ิ
การดําเนินการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ถือเปนเรื่องสําคัญที่ทุกสวนราชการ
ทุกหนวยงานของภาครัฐที่เกีย่ วของจะตองเขาไปแกไขปญหาอยางทัน ทวงที การรองทุกขรองเรียนของราษฎร
โดยเฉพาะความเดือดรอนในการดํารงชีพ การทํามาหากิน การถูกเอารัดเอาเปรียบ หนวยงานที่มีหนาที่ จะตอง
ใหความสําคัญ อํานวยความสะดวก และใหความเปนธรรมอยางเสมอภาคกัน และขอใหทกุ หนวยทีม่ ีหนาที่ให
ความสําคัญเปนพิเศษ
๒.๓ การเพิ่มและการกระจายรายไดใหแกประชาชน
แนวทางปฏิบตั ิ
ใหทุกภาคสวนสนับสนุนและสงเสริมการทองเที่ยว จะตองมีการเพิ่มและกระจายรายไดจาก
การทองเที่ยวไปยังประชาชนในพื้นที่อยางทั่วถึงและเปนธรรม โดยเฉพาะการสงเสริมอาชีพคนในพื้นที่ การผลิต
และจําหนายสินคา OTOP ผลิตภัณฑชุมชน การเกษตร การประมง ที่สนับสนุนการทองเที่ยวของจังหวัด
สําหรับภาคการเกษตร ใหหนวยงานที่รับผิดชอบสงเสริมและสนับสนุนทั้งดานเครื่องมืออุปกรณ ดานวิชาการ
และดานการตลาด เพื่อใหเกษตรกรสามารถดํารงชีพอยูไดอยางผาสุก

-3๒.๔ ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางปฏิบตั ิ
ปจจุบนั ปรากฏขาวสารตามสื่อตาง ๆ วามีการบุกรุกที่ปา และที่ดนิ สาธารณะเพื่อเขาทําประโยชน
ของกลุมนายทุนเปนจํานวนมาก ไดแก โรงแรม รีสอรท ที่พักนักทองเที่ยว ทั้งนี้เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตมีสภาพ
ภูมิประเทศเปนเกาะมีพนื้ ทีจ่ าํ กัด ที่ดนิ มีราคาแพง จึงทําใหมกี ารบุกรุกพื้นที่มากยิ่งขึน้ มีการขุด ตัก ดินบน
พื้นที่สูงเกินกวาที่กฎหมายกําหนด ขอใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการปองกันและปราบปรามผูที่ทําการบุกรุก
อยางจริงจัง โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐหากเขาไปมีสว นเกี่ยวของ จะดําเนินการทั้งทางวินยั และทางอาญา
อยางเฉียบขาด
๒.๕ ดานความมั่นคง
๒.๕.๑ ความมั่นคงทางการเมือง
แนวทางปฏิบตั ิ
(๑) เนื่องจากสถานการณทางการเมืองในขณะนี้ ยังคงมีความรุนแรงอยูใ นหลายพืน้ ที่ของประเทศ
จึงขอใหหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ดําเนินการหาขาวความเคลื่อนไหวในเชิงลึกอยางตอเนื่องและจริงจัง
เพราะกลุมผูไมหวังดีอาจใชจังหวัดภูเก็ตเปนพื้นที่ในการกอความไมสงบได พรอมทั้งสอดสองการใชสื่อ
ตาง ๆ ของบุคคลผูไมหวังดี ทั้งหนังสือพิมพ วิทยุชุมชน ทีวีทองถิน่ เปนตน
(๒) จังหวัดภูเก็ตมีชาวตางประเทศเดินทางมาเปนจํานวนมาก ซึ่งมีจุดประสงคที่แตกตางกัน
บางกลุมอาจใชจังหวัดภูเก็ตเปนฐานในการกอการรายหรือความไมสงบได จึงใหหนวยงานดานความมั่นคง
ติดตามหาขาวของกลุมบุคคลที่ตองสงสัยอยางใกลชิด
๒.๕.๒ ความมั่งคงดานสังคม
แนวทางปฏิบตั ิ
(๑) จังหวัดภูเก็ตเปนเมืองทองเที่ยวระดับโลก แตละปจะมีนักทองเที่ยวเดินทางมาทองเที่ยว
เปนจํานวนมาก สิ่งที่จะตองใหความสําคัญคือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน และนัก
ทองเที่ยวโดยทั่วไป จึงขอใหหนวยงานผูร ับผิดชอบ เพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยใหแกประชาชนทั่วไป
อยางเขมขน
(๒) ปญหาอาชญากรรม หากเกิดขึ้นจะตองเรงดําเนินการสืบสวนสอบสวนใหไดผูกระทํา
ความผิดโดยเร็ว เพราะจะกระทบตอภาพลักษณการทองเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต
(๓) ปญหาอุบัติเหตุจากการจราจรเกิดขึน้ บอยครั้ง เปนเหตุใหมีผูไดรบั บาดเจ็บและเสียชีวิต
จํานวนมาก เนื่องจากการขับขี่ประมาท และไมเคารพกฎจราจร จึงขอใหหนวยงานที่รบั ผิดชอบดําเนินการตาม
กฎหมายผูที่ฝา ฝนอยางจริงจัง และอุบัตเิ หตุสวนหนึ่งเกิดจากสภาพถนน และสิ่งแวดลอมอื่น ๆ เชน ถนน
สัญญาณไฟจราจร สิ่งกีดขวาง จึงขอใหหนวยงานผูรับผิดชอบแตละพืน้ ที่สํารวจสภาพ แวดลอมตาง ๆ ขางตน
ไมใหเกิดอันตรายแกบุคคลทัว่ ไปได

-4๒.๕.๓ ความมั่นคงดานเศรษฐกิจ
แนวทางปฏิบตั ิ
(๑) ใหหนวยงานที่เกีย่ วของสอดสองดูแล กวดขันสถานบริการ รานคา กลุมบุคคลที่จําหนาย
สินคาหรือบริการที่เปนการเอารัดเอาเปรียบผูบริโภค และดําเนินการตามกฎหมายอยางเฉียบขาด
(๒) ปญหากลุมมิจฉาชีพทัง้ ในและตางประเทศ ใชจังหวัดภูเก็ต เปนฐานในการหลอกลวง
ตมตุน กลุมบุคคลชาติเดียวกันหรือตางชาติ ใหดําเดินธุรกรรมทางการเงินโดยผิดกฎหมาย หรือหลอกลวง
ใหโอนเงินผานตู เอ.ที.เอ็ม บัตรเครดิต และอื่น ๆ เปนตน ใหหนวยงานที่เกี่ยวของสอดสองดูแล หาขาว
เชิงลึกและหาตัวผูกระทําผิดใหไดโดยเร็ว
๒.๕.๔ ความมั่นคงอันเกิดจากภัยพิบตั ิธรรมชาติ
แนวทางปฏิบตั ิ
ปจจุบนั สถานการณทางธรรมชาติของโลกเริ่มแปรปรวนอันเกิดจากภาวะโลกรอน ซึง่ ทําให
หลายพื้นทีเ่ กิดภัยธรรมชาติทไี่ มเคยเกิดขึ้นมากอน ทั้งภาวะฝนตกหนัก ภาวะแหงแลง ภูมิประเทศ และภูมิ
อากาศเปลี่ยนแปลง อาจทําใหเกิดภัยธรรมชาติรุนแรงขึ้นไดในทุกพืน้ ที่ จึงขอใหใหหนวยงานที่เกีย่ วของ
ซักซอม และเตรียมความพรอมในการใหความชวยเหลือประชาชน หากเกิดภัยพิบตั ติ ามธรรมชาติดังกลาวขึน้
เชน สึนามิ อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ธรณีพิบัตภิ ัย เปนตน
ประเด็นนโยบายที่ ๓ : โครงการสําคัญของจังหวัดภูเก็ต
๓.๑ การแกไขปญหาขยะมูลฝอย
แนวทางปฏิบตั ิ
จังหวัดภูเก็ตมีประชากรประมาณ ๓๔๒,๓๔๕ คน มีประชากรแฝงอีกประมาณหนึ่งเทาตัว
และมีนกั ทองเที่ยวเขามาอาศัยอยูในจังหวัดภูเก็ตไมต่ํากวา ๕ ลานคน และมีแนวโนมเพิ่มมากขึน้ ทุกป ทําให
มีปริมาณขยะเกิดขึ้นโดยเฉลี่ย ๕๕๐ ตันตอวัน และมีอัตราเพิ่มขึ้นเฉลี่ย ๗ เปอรเซ็นต ตอป ดังนัน้ การ
แกไขปญหาขยะมูลฝอยจึงเปนนโยบายสําคัญเรงดวนของจังหวัดภูเก็ต โดยจะตองดําเนินการกําจัดขยะ หรือ
ลดปริมาณขยะใหได ๕ เปอรเซ็นต ตอป โดยไดมอบหมายใหเทศบาลนครภูเก็ต เปนหนวยงานดําเนินงาน
ภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการบริหารขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีผูวา ราชการจังหวัด เปนประธาน
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้ง ๑๙ แหง เปนกรรมการ และผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัด เปนเลขานุการ โดยจังหวัดภูเก็ตไดรับอนุญาตจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ใหใชพื้นที่ปาสงวนแหงชาติปาเลนคลองเกาะผี หมูที่ ๑ ตําบลวิชิต อําเภอเมืองภูเก็ต เนื้อที่
ประมาณ ๒๙๑ ไรเศษ มีระบบกําจัดขยะ ๒ ระบบ คือ ระบบการเผา และระบบฝงกลบ และจะดําเนินการ
สรางโรงกําจัดขยะมูลฝอยแหงที่ ๒ โดยใหภาคเอกชนเขามาลงทุน งบประมาณ ๙๔๐ ลานบาท คาดวาจะ
แลวเสร็จประมาณเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ ซึ่งมีแนวทางการจัดการขยะดังนี้

-5(๑) การจัดการตนทาง : เปนการจัดการขยะจากแหลงกําเนิด หรือจากแหลงที่เกิดขยะ คือ
บานเรือน ชุมชน สถานประกอบการตาง ๆ ใหหนวยงานทุกหนวย โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ทุกแหง จัดตั้งเครือขายชมรมเพื่อรณรงคคัดแยกขยะจากแหลงกําเนิด การรณรงค ประชาสัมพันธ ปลุกจิตสํานึก
ใหแหลงกําเนิดขยะเหลานี้จดั การกับขยะตัง้ แตเริ่มแรก โดยการกักเก็บ การรวบรวม การลดการสรางขยะ
การคัดแยกขยะ โดยใหความสําคัญกับขยะอินทรีย หรือขยะยอยสลายได และขยะที่นํากลับมาใชใหมได
เปนลําดับแรก การสงเสริมใหมีการรวมกลุม เปนเครือขายตาง ๆ เชน อาสาสมัครพิทกั ษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
หมูบาน ธนาคารขยะชุมชน เปนตน
(๒) การจัดการระหวางทาง : เปนการขนสงขยะไปยังโรงงานกําจัดขยะ ซึ่งอาจเปนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ดําเนินการอยู หรือบริษัทเอกชนที่รับชวงตอจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น
การดําเนินการในเรื่องนี้ รถขนขยะจะตองปกปดมิดชิด ไมชํารุด แยกประเภทระหวางรถขนขยะทัว่ ไปกับ
รถขนขยะทีย่ อยสลายได การขนสงขยะจะตองมีการแยกประเภทกอนทําการขนยาย และกําหนดชวงระยะ เวลา
ขนยายใหเหมาะสม มีการกําหนดคาธรรมเนียมการกําจัดขยะใหมใหเปน ๒ ประเภท คือ ขยะอินทรีย และ
ขยะทัว่ ไป นอกจากนี้ หนวยงานหรือองคกรผูรับผิดชอบจะตองควบคุมการลักลอบนําขยะไปทิง้ ระหวางทาง
โดยใหมีระบบติดตามตรวจสอบผานดาวเทียม (GPS)
(๓) การจัดการปลายทาง : เปนการนําขยะไปใชประโยชน เชน ทําปุย ทําไบโอแกส และ
นํามันเชื้อเพลิง เนื่องจากระบบการกําจัดขยะอาจไมสามารถรองรับขยะไดอยางเพียงพอ จึงใหกําจัดขยะโดย
วิธีดังกลาว ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีศักยภาพสนับสนุนเทคโนโลยีและสงเสริมใหมีศูนยบริหารจัดการ
ขยะของชุมชน และสรางโรงงานผลิตปุยจากขยะอินทรีย แลวรับซื้อปุยจากขยะที่ชุมชนผลิตได สําหรับขยะ
อันตราย หรือขยะพิษจะตองจัดทําแผนการขนยายออกจากจังหวัดภูเก็ต เพื่อนําไปทําลายที่โรงงานกําจัดกาก
อุตสาหกรรม อยางนอยปละ ๑ ครั้ง
การดําเนินการดังกลาว หนวยงานที่เกี่ยวของจะตองดําเนินการอยางจริงจัง พรอมทั้งรณรงค
ขอความรวมมือจากเครือขายภาคเอกชน และประชาชนทัว่ ไปในการชวยกันดูแลรักษาพื้นที่ตาง ๆ ของจังหวัด
ภูเก็ตใหมีความสวยงาน สะอาด ไมใหปญหาขยะสงผลตอวิถชี ีวติ ของนักทองเทีย่ วและประชาชนโดยทัว่ ไปได
๓.๒ การแกไขปญหาน้ําเสีย
แนวทางปฏิบตั ิ
จังหวัดภูเก็ตมีปริมาณนําเสียที่ออกมาจากครัวเรือน สถานบริการ โรงแรม โรงงาน และที่
พักอาศัยประเภทตาง ๆ จํานวนมหาศาล ซึ่งสงผลใหเกิดมลพิษตอจังหวัดภูเก็ตเปนอยางมาก ดังนั้น หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งมีหนาที่ในการจัดการกับระบบกําจัดนําเสียในพืน้ ที่
จะตองดําเนินการอยางจริงจัง จะตองสรางระบบกําจัดน้าํ เสียใหเพียงพอ ทั้งนี้ ใหรณรงคประชาสัมพันธให
ประชาชนในพืน้ ที่ ทั้งระดับครัวเรือน สถานบริการ โรงแรม โรงงาน ที่พักอาศัยตาง ๆ จะตองไมปลอยน้ําเสีย
ลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ และใหนํากฎหมายเกีย่ วกับการจัดการน้ําเสียมาบังคับใชอยางเครงครัด

-6๓.๓ การจัดระเบียบรถยนตบริเวณหาดปาตอง และบริเวณอื่น ๆ
แนวทางปฏิบตั ิ
(๑) เนือ่ งจากบริเวณหาดปาตองมีจํานวนรถยนต และรถจักรยานยนต ทั้งที่เปนของนักทองเทีย่ ว
และผูประกอบการรถโดยสารใชพื้นที่บริเวณชายหาดเปนสถานที่จอดรถเพื่อรับสงผูโดยสาร และจอดเพื่อ
รอรับผูโดยสารจํานวนมาก ทําใหเกิดความไมเปนระเบียบ และอาจเกิดการกระทบกระทั่งกันระหวางผู
ประกอบการรถโดยสารดวยกันเอง และผูป ระกอบการรถโดยสารกับนักทองเที่ยว ดังนั้น เพื่อใหใหการใช
พื้นที่บริเวณหาดปาตองเกิดความเปนระเบียบ และเกิดความเปนธรรมแกทุกฝาย จึงใหเทศบาลเมืองปาตอง
ดําเนินการจัดระเบียบรถยนต และรถจักรยานยนตบริเวณหาดปาตอง โดยใหจดั ทําทะเบียนรถโดยสารรวมทั้ง
ทะเบียนประวัติผูขับขี่รถทุกคัน จัดระเบียบการจอดรถใหเปนระเบียบ ใหแบงการใชพื้นที่อยางเปนธรรม และ
จัดใหมีศูนยบริการรถโดยสาร (TAXI CALL CENTER) เพื่อใหบริการแกนักทองเที่ยว ตั้งศูนยวิทยุเพื่อการ
สื่อสารระหวางสมาชิก การจัดตั้งสมาคม ชมรม และสหกรณขึ้นมาเพื่อดูแลสมาชิก และกําหนดอัตราคาบริการ
รถโดยสารประเภทตาง ๆ อยางเปนธรรมเพื่อปองกันการเอารัดเอาเปรียบนักทองเที่ยว อีกทัง้ เปนการสราง
ภาพลักษณที่ดตี อหาดปาตองซึ่งเปนสถานที่ทองเที่ยวตากอากาศระดับโลก และตอจังหวัดภูเก็ตในภาพรวม
(๒) การจัดการรถแท็กซี่ปายดํา ซึ่งขณะนีม้ ีอยูเปนจํานวนมาก มีการเอาเปรียบผูโดยสารที่
เปนนักทองเที่ยว และกับรถยนตโดยสารที่จดทะเบียนถูกตอง อาจกอปญหาอื่น ๆ ตามมาอีกมากมาย ดังนั้น
จึงขอใหหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น และตํารวจ จะตองดําเนินการใหรถยนตที่
ใหบริการจะตองใชปายเขียวหรือปายเหลืองเทานั้น โดยขอความรวมมือโรงแรมและสถานบริการใหเขารวม
ใชบริการแท็กซี่ปายเขียวและปายเหลือง ผานทางระบบ CALL CENTER SERVICE และจัดใหมีรถแท็กซี่
ที่มีมาตรฐานใหบริการตามระบบสากล ซึ่งสิ่งที่จะตองทําก็คือ การประชาสัมพันธ เชิญชวนใหรถแท็กซี่ปายดํา
เขามาจดทะเบียนเปนแท็กซีป่ ายเหลืองหรือปายเขียว โดยจะตองจัดทีจ่ อดรถใหแกแท็กซี่และการรอรับลูกคา
ผานระบบ การแกไขปญหาการจอดในทีห่ ามจอดและการจอดกีดขวางการจราจร ปญหาการไมมีที่จอดรถ
ของนักทองเทีย่ วและประชาชนในพื้นที่ จัดใหมกี ารบริการที่มีราคามาตรฐาน การแตงกายของพนักงานขับรถ
ที่ถูกตองเปนแนวเดียวกัน และที่สําคัญคือทําใหนักทองเที่ยวที่เขามาในภูเก็ตเกิดความเชื่อมั่น และความปลอดภัย
และเกิดประทับใจในบริการที่มีมาตรฐานสากล
นอกจากนี้ รถแท็กซี่ทุกคันสามารถจอดรอใหบริการในทุกที่ที่จัดใหจอดได โดยไมมีกลุม
ผูมีอิทธิพลในพื้นที่ขับไล หรือขมขู

-7๓.๔ การจัดการดานทองเที่ยว
แนวทางปฏิบตั ิ
จังหวัดภูเก็ตไดกําหนดยุทธศาสตรใหเปนศูนยกลางการทองเที่ยวทางทะเลระดับโลก สิ่งที่
ตองการใหเกิดขึ้นคือ “การทองเที่ยวเชิงสรางสรรค” ซึ่งนักทองเที่ยวที่มาจะตองมีความประทับใจ ชื่นชม
ธรรมชาติ วิถีชีวิตของคนภูเก็ต และการทองเที่ยวจะตองมีความยั่งยืน ซึ่งการพัฒนาการทองเที่ยวระดับโลก
นั้นจะตองมีการพัฒนา ๔ ดานคือ
๑. การพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหไดมาตรฐานสากล
๒. การปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
๓. การรักษาใหเปนแหลงทองเที่ยวอยางยัง่ ยืน
๔. ใหมีความปลอดภัยของนักทองเที่ยวและชุมชน
โดยในสวนการประชาสัมพันธการทองเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตไปสูระดับโลก ผูวาราชการ
จังหวัดจะมีคณะทํางานและที่ปรึกษาจากทั้งไทยและตางประเทศ ดําเนินการประชาสัมพันธการทองเที่ยวของ
จังหวัดภูเก็ตใหตรงกับความตองการและมุมมองของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ
ดังนั้น ใหทุกภาคสวนที่เกี่ยวของกับการจัดการดานทองเที่ยว ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จะตอง
ดําเนินการแบบมืออาชีพ ใหมีมาตรฐานสากล คํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยว ตอนรับนักทองเที่ยว
ดวยไมตรีจิต ดูแลนักทองเที่ยวประดุจญาติมิตร ไมเอารัดเอาเปรียบนักทองเที่ยว จะตองสรางภาพลักษณที่ดี
ของจังหวัดภูเก็ต โดยเฉพาะการสรางความประทับใจของนักทองเที่ยวตั้งแตลงจากเครื่องบิน ปายประชาสัมพันธ
ตอนรับนักทองเที่ยว และรวมถึงการแกไขปญหาการเอารัดเอาเปรียบนักทองเที่ยวในรูปแบบตาง ๆ
๓.๕ นโยบายสําคัญอื่น ๆ ของจังหวัดภูเก็ต
แนวทางปฏิบตั ิ
จังหวัดภูเก็ตอยูระหวางการดําเนินการตามนโยบายสําคัญ ๆ อีกมากมาย และจะตองสานตอ
ใหสําเร็จลุลวง โดยใหสวนราชการ และหนวยงานที่เกี่ยวของ ดําเนินการตามภาระหนาที่อยางเต็มกําลัง เพื่อให
ไดประโยชนสูงสุดแกทั้งประชาชนในพืน้ ที่ และบุคคลทั่วไป ไดแก
๓.๕.๑ กอสรางอนุสรณสถานเมืองถลาง
๓.๕.๒ กอสรางถนนใตสายไฟฟาแรงสูง
๓.๕.๓ กอสรางถนนคลองเกาะผี (ถนนสายหลักดานใต)
๓.๕.๔ กอสรางถนนสายฉลอง - ปาตอง
๓.๕.๕ กอสรางรถไฟฟารางเบารอบเกาะภูเก็ต
๓.๕.๕ ผลักดันการกอสรางศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติ
๓.๕.๖ ผลักดันการขยายสนามบินนานาชาติภูเก็ต
๓.๕.๗ กอสรางศูนยกฬี า (SPOT COMPLEX)

-8๓.๕.๘ กอสรางศูนยวัฒนธรรมชาวเล
๓.๕.๙ แกไขปญหา ๓๐ ชุมชน ในพืน้ ทีจ่ ังหวัดภูเก็ต
๓.๕.๑๐ การแกไขปญหาแรงงานตางดาว
๓.๕.๑๑ การแกไขปญหาการขาดแคลนน้าํ อุปโภค - บริโภค อยางเปนระบบ
๓.๕.๑๒ การแกไขปญหาน้าํ ทวมขังพื้นทีภ่ ูเก็ตทั้งระบบ
ประเด็นนโยบายที่ ๔ : แนวทางการบริหารราชการของผูวาราชการจังหวัดภูเก็ต
แนวทางปฏิบตั ิ
๔.๑ การบริหารราชการจังหวัดโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และใหมีการบูรณาการของหนวยงาน
และการมีสวนรวมของภาคประชาชน
๔.๒ จะใหมคี ณะทํางานดานเศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจ การทองเที่ยว เพื่อทําหนาที่
เปนที่ปรึกษาการบริหารราชการของผูวาราชการจังหวัดภูเก็ต
๔.๓ จะใหมีคณะทํางานจากตางประเทศ เพื่อประชาสัมพันธการทองเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต
ไปสูสากล
๔.๔ การจัดการประชุมที่มีผวู าราชการจังหวัดเปนประธานการประชุม ผูวาราชการจังหวัด
จะเขาประชุมตรงเวลา และจะดําเนินการประชุมโดยกระชับ ชัดเจน ตรงประเด็น
๔.๕ การเสนอแฟมเพื่อใหผูวาราชการจังหวัดลงนาม สามารถเสนอไดทุกที่ที่เหมาะสม
๔.๖ การเขาติดตอขอราชการกับผูวาราชการจังหวัด ขอใหพูดตรงประเด็น
๔.๗ การติดตอสื่อสารกับผูวาราชการจังหวัด สามารถใชชองทางโทรศัพทเคลื่อนที่ ติดตอ
ไดตลอด ๒๔ ชั่วโมง ซึ่งหากไมรับสายเพราะติดภารกิจ ก็จะโทรศัพทติดตอกลับไปทุกครั้ง

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

สํานักงานจังหวัดภูเก็ต
กลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
โทร./โทรสาร ๐ ๗๖๒๑ ๐๑๕๙
โทร. มท. ๖๗๙๒๙

