
การประชมุคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดภูเกต็และสอดส่องโครงการในพื้นที่จังหวดัภูเก็ต 
ครั้งที่ 2/2565 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 – 15.00 น.  
.................................................................... 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 
1 โครงการติดตั้งระบบบริหารจัดการท่าเทียบ

เรือท่องเที่ยว อ่าวฉลอง จังหวัดภูเก็ต 
งบประมาณ : 68,860,000 บาท 
หน่วยด าเนินการ : องค์การบริหารส่วน
จังหวัดภูเก็ต 
ก าหนดสอดส่องโครงการ 
วันที ่25 กุมภาพันธ์ 2565  
เวลา 09.00 - 10.00 น.  
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 มุขหลัง ศาลากลาง
จังหวัดภู เก็ต (หลังใหม่ ) ศูนย์ราชการ
จังหวัดภูเก็ต 

1. ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิ ว เตอร์ ของหน่ วยงานในสั งกั ด
กระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 
3/2564 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 
9.00 น. มติที่ประชุมเห็นชอบในหลักการเบื้องต้น 
และให้เสนอคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยต่อไป 
2. ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ครั้ งที่ 
9/2564 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 
13.30 น. ประชุมทางไกล (video conference) 
ศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร 
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีมติเห็นชอบ
ในหลักการ 
3. ประชุมคณะอนุกรรมการก าหนดแผนบริหาร
จัดการระบบการเชื่อมโยงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ ครั้งที่ 
6/2564 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 มีมติ
เห็นชอบในหลักการ 
4. ปัจจุบัน โครงการติดตั้งระบบระบบบริหาร
จัดการท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง ด าเนินการ
อยู่ในขั้นตอนการประกวดราคาซื้อโครงการฯ ด้วย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)  
ดังนี้ 

1. ควรสร้างอาคารให้แล้วเสร็จก่อนอุปกรณ์จะมาส่งมอบ 
2. ปรับ Application ให้สามารถเข้าถึงการใช้งานได้ง่าย
และสะดวกแก่นักท่องเที่ยวมากขึ้น 
3. ควรจะมีระบบติดตามตัวนักท่องเที่ยว เพ่ือให้
เชื่อมโยงกับระบบที่มีอยู่ เพื่อให้โครงการมีความส าเร็จ
มากยิ่งขึ้น 
4. การด าเนินการตามกระบวนการให้แล้วเสร็จตาม
ก าหนดที่วางไว้ 
5. การจัดระบบการใช้จ่ายงบประมาณ และอธิบาย
รายละเอียดการใช้จ่ายให้ชัดเจน 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 

      4.1 ประกาศซื้อจ้าง 24 มกราคม 
2565 ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2565 
    4.2 เสนอราคา 23 กุมภาพันธ์ 2565 
    4.3 พิจารณาผล 24 กุมภาพันธ์ 2565 
– 4 มีนาคม 2565 
    4.4 ผู้ยื่นข้อเสนอราคาทดสอบระบบฯ 
2 มีนาคม 2565 
 

 

2 โครงการติดตั้งทุ่นท่าเทียบเรือเพ่ือการจัด
ระเบียบความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว 
อ่าวฉลอง จังหวัดภูเก็ต 
งบประมาณ : 44,610,000 บาท 
หน่วยด าเนินการ : องค์การบริหารส่วน
จังหวัดภูเก็ต 
ก าหนดสอดส่องโครงการ 
วันที ่25 กุมภาพันธ์ 2565  
เวลา 10.15 - 11.00 น.  
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 มุขหลัง ศาลากลาง
จังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) ศูนย์ราชการ
จังหวัดภูเก็ต 
 

- อยู่ระหว่างขั้นตอนการประมาณราคา , 
การปรับแบบ และขอแก้ไขแบบรายละเอียด
โครงการ 

1. ศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการอนุญาต EIA 
2. การให้เรือที่จอดอยู่บริเวณหน้าหาด เข้ามาสู่ระบบ
การจอดเรือท่ีก าหนด 
3.  การ เร่ งรั ดกระบวนการจัดซื้ อจั ดจ้ าง ให้ทัน
ก าหนดเวลา 
4. การใช้จ่ายงบประมาณจะต้องเกิดประโยชน์และ
เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด 
5. ก าหนดมาตรการในการจัดการ การควบคุม และ
การบริหาร 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 

3 โครงการด าเนินกิจการรถขนส่งประจ าทาง 
งบประมาณ : 10,991,040 บาท 
หน่วยด าเนินการ : องค์การบริหารส่วน
จังหวัดภูเก็ต 
ก าหนดสอดส่องโครงการ 
วันที ่25 กุมภาพันธ์ 2565  
เวลา 11.15 - 12.00 น.  
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 มุขหลัง ศาลากลาง
จังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) ศูนย์ราชการ
จังหวัดภูเก็ต 

อยู่ระหว่างการด าเนินการโครงการ 1. การพิจารณาเพ่ิมเส้นทางในอนาคต 
2. การศึกษาเพ่ิมเติม เส้นทางในการขอสัมปทาน 
ไม่ให้เกิดการทับเส้นทางเดิม 
3. ระบบบริหารจัดการ กรณี มีการใช้รถ EV การจัดเก็บ
ค่าโดยสาร 
4. การก าหนดที่จอดรถไม่ควรส่งผลกระทบต่อประชาชนที่
ใช้รถใช้ถนน 
5. เพ่ิมช่องทางการร้องเรียนและมีเจ้าหน้าที่รับเรื่อง
ตลอดเวลา 
6. การให้บริการจะต้องตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน เพ่ือลดการร้องเรียน 
 

 


