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รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
---------------------------------- 

 จังหวัดภูเก็ต ได้ดําเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ในช่วงปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2557-
2560) โดยได้ทบทวนยุทธศาสตร์และกําหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “ภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวนานาชาติบนพ้ืนฐานการพัฒนาที่
ย่ังยืน” มีเป้าประสงค์รวม คือ   
 1) สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยส่งเสริมให้มีนักท่องเที่ยวที่หลากหลายจากทั่วโลก มีการ
พัฒนาคุณภาพของการบริการด้านการท่องเที่ยว มีการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมมาตรฐานของเมืองด้านต่าง ๆ และมีการ
กระจายรายได้อย่างทั่วถึง 
 2) สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดย
การรักษาความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน มีระดับการเตือนภัยท่ีดีมีประสิทธิภาพ 
 3) ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และให้มีการบริหารจัดการเพื่อเป็น
ฐานในการสร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

 ประกอบด้วย 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังน้ี 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : “แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลท่ีมีมาตรฐานระดับโลก” มีเป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

1) เพ่ิมจํานวนแหล่งท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานโลก 
2) สร้างความสามารถในการแข่งขันโดยการร่วมมือทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การ 

ท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
3) ส่งเสริมให้มีการกระจายรายได้อย่างทั่วถึงสู่ประชาชน 
4) ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือเป็นรากฐานของการท่องเที่ยวและ

การพัฒนาที่ย่ังยืน 
   มี 6 กลยุทธ์ที่สําคัญ ได้แก่ 

1) สร้างอตัลักษณ์ค่านิยมความรักภูเก็ตบนพ้ืนฐานของวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตทีด่งีาม
ของภูเก็ต   

2) สร้างเครือขา่ยความร่วมมือการพัฒนาสูม่าตรฐานของการท่องเที่ยว 
3) ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาแหล่งกิจกรรม การบริการ ความปลอดภัยโครงสร้าง

พ้ืนฐาน สู่มาตรฐานการทอ่งเท่ียว   
4) ส่งเสริมและพัฒนาการเชือ่มโยงการท่องเที่ยวทางทะเล 
5) พัฒนาคุณภาพอาหารปลอดภัย 
6) อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : “สร้างความเช่ือม่ันให้แก่นักท่องเท่ียวและประชาชน” มีเป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์ คือ   

1) สร้างความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชน 
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2) สร้างความพร้อมให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวในการเตรียมการรับมือกับภัย
ธรรมชาติและภัยพิบัติต่างๆ  

3) สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับภูเก็ตในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับโลก 
   มี 5 กลยุทธ์ที่สําคัญ ได้แก่ 

1) ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวภูเก็ตเชิงรุก ส่งเสริมขยายตลาดการท่องเที่ยวทั้งในและ
ต่างประเทศ (Road show) 

2) ส่งเสริมเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์ การบริการ การ
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

3) การบริหารจัดการ ระบบป้องกัน/เฝ้าระวังความเสี่ยงหรือวิกฤติการณ์การท่องเที่ยว 
การเตรียมความพร้อม และระบบช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทางทะเลที่มีมาตรฐาน 

4) ส่งเสริมภาคีความร่วมมือทุกภาคส่วนเพ่ือการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน 

5) ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างจิตสํานึกให้ชุมชน กลุ่มพลังมวลชน อาสาสมัครมีส่วนร่วม
ในการดูแลรักษาทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : “พัฒนาองค์กรให้สามารถรองรับการพัฒนาการท่องเท่ียวสู่
มาตรฐานสากล” มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ คือ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การพัฒนาคุณภาพสินค้า
และบริการ 

   มี 5 กลยุทธ์ที่สําคัญ ได้แก่ 
1) ส่งเสริมการมีกลไกความร่วมมือที่ดีในการทํางานร่วมกันในจังหวัดภูเก็ต  
2) สร้างบรรยากาศในการลงทุน  และส่งเสริมความร่วมมือจากองค์กรต่างประเทศ   
3) ส่งเสริม พัฒนาหน่วยงาน องค์กร บุคลากรให้มีสมรรถนะรองรับด้านการท่องเที่ยว     

และมีมาตรฐาน 
4) มีการพัฒนาคุณภาพ นวัตกรรมของสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวท่ีมีมาตรฐาน 

โดยในประเด็นยุทธศาสตร์ได้ให้ความสําคัญกับการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางการ
ท่องเท่ียว การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการสร้างงานสร้างอาชีพของประชาชนในพื้นที่  ให้อยู่ดีกินดีการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างจริงจังสู่ความย่ังยืน  รวมทั้งมาตรการการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของ
ประชาชนและนักท่องเที่ยว การบูรณาการดําเนินงานร่วมกับทุกภาคส่วน และกระบวนการชุมชนเข้มแข็ง 

 จากการพัฒนาที่ผ่านมา จังหวัดภูเก็ตได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือดําเนินการตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดแยกเป็นแต่ละด้านดังน้ี 
 

1.10.1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  จากการท่ีจังหวัดภูเก็ตมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วท้ังในส่วนของการ

ลงทุนภาคเอกชนในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และจํานวนนักท่องเที่ยวที่นิยมเดินทางเข้ามายังจังหวัดภูเก็ตอย่าง
ต่อเน่ืองทุกปี รวมทั้งการเคลื่อนย้ายประชากรเข้ามาทํางานในจังหวัดภูเก็ต นํามาซึ่งปัญหาและความต้องการด้าน
ต่าง ๆ ทั้งปัญหาที่เก่ียวเน่ืองมาจากภาคธุรกิจการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นเศรษฐกิจหลักของจังหวัด ปัญหาการพัฒนา
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โครงสร้างพ้ืนฐานในด้านต่างๆ เพ่ือให้สามารถรองรับการเจริญเติบโตของเมือง โครงการส่วนใหญ่จึงเน้นการพัฒนา
ปรับปรุงด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ให้กับประชาชน เช่นโครงสร้างพ้ืนฐานด้านนํ้า ด้านถนน 
เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ําอุปโภค-บริโภค ปัญหาน้ําท่วมขังและแก้ไขปัญหาการจราจร โครงการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการ
ท่องเที่ยว ก่อสร้างถนนเข้าสู่แหล่งท่องเท่ียว การปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน โครงการพัฒนาบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยวและบริการ โครงการสร้างความสัมพันธ์บ้านพ่ีสู่บ้านน้อง และ ITOP FORUM เพ่ือส่งเสริม
ศักยภาพของภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวระดับโลก การสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนจังหวัดภูเก็ต การสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า OTOP ให้มีมาตรฐานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งในปีที่ผ่านมาสามารถสร้างรายได้ให้กับ
จังหวัดไม่น้อยกว่า 1,300 ล้านบาท ทําให้เศรษฐกิจของจังหวัดมีการขยายตัว มีการกระจายรายได้สู่ประชาชน จาก
การส่งเสริมการท่องเที่ยวและเพ่ิมมาตรฐานของเมือง ทําให้นักท่องเที่ยวเพิ่มข้ึนจากปีที่ผ่านมาประมาณร้อยละ 25.77 
และมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเท่ียวในจังหวัดภูเก็ตเพ่ิมข้ึนร้อยละ 11.80 ค่าเฉลี่ยอัตราค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.98    

 ในส่วนของการพัฒนาเศรษฐกิจภาคการเกษตรหรือเก่ียวข้องกับการเกษตรได้มีโครงการ
พัฒนาศักยภาพเกษตรกรจังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้มีการต่อยอดองค์ความรู้เก่ียวกับการผลิตพืชและการบริหารจัดการ
ผลผลิตเพ่ือเพ่ิมคุณภาพแก่บุคลากรในจังหวัดภูเก็ต มีการรณรงค์การผลิตอาหารปลอดภัยเพ่ือส่งเสริมด้านการ
ท่องเท่ียว ทําให้เกษตรกรมีองค์ความรู้และขยายผลผลติไดม้ากข้ึน ขณะเดียวกันก็เป็นการลดรายจ่าย        เพ่ิมรายได้ 
ทําให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคมีความปลอดภัยจากสารเคมีและผลผลิตที่มีคุณภาพมากข้ึน มีการฝึกอบรมเกษตรกร
ชาวประมงและผูเ้พาะเลีย้งสัตว์นํ้าให้ไดร้ับความรู้ที่เน้นเรื่องมาตรฐานฟาร์ม COC มาตรฐานฟาร์ม GAP มากขึ้น ซึ่งจะ
เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจให้เข้มแข็งมากข้ึน นอกจากน้ีมีการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวเกษตร
เชิงอนุรกัษ์ เป็นการสร้างรายไดแ้ละความเข้มแขง็ทางเศรษฐกิจแก่ชมุชน โดยเฉพาะชุมชนท่องเท่ียวเกษตรเชิงอนุรักษ์ 
ซึ่งมี 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มท่องเท่ียวเกษตรเชิงอนุรักษ์ตําบลไม้ขาว กลุ่มท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์ตําบลป่าคลอก  กลุ่ม
ท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์ตําบลเชิงทะเล  กลุ่มท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์ตําบลราไวย์         กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตําบล
กมลา เป็นต้น  

  

ตารางแสดงจํานวนโครงการและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร : ด้านเศรษฐกิจ 

 

  1.10.2 การพัฒนาด้านสังคม 
เป็นโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะการพัฒนาด้าน

สาธารณสุข ซึ่งจังหวัดภูเก็ตมีเป้าหมายท่ีจะเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและเป็นศูนย์กลางด้าน 
Medical Hub การดําเนินการสําคัญที่ช่วยในการพัฒนาระบบสาธารณสุขและช่วยในเร่ืองของการพัฒนาคุณภาพ
ด้านการรักษาพยาบาล ได้แก่ การจัดซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต การจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์  
เครื่องให้ความอบอุ่นทารก  เครื่องตรวจสัญญาณชีพการทํางานของชีวิตและกระตุกหัวใจ  เครื่องกดนวดหัวใจ
อัตโนมัติ เครื่องวัดและติดตามความดันของน้ําในกะโหลกศีรษะ เป็นต้น เหล่าน้ีได้ช่วยในการเสริมสร้างความเป็น

ปี พ.ศ. โครงการ วงเงินงบประมาณ (บาท) สัดส่วนร้อยละ 
 2557 5 47,874,300 37.98 
2558 3 21,076,200 16.80 
2559 13 11,377,100 6.95 
2560 18 116,878,900 58.83 
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ศูนย์กลางการแพทย์ในฝั่งอันดามันของจังหวัดภูเก็ต เป็นศูนย์การแพทย์ที่ใช้ในการรักษาพยาบาลไม่เฉพาะ
ประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตเท่าน้ัน ยังรวมถึงประชาชนจากจังหวัดอื่นๆ เช่น พังงา กระบ่ี ระนองด้วย มีการดําเนิน
โครงการเพ่ือบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม โดยการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวเพ่ือเสริมเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่น มีการพัฒนาศักยภาพของผู้ป่วยทางเดินหายใจแบบครบวงจร ซึ่งช่วยในการพัฒนาคุณภาพของชีวิต
ประชาชนได้อย่างมาก  

 

ตารางจํานวนโครงการและงบประมาณท่ีไดรั้บจัดสรรแยกรายปี  ดา้นการพัฒนาสังคมและคณุภาพชีวิต 

ปี พ.ศ. โครงการ วงเงินงบประมาณ (บาท) สัดส่วนร้อยละ 
2557 5 47,874,300 37.98 
2558 3 21,076,200 16.80 
2559 3 11,377,100 6.95 
2560 3 18,100,000 9.11 

 

  1.10.3 การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 เป็นโครงการบริหารจัดการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลเพื่อส่งเสริมวิถีชีวิตของ

ชาวประมง และการพัฒนาแหล่งนํ้าธรรมชาติเพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งนํ้าได้อย่างยั่งยืน การป้องกัน
และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้ย่ังยืน การรักษาคุณภาพนํ้าป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ํา
เสียของชุมชน ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง การพังทลายของตล่ิง ซึ่งจังหวัดภูเก็ตมีแนวโน้มของการกัดเซาะชายฝ่ัง
เพ่ิมข้ึน การได้รับการจัดสรรงบประมาณด้านน้ีจะทําให้ปัญหาดังกล่าวได้รับการแก้ไขเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะการสร้าง
เข่ือนป้องกันตลิ่งในบริเวณที่เป็นจุดเสี่ยงต่างๆ นอกจากน้ียังมีการดําเนินการที่สําคัญท่ีจําเป็นสําหรับจังหวัดภูเก็ต
คือการปรับปรุงเตาเผาขยะติดเชื้อ ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์มากสําหรับเมืองท่องเที่ยวอย่างจังหวัดภูเก็ต เพราะ
จํานวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึนทุกปี การดําเนินการในโครงการพระราชดําริได้แก่ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมากจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีการดําเนินการป้องกันและ
ปราบปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มีการจัดสร้างปะการังเทียมเพ่ือเป็นการฟ้ืนฟู
ทรัพยากรทางทะเล และที่เป็นส่วนเสริมาคือเป็นการสร้างแหล่งดํานํ้าใหม่ขึ้นมาทําให้เป็นจุดขายด้านการท่องเที่ยว
อีกอย่างหน่ึง  

 

ตารางจํานวนโครงการและงบประมาณท่ีไดรั้บจัดสรรแยกรายปี  ดา้นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติฯ 
ปี พ.ศ. โครงการ วงเงินงบประมาณ  (บาท) สัดส่วนร้อยละ 
2557 2 21,401,500 16.98 
2558 3 15,885,000 12.67 
2559 3 36,912,000 22.57 
2560 4 35,234,300 17.74 

 

  1.10.4 การพัฒนาด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 
  โครงการส่วนใหญ่จะเน้นด้านเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยทั้งด้านสาธารณภัย 

อาชญากรรม การรักษาความมั่นคง การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของประชาชน มาตรการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ การฝึกอบรมบุคลากรด้านการเตือนภัย การ
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ปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องให้เพียงพอและทันสมัย ให้ทันต่อรูปแบบอาชญากรรมในปัจจุบัน 
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีโครงการที่สําคัญ ได้แก่ โครงการรักภูเก็ต ซึ่งเป็นการดําเนินการในส่วนของ
กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ มีการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้เกิดข้ึนในพื้นที่ 
โครงการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติของจังหวัดภูเก็ตเป็นการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจให้แก่นักเรียน นักศึกษา 
อาสาสมัคร และประชาชนทั่วไป ซึ่งถือว่าเป็นการดําเนินการที่สําคัญของจังหวัดภูเก็ต เน่ืองจากอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงต่อภัย
พิบัติทําให้เกิดความตระหนักและองค์ความรู้ในการปฏิบัติตนช่วงเวลาเกิดภัยพิบัติ เป็นต้น  

 

ตารางจํานวนโครงการและงบประมาณท่ีได้รบัจัดสรรแยกรายปี  ด้านการรกัษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 
ปี พ.ศ. โครงการ วงเงินงบประมาณ  (บาท) สัดส่วนร้อยละ 
2557 - - - 
2558 - - - 
2559 5 15,520,300 9.49 
2560 4 20,455,300 10.30    

  1.10.5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ       
  เป็นโครงการที่ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการจังหวัดแบบบูรณาการ ซึ่งการใช้จ่าย
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด ท้ังช่วยในการขับเคล่ือนแผนพัฒนาจังหวัดให้บรรลุเป้าหมาย สนองตอบต่อปัญหา
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ได้อย่างรวดเร็ว เช่น การดําเนินการประชุม กบจ .  การประชุม
คณะอนุกรรมการจัดทําแผนจังหวัด การมีส่วนร่วมของภาคีต่างๆ เป็นต้น  
 

ตารางจํานวนโครงการและงบประมาณท่ีไดรั้บจัดสรรแยกรายปี  ด้านการบริหารจัดการ 
ปี พ.ศ. โครงการ วงเงินงบประมาณ  (บาท) สัดส่วนร้อยละ 
2557 1 8,000,000 6.35 
2558 1 8,000,000 6.38 
2559 1 8,000,000 4.89 
2560 1 8,000,000 4.02 

 

ตารางแสดงผลการดําเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปี พ.ศ. 2559 
แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กจิกรรม 

งบรายจ่าย - รายการ งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ร้อยละของ
การเบิกจ่าย 

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 163,502,800 163,502,800 125,992,862
จังหวัดภูเก็ต 157,279,135 125,992,862 77%
ผลผลิต:การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 90,793,649 81,007,680 89%
1. โครงการขยายแนวเขตและปรับปรุงประปาเพ่ือรองรับการ
ขยายตัวด้านการท่องเที่ยว 

5,060,000 5,060,000 100%

2. โครงการอาคารปลอดภัย ประชาอุ่นใจ เพิ่มความเช่ือมั่นให้
นักท่องเที่ยว 

1,197,000 1,120,371 100%

3. โครงการป้องกันนํ้าท่วมเพ่ือแก้ไขปัญหาจราจร 28,558,759 28,558,515 100%
4. โครงการบริหารจัดการชายหาดแบบยั่งยืน 9,589,000 9,589,000 100%
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แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กจิกรรม 
งบรายจ่าย - รายการ งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย

งบประมาณ 
ร้อยละของ
การเบิกจ่าย 

5. โครงการจัดหาแหล่งน้ําดิบเพ่ือการอุปโภคบริโภคเพ่ือการ
ท่องเที่ยว 

9,200,000 5,980,000 65%

6. โครงการสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ระดบัโลก เพ่ือส่งเสริมให้ภูเก็ตเป็นศูนย์กลาง MICE 
CITY 

1,835,700 1,723,284 100%

 7. โครงการสัมพันธ์บ้านพ่ีสู่บ้านน้องและ ITOP FORUM 
(Inter-Island Tourism Policy Forum) เพ่ือส่งเสริมศักยภาพ
ของภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวระดับโลก 

5,121,590 3,216,170 63%

 8. โครงการปรบัปรุงแหล่งท่องเที่ยวนํ้าตก ร.6 5,430,000 1,086,000 20%
 9. โครงการปรบัปรุงถนนสายหลักสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 17,500,000 17,500,000 100%
 10. โครงการส่งเสริมพัฒนากลไกการตลาดผลิตภัณฑ์ (OTOP) 
เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว 

1,805,800 1,797,320 100%

 11. โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตและการตลาดอาหาร
ปลอดภัยสนับสนุนการท่องเที่ยว 

816,900 763,530 100%

 12. โครงการพัฒนาคุณภาพแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
เพ่ือเพ่ิมคุณภาพแรงงานและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน 

1,035,600 1,016,813 100%

 13. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพแก่บุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยวและการบริการด้านเตรยีมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน 

886,300 839,676 100%

 14. โครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.4025-ทช.ภก.3030 
เพ่ือแก้ไขปัญหาวิกฤติจราจร   

2,757,000 2,757,000 100%

ผลผลิต:การพัฒนาด้านสังคม 10,396,778 9,004,591 87%
 15. โครงการวัฒนธรรมสรรค์สร้างสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
จังหวัดภูเก็ต 

1,481,078 1,475,166 100%

 16. โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเทีย่วบูรณาการ
เอกลักษณ์ท้องถิ่น 

1,835,700 449,425 24%

 17. โครงการพัฒนาศักยภาพการบริการผู้ป่วยทางเดินหายใจ
แบบครบวงจร 

7,080,000 7,080,000 100%

ผลผลิต:การบรหิารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

31,961,008 12,526,638 39%

 18. โครงการจัดสร้างปะการังเทียมเพ่ือการฟื้นฟูทรัพยากรทาง
ทะเลและวิถีชีวิตของประชาชนจังหวัดภูเก็ต 

3,203,336 3,203,336 100%

 19. โครงการพัฒนาและปรับปรุงลําคลอง แหล่งนํ้า และ
ป้องกันตล่ิงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 

12,980,000 4,590,000 35%

 20. โครงการก่อสร้างดาดท้องคลอง คสล.คลองแสนสุข 15,777,672 4,733,302 30%
ผลผลิต:การรกัษาความมั่นคงและความสงบ 16,127,700 15,999,689 100%
 21. โครงการรักภูเก็ต 3,796,000 3,704,136 100%
 22. โครงการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติจังหวัดภูเก็ต 110,500 110,500 100%
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แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กจิกรรม 
งบรายจ่าย - รายการ งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย

งบประมาณ 
ร้อยละของ
การเบิกจ่าย 

 23. โครงการเสริมสร้างความมั่นคงจังหวัดภูเกต็ 1,964,100 1,927,980 100%
 24. โครงการภูเก็ตปลอดภัยเพ่ือส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว 6,343,100 6,343,100 100%
 25. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดภูเก็ต 3,914,000 3,913,972 100%
ผลผลิต:การบรหิารจัดการ 8,000,000 7,454,265 93%
 26. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจงัหวัดแบบบูรณาการ 8,000,000 7,454,265 93%

หมายเหตุ : จังหวัดภูเก็ตได้รับการจัดสรร 25 โครงการ วงเงิน 163,502,800 บาท  มีการใช้จ่ายเงินดงัน้ี  
   1. ใช้จ่ายจริง  จํานวน 26 โครงการ   157,279,135  บาท 
   2. สํานักงบประมาณโอนงบประมาณรายจ่าย 11 รายการ    2,605,200  บาท 

3. เงินเหลือจ่ายส่งคืนคลัง            3,618,465  บาท 
    รวมงบประมาณท้ังสิ้น (1+2+3)   163,502,800 บาท 
 
 
 
 
 

*************************** 


