
การประชมุคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดภูเกต็และสอดส่องโครงการในพื้นที่จังหวดัภูเก็ต 
ครั้งที่ 1/2565 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

วันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 09.00 – 15.00 น.  
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 
1 โครงการพัฒนาเมืองเพ่ือการท่องเที่ยวเชิง

อนุรักษ์ในเขตเทศบาลนครภูเก็ต (บ้านชาร์
เตอร์ดแบงค์) 
งบประมาณ : 28,000,000 บาท 
หน่วยด าเนินการ : ส านักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดภูเก็ต 
ก าหนดสอดส่องโครงการ 
วันที ่27 มกราคมคม 2565  
เวลา 09.00 - 10.00 น.  
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 มุขหลัง ศาลากลาง
จังหวัดภู เก็ต (หลังใหม่ ) ศูนย์ราชการ
จังหวัดภูเก็ต 

1. ได้จัดเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการ
พัฒนาขึ้นจ านวน 2 ครั้ง ดังนี้ 
    1) การเสวนาครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 
2564 ณ บริเวณบ้านชาร์เตอร์ดแบงค์ ต.ตลาด
ใหญ่ อ.เมืองฯ จ.ภูเก็ต 
     2) การเสวนาครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 
ณ ห้ องประชุ มราไวย์  อาคาร R-Phuket  
Hotel วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต 
2. ด าเนินการจัดท ารูปรายการการก่อสร้าง  
ซึ่งปรับแก้ เพ่ิมเติมตามข้อมูลเสนอแนะจาก
ผู้เข้าร่วมประชุมในการเสวนาทั้งสองครั้งแล้ว อยู่
ในระหว่างการขอความเห็นชอบร่างของขอบเขต
งานและราคากลาง ภายในวันที่ 31 ม.ค. 2565 
3. อยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับจ้าง และก าหนดลง
นามในสัญญา ภายในวันที่ 11 มี.ค. 2565 

1. ประเมินการบ ารุงรักษาหลังจากการก่อสร้างโครงการ
เสร็จสิ้น 
2. การเปิดให้เอกชนมาบริหารจัดการในส่วนอาคาร
ควรเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ 
3. การก าหนดแผนการบริหารจัดการในภายหลังการ
ก่อสร้างเสร็จสิ้น 
4. วัตถุประสงค์กับงบประมาณจะต้องสอดคล้องกัน 
5. ติดตามความต่อเนื่องในการก่อสร้างของโครงการ
ให้เสร็จตามแผน และบริหารจัดการให้เป็นไปตามแผน
ที่ก าหนดไว้ 
 
 
 
 

2 โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจและฟ้ืนฟูด้านการ
ท่องเที่ยวอ าเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต 
งบประมาณ : 3,000,000 บาท 
หน่วยด าเนินการ : ส านักงานการท่องเที่ยว 
และกีฬาจังหวัดภูเก็ต 
ก าหนดสอดส่องโครงการ 
วันที ่27 มกราคม 2565  
เวลา 09.00 - 15.00 น.  
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 มุขหลัง ศาลากลางจังหวัด
ภูเก็ต (หลังใหม่) ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต 

อยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับจ้างเพ่ือด าเนินกิจกรรม 
ดังนี้ 
1.กิจกรรม “Wood Ball Thailand Champion” 
งบประมาณ 800,000 
2.กิจกรรม “Phuket SOCCER BEACH” 
งบประมาณ 1,400,000 บาท 
3.กิจกรรม “SOCCER FUTSAL” งบประมาณ 
800,000 บาท  

1. การสร้างแรงจูงใจให้ผู้สูงอายุมาร่วมกิจกรรม 
2.  ก าหนดรางวัลให้ เหมาะสมกับกิจกรรมตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
3. กิจกรรมควรกระจายให้ครอบคลุมทุกเดือน ไม่ควร
จัดกิจกรรมอยู่ในระยะเวลาเดียวกัน 
4. การพิจารณาผู้รับจ้างให้เหมาะสมกับกิจกรรม 
5. การจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับมาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดโรค  Covid - 19 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 

3 โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจและฟ้ืนฟูด้าน 
การท่องเที่ยวอ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 
งบประมาณ : 1,400,000 บาท 
ห น่ ว ย ด า เ นิ น ก า ร  :  ส า นั ก ง า น 
การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต 
ก าหนดสอดส่องโครงการ 
วันที ่27 มกราคม 2565  
เวลา 10.30 - 11.15 น.  
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 มุขหลัง ศาลากลาง
จังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) ศูนย์ราชการ
จังหวัดภูเก็ต 

อยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับจ้างเพ่ือด าเนิน
กิจกรรมจัดงานเทศกาล “กะตะ กะรน ชวน
ชิมริมทะเล” 

1. การจัดซุ้มอาหารไม่ควรจะซ้ ากัน 
2. การประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยว 
3. ควรจัดกิจกรรม ในช่วงปลายเดือนมีนาคม – 
เมษายน 
4. การจูงใจนักท่องเที่ยวภายในประเทศ 
5. ให้ค านึงถึงการกระจายรายได้สู่ชุมชน 
6. การเก็บข้อมูลรายได้จากการจัดกิจกรรมในการกระตุ้น
เศรษฐกิจอย่างไร และแยกจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
(คนไทย/คนต่างชาติ) 
7. การสร้างจุดขาย/จุดเด่นในกิจกรรม 
8. การเพิ่มกิจกรรมการแข่งขันกีฬาในกิจกรรม 
 

4 โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจและฟ้ืนฟูด้าน 
การท่องเที่ยวอ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
งบประมาณ : 1,200,000 บาท 
ห น่ ว ย ด า เ นิ น ก า ร  :  ส า นั ก ง า น 
การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต 
ก าหนดสอดส่องโครงการ 
วันที ่27 มกราคม 2565  
เวลา 11.15 - 12.00 น.  
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 มุขหลัง ศาลากลาง
จังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) ศูนย์ราชการ
จังหวัดภูเก็ต 

อยู่ระหว่างการจัดหาผู้ รับจ้างเพ่ือด าเนิน
กิจกรรม ดังนี้ 
1. กิจกรรมจัดการแข่งขันวิ่ง ฝ่า ป่า เขื่อน ณ 
เขื่อนบางเหนียวด า งบประมาณ 400,000 
บาท 
2. กิจกรรมจัดการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน  
on the beach ณ หาดในยาง งบประมาณ 
400,000 บาท 
3. กิจกรรมบางเทา บีช รันนิ่ง International 
2021 งบประมาณ 400,000 บาท 

1. ควรพิจารณาในการกระตุ้นเศรษฐกิจจริงมากกว่า
การสร้างกิจกรรมการแข่งขันกีฬา 
2. การเปิดโอกาสให้กลุ่มชุมชนมาร่วมในกิจกรรม 
3. ควรพิจารณาการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ชุมชนเป็น
หลัก 
4. การสร้างแรงจูงใจในเรื่องการพิจารณารางวัลและ
เงินรางวัล 

 

 


