
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน 
ไทยไปด้วยกัน จ.ภูเก็ต ครั้งที่ 1/2564

วันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมป่าตอง ชั้น 2 ศูนย์ ปภ.เขต 18 ภูเก็ต 



ระเบียบวาระที่ 1 

เรื่องที่ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ



ระเบียบวาระที่ 2 
เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ฯ

ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 63



ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพ่ือพิจารณา

พิจารณาความก้าวหน้า/การด าเนินงาน
ของคณะท างานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ฯ



ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพ่ือพิจารณา

1) คณะท างานด้านการท่องเที่ยว/เศรษฐกิจ
(ท่องเที่ยวกีฬาจังหวัด/เลขานุการ) 





1.การจัดระเบียบชายหาด 

ประเด็น : มีข้อเสนอขอขยายพ้ืนที่ตามประกาศจังหวัดภูเก็ต ฉบับที่1/2558 ลงวันที่ 2 เมษายน2558 

ก าหนดมาตรการบริหารจัดการชายหาดในเขตพ้ืนที่ จังหวัดภูเก็ต ได้ก าหนดให้มีพ้ืนที่ส าหรับประชาชนและ
นักท่องเท่ียวใช้ประโยชน์ร่วมกันในการปักร่มชายหาด ปูเบาะ เสื่อ ผ้าปู บริการหมอนวดชายหาด จากไม่เกินร้อยละ 
10 ของพื้นที่แต่ละหาด เป็นไม่เกินร้อยละ 50 โดยให้ผู้ประกอบการ รับผิดชอบดูแลรักษาความสะอาดของพ้ืนที่ 
และเสียค่าธรรมเนียมให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบที่กฎหมายก าหนด

การด าเนินการ : การเสนอขยายการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชายหาด 

ควรมีผู้ประกอบการ สมาคม ยื่นเสนอต่อประธานคณะกรรมการจัดระเบียบชายหาด
จังหวัดภูเก็ต (ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต) ตามค าสั่งภูเก็ตที่ 3126/2558 ลงวันที่ 
19 ตุลาคม 2558 เพ่ือพิจารณาให้คณะท างานขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน
ในระดับอ าเภอ เสนอความเห็นเพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไป
มติการประชุม 1/2564 : เห็นชอบให้คงการใช้พ้ืนที่ชายหาด ในการใช้ประโยชน์ ร่ม เตียง และ

บริการนวด ในสัดส่วน 10% อย่างเดิม เนื่องจากมีความคิดเห็นที่หลากหลายในพ้ืนที่ ยังไม่สามารถสรุปได้ และ
หากผู้ประกอบการต้องการขอขยายพ้ืนที่ ก็ให้เสนอเรื่องตามขั้นตอนต่อคณะกรรมการจัดระเบียบชายหาดต่อไป



ประเด็น : ความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยว การฉ้อโกงนักท่องเที่ยว จ านวนเจ้าหน้าที่ อปพร . 

เจ้าหน้าที่อาสาสมัครในการดูแลด้านความปลอดภัยในแหล่งท่องเท่ียว รวมทั้ง
ความปลอดภัยทางถนน การแก้ไขปัญหาการช ารุดของถนนบริเวณ
รอยต่อระหว่างเทศบาลต าบลกะรนกับเทศบาลต าบลฉลอง ซึ่งมีการ
เสนอให้มีการขยายถนนบริเวณดังกล่าวเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

การด าเนินการ : ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการเพ่ือเตรียมความพร้อมในการดูแลและ

สร้างความเชื่อม่ันด้านความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว เช่น ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 18 
ภูเก็ต สถานีต ารวจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ต ารวจภูธรจังหวัดภูเก็ต  ที่ท าการปกครองอ าเภอ 3 อ าเภอ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต (ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดภูเก็ต) ศรชล ฯลฯ

2.ความเชื่อมั่นและความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว 



มติการประชุม 1/2564 : 
1) ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 18 ภูเก็ต 

มีทรัพยากรกู้ภัยและเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ ส าหรับเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ และใช้เป็นสถานที่ซ่อมบ ารุง
เก็บรักษา เครื่องจักรกลสาธารณภัย เม่ือเกิดภัยพิบัติ ในภาวะฉุกเฉินสามารถออกปฏิบัติการให้การช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์
ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่เขตรับผิดชอบได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ในพ้ืนที่รับผิดชอบ ทั้ง 5 จังหวัด (ระนอง พังงา 
ภูเก็ต กระบี่ และตรัง) และในสภาวะปกติ สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้การใช้งานเครื่องจักรกล ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
เครือข่ายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน และนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทย
และต่างประเทศ และเสริมสร้างขีดความสามารถในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพ

2) ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต 
โครงการเพ่ิมศักยภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรม การเตรียมพร้อมรับมือภัยสึนามิ

แบบบูรณาการ เพ่ือด าเนินการติดตั้งป้ายเตือนภัยสึนามิ 3 ภาษา และอุปกรณ์อื่นๆในพ้ืนที่เสี่ยง ทั้ง 3 อ าเภอ
ในจังหวัดภูเก็ต มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันให้กับประชาชน และนักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและต่างประเทศ 
และเสริมสร้างขีดความสามารถในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพ  



3) ผลักดันให้เกิดโครงการจัดซื้อเรือตรวจการณ์/เรือดับเพลิง/เรือพยาบาล เพื่อส่งเสริมศักยภาพความ
ปลอดภัยทางน้ า โดยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตตั้งงบประมาณด าเนินการ พร้อมบูรณาการกับ
ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และศรชล. 

4) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ชายหาด จัดให้มีการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว เช่น 
Life guard และมีการฝึกซ้อมอย่างสม่ าเสมอ

5) ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต มีภารกิจใน
การอ านวยความสะดวกและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งปัจจุบันมีจุดให้บริการ 
จ านวน 4 จุด ได้แก่ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ป้อมต ารวจท่องเที่ยวป่าตอง ส านักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดภูเก็ต และท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง



ประเด็น : ปัจจุบันจังหวัดภูเก็ตมีรถแท็กซี่มิเตอร์ จ านวน 255 คัน รถยนต์บริการ (ป้ายเขียว) จ านวนกว่า 

4,900 คัน โดยรถแท็กซี่มิเตอร์ มีการก าหนดอัตรา 2 กิโลเมตรแรก 50 บาท กิโลเมตรต่อไปกิโลเมตรละ 12 บาท 
และรถยนต์บริการ (ป้ายเขียว) ใช้วิธีการตกลงราคา อาจส่งผลให้ปัญหาการขัดแย้งได้ ทั้งนี้การจดทะเบียนรถแท็กซี่
มิเตอร์ ก าหนดไว้ว่าเป็นรถอายุไม่เกิน 2 ปี จึงเป็นปัญหาในการจดทะเบียนส าหรับรถยนต์บริการ (ป้ายเขียว) เป็นรถ
แท็กซี่มิเตอร์
การด าเนินการ : 

1. การจดทะเบียนส าหรับรถยนต์บริการ (ป้ายเขียว) เป็นรถแท็กซี่มิเตอร์ไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจาก

รถยนต์บริการที่มีลักษณะและอายุรถไม่เป็นไปตามท่ีกฎกระทรวงก าหนด จึงไม่สามารถน ามาจดทะเบียนรถแท็กซี่มิเตอร์ได้ 
2. เรื่องอัตราค่าโดยสาร ส านักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตร่วมกับต ารวจภูธรจังหวัดภูเก็ต จัดท าโครงการPHUKET 

SMART MOBILITY ด้านการขนส่งด้วยรถสาธารณะ โดยได้จัดท าแอปพลิเคชั่น ชื่อ Hello Phuket และเปิดโอกาสให้รถ
ป้ายเขียวสามารถเข้าร่วมใช้แอปพลิเคชั่นได้และให้ใช้อัตราค่าโดยสารเดียวกันกับรถแท็กซี่มิเตอร์ซ่ึงเป็นกฎหมายก าหนด

3.การจัดระเบียบรถแท็กซี่ รถรับจ้างและการจัดระบบบริการขนส่งสาธารณะ 



มติการประชุม 1/2564
1) ส านักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตร่วมกับต ารวจภูธรจังหวัดภูเก็ต จัดท าโครงการPHUKET SMART MOBILITY 

ด้านการขนส่งด้วยรถสาธารณะ โดยได้จัดท าแอปพลิเคชั่น ชื่อ Hello Phuket และเปิดโอกาสให้รถป้ายเขียวสามารถ
เข้าร่วมใช้แอปพลิเคช่ันได้และให้ใช้อัตราค่าโดยสารเดียวกันกับรถแท็กซี่มิเตอร์ซึ่งเป็นกฎหมายก าหนด 

2) ส านักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตรณรงค์ให้ภาคเอกชนมีรถแท็กซี่วีไอพี (รถไฟฟ้า) ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบรถ
แท็กซี่ให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยชุดแรกจะมีจ านวน 10 คัน ไว้บริการนักเท่ียวเม่ือเปิดการท่องเท่ียว 



ประเด็น : มีการเสนอให้ขยายเปิดปิดสถานบันเทิงจากเวลา 

01.00 น. เป็นเวลา 04.00 น. ในพ้ืนที่แหล่งท่องเท่ียวที่มีกลุ่มผู้ใช้
บริการเป็นชาวต่างชาติ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

การด าเนินการ : การเสนอขยายเวลาเปิดปิดสถานบันเทิง ควรมีผู้ประกอบการ สมาคม ยื่นเสนอ

ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เพื่อเสนอต่อกระทรวงมหาดไทยในการพิจารณาตามกฎกระทรวงก าหนดวันเวลา
เปิดปิดของสถานบริการ พ.ศ. 2557 ต่อไป

4.การจัดระเบียบสถานบริการ/สถานบันเทิง 

มติการประชุม 1/2564 : เห็นชอบให้คงแนวทางปฏิบัติเดิม เนื่องจากที่ผ่านเคยมีการเสนอขอ

ขยายเวลาเปิดปิดสถานบริการหลายครั้ง แต่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาล โดยมีข้อสังเกตว่าไม่สามารถ
กระท าในพื้นที่ใดพ้ืนที่หนึ่งโดยเฉพาะได้



ประเด็น : การดัดแปลงรถยนต์ขนาดเล็กให้เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดเพ่ือน าไปใช้

ในการท่องเที่ยวในชุมชน การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและการเชื่อมโยง
การท่องเท่ียวจากแหล่งท่องเท่ียวส าคัญไปสู่การท่องเที่ยวชุมชนอย่างทั่วถึง

การด าเนินการ : ปัจจุบันมีการน ารถที่มีลักษณะแบบรถโพถ้องมาจดทะเบียน

ใช้งานทั้งในรูปแบบรถโดยสารประจ าทาง และรถโดยสารไม่ประจ าทาง (เช่าเหมาน าเที่ยว) 
ได้แก่ รถโดยสารประจ าทาง จ านวน 11 เส้นทาง โดยมีจ านวนรถ 254 คัน และรถโดยสาร
ไม่ประจ าทาง จ านวน 22 ราย โดยมีรถจ านวน 36 คัน ทั้งนี้การจะน ารถดังกล่าวมาใช้
ในการจะทะเบียนจะขึ้นอยู่กับความต้องการในการใช้ของผู้ประกอบการขนส่ง

5.การดัดแปลงรถยนต์ขนาดเล็กให้เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด 

มติการประชุม 1/2564 : ส านักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตสามารถรับจด

ทะเบียน
รถโพถ้องเป็นรถโดยสารสาธารณะได้ หากมีผู้ประกอบการที่ต้องการจดทะเบียน และ
ผู้ประกอบการควรดูแลรถให้อยู่ในสภาพดีและตกแต่งให้สวยงามเพ่ือเป็นเอกลักษณ์ของ
รถโดยสารในจังหวัดภูเก็ต



6.การขับเคลื่อนให้มีศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติในจังหวัดภูเก็ต

ประเด็น : ปัจจุบันมีพ้ืนที่ซึ่งกรมธนารักษ์ได้อนุญาต

ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยมี
ข้อเสนอในการใช้พ้ืนที่ดังกล่าว 3 รูปแบบ ได้แก่ 

1) ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ 
2) Sport Complex 
3) วิทยาลัยกีฬานานาชาติและเก็บตัวนักกีฬา

การด าเนินการ : ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มีหนังสือที่ กก 0203/105 ลงวันที่ 12 

มกราคม 2564 แจ้งความคืบหน้าแผนงานโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬานานาชาติ โดยมอบหมายการกีฬาแห่งประเทศไทย 
ใช้พื้นที่ราชพัสดุแปลงดังกล่าว เพื่อใช้ในการก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬานานาชาติ อันดามัน จังหวัดภูเก็ต (Andaman 
International Sports Complex and Training Center, Phuket Thailand) โดยมีแผนการด าเนินงาน ดังนี้




1) งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การกีฬาแห่งประเทศไทย มีแผนจะด าเนินการจัดท ารั้วรอบพื้นที่ และป้าย
ชื่อโครงการฯ 
2) งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การกีฬาแห่งประเทศไทย มีแผนจะด าเนินการจ้างออกแบบก่อสร้างศูนย์ฝึก
กีฬานานาชาติ อันดามัน จังหวัดภูเก็ต (Andaman International Sports Complex and Training Center, Phuket
Thailand) และจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้ ผลกระทบ และความคุ้มค่าการก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬานานาชาติ อันดามัน 
จังหวัดภูเก็ต (Andaman International Sports Complex and Training Center, Phuket Thailand) 
3) งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2568 การกีฬาแห่งประเทศไทยมีแผนจะด าเนินการก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬา
นานาชาติ อันดามัน จังหวัดภูเก็ต
ทั้งนี้ ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้มีหนังสือแจ้งความจ าเป็นที่จะขอใช้พื้นที่ราชพัสดุแปลงดังกล่าวถึง
กรมธนารักษ์ด้วยแล้ว

มติการประชุม 1/2564 : จะมีการด าเนินการจัดให้มีการก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬานานาชาติ อันดา

มัน จังหวัดภูเก็ต (Andaman International Sports Complex and Training Center, Phuket
Thailand) ตามแผนการด าเนินงานของการกีฬาแห่งประเทศไทย ในส่วนของการสร้างศูนย์ประชุมนานาชาติ 
ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) จะมีการหารือกับผู้บริหารและจะแจ้งผลให้ทราบอีก
ครั้ง 



7.การขอความร่วมมือส่วนราชการทั่วประเทศมาจัดประชุมสัมมนาในจังหวัดภูเก็ต 

ประเด็น : เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ส่งผลกระทบต่อการเดินทางมา

ท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียว อัตราการเข้าพักและรายได้จากการท่องเท่ียวลดลง

การด าเนินการ : จังหวัดภูเก็ตได้น าเสนอในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่             

ครั้งที่ 3/2563 เม่ือวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ณ จังหวัดภูเก็ต และให้ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตติดตาม    
เรื่องดังกล่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ต่อไป 

มติการประชุม 1/2564 : ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต ได้มีการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบข่าวผ่าน

สื่อต่างๆไปแล้ว รวมทั้งการสร้างความเชื่อมั่นความปลอดภัยและความสวยงามของจังหวัดภูเก็ตผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ 
และเม่ือสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคโควิด-19 คลี่คลายลงไป จะมีการประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือ
และเชิญชวนทุกภาคส่วนในการจัดประชุมสัมมนาในจังหวัดภูเก็ตต่อไป 

ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) จัดโครงการประชุมเมืองไทย ปลอดภัยกว่า เพ่ือกระตุ้นการ
จัดประชุมสัมมนา โดยสนับสนุนเงินให้ผู้ที่จัดการประชุม จ านวน 15,000 - 30,000 บาท ต่อครั้ง ตามเงื่อนไขของโครงการ



ประเด็น : ปัจจุบันนอกจากการท่องเท่ียวกระแสหลัก จังหวัดภูเก็ตยังมีการท่องเที่ยว

ในรูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งถือเป็นอีกรูปแบบการท่องเท่ียว ที่ได้รับความสนใจจาก
นักท่องเที่ยวที่ต้องการเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมของชุมชน อย่างไรก็ตามในปัจจุบันยังขาด
การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์อย่างจริงจัง ท าให้นักท่องเที่ยวยังไม่สามารถเข้าถึงและรับรู้
กิจกรรมการท่องเท่ียวดังกล่าว

การด าเนินการ : ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต ได้มีหนังสือ

จังหวัดภูเก็ต ที่ ภก 0004/ว 626 ลงวันที่ 25 มกราคม 2564 ไปยังส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดภูเก็ต องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 18 
หน่วยงาน เพ่ือร่วมประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวในชุมชนในพื้นที่ต่างๆท่ีรับผิดชอบ

8.การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยชุมชน 



 มติการประชุม 1/2564 : 
เทศบาลต าบลศรีสุนทร จะจัดท าโครงการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ แผนที่แสดงเส้นทางท่องเที่ยวต าบลศรี

สุนทร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวต าบลศรีสุนทรให้เป็นที่รู้จัก เพ่ือให้
นักท่องเท่ียวทราบถึงเส้นทางและเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียวได้มากขึ้น เพ่ือเป็นการสร้างอัตลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวต าบล
ศรีสุนทร

องค์การบริหารส่วนต าบลเทพกษัตรี จะจัดท าโครงการประชาสัมพันธ์งานองค์การบริหารส่วนต าบลเทพกษัตรี 
เพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นการประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวโดยชุมชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองป่าตอง จัดกิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้แก่ 1. ถนนสีรุ้งเพ่ือสร้างจุดเช็คอิน 2. ผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว 3. เปิดพ้ืนที่เพ่ือสร้างอาชีพ สร้างรายได้ (หรอยริมเล season 2)

ส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวัดภูเก็ต ได้มีการรวบรวมข้อมูลชุมชนท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตจ านวน 15
ชุมชน และปัจจุบันอยู่ระหว่างการร่วมพัฒนาชุมชนท่องเท่ียวเกาะมะพร้าวร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง



ประเด็น : เพ่ือเป็นการช่วยเหลือประชาชนให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น และ

กระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยในพ้ืนที่ ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาใช้จ่ายในจังหวัด
ภูเก็ตมากขึ้น

การด าเนินการ : ส านักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตร่วมกับส านักงาน

การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต เตรียมจัดโครงการมหกรรมอาหารทะเลและ
การกีฬา โดยกระจายในหลายพ้ืนที่ของจังหวัดภูเก็ตเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว
และกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้กับ

9.การส่งเสริมการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต



มติการประชุม 1/2564: 
1. โครงการมหกรรมอาหารทะเลและการกีฬา (Seafood & Sport Festival) 

ส านักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตร่วมกับส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต เตรียมจัดโครงการ
โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 

1) จัดงานแสดงและจ าหน่ายสินค้าอาหารทะเลและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต 
จ านวน 20 ครั้งๆละ 900,000.- บาท รวม 18,000,000.-บาท (ส านักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต)

2) จัดงานมหกรรมกีฬาเชิงการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต จ านวน 20 ครั้งๆละ 500,000.-บาท รวม 
10,000,000.-บาท (ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต)

ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และส านักงานการ
ท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดภูเก็ตได้จัดท าแผนการจัดกิจกรรมกีฬาเพ่ือการท่องเที่ยวในบริเวณสถานที่จัดงานมหกรรม
อาหารทะเลและการกีฬาที่สอดคล้องกับส านักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต



2. โครงการมหกรรมอาหารและกีฬา (Gastronomy & Sport Festival)
ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ตร่วมกับส านักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต (หน่วยงานรับผิดชอบหลัก)

เตรียมจัดโครงการมหกรรมอาหารและกีฬา (Gastronomy & Sport Festival) โดยมีกิจกรรมดังนี้
1) จัดงานแสดงและจ าหน่ายสินค้าอาหาร และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวจ านวน 6 คร้ังๆละ 1,200,000

บาท รวม 7,200,000 บาท (ส านักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต)
2) จัดมหกรรมกีฬาเชิงการท่องเที่ยว จ านวน 6 ครั้งๆละ 600,000 บาท รวม 3,600,000 บาท (ส านักงานการ

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต) ซึ่งโครงการฯ ได้ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัด
ภูเก็ต (ก.บ.จ.ภูเก็ต) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 และส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
ภูเก็ตได้จัดท าแผนการจัดกิจกรรมกีฬาเพ่ือการท่องเที่ยวในบริเวณสถานที่จัดงานมหกรรมอาหารทะเลและการกีฬาที่
สอดคล้องกับส านักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต



3. โครงการเทศกาลอาหารพื้นเมืองของดีชาวภูเก็ต(หรอยริมเล) 
เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต ส านักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน โดยจัดเทศกาลอาหาร จ านวน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 
26 - 28 กุมภาพันธ์ 2564 ณ บริเวณสะพานหิน คร้ังที่ 2 ระหว่างวันที่ 19 - 21 มีนาคม 2564 ณ บริเวณ
ชายหาดป่าตอง ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 10 – 12 เมษายน 2564 ณ บริเวณลากุน่าโกรฟ ชายหาดบางเทา
4. ตลาดนัดพาณิชย์รวมใจสู้ภัยโควิด โดยส านักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต จ านวน 7 ครั้ง ครั้งแรกจัดที่
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 9 - 10 กุมภาพันธ์ 2564 โดยจะจัดต่อเนื่องทุกเดือน เพ่ือลด
ค่าครองชีพให้กับประชาชน
5. การจ าหน่ายเนื้อหมูธงฟ้าราคาประหยัด โดยร่วมมือกับผู้ประกอบการลดราคาเนื้อหมู ที่ร้าน
ซุปเปอร์ชีพ และซีพีเฟรชมาร์ท ทุกสาขา ระหว่างวันที่ 8 - 14 กุมภาพันธ์ 2564



ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพ่ือพิจารณา

2) คณะท างานด้านเกษตร อุตสาหกรรม
(เกษตรจังหวัด/เลขานุการ) 



ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดภูเก็ต

ความก้าวหน้าผลการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดภูเก็ต 
ด้านเกษตรและอุตสาหกรรม



ประเด็นปัญหาความเดือนร้อนและความจ าเป็นเร่งด่วนด้านเกษตร อุตสาหกรรม ของจังหวัดภูเก็ต 

ประเด็น/ปัญหา กิจกรรม/โครงการ

- เกษตรกร/ประชาชนได้รับผลกระจาก COVID-19   

- ด้านเศรษฐกิจ 

- มีผู้ว่างงาน และไม่มีอาชีพ

- พื้นที่ท าการเกษตรมีจ านวนจ ากัด ผลผลิตด้าน

การเกษตรไม่เพียงพอ ต้องน าเข้าผลผลิตด้าน

การเกษตร 

- ขาดแหล่งอาหารในชุมชน ท้องถิ่น และเมือง

- ขาดการจัดการด้านดินปุ๋ย การผลิตปุ๋ยชีวภาพ

- พัฒนาช่องทางการตลาด เช่น ตลาดชุมชน ตลาด

เกษตรปลอดภัย

1. ผลการพิจารณาของคณะกรรมการใช้จ่ายเงินกู้
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เพื่อการฟื้นฟู

เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน งบประมาณ 3,353,600 บาท (ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดภูเก็ต) ซ่ึงขณะนี้อยู่

ระหว่ำงกำรพิจำรณำของส ำนักงบประมำณเป็นโครงกำรที่ผ่ำนควำมเห็นชอบภำยใต้แผนงำนฟื้นฟู

เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน (แผนงำนที่ 3.2) ของจังหวัดภูเก็ต ซ่ึงมี 2 กิจกรรม ดังนี้

1.1 ส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำเกษตรและสร้ำงควำมมั่นคงทำงอำหำรตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

งบประมำณ 2,538,000 บำท

1.2 ยกระดับกำรผลิตพืชเศรษฐกิจเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มสนับสนุนกำรท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต งบประมำณ 

815,600 บำท

2. พัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดแพะนม แพะเนื้อ เพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและ

ชุมชนจังหวัดภูเก็ต งบประมาณ 5,362,800 บาท (ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต) 

3. ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกชุมชนเพื่อบริโภคและเชื่อมโยงการตลาด งบประมาณ 2,715,000 บาท

(ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต)

4. ส่งเสริมธนาคารปูม้าโดยชุมชนมีส่วนร่วม งบประมาณ 1,500,000 บาท (สนง.ประมงจังหวัด

ภูเก็ต)

ผลความก้าวหน้าการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จ.ภูเก็ต ด้านเกษตรและอุตสาหกรรม (เพิ่มเติม)



ประเด็นปัญหาความเดือนร้อนและความจ าเป็นเร่งด่วนด้านเกษตร อุตสาหกรรม ของจังหวัดภูเก็ต 

ประเด็น/ปัญหา กิจกรรม/โครงการ

- เกษตรกร/ประชาชนได้รับผลกระจาก 

COVID-19   
- ด้านเศรษฐกิจ 

- มีผู้ว่างงาน และไม่มีอาชีพ
- พื้นที่ท าการเกษตรมีจ านวนจ ากัด ผลผลิตด้านการ 

เกษตรไม่เพียงพอ ต้องน าเข้าผลผลิตด้านการเกษตร 

- ขาดแหล่งอาหารในชุมชน ท้องถิ่น และเมือง
- ขาดการจัดการด้านดินปุ๋ย การผลิตปุ๋ยชีวภาพ

- พัฒนาช่องทางการตลาด เช่น ตลาดชุมชน ตลาด
เกษตรปลอดภัย

2. ผลการพิจารณาเห็นชอบจากการประชุม ก.บ.จ. เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 63

โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ตด้วยแนวคิด City of Gastronomy (ส ำนักงำนพัฒนำ
ชุมชนจังหวัดภูเก็ต)  กิจกรรมส่งเสริม พัฒนำ และยกระดับกำรผลิตผักเหมียงคุณภำพภำยใต้

เทคโนโลยีและนวัตกรรม จังหวัดภูเก็ต งบประมำณ 5 ล้ำนบำท มี 7 กิจกรรม 

ผลความก้าวหน้าการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดภูเก็ต 
ด้านเกษตรและอุตสาหกรรม (เพิ่มเติม)

1) ส่งเสริมการปลูกผักเหมียงเชิงการค้า (จ านวน 550 ไร่) งบประมาณ 3,600,000 บาท
2) พัฒนาฝึกทักษะอาชีพทางด้านการผลิตผักเหมียงคุณภาพ (23 ราย) งบประมาณ 250,000 บาท
3) จัดท าแปลงต้นแบบการผลิตผักเหมียงคุณภาพ (จ านวน 15 แปลง) งบประมาณ 700,000 บาท
4) ประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและการตลาด (จ านวน 50 ราย) งบประมาณ 150,000 บาท
5) จัดท าบรรจุภัณฑ์ (สต๊ิกเกอร์ และบรรจุภัณฑ์ งบประมาณ 150,000 บาท
6) จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ งบประมาณ 100,000 บาท
7) การติดตามประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงานโครงการ งบประมาณ 50,000 บาท 

การเตรียมความพร้อม  มีการวางแผนบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในระดับจังหวัดและอ าเภอ  เพื่อจัดเตรียมพื้นที่
และกลุ่มเป้าหมายที่มีความต้องการในการผลิตผักเหมียง ซึ่งเป็นเกษตรกรที่ปลูกอยู่เดิมแต่มีความต้องการเพิ่ม
พื้นที่ปลูก และเกษตรกรที่มีความสนใจและมีพื้นที่รองรับ
หมายเหตุ :  อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาอนุมัติ



ประเด็นปัญหาความเดือนร้อนและความจ าเป็นเร่งด่วนด้านเกษตร อุตสาหกรรม ของจังหวัดภูเก็ต 

ประเด็น/ปัญหา กิจกรรม/โครงการ

- เกษตรกร/ประชาชนได้รับผลกระจาก COVID-19   

- ด้านเศรษฐกิจ 

- มีผู้ว่างงาน และไม่มีอาชีพ

- พื้นที่ท าการเกษตรมีจ านวนจ ากัด ผลผลิตด้าน

การเกษตรไม่เพียงพอ ต้องน าเข้าผลผลิตด้าน

การเกษตร 

- ขาดแหล่งอาหารในชุมชน ท้องถิ่น และเมือง

- ขาดการจัดการด้านดินปุ๋ย การผลิตปุ๋ยชีวภาพ

- พัฒนาช่องทางการตลาด เช่น ตลาดชุมชน ตลาด

เกษตรปลอดภัย

3.โครงการที่ได้ รับงบประมาณและด าเนินการแล้ว ภำยใต้ พ.ร.ก. ให้อ ำนำจ

กระทรวงกำรคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหำ เยียวยำ และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับ
ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 พ.ศ. 2563

โครงการส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพเกษตรผสมผสานโดยจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ า
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (งบประมำณ 2,177,000 บำท)เป้ำหมำยเกษตรกร 250 รำย  

พ้ืนท่ี 1,250 ไร่  มี 3กิจกรรม ดังนี้

1) กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรใช้สำรอินทรีย์ชีวภำพชุมชน  1,247,000 บำท

2) กำรก่อสร้ำงโรงเรือนศูนย์เรียนรู้กำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภำพชุมชน(ต้นแบบ) 715,440 
บำท

3) กำรก่อสร้ำงแหล่งน้ ำในไร่นำเกษตรกรแบบมีส่วนร่วม  214,560 บำท

กิจกรรมท่ี 1  และ 2 อยู่ระหว่ำงกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
กิจกรรมท่ี 3 ยังไม่ได้ด ำเนินกำร

ผลความก้าวหน้าการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดภูเก็ต 
ด้านเกษตรและอุตสาหกรรม (เพิ่มเติม)



ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพ่ือพิจารณา

3) คณะท างานด้านสังคม/คุณภาพชีวิต
(พมจ./เลขานุการ) 



ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต

รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน
ของคณะท างานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดภูเก็ต 

(คณะท างานด้านสังคมและคุณภาพชีวิต)



จากการประชมุคณะท างานด้านสงัคมและคณุภาพชีวิต ใน
คณะท างานขบัเคล่ือนไทยไปด้วยกนั จงัหวดัภเูกต็
ครัง้ท่ี ๑/๒๕๖๓ เม่ือวนัจนัทรท่ี์ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ  ห้องประชมุเกาะมะพร้าว 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภเูกต็ 
ท่ีประชมุมีมติดงัน้ี 



สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรสัโคโรน่า – 2019 มี
ผลกระทบในวงกว้างไปทัว่โลก และทกุจงัหวดัในประเทศไทย โดยเฉพาะ
จงัหวดัภเูกต็ ซ่ึงถือเป็นจงัหวดัท่ีได้รบัผลกระทบอย่างหนัก เน่ืองจาก
รายได้หลกัของจงัหวดัภเูกต็ มาจากธรุการท่องเท่ียวและธรุกิจท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัการท่องเท่ียว  ประชากรวยัแรงงานทัง้ในระบบและนอก
ระบบ ต่างได้รบัผลกระทบ โดยเฉพาะปัญหาจงัหวดัภเูกต็ ซ่ึงท่ีประชมุได้
สรปุประเดน็ปัญหาท่ีได้รบัผลกระทบ ตามล าดบัความส าคญั  9 ประเดน็  
พร้อมก าหนดหน่วยงานเจ้าภาพหลกั ท่ีรบัผิดชอบ ในการวิเคราะหแ์นว
ทางการแก้ไขปัญหาแต่ละประเดน็ ดงัน้ี 



ล าดับ ประเด็นปัญหา เจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรอง
๑ การว่างงาน รายได้ไม่เพียงพอ กับ

การด ารงชีพ 

ส านักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต - ส านักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต  

- ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงงาน

จังหวัดภูเก็ต

๒ การเฝ้าระวังการระบาดของ Covid 

– 19 รอบที่ 2

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด

ภูเก็ต

-ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต 

-ต ารวจภูธรจังหวัดภูเก็ต 

-ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต 
-ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดภูเก็ต

๓ หนี้สินนอกระบบ ส านักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต -ส านักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ และ

ช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี

จังหวัดภูเก็ต  

-ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดภูเก็ต  

-ต ารวจภูธรจังหวัดภูเก็ต



ล าดับ ประเด็นปัญหา เจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรอง

๔ การบริการด้าน

สาธารณสุขไม่เพียงพอ

รองรัประชาชน

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ไม่มี

๕ กลุ่มเปราะบางขอความ

ช่วยเหลือ

ส านักงานพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

ภูเก็ต

-หน่วยงานสังกัดกระทรวง พม.ในจังหวัด ( ศูนย์

คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดภูเก็ต  ศูนย์พัฒนาการ

จัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต บ้านพักเด็กและ

ครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ส านักงานเคหะชุมชน

ภูเก็ต)  
-ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

ภูเก็ต  

-ส านักงานพัฒนาชุมชน 

-องค์กรปกครองวนท้องถิ่นทุกแห่ง



ล าดับ ประเด็นปัญหา เจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรอง

๖ ปัญหาประชากรแฝง ที่ท าการปกครองจังหวัดภูเก็ต

๗ ผลกระทบจาก Covid – 19 ดา้น
การศกึษา

ส านกังานศกึษาธกิารจงัหวดั
ภเูกต็

-

๘ ปญัหาอาชญกรรม (เกีย่วกบั
ทรพัย)์ / ยาเสพตดิ 

ต ารวจภธูรจงัหวดัภเูกต็ -

๙ การใชน้ ้าเพือ่การอุปโภคบรโิภค
มไีมเ่พยีงพอ 

การประปาสว่นภมูภิาคสาขา
ภเูกต็

-



ส านักงานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดัภเูกต็ เลขานุการในคณะท างาน
ดา้นสงัคมและคณุภาพชวีติ ประมวลสรปุภาพรวมการแกไ้ขปญัหาทีไ่ดร้บัผลกระทบจาก
สถานการณ์ Covid – 19 พรอ้มผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั  แต่ละประเดน็ ดงัน้ี

แนวทางการพัฒนา ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั
- จ้างงาน/ส่งเสริมการมีงานท า

- พัฒนาทกัษะด้านอาชีพ

- รับและพจิารณาวินิจฉัยค าร้อง ให้แก่ลูกจ้างที่

ถูกเลิกจ้าง และไม่ได้รับสิทธิตามกฎหมาย

คุ้มครองแรงงาน

- ผู้ว่างงาน /แรงงานนอกระบบได้รบัการจ้างงาน  

-วยัแรงงานได้รบัการพฒันาทกัษะอาชีพท่ีเหมาะสม 
ตามบริบทของจงัหวดั

-- ลูกจ้างท่ีย่ืนค าร้องได้รบัการช่วยเหลือให้ได้รบัสิทธิ

๑. การว่างงาน รายได้ไมเ่พียงพอต่อการด ารงชีพ 



แนวทางการพัฒนา ผลที่คาดว่าจะได้รับ

-ประสานให้สถานบริการสาธารณสุขทุกประเภท ได้แก่ 
โรงพยาบาลภาครฐัและเอกชน รพ.สต. ด าเนินการเฝ้าระวงั
ป้องกนัควบคมุโรคติดเช้ือโคโรนาไวรสั 2019 และ สุ่มตรวจ
เช้ือโควิด19 เมือ่เข้าเกณฑต์ามนิยาม กรมควบคมุโรค

- ประสานทีมเฝ้าระวงัสอบสวนโรค เพื่อเข้าไปด าเนินการ
คดักรอง เกบ็ตวัอย่างส่งตรวจเช้ือโควิด 19 ตามนิยามกรม
ควบคมุโรค  พรอ้มทัง้ให้ค าแนะน าในการปฏิบติัตวั แก่ผู้
ต้องกกัต่างด้าว

- สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งในจังหวัดภูเกต็มี

มาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคตดิเชือ้โคโรนา

ไวรัส 2019

- ผู้ต้องกักต่างด้าวได้รับการเฝ้าระวังสอบสวนโรค 

โดยด าเนินการคัดกรอง เกบ็ตัวอย่างส่งตรวจเชือ้โค

วิด 19 พร้อมทัง้ให้ค าแนะน าในการปฏบิัตติวั แก่ผู้

ต้องกักต่างด้าว

๒. การเฝ้าระวงัการระบาดของ Covid – 19 รอบสอง
สนง.สาธารณสุขจงัหวดัภเูกต็ ไดส้รุปสาเหตุทีท่ าใหม้กีารระบาดของ Covid – 19 รอบสอง ดงันี้ 
1. การลกัลอบน าแรงงานตา่งดา้วเขา้มาในพืน้ที ่โดยผดิกฎหมายและไมผ่า่นกระบวนการคดักรองโรค
2. การหาสถานทีก่กัตวัของแรงงานตา่งดา้ว ทีห่ลบหนีเขา้เมอืงโดยผดิกฎหมาย



๓. ปัญหาหน้ีสินนอกระบบ
จากผลกระทบจากการวา่งงาน  รายไดไ้มเ่พยีงพอกบัคา่ใชจ้่าย ท าใหป้ระชาชนในจงัหวดัภูเกต็

หลายคน มปีญัหาจากหน้ีสนินอกระบบ  ซึง่ประชาชนตอ้งช าระหน้ีในอตัราทีส่งูกว่ามลูหน้ีจรงิ และตอ้ง
จ่ายดอกเบีย้สงูกวา่กฎหมายทีก่ าหนด

แนวทางการพัฒนา ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- จดัให้ลูกหน้ีเข้าสู่ช่องทางไกล่เกล่ียประนอมหน้ี 

-- กรณีลูกหน้ีถกูทวงหน้ีโดยการข่มขู่ หรอืถกูเรียกดอกเบีย้
เกินอตัราท่ีกฎหมายก าหนด จะแนะน าให้ลูกหน้ีแจ้งความ
รอ้งทุกขต่์อพนักงานสอบสวยเพื่อด าเนินคดีกบัเจ้าหน้า 
ตามพรบ.ห้ามเรียกดอกเบีย้เกินอตัรา และพรบ.ทวงหน้ี
(คดีอาญา) 

-จดัหาแหล่งทุน และสรา้งอาชีพให้ผูไ้ด้รบัผลกระทบ

- ลูกหนีเ้ข้าสู่กระบวนการไกล่เกล่ีย ประนอมหนีโ้ดย

เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง และอัยการาคุ้มครองสิทธิ

- มีแหล่งเงนิทุนให้ผู้ได้รับผลกระทบ

- ปัญหาหนีส้ินนอกระบบลดลง



๔. ปัญหาด้านสาธารณสขุไมเ่พียงพอรองรบัประชาชน

แนวทางการพัฒนา ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- จดัท าแผนให้เจ้าหน้าท่ีทางการแพทย ์และสาธารณสุข เพื่อ
ลงพืน้ท่ีให้บริการกบัประชาชน

-สนับสนุนการรกัษาพยาบาล โดยการเช่ือมโยงระบบ
คอมพิวเตอรข์องโรงพยาบาล

-ระบบการปรกึษาแพทยท์างไกล ระหว่าง โรงพยาบาลชุมชน 
กบัโรงพยาบาลท่ีมีแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ

-สนับสนุนให้เจ้าหน้าท่ีด้านสาธารณสุขได้รบัการอบรม

- ประชาชนในจังหวัดภูเกต็สามารถเข้าถงึบริการ

สาธารณสุข

-ลดระยะเวลาในการรอคอย

- ประชาชนในจังหวัดภูเกต็ได้รับการดูแลและมี

ความรู้ในเร่ืองสุขภาพตนเอง



๕. ปัญหากลุ่มเปราะบางขอความช่วยเหลือ
จากการทีห่วัหน้าครวัเรอืน ประสบภาวะวา่งงาน ท าใหร้ายไดไ้มเ่พยีงพอต่อการด ารงชพี โดยเฉพาะ

ครอบครวัทีม่กีลุ่มคนในภาวะพึง่พงิ  อาท ิผูส้งูอาย ุเดก็เลก็ คนพกิาร ผูป้ว่ยเรือ้รงั  เป็นตน้ ซึง่กลุ่มคนเหล่านี้ 
จ าเป็นตอ้งใหค้วามชว่ยเหลอืในเรือ่งการสงเคราะห ์ และพฒันาคุณภาพชวีติ  

แนวทางการแก้ไขปัญหา ผลที่คาดว่าจะได้รับ

-อบรมฝึกอาชีพระยะสัน้ เพื่อส่งเสริมการมีงานท า /
สนับสนุนทุนประกอบอาชีพ

-ให้ค าแนะน าด้านการตลาดออนไลน์ /ด ารงชีวิตตาม
ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

-น าหลกัการพฒันาคณุภาพชีวิต แบบให้ผูป้ระสบปัญหาทาง
สงัคมพึ่งพาตนเองได้ 

-ประชาสมัพนัธก์ารเข้าถึงสิทธิของผูป้ระสบปัญหา เช่น คน
พิการ ผูสู้งอายุ เดก็แรกเกิด เป็นต้น 

- ผู้ประสบปัญหาทางสังคม มีทกัษะอาชีพเพิ่มขึน้ 

สามารถพึ่งพาตนเองได้

-ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ปรับทศันคต ิปรับการใช้

ชีวิต ตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

- คนพกิาร ผู้สูงอายุ ครอบครัวที่มีเดก็แรกเกดิ ซึ่งอยู่

ในฐานะยากจน เข้าถงึสิทธิสวัสดกิารที่ตนพงึได้รับ



๖. ปัญหาประชากรแฝง
สาเหตุหนึ่งทีจ่งัหวดัภเูกต็ ไมผ่า่นเกณฑต์วัชีว้ดัหลายดา้น เชน่ ดา้นสาธารณสุข การจดัการขยะ 

หรอืระบบสาธารณสขุต่างๆ ทีไ่มเ่พยีงพอในจงัหวดั เนื่องจากจงัหวดัภเูกต็ มปีระชากรแฝงจ านวนมาก 
ทีท่ าการปกครองจงัหวดัภเูกต็ ไดเ้สนอแนวทางการแกไ้ขปญัหา ไวด้งัน้ี

แนวทางการแก้ไขปัญหา ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. มอบหมายใหส้ว่นราชการ อ าเภอ อปท ก านนั ผูใ้หญ่บา้น 
และสถานศกึษาส ารวจประชากรแฝง ในพืน้ทีร่บัผดิชอบ
2 รณรงคก์ารแจง้ยา้ยทีอ่ยูใ่หถู้กตอ้งในการประชมุ หรอืใน
โอกาสพบปะเยีย่มเยยีนประชาชนหรอืผูป้ระกอบการทุกครัง้ 
3. มอบหมายอ าเภอและ อปท จดัประชมุผูป้ระกอบธุรกจิใน
พืน้ทีเ่พือ่ขอความรว่มมอืชว่ยกนัรณรงคบ์ุคลากรในสงักดัแจง้
ยา้ยทีอ่ยู่

มจี านวนประชากรทีม่อียูจ่รงิกบัฐาน
ขอ้มลูทะเบยีนราษฎรถูกตอ้งใกลเ้คยีงกบัความ
เป็นจรงิ 



แนวทางการแก้ไขปัญหา ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- แจง้มาตรการฯ ใหก้บัสถานศกึษาปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั 
- แจง้คู่มอืการเฝ้าระวงัตดิตามและแผนเผชญิเหตุรองรองรบั
การแพรร่ะบาดของโรค Covid -19 
- แจง้แนวทางบรหิารจดัการส าหรบัสถานศกึษา เพือ่ป้องกนั
และควบคุม การแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสั Covid - 2019

- สถานศึกษาปฏิบติัตามมาตรบานฯ คู่มอื
และแนวทางปฏิบติัอย่างเครง่ครดั

๗. ผูไ้ด้รบัผูก้ระทบจาก Covid – 19 ด้านการศึกษา
จากสถานการณ์ Covid- 19 ส่งผลกระทบต่อการศึกษาของเดก็และเยาวชน โดยเฉพาะกลุ่ม

เดก็ในระบบ อาทิ ต้องย้ายสถานศึกษากลางคนั เน่ืองจากต้องเดินทางกลบัภมิูล าเนา หรอืไมมี่
รายได้เพียงพอในการค่าเล่าเรียน 



๘. ปัญหาอาชญากรรม / ยาเสพติด
จากสถานการณ์ Covid – 19 มีผลให้จงัหวดัภเูกต็ มีปัญหาอาชญากรรม ด้านลกัทรพัย ์

เพ่ิมขึน้ เน่ืองสภาพเศรษฐกิจตกต า่ 

แนวทางการแก้ไขปัญหา ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- นอกเหนือจากการด าเนินคดตีามกฎหมาย การรว่มมอืกบั
จงัหวดั การใหค้ าปรกึษา ด าเนินชวีติ และสง่ต่อไปยงัหน่วยงาน
ทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ใหค้วามชว่ยเหลอื
- หากตอ้งโทษทีต่อ้งอยูใ่นเรอืนจ า จะมกีารฝึกอาชพีแก่
ผูต้อ้งขงั

- มีปัญหาด้านลกัทรพัย ์ลดลง



แนวทางการแก้ไขปัญหา ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- แผนระยะสัน่ หาแหล่งน ้าดบิจากธรรมชาต ิและเจรจาขอซือ้
น ้าดบิจากขมุเหมอืงเอกชน และเพิม่ก าลงัผลติของสถานีผลติน ้า
ทัง้ 3 จุด ของ กปภ.สาขภเูกต็ ใหเ้ตม็ประสทิธภิาพ
- แผน ระยะยาว ขอรบัการจดัสรรงบประมาณ โครงการ
ก่อสรา้งปรบัปรงุขยาย กปภ.สาขาพงังา-ภเูกต็ อ.เมอืงพงังา –
อ.ตะกัว่ทุ่ง
จ.พงังา  อ.ถลาง จ.ภเูกต็

น ้าประปามีเพียงพอต่อประชาชนท่ีอยู่ใน
ความดแูลและให้บริการประชาชนของ กปภ.
สาขาภเูกต็

๙. การใช้น ้าเพ่ือการอปุโภคบริโภคมีไมเ่พียงพอ
เป็นปัญหาท่ีสะสมมาจากปีเก่า เน่ืองจากจงัหวดัภเูกต็ ในช่วงปี 2563 มีความแห้งแล้งมาก 

ส่งผลให้ประชาชน ในจงัหวดัประสบภาวะขาดแคลนน ้าส าหรบัอปุโภคและบริโภค



ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพ่ือพิจารณา

4) คณะท างานด้านทรัพยากรธรรมชาติ ฯ
(ทสจ./เลขานุการ) 



ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

รายงานความก้าวหน้า           
การด าเนินงานของคณะท างาน

ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน     
จังหวัดภูเก็ต

(คณะท างานด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม)



ประเด็นปัญหา : 1. การปล่อยน้ าเสียลงทะเล แหล่งน้ า โดยไม่ผ่านการบ าบัด

1. ความเป็นมา ปัญหาน้้าเสียที่พบมาจากหลายสาเหตุ ได้แก่ สถานประกอบการ ชุมชนในพื้นที่ และเกิดจากการ     
ที่ยังไม่มีระบบบ้าบัดน้้าเสียครอบคลุมในทุกพื้นที่ จึงท้าให้การแก้ไขปัญหาน้้าเสียยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ที่ผ่านมา ไม่มีเหตุร้องเรียนด้านปัญหาน้้าเน่าเสีย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค โรนา 2019 (COVID-19) ท้าให้
สถานประกอบการปิดการด้าเนินการ แต่ปัญหาน้้าเน่าเสียอาจเกิดขึ้นใหม่ หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค โรนา 2019 
(COVID-19) กลับสู่สภาวะปกติ ปัจจุบันจังหวัดภูเก็ตมีระบบบ้าบัดน้้าเสีย จ้านวน 10 แห่ง   ในพื้นที่ 9 อปท. ได้แก่ เทศบาลนครภูเก็ต, เทศบาล
ต้าบลฉลอง, เทศบาลต้าบลกะรน, เทศบาลต้าบลวิชิต, เทศบาลต้าบลราไวย์, เทศบาลเมืองป่าตอง, เทศบาลเมืองกะทู้, องค์การบริหารส่วนต้าบล
กมลา, และองค์การบริหารส่วนต้าบลเชิงทะเล จ้านวน 2 แห่ง ซ่ึงทั้ง 10 แห่ง สามารถรองรับการบ้าบัดน้้าเสียได้ทั้งหมด 85,862.00 ลบ.ม./วัน 
และมีน้้าเสียเข้าระบบฯ 67,309.00 ลบ.ม./วัน

2. ผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบ

ประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต 

3. แนวทางการ
แก้ไขปัญหา

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่ยังไม่มีระบบบ้าบัดน้้าเสีย ได้ประสานกับองค์การจัดการน้้าเสีย (อจน.), ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดหาพื้นที่ในการก่อสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสีย และเสนอขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสีย กับองค์การจัดการน้้าเสียต่อไป

4. แผนและ
ขั้นตอนการ
ด าเนินการ

1. สนับสนุนผลักดันให้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดหาพื้นที่ เพื่อก่อสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสียซ่ึงสามารถก่อสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสียแบบ Cluster 
จากงบประมาณขององค์การจัดการน้้าเสีย (อจน.) 
2. จังหวัดภูเก็ต แต่งตั้งคณะท้างานติดตาม ตรวจสอบระบบบ้าบัดน้้าเสียของสถานประกอบการประเภทโรงแรมและอาคารอยู่อาศัยรวม จังหวัด
ภูเก็ต  เพื่อติดตาม ก้ากับและดูแลแหล่งก้าเนิดมลพิษขนาดใหญ่ ให้ระบบบ้าบัดน้้าเสียท้างานอย่างมีประสิทธิภาพ



ประเด็นปัญหา : 1. การปล่อยน้ าเสียลงทะเล แหล่งน้ า โดยไม่ผ่านการบ าบัด (ต่อ)

4. แผนและ
ขั้นตอนการ
ด าเนินการ 
(ต่อ)

3. ก้ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎกระทรวงมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ที่ก้าหนดให้กิจกรรมที่เป็นแหล่งก้าเนิดมลพิษต้องบันทึกสถิติการท้างานของระบบบ้าบัดน้้าเสียและจัดส่งรายงาน
การเก็บสถิติให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็นประจ้าทุกเดือน
4. ก้ากับดูแลให้ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พระราชบัญญัติจัดสรรที่ดิน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดในการให้อนุญาต
ก่อสร้างอาคารและจัดสรรที่ดิน ซ่ึงต้องจัดให้มีระบบบ้าบัดน้้าเสียที่รวบรวมน้้าเสียจากทุกกิจกรรมมาบ้าบัดให้ได้ตามมาตรฐานควบคุมการระบ าย 
น้้าทิ้ง ก่อนระบายน้้าทิ้งที่บ้าบัดแล้วออกสู่แวดล้อมภายนอก
5. สนับสนุนให้สถานประกอบการที่ท้าให้เกิดน้้าเสีย ต้องติดต้ังถังดักไขมันและระบบบ้าบัดน้้าเสียก่อนระบายน้้าเสียลงสู่ท่อระบายน้้าสาธารณะ
6. รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการน้้าเสียและการจัดเก็บค่าบริการบ้าบัดน้้าเสียให้กับประชาชนและ         
สถานประกอบการ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความส้าคัญและให้เกิดการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาน้้าเสีย
7. ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ได้มีหนังสือขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต แจ้งแผนงา น
โครงการ ที่ด้าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการปล่อยน้้าเสียลงทะเล แหล่งน้้า โดยไม่ผ่านการบ้าบัด ตามหนังสือ สนง.ทสจ.ภูเก็ต ที่ ภก 0014.2/-
ว6029 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2563 ซ่ึงได้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางส่วนได้จัดส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

5. ผลที่ได้จาก
การด าเนินการ

-

6. กรณีเกินขีด
ความสามารถ
หรือศักยภาพ
ของจังหวัด

เนื่องจาก การก่อสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสียต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะในการออกแบบและใช้งบประมาณสูง ต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
ส่วนกลางหรืองบประมาณจากกองทุนส่ิงแวดล้อม
โดยจังหวัดได้ด้าเนินการ ดังนี้ ประสานองค์การจัดการน้้าเสีย (อจน.) ในฐานะองค์กรที่ดูแลเรื่องการจัดการน้้าเสียของประเทศ เข้ามาสนับสนุน      
ทั้งการออกแบบระบบบ้าบัดน้้าเสียแบบ Cluster และสนับสนุนงบประมาณ



ประเด็นปัญหา : 2. ปัญหาปริมาณขยะที่มีจ านวนมาก

1. ความ
เป็นมา

ปัญหาอุปสรรคด้านการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดภูเก็ต แบ่งเป็น
1) ต้นทาง ได้แก่

1.1 จังหวัดภูเก็ตไม่มีการคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งก้าเนิดที่เป็นรูปธรรมชัดเจน ท้าให้ปริมาณขยะมูลฝอยในภาพรวมของจังหวัดเพิ่มมากขึน้ทุกปี
และมีอัตราการเพิ่มอยู่ที่ร้อยละ 7 ต่อปี และท้าให้ขยะ   ทุกประเภทที่อยู่ในถังขยะรวมมีความสกปรกมีน้้าชะขยะหกเรี่ยราด

1.2 การรณรงค์ สร้างจิตส้านึก และการถ่ายทอดความรู้เรื่องการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย    อย่างถูกวิธีไม่ต่อเนื่องและครอบคลุมทุกภาคส่วน
1.3  การคัดแยกขยะที่ขายได้ ขยะรีไซเคิล และขยะอินทรีย์ หากสามารถรณรงค์ให้ชุมชน คัดแยกขยะเหล่านี้ได้ ก็จะท้าให้ปริมาณขยะที่น้าเข้า    

ศูนย์ก้าจัดขยะมูลฝอยลดลง 80% 
2) ระหว่างทาง ได้แก่

2.1 รถเก็บขนขยะของ อปท. และบริษัทที่รับจ้างเก็บขนขยะส่วนใหญ่ไม่เพียงพอ มีสภาพช้ารุดและมีการน้ารถประเภทอื่นมาเก็บขนขยะ และมี     
น้้าชะขยะหกเรี่ยราดตลอดเส้นทาง ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน

2.2 อปท. บางแห่งไม่สามารถจัดเก็บขยะได้ครอบคลุมทั่วพื้นที่ มีขยะตกค้าง ต้องจ้างเอกชนเก็บขน ท้าให้มีการลักลอบทิ้งขยะในพื้นที่ต่าง ๆ      
ที่ปลอดคน

2.3 รถเก็บขนขยะบางคัน วิ่งส่งขยะเข้าสู่ศูนย์ก้าจัดขยะมูลฝอยรวมจังหวัดภูเก็ตในช่วงเวลาเร่งด่วน (07.00 - 09.00 น.) ซ่ึงผิดข้อตกลงที่ได้     
ตกลงไว้กับคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและน้้าเสียจังหวัดภูเก็ต
3) ปลายทาง ได้แก่

3.1 เตาเผาชุดที่ 1 (stoker type) ขนาด 250 ตัน/วัน ช้ารุด หยุดด้าเนินการ ท้าให้ระบบการก้าจัดขยะมูลฝอยของศูนย์ก้าจัดฯ ไม่สามารถก้าจัด
ขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะนี้อยู่ในกระบวนการจัดหาผู้รับจ้างปรับปรุงเตาเผาฯ



ประเด็นปัญหา : 2. ปัญหาปริมาณขยะที่มีจ านวนมาก (ต่อ)

1. ความเป็นมา 
(ต่อ)

3.2 ระบบบ่อฝังกลบขยะที่มีจ้านวน 5 บ่อ ใช้พื้นที่รวม 120 ไร่ ปัจจุบันฝังกลบขยะเต็มทุกบ่อ ไม่สามารถ
ฝังกลบขยะได้อีก ท้าให้ขยะส่วนเกินที่ไม่สามารถน้าเข้าเตาเผาได้ ถูกน้ามาเทกองเป็นจ้านวนมากและไม่ถูกสุขลักษณะ ก่อให้เกิดการแพร่กระจาย
ของกลิ่น แมลงวันในบางช่วงเวลา

3.3 การบริหารจัดการขยะอินทรีย์ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เนื่องจากยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์ การประชาสัมพันธ์ 
การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคนิคเครื่องมืออย่างง่ายในการจัดการ

2. ผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบ

ประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต 

3. แนวทางการ
แก้ไขปัญหา

3.1 ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง มีการส่งเสริมรณรงค์การคัดแยกขยะที่ต้นทางอย่างจริงจัง เข้มงวด ให้กับชุมชน
3.2 ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งประสานคนเก็บขนขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยมี
ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต , ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (ภูเก็ต) เป็นหน่วยงานในการรับฟังปัญหาความ
ต้องการของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านนี้ เพื่อน้ามาแก้ไขปัญหาในภาพรวมต่อไป

4. แผนและ
ขั้นตอนการ
ด าเนินการ

1. ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ได้มีหนังสือขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต แจ้งแผนงาน
โครงการ ที่ด้าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการจัดการขยะที่มีปริมาณมาก ตามหนังสือ สนง .ทสจ.ภูเก็ต ที่ ภก 0014.2/ว6029 ลงวันที่ 7 
ธันวาคม 2563 ซ่ึงได้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางส่วนได้จัดส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้ว (เอกสารแนบ 1)  
2. จากการประชุมของคณะท้างานขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต ด้านเศรษฐกิจ คร้ังที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ได้มีการประชุมการแก้ไขปัญหาขยะและน้้าเสีย ซ่ึงที่ประชุมได้มอบหมายให้ส้านักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต ด้าเนินโครงการจังหวัดสะอาด และคัดแยกขยะและลดขยะที่ต้นทาง โดยให้ด้าเนินการ ดังนี้



ประเด็นปัญหา : 2. ปัญหาปริมาณขยะที่มีจ านวนมาก (ต่อ)

4. แผนและ
ขั้นตอนการ
ด าเนินการ 
(ต่อ)

2.1 การรณรงค์ให้มีถังขยะเปียกทุกครัวเรือน ผลการด้าเนินการให้ครบ 100% ควรเริ่มจากสถานประกอบการ
โรงแรม ร้านอาหาร และขยายผลไปยังครัวเรือน รวมทั้งให้ อปท. ทุกแห่งมีการก้าหนดเวลาในการเก็บขนขยะที่ชัดเจนเพื่อให้ประชาชนสามารถน้า
ขยะเปียกออกมาทิ้งในเวลาเก็บขนเพื่อไม่ให้ขยะเปียกส่งกลิ่นรบกวนผู้อื่น

2.2 ให้มีการจัดตั้งถังขยะอันตรายทุกชุมชน รวมทั้งให้ อปท. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับขยะอันตรายให้ประชาชนในพื้นที่ตระหนักและมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับขยะอันตรายเพื่อจะได้มีการคัดแยกทิ้งได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ

2.3 ให้ อปท. รณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะติดเชื้อจากสถานประกอบการ คลินิก ครัวเรือนที่มีผู้ป่วยติดเตียงให้มีการคัดแยกขยะทั่วไป
กับขยะติดเชื้อออกจากกันให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และน้าขยะติดเชื้อไปฝากทิ้งที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลในพื้นที่

2.4 ให้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะโดยใช้หลัก 3 Rs หรือ 3ช (ใช้น้อย ใช้ซ้้า น้ากลับมาใช้ใหม่) ในสถานที่ที่มีนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติรวมถึงแคมป์คนงานในพื้นที่ด้วย

5. ผลที่ได้จาก
การด าเนินการ

-

6. กรณีเกินขีด
ความสามารถ
หรือศักยภาพ
ของจังหวัด

-



ประเด็นปัญหา : 3. การบุกรุกพื้นที่ที่ดินของรัฐ ที่สาธารณประโยชน์ 

1. ความเป็นมา การบุกรุกพื้นที่ที่ดินของรัฐ ที่สาธารณประโยชน์ มาจากปัญหาของที่ผู้เดือดร้อนเร่ืองที่ดินท้ากิน และได้บุกรุก
พื้นที่ของรัฐ ซ่ึงเป็นพื้นที่ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

2. ผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบ

ประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต 

3. แนวทางการ
แก้ไขปัญหา

การด้าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ ที่สาธารณประโยชน์ ให้อยู่ภายใต้การขับเคลื่อนของคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด
(คทช.จ.ภูเก็ต) ต่อไป

4. แผนและ
ขั้นตอนการ
ด าเนินการ

ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดภูเก็ต (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 
2/2563 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต เพื่อติดตาม
การด้าเนินงานของ คทช.จังหวัดภูเก็ต สรุปสาระส้าคัญ ดังนี้

1. การก้าหนดพื้นที่เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม)
- คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน กรมป่าไม้ แจ้งมติที่ประชุม ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 ก้าหนดพื้นที่เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม)  ซ่ึงตามที่กรมทรัพยากรทางทะเลชายฝั่ง เสนอพื้นที่เป้าหมายป่าชายเลน  จ้านวน  67  ชุมชน 14 จังหวัด    
เนื้อที่ 988-2-76 ไร่ ซึ่งรวมของจังหวัดภูเก็ต จ้านวน 12 ชุมชน

2. ผลการด้าเนินงานการจัดที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ในจังหวัดภูเก็ต 
1. พื้นที่เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของจังหวัดภูเก็ต มี 6 ชุมชน
2. คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินได้ให้ความเห็นชอบให้น้าพื้นที่ไปจัดที่ดิน เพื่อการอยู่อาศัยให้กับชุมชนแล้ว ตามหนังสือคณะอนุกรรมการ

จัดหาที่ดิน กรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1603.3/ว 18898 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2561



ประเด็นปัญหา : 3. การบุกรุกพื้นที่ที่ดินของรัฐ ที่สาธารณประโยชน์ (ต่อ)

4. แผนและ
ขั้นตอนการ
ด าเนินการ (ต่อ)

3. มีชุมชนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ 2484 จ้านวน 3 ชุมชน ซ่ึงจังหวัดภูเก็ต
ได้ขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าตามกฎกระทรวงการขออนุญาต และการอนุญาตท้าประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. 2558 แล้ว จ้านวน 3 ชุมชน คือ ชุมชน
โคกโตนด ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ และชุมชนบ้านยามู

- ผลการตรวจสอบพื้นที่และสภาพป่า พบว่า ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ทับพื้นที่ที่มีโฉนดที่ดินทั้งแปลง (ยกเลิก) ชุมชนบ้านโคกโตนด    
ทับพื้นที่ที่มีโฉนดที่ดินส่วนใหญ่ มติที่ประชุม คทช.จังหวัดภูเก็ต ให้จัดเฉพาะบริเวณที่ไม่ทับพื้นที่ที่มีโฉนดที่ดิน ชุมชนบ้านยามู ได้รับอนุญาตให้ใช้
พื้นที่และจัดคนลงแล้ว ส่วนอีก 3 ชุมชน ที่ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ คือ ชุมชนบ้านโคกโตนด ชุมชนบ้านท่าสัก และชุมชนบ้านหินลูกเดียว 
อยู่ระหว่างการขออนุญาตใช้พื้นที่ตามระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เง่ือนไขการขออนุญาตและการอนุญาตให้เข้าท้าประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2563

4. พื้นที่เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัดภูเก็ต มี 16 ชุมชน โดย คทช.จังหวัดภูเก็ต ได้ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ไปแล้ว จ้านวน 15 ชุมชน อีก 1 ชุมชน คือ ชุมชนเมืองทองสุขนิรันดร์ เนื่องจากชุมชนขอระงับไว้ก่อน มติที่ประชุมให้ไปทบทวนอีกครั้ง          
ณ ปัจจุบันได้มีการประชุมชี้แจงกับราษฎรในชุมชนเป็นที่เข้าใจแล้ว ทางชุมชนยินดีเข้าร่วมโครงการ คทช. แล้ว ได้น้าเสนอเป็นพื้นที่เป้าหมายใหม่
ต่อไป และได้รายงานคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินแล้ว ตามหนังสือ ที่ ภก 0014.3/12703 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2563

5. เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 ได้มีการประชุม คทช.จังหวัดภูเก็ต ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดที่ดิน (จัดคนลง) ของชุมชน    
บ้านยามูเรียบร้อยแล้ว ในส่วนชุมชนท่าสัก และชุมชนบ้านหินลูกเดียว และชุมชนโคกโตนด ส่วนที่อยู่นอกเขตโฉนดที่ดินรอการมอบหมาย
หน่วยงานขออนุญาตใช้พื้นที่

6. ขณะนี้พื้นที่เป้าหมายของปี 2562 จ้านวน 15 ชุมชน คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินได้ให้ความเห็นชอบให้น้าพื้นที่ไปจัดแล้ว รอการ  
ขออนุญาตใช้พื้นที่และจัดคนลงต่อไป ตามหนังสือคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน กรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1603.3/ว 18898 ลงวันที่ 16 
ตุลาคม 2561



ประเด็นปัญหา : 3. การบุกรุกพื้นที่ที่ดินของรัฐ ที่สาธารณประโยชน์ (ต่อ)

4. แผนและ
ขั้นตอนการ
ด าเนินการ 
(ต่อ)

7. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จะน้าเสนอเป็นพื้นที่เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของจังหวัดภูเก็ต จ้านวน 12 ชุมชน ซ่ึงคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินได้มีมติก้าหนดเป็นพื้นที่เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) แล้ว

3. การมอบหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขออนุญาตใช้พื้นที่เพื่อการจัด คทช. ในพื้นที่ดังนี้
1. ชุมชนที่ด้าเนินการจัดที่อยู่อาศัยให้ชุมชนในพื้นที่ป่าชายเลนของจังหวัดภูเก็ต มีจ้านวน 37 ชุมชน

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ้านวน 5 ชุมชน
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ้านวน 15 ชุมชน
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ้านวน 12 ชุมชน
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ้านวน 5 ชุมชน

ซ่ึงมติที่ประชุมได้มอบหมายให้ 5 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ยื่นค้าขออนุญาตฯ และลงนามในใบอนุญาต ทั้ง 18 ชุมชน ดังนี้ เทศบาลต้าบล
ฉลอง จ้านวน 1 ชุมชน เทศบาลต้าบลรัษฎา จ้านวน 8 ชุมชน เทศบาลต้าบลวิชิต จ้านวน 3 ชุมชน เทศบาลต้าบลป่าคลอก จ้านวน 3 ชุมชน และ
องค์การบริหารส่วนต้าบลไม้ขาว จ้านวน 3 ชุมชน

5. ผลที่ได้จาก
การด าเนินการ

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ออกใบอนุญาตท้าประโยชน์ในเขตป่า ตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตท้าประโยชน์ในเขตป่า 
พ.ศ. 2558 ให้จังหวัดภูเก็ต เพื่อด้าเนินการจัดที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยให้ราษฎรชุมชนบ้านยามู (หมู่ที่ 7) ตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบาย
ที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ตามใบอนุญาตเลขที่ 20 พุทธศักราช 2562 ลงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เนื้อที่ 11-0-99 ไร่ จนถึงวันที่ 23 ตุลาคม 
พ.ศ. 2572

6. กรณีเกินขีด
ความสามารถ
หรือศักยภาพ
ของจังหวัด

-



ประเด็นปัญหา : 4. ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรงุกฎหมาย กฎหมายควบคุมอาคาร และกฎกระทรวง
ฉบับที่ 15 ที่เกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ในส่วนที่เป็นการก าหนดความสูง ประเภท/ชนิด และระยะ
ถอยร่นของอาคาร ในพื้นที่ท่องเที่ยวริมชายหาด เพื่อให้สามารถก่อสร้างอาคารรองรับการให้บริการ
ด้านการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

1. ความเป็นมา ประชาชน ผู้ประกอบการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับผลกระทบจากข้อจ้ากัดของกฎหมายในการก่อสร้างในบางพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ต  
ซ่ึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ประกาศกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก้าหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้ อม 
ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560, กฎกระทรวงฉบับที่ 15 และ 20 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

2. ผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบ

ประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต 

3. แนวทางการ
แก้ไขปัญหา

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ฝั่งตะวันตกที่มีการบังคับใช้กฎกระทรวงฉบับที่ 2o แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และ
เทศบาลเมืองป่าตอง ที่มีการบังคับใช้กฎกระทรวง ฉบับที่ 15 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ศึกษาแนวทางแก้ไข ปรับปรุง 
กฎกระทรวง ทั้ง 2 ฉบับดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาเมือง บริบทของเมืองในปัจจุบัน และสามารถส่งเสริมภาคบริการ การท่องเที่ยว
ของจังหวัดภูเก็ตต่อไป และขอความร่วมมือส้านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต เป็นเจ้าภาพหลักในการปรับปรุงแก้ไข การบังคับใช้
กฎกระทรวงฉบับที่ 15 และฉบับที่ 20 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

4. แผนและ
ขั้นตอนการ
ด าเนินการ

ส้านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต ได้จัดประชุมหารือแนวทางแก้ไขปรับปรุงกฎกระทรวงฉบับที่ 15 และกฎกระทรวงฉบับที่ 20      
แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  เมื่อวันที่  28  ธันวาคม  2563  เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมส้านักงานโยธาธิ
การ  และผังเมืองจังหวัดภูเก็ต เพื่อปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงทั้ง 2 ฉบับ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาเมือง บริบทของเมือง และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว  ของจังหวัดภูเก็ตต่อไป โดยได้เชิญคณะกรรมการผู้ช้านาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ในพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อ ม
จังหวัดภูเก็ต ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม



ประเด็นปัญหา : 4. ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรงุกฎหมาย กฎหมายควบคุมอาคาร และกฎกระทรวง
ฉบับที่ 15 ที่เกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ในส่วนที่เป็นการก าหนดความสูง ประเภท/ชนิด และระยะถอย
ร่นของอาคาร ในพื้นที่ท่องเที่ยวริมชายหาด เพื่อให้สามารถก่อสร้างอาคารรองรับการให้บริการดา้นการ
ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น (ต่อ)

5. ผลที่ได้จาก
การด าเนินการ

จากการประชุมได้มอบหมายให้ส้านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เพี่ อรวบรวม
ข้อเท็จจริงที่ได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎกระทรวงฉบับที่ 15 และฉบับที่ 20 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522ในภาพรวม
ของจังหวัดภูเก็ต  และน้าเสนอต่อกระทรวงมหาดไทยต่อไป

6. กรณีเกินขีด
ความสามารถ
หรือศักยภาพ
ของจังหวัด

เนื่องจาก การแก้ไขกฎกระทรวงทั้ง 2 ฉบับ เป็นอ้านาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
โดยจังหวัดได้ด้าเนินการ ดังนี้ ด้าเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเตรียมความพร้อมในส่วนขององค์กรปกคร อง 
ส่วนท้องถิ่นที่ดูแลบังคับใช้กฎกระทรวงทั้ง 2 ฉบับ



ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)


