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สวนที่ 2
สภาพทั่วไปและสถานการณแนวโนมจังหวัดภูเก็ต
สภาพทั่วไป
1.ขนาดพื้นที่และอาณาเขตการปกครอง
จังหวัดภูเก็ต เปนจังหวัดในภาคใตตอนบนของประเทศไทย ตั้งอยูระหวางละติจูดที่ 7
องศา 45 ลิปดา ถึง 8 องศา 15 ลิปดาเหนือ และลองจิจูดที่ 98 องศา 15 ลิปดา ถึง 98 องศา 40 ลิปดา
ตะวันออก มีลักษณะเปนเกาะ จัดเปนเกาะที่มีขนาดใหญที่สุดของประเทศไทย ตั้งอยูทางทิศตะวันตกของ
ภาคใตในทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย มีเกาะบริวาร 32 เกาะ สวนกวางที่สุดของเกาะภูเก็ตเทากับ
21.3 กิโลเมตร สวนยาวที่สุดของเกาะภูเก็ตเทากับ 48.7 กิโลเมตร เฉพาะเกาะภูเก็ตมีพื้นที่ 543.034 ตาราง
กิโลเมตร สวนเกาะบริวารมีพื้นที่ 27 ตารางกิโลเมตร รวมพื้นที่ทั้งหมด 570.034 ตารางกิโลเมตรหรือ
356,271.25 ไร อยูหางจากกรุงเทพมหานคร ตามเสนทางหลวงแผนดินหมายเลข 4 และทางหลวงจังหวัด
หมายเลข 402 รวมระยะทาง 867 กิโลเมตร หรือ 688 กิโลเมตร ทางอากาศ มีอาณาเขตติดตอ ดังนี้
ทิศเหนือ
ทิศตะวันออก
ทิศใต
ทิศตะวันตก

ติดชองแคบปากพระ จังหวัดพังงา เชื่อมโดยสะพานสารสินและสะพานเทพกระษัตรี
ติดทะเลเขตจังหวัดพังงา
ติดทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย
ติดทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย

2.ลักษณะภูมิประเทศ
จังหวัดภูเก็ตมีลักษณะเปนหมูเกาะ วางตัวในแนวจากทิศเหนือไปทิศใต พื้นที่สวนใหญ
ประมาณรอยละ 70 เปนภูเขา มียอดเขาที่สูงที่สุด คือ ยอดเขาไมเทาสิบสอง สูงจากระดับน้ําทะเลปาน
กลาง 529 เมตร และประมาณรอยละ 30 เปนพื้นที่ราบอยูตอนกลางและตะวันออกของเกาะพื้นที่ ชายฝง
ดานตะวันออกเปนดินเลนและปาชายเลน สวนชายฝงทะเลดานตะวันตกเปนภูเขา และหาดทรายที่สวยงาม
3.ลักษณะภูมิอากาศ
จังหวัดภูเก็ต มีลักษณะภูมิอากาศแบบเขตศูนยสูตร อยูในเขตอิทธิพลของลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศรอนชื้นตลอดป มี 2 ฤดู ประกอบดวย
ฤดูฝน เริ่มตั้งแตเดือน เมษายน ถึง เดือนพฤศจิกายน
ฤดูรอน เริ่มตั้งแตเดือน ธันวาคม ถึง เดือนมีนาคม
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ประชากรและความหนาแนนของประชากร
ประชากรจังหวัดภูเก็ต ที่ปรากฏตามทะเบียนราษฎร ณ เดือนธันวาคม 2553 มีจํานวน 340,030
คน แยกเปนชาย 160,856 คน หญิง 179,174 คน คํานวณความหนาแนนของประชากร 626 คนตอตาราง
กิโลเมตร
จํานวนประชากรจังหวัดภูเก็ต ตามทะเบียนราษฎร เปรียบเทียบระหวาง ป 2552 และ ป 2553
กลุมอายุ (ป)
0-5
6-10
11-15
16-20
21-25
26-30
31-35
36-40
41-45
46-50
51-55
56-60
61-65
66-70
71-75
76-80
มากกวา 80 ป
รวม

ชาย
16,486
13,039
13,681
12,210
10,470
13,614
14,969
14,346
13,451
10,591
7,644
5,858
3,685
2,635
2,010
1,196
919
156,804

ที่มา: กรมการปกครอง

ป 2552
หญิง
15,645
12,325
13,544
13,231
12,587
16,786
17,930
16,925
14,997
11,947
8,800
6,530
4,154
2,988
2,478
1,752
1,647
174,266

รวม
32,131
25,364
27,225
25,441
23,057
30,400
32,899
31,271
28,448
22,538
16,444
12,388
7,839
5,623
4,488
2,948
2,566
331,070

ชาย
16,790
13,161
13,872
12,894
10,530
13,395
15,137
14,728
13,817
11,124
8,290
6,039
3,953
2,791
2,092
1,241
1,002
160,856

ป 2553
หญิง
15,808
12,428
13,600
13,983
12,874
16,472
18,513
17,138
15,665
12,614
9,408
6,860
4,551
3,075
2,624
1,779
1,782
179,174

รวม
32,598
25,589
27,472
26,877
23,404
29,867
33,650
31,866
29,482
23,738
17,698
12,899
8,504
5,866
4,716
3,020
2,784
340,030
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การสาธารณสุข
มีสถานบริการดานสาธารณสุข คือ โรงพยาบาลทั่วไป ขนาด 503 เตียง1 แหง (โรงพยาบาลวชิระ
ภูเก็ต) ขนาด 129 เตียง 1 แหง (โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต)โรงพยาบาลชุมชน ขนาด 70 เตียงและ 60 เตียง รวม
2 แหง (โรงพยาบาลถลาง และโรงพยาบาลปาตอง) สถานีอนามัย จํานวน 21 แหง ศูนยบริการเทศบาล
จํานวน 3 แหง สถานบริการเอกชน จํานวน 3 แหง
จํานวนสถานพยาบาลในจังหวัดภูเก็ต
สถานพยาบาล

อ.เมือง

อ.ถลาง

อ.กะทู

รวม

โรงพยาบาลทั่วไป (แหง/เตียง)
โรงพยาบาลชุมชน
โรงพยาบาลภาคเอกชน
สถานีอนามัย (PCU)
คลินิกเวชกรรม
คลินิกกายเวชกรรมเฉพาะทาง
คลินิกกายภาพบําบัด
คลินิกเทคนิคการแพทย
คลินิกทันตกรรม
คลินิกทันตกรรมชั้น 2
คลินิกการแพทยแผนไทย
คลินิกการพยาบาลผดุงครรภ
รานขายยาแผนปจจุบัน
รานขายยาแผนโบราณ
สหคลินิก

2/632
3/434
9
69
44
5
6
53
1
6
158
11
2

1/70
3/434
10
11
3
1
1
36
1
-

1/60
2
20
5
1
17
106
-

1/503
2/130

ที่มา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
บุคคลากรดานสาธารณสุข
จังหวัดภูเก็ตมีอัตราบุคลากรทางดานสาธารณสุข รวมทั้งสิ้น 2,264 คน แยกเปน
แพทย
จํานวน 386 คน
ทันตแพทย
จํานวน 59 คน
เภสัชกร
จํานวน 87 คน

21
100
49
5
7
73
1
7
1
300
12
2
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พยาบาล
จํานวน 1,014 คน
เจาหนาที่สาธารณสุขและอื่น ๆ อีก
จํานวน 708 คน
การทองเที่ยว
จังหวัดภูเก็ต เปนจังหวัดที่มีแหลงทองเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติแหลง
ทองเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น และสถาปตยกรรมตาง ๆ ไดแก
1) สถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติ เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตมีสภาพพื้นที่เปนเกาะ ทําใหจังหวัดภูเก็ต
มีสถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติมากมาย อาทิ แหลมพรหมเทพ เขารัง อาวกะตะ อาวกะรน อาวปาตอง
หากสุรินทร อุทยานแหงชาติสิรินาถ (หาดในยาง) หาดแหลมกาใหญ หาดราไวยหาดในหาน อาวกมลา
เกาะเฮ เกาะแกว เกาะโหลน หมูเกาะราชา แหลมสิงห อุทยานสัตวปาเขาพระแทว เปนตน
2) สถานที่ทองเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ประเพณีทองถิ่น อาทิ ศูนยหัตถกรรม พิพิธภัณฑ
สถานแหงชาติถลาง วัดฉลองหรือวัดไชยธาราราม วัดพระนางสราง วัดพระทอง งานทาวเทพสตรีทาว
ศรีสุนทร
3) สถานที่ทองเที่ยวทางประวัติศาสตร อาทิ อนุสาวรียทาวเทพกระษัตรี – ทาวศรีสุนทร เมืองเกา
ภูเก็ต(ตึกชิโนโปรตุกีส) เปนตน
4) กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว อาทิ งานทาวเทพกษัตรียทาวศรีสุนทร งานประเพณีปลอยเตา
เทศกาลอาหารทะเล งานประเพณีผอตอ ประเพณีกินผัก มหกรรมไตรกีฬา งานประเพณีลอยเรือชาวเล
เทศกาลเปดฤดูกาลทองเที่ยวจังหวัดภูเก็ต งานแขงขันเรือใบชิงถวยพระราชทาน เปนตน
5) สถานที่ทองเที่ยวอื่น ๆ อาทิ สวนผีเสื้อ หมูบานไทยและสวนกลวยไมภูเก็ต สถานแสดงพันธุ
สัตวน้ํา เปนตน
จํานวนผูเดินทางผาน เขา-ออก สนามบิน และดานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดภูเก็ต
ป 2551
ป 2552
รายการ
(คน)
(คน)
5,719,706
5,762,745
จํานวนผูผ าน เขา-ออก สนามบิน

เพิ่ม/ลด
%
+0.75

ผูโดยสารภายในประเทศ

3,505,444

3,488,566

-0.48

ผูโดยสารระหวางประเทศ

2,176,306

2,274,179

+4.50

จํานวนผูผ านดาน ตม. (ขาเขา)

1,318,863

1,322,150

+0.25

ผาน ตม. ทางเครื่องบิน

1,203,770

1,189,700

-1.17

115,093

132,450

+15.08

ผาน ตม. ทางเรือ

ที่มา: ทาอากาศยานภูเก็ต , ดานตรวจคนเขาเมืองภูเก็ต , ดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานภูเก็ต
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แนวโนมการทองเที่ยวในชวงกลางป 2553
สถานการณทองเที่ยวจังหวัดภูเก็ตชวงตนป 2553 ถือวาอยูในเกณฑดี เนื่องจากมี
นักทองเที่ยวเดินทางเขามาในจังหวัดภูเก็ตจํานวนมาก อัตราจองหองพักอยูที่รอยละ 79.82 และในชวง
เทศกาลปใหม เทศกาลตรุษจีน พบวามีการเขาพักรอยละ 90-100 ในกลุมโรงแรมหาดปาตอง กะรน บางเทา
และในตัวเมือง สวนกลุมนักทองเที่ยวออสเตรเลีย และกลุมตลาดยุโรปซึ่งเปนตลาดหลักของจังหวัดภูเก็ต มี
การเดินทางเขามาอยางตอเนื่อง รวมถึงนักทองเที่ยวชาวเอเชียและประเทศเพื่อนบานจากมาเลเซีย สิงคโปร
เดินทางมาทางเรือสําราญสัปดาหละ 2 เที่ยว สําหรับอัตราการเขาพักเดือนมกราคม 2553 เพิ่มขึ้นจากเดือน
มกราคมปที่แลวรอยละ 19.23 ดานกลุมตลาดชารเตอรไฟลตที่เดินทางเขามายังจังหวัดภูเก็ตในชวงตนป
2553 ที่ผานมาถือวาอยูในอัตราที่ดีเนื่องจากมีชารเตอรไฟลตจากกลุมประเทศสวีเดน ออสเตรเลีย เยอรมัน
เขามาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะเดือนมีนาคม 2553 มีกลุมนักทองเที่ยวจากอิหราน นับเปนตลาดที่มีอัตราการ
เติบโตสูงที่สุดจากประเทศตะวันออกกลาง มีอุปนิสัยสนุกสนานราเริงชอบการเที่ยวและดื่มกิน มีการใชจาย
สมเหตุสมผล เลือกพักโรงแรมระดับ 3-4 ดาว ซื้อสินคาระดับกลาง-สูง สําหรับกลุมตลาดชารตเตอรไฟลต
ไมไดรับผลกระทบจากสถานการณทางการเมืองภายในประเทศ เนื่องจากลักษณะการบินตรงทําใหกลุม
ดังกลาวไมมีการยกเลิกการเดินทางและการจองหองพักในจังหวัดภูเก็ต
ในสวนกิจกรรมหลักในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตตั้งแตชวงกลางป 2553 มีประเพณีสงกรานต (Songkran :
TheWater Festival on the Beach & Phuket Bike Week) คาดวาจะมีนักทองเที่ยวเดินทางเขามาจังหวัดภูเก็ต
กวา 30,000 คน มีรายไดหมุนเวียนกวา 1,000 ลานบาท นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมเสริมตางๆ อาทิ Laguna
Phuket Internation Marathon และSix Sense Phuket Race Week ซึ่งกิจกรรมดังกลาวจะสงผลดีตอ
นักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยวจังหวัดภูเก็ตอยางตอเนื่องสําหรับแนวโนมการทองเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
ในชวงกลางป 2553 หากเหตุการณทางการเมืองภายในประเทศเปนไปอยางสงบ จะไมสงผลกระทบตอการ
เดินทางทองเที่ยวของตลาดระยะไกล สวนตลาดระยะใกลคงไดรับผลกระทบบาง
โครงสรางเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต
โครงสรางเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต พิจารณาจากผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดภูเก็ต ณ ป 2552
พบวาสาขาการผลิตที่มีสัดสวนสูงสุด ไดแก
- สาขาโรงแรมและภัตตาคาร รอยละ 37
- สาขาการขนสงและคมนาคม รอยละ 16
- สาขาคาสงคาปลีก รอยละ 10
- สาขาอุตสาหกรรม รอยละ 5
- สาขาตัวกลางทางการเงิน รอยละ 5
- สาขากอสราง รอยละ 4
- สาขาประมง รอยละ 4
- อื่นๆ รอยละ 19
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ภาวะเศรษฐกิจการคาของจังหวัดภูเก็ต ในชวงป 2553 ขยายตัว โดยพิจารณาไดจากเศรษฐกิจ
ดานอุปทานภาคการบริการและการทองเที่ยวซึ่งเปนภาคเศรษฐกิจหลักของจังหวัดและภาคการเกษตรที่
ปรับตัวเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันอุปสงคดานการอุปโภคบริโภค และการลงทุนขยายตัวเชนเดียวกัน โดยมี
รายละเอียดของการวิเคราะหในแตละภาคเศรษฐกิจการคา ดังนี้
1. ภาคการบริการและการทองเที่ยว ภาวะการทองเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตในชวงป 2553
ขยายตัว โดยจํานวนนักทองเที่ยวที่เดินทางผานดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานภูเก็ต รวมทั้งสิ้น
1,921,376 คน เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนที่มีจํานวนนักทองเที่ยว 1,317,654 คน หรือคิดเปนรอย
ละ 45.81 ซึ่งแยกเปนนักทองเที่ยวที่เดินทางเขามาผานดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานภูเก็ต จํานวน
1,664,277 คน และนักทองเที่ยวที่เดินทางผานทางเรือ จํานวน 257,099 คน ในขณะที่จํานวนเที่ยวบินได
ปรับตัวเพิ่มขึ้นทั้งเที่ยวบินตรงและเที่ยวบินภายในประเทศ ซึ่งยอดรวมของจํานวนเที่ยวบินขาเขาจาก
ตางประเทศทั้งปรวมทั้งสิ้น 10,322 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 25.58 สวนจํานวนเรือทองเที่ยว
และเรือยอรซ มีจํานวน 1,619 ลํา เพิ่มขึ้นรอยละ 7.43 โดยนักทองเที่ยวไดเดินทางเขามามากที่สุดอยูในชวง
ไตรมาสแรกและไตรมาสสุดทายของป เนื่องจากเปนชวงฤดูกาลทองเที่ยว ประกอบกับเปนชวงที่ไดมีการ
จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว เชน การจัดงานยอนอดีตเมืองภูเก็ต และการแขงขันเรือใบชิงถวย
พระราชทานคิงสคัพ ที่สงผลทําใหเรือยอรซเขามาเทียบทาเพื่อทําการแขงขันมากขึ้น นอกจากนี้ ในชวง
ไตรมาสแรกยังไดมีเรือทองเที่ยว “ควีนแมรี่” (เรือทองเที่ยวสําราญขนาดใหญ) ไดนํานักทองเที่ยวกลุมที่มี
รายไดสูงแวะพักที่จังหวัดภูเก็ต ทําใหชวงดังกลาวจังหวัดมีรายไดสะพัดมากขึ้น โดยนักทองเที่ยวที่เดิน
ทางเขามากที่สุด 5 อันดับแรกของป 2553 ไดแก ออสเตรเลีย จีน เกาหลี รัสเซีย และสวีเดน
ในสวนของธุรกิจโรงแรมในจังหวัด ขยายตัว ตามปริมาณการเพิ่มขึ้นของนักทองเที่ยวที่มี
แนวโนมเพิ่มขึ้นทุกป จากการสงเสริมของภาครัฐและเอกชน โดยในชวงป 2553 โรงแรมในจังหวัดภูเก็ต
สวนใหญไดมีการจัดโปรโมชั่นพิเศษเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวมากขึ้นเมื่อเทียบกับปกอน ซึ่งสงผลทําใหอัตรา
การเขาพักโดยเฉลี่ยอยูที่รอยละ 72.4 สําหรับดานขอมูลการขออนุญาตจัดตั้งโรงแรมตามพระราชบัญญัติ
โรงแรมฯ พบวาในชวงป 2553 มีโรงแรมที่ขออนุญาตจัดตั้งรวมทั้งสิ้น 26 ราย เมื่อเทียบกับปกอนที่มี
จํานวนการขออนุญาตจัดตั้ง 8 ราย เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 225 โดยโรงแรมที่ขออนุญาตจัดตั้งอยูในเขต
พื้นที่อําเภอกะทู 11 แหง อําเภอเมือง 10 แหง และอําเภอถลาง 5 แหง
2. ภาคการค า และการลงทุน โครงการที่ ไ ดรับ อนุมัติ จ ากสํานัก งานคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน (BOI) ในชวงป 2553 ชะลอตัว โดยจังหวัดภูเก็ตไดรับอนุมัติใหลงทุนมากเปนอันดับ 3
ของภาคใตตอนบน รองจากจังหวัดสุราษฎรธานีและจังหวัดกระบี่ โดยโครงการที่ไดรับอนุมัติมีจํานวน
รวมทั้งสิ้น 9 โครงการ เงินลงทุน 3,001 ลานบาท เปนหุนไทยคิดเปนรอยละ 32.59 และหุนไทย+
ตางชาติรอยละ 67.41 ซึ่งเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนจํานวนโครงการลดลงคิดเปนรอยละ 18.18
ในขณะที่จํานวนเงินลงทุนเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 71.58 โดยกิจการที่ไดรับอนุมัติใหลงทุนไดแก กิจการ
ซอฟตแวร 3 โครงการ (หุนไทย+ตางชาติ) กิจการสวนสนุก (หุนไทย+ตางชาติ) กิจการผลิตไฟฟาจาก
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การลงทุนประกอบธุรกิจในชวงป 2553 ขยายตัว โดยจํานวนนิติบุคคลที่จัดตั้งใหมมี
จํานวน 1,369 ราย เพิ่มขึ้นจากปกอนที่มีจํานวน 1,351 ราย หรือคิดเปนรอยละ 1.33 ในขณะที่
จํานวนเงินลงทุน 3,138.67 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก 2,647.75 ลานบาทของปกอน หรือคิดเปนรอยละ
18.54 โดยการลงทุ น ขยายตั ว มากที่ สุ ด อยู ใ นช ว งไตรมาสแรกของป ซึ่ ง ดั ช นี ค วามเชื่ อ มั่ น ของ
ผูประกอบการเฉลี่ยอยูที่รอยละ 50.89 สวนภาคธุรกิจที่มีความเชื่อมั่นสูงสุดไดแก ภาคการคาปลีก การ
บริการและการคาสง ตามลําดับ โดยการลงทุนประกอบธุรกิจในชวงป 2553 สวนใหญเปนกิจการดาน
อสังหาริมทรัพย คิดเปนรอยละ 42.86 ดานการทองเที่ยว (โรงแรม รานอาหาร ดําน้ําและจําหนายอุปกรณ)
รอยละ 30.26 รับเหมากอสราง รอยละ 12.10 คาสงคาปลีก รอยละ 10.05 และอื่นๆ รอยละ 4.73 ทั้งนี้
พื้นที่การลงทุนตั้งอยูในเขตอําเภอเมืองคิดเปนรอยละ 61.05 อําเภอกะทู รอยละ 30.88 และอําเภอถลางรอย
ละ 8.07
สําหรับการลงทุนดานอสังหาริมทรัพยขยายตัว โดยพื้นที่ที่ไดรับอนุญาตกอสรางใน
จังหวัดภูเก็ตในชวงป 2553 มีจํานวนรวมทั้งสิ้น 2,294,057 ตร.ม. เพิ่มขึ้นจากปกอนที่มีจํานวนพื้นที่ไดรับ
อนุญาตกอสราง 1,635,363 ตร.ม. หรือคิดเปนรอยละ 40.27 ซึ่งเปนการกอสรางบานพักเพื่อที่อยูอาศัย
(บานเดี่ยว/ทาวเฮาส/อาคารชุด) จํานวน 1,690,129 ตร.ม.เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 41.76 โดยพื้นที่ที่ขอ
อนุญาตกอสรางมากที่สุดอยูในเขตเทศบาลเมืองปาตอง เทศบาลตําบลกะรน และรัษฎา สําหรับการขอ
อนุญาตกอสรางพื้นที่เพื่อการพาณิชยมีจํานวน 127,796 ตร.ม. เพิ่มขึ้นรอยละ 26.11 โดยเปนการขอ
อนุญาตกอสรางโรงแรมและตึกแถว ซึ่งตั้งอยูในเขตเทศบาลเมืองปาตอง เทศบาลตําบลกะรน วิชิต รัษฎา
และ อบต.เชิงทะเล สวนการกอสรางอื่นๆ พื้นที่รวมทั้งสิ้น 476,132 ตร.ม. ไดแก การกอสรางสโมสร
สระวายน้ําและสนามกีฬา เปนตน
3. ภาคเกษตรกรรม อุ ป ทานภาคการเกษตร(ยางพารา) ในช ว งป 2553 ขยายตั ว
โดยเฉพาะในชวงไตรมาสที่ 2 และไตรมาสสุดทายของป เนื่องจากปริมาณผลผลิตเขาสูตลาดนอย จากการ
เกิดปรากฏการณแอลนิโญและภัยแลง (ไตรมาสแรกและไตรมาสที่ 2 ) สงผลทําใหปริมาณผลผลิตของ
ประเทศผูผลิตที่สําคัญ (เวียดนาม มาเลเซีย) ลดลง ในขณะที่ความตองการของตลาดยังคงมีอยางตอเนื่อง
จากการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก ทําใหประเทศผูผลิตอุตสาหกรรมยานยนต (ญี่ปุน จีน) มีความตองการ
ผลผลิตเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจดังกลาว โดยราคายางพารา(ยางแผนดิบคุณภาพ 3)
ในชวงป 2553 เฉลี่ยกิโลกรัมละ 102.52 บาท เพิ่มขึ้นจากป 2552 ที่ราคาเฉลี่ยอยูที่กิโลกรัมละ 56.81 บาท
หรือคิดเปนรอยละ 80.46
สําหรับดานการประมงในชวงป 2553 ชะลอตัวเมื่อเทียบกับปกอน พิจารณาไดจาก
ปริมาณปลาที่ขึ้นทาเทียบเรือลดลง สาเหตุเนื่องมาจากในชวงไตรมาสแรกและไตรมาสที่ 2 ของปที่เกิด
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ที่มา : สํานักงานพาณิชยจังหวัดภูเก็ต
ดานอุตสาหกรรม
จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดภูเก็ต แยกเปนรายอําเภอ ป 2553
จํานวนคนงาน

อําเภอ

จํานวน
โรงงาน

เงินทุน
(บาท)

ชาย

หญิง

รวม

เมือง

332

5,523,508,062

4,910

1,487

6,397

ถลาง

80

8,135,686,779

1,346

672

2,018

กะทู

34

717,464,500

298

70

368

รวม

446

14,376,659,341

6,554

2,229

8,783

ที่มา: สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต

ดานแรงงาน
อัตราผูอยูในวัยแรงงานของจังหวัดภูเก็ต ป 2553 คิดเปนรอยละ 68 . 09 ของจํานวนประชากรทั้งหมด
โดยมีจํานวนกําลังแรงงานเพียง 1 61, 3 31 คน เปนผูมีงานทํา 15 8, 4 31 คน หรือรอยละ 98.2 ของกําลัง
แรงงานและทํางานนอกภาคเกษตรกรรมถึงรอยละ 96.8 สวนใหญทํางานในสาขาบริการ ประเภทโรงแรม
และภัตตาคาร รองลงมาคือ สาขาการขายสง การขายปลีก ฯ และสาขาการกอสราง ซึ่งเมื่อเทียบกับความ
เปนจังหวัดทองเที่ยวแลว ถือวาจํานวนกําลังแรงงานยังมีนอย เนื่องจากภาคธุรกิจทองเที่ยวเปนภาคธุรกิจ
สําคัญ ที่มีความตองการแรงงานมาก โดยเฉพาะในชวงฤดูกาลทองเที่ยว นอกจากนี้จังหวัดภูเก็ตมีอัตรา
คาจางขั้นต่ํา วันละ 204 บาท สูงเปนอันดับหนึ่งในภาคใต ทําใหเกิดปญหาแรงงานตางถิ่นหลั่งไหลเขามา
ทํางานในจังหวัดภูเก็ต เปนจํานวนมาก รวมไปถึงแรงงานตางดาวจากประเทศเพื่อนบาน ทั้งนี้จากจํานวน
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อัตราการวางงานจากผลสํารวจของสํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต รอยละ 1.80 ของกําลังแรงงาน
รวมหรือประมาณ 2,900 คน สาเหตุการวางงาน สวนใหญมาจากการไมพอใจในตําแหนงงานวางที่มีอยู
ตองการเปลี่ยนงานที่มีรายไดและสวัสดิการดีกวา หรือรอเลือกตําแหนงงานที่ตรงกับความตองการของตน
การศึกษา
จังหวัดภูเก็ตมีสถานศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้งหมด 99 แหง แบงเปนตั้งแตระดับอนุบาล
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา รวม 93 แหง ปวช. – ปวส. 4 แหง ปริญญาตรี 2 แหง
จํานวนสถานศึกษาในระบบโรงเรียน จําแนกตามระดับที่เปดสอน
ประเภทสถานศึกษา
1. สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต
1.1 ประเภททั่วไป
- ระดับประถมศึกษา
- ระดับมัธยมศึกษา
1.2 ประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา
1.3 ประเภทศึกษาสงเคราะห
1.4 ประเภทการศึกษาพิเศษ
2. สถานศึกษาสังกัดเอกชน
2.1 ประเภทอนุบาล
2.2 ประเภทอนุบาล-ประถมศึกษา
2.3 ประเภทประถมศึกษา
2.4 ประเภทอนุบาล-ประถม-มัธยมศึกษาตอนตน
2.5 ประเภทอนุบาล-ประถม-มัธยมศึกษาตอนตน-มัธยมศึกษาตอนปลาย
2.6 ประเภทมัธยมศึกษาตอนตน-มัธยมศึกษาตอนปลาย
2.7 ประเภทอาชีวะศึกษา (ระดับ ปวช.-ปวส.)
3. สถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต
4. สถานศึกษาสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต
5. สถานศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
รวมทั้งพื้นที่

จํานวน

41
6
12
1
1
8
7
2
1
2
1
4
6
5
2
99

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555-2557)
องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต
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สถานศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต
องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ตมีโรงเรียนในสังกัด 5 แหง คือโรงเรียน อบจ. บานตลาดเหนือ
(วันครู 2502) โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต โรงเรียน อบจ.บานไมเรียบ(ตันติโกวิทบํารุง) และโรงเรียน อบจ.
บานนาบอน ซึ่งไดรับถายโอนมาจากกระทรวงศึกษาธิการ และโรงเรียน อบจ.สาธิตรวมพัฒนา ซึ่ง อบจ.
จัดตั้งขึ้นมาตามมติของสภาองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ตและประกาศขององคการบริหารสวนจังหวัด
ภูเก็ต
ความมั่นคงปลอดภัยในชีวติ และทรัพยสิน
จากขอมูลคดีที่เกิดขึ้นในชวงระหวางเดือนมกราคม – ธันวาคม 2553 พบวา มีการแจงความในคดี
อุกฉกรรจและสะเทือนขวัญจํานวน 63 คดี คดีชีวิต รางกาย และเพศ จํานวน 214 คดี คดีประทุษรายตอ
ทรัพย 628 คดี คดีที่นาใสใจ 351 คดี และคดีที่รัฐเปนผูเสียหาย 5,647 คดี
ตาราง เปรียบเทียบสถิติคดีที่เกิดขึ้นในจังหวัดภูเก็ต
ประจําเดือน มกราคม – ธันวาคม 2552 เปรียบเทียบกับป 2553
ประเภทความผิด
1. คดีอุกฉกรรจและสะเทือนขวัญ
- ฆาผูอื่นโดยเจตนา
- ปลนทรัพย
- ลักพาเรียกคาไถ
- วางเพลิง
รวม
2. คดีชีวิต รางกาย และเพศ
- ฆาผูอื่นโดยเจตนา
- ฆาผูอื่นโดยไมเจตนา
- ทําใหตายโดยประมาท
- พยายามฆา
- ทํารายรางกาย
- ขมขืนกระทําชําเรา
รวม

ม.ค.-ธ.ค. 52

ม.ค.-ธ.ค. 53

เพิ่ม/ลด

45
8
-

50
15
-

+5
+5
-

53

63

+10

45
4
4
59
179
19

40
3
4
37
150
23

-5
-1
-22
-29
+4

261

214

-47

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555-2557)
องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต

ประเภทความผิด
3. คดีประทุษรายตอทรัพย
- ลักทรัพย
- วิ่งราวทรัพย
- รีดเอาทรัพย
- กรรโชก
- ชิงทรัพย
- ปลนทรัพย
- รับของโจร
- ทําใหเสียทรัพย
รวม
4. คดีที่นาสนใจ
- โจรกรรมรถจักรยานยนต
- โจรกรรมรถยนต
- ปลนชิงรถยนตโดยสาร
- ขมขืนและฆา
- ฉอโกง
- ยักยอก
รวม
5. คดีที่รัฐเปนผูเสียหาย
- อาวุธปน
- การพนัน
- ยาเสพติด
- ปราบปรามการคาประเวณี
- มีและเผยแพรวัตถุลามก
รวม
ที่มา : กองบังคับการตํารวจจังหวัดภูเก็ต
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ม.ค.-ธ.ค. 52

ม.ค.-ธ.ค. 53

เพิ่ม/ลด

589
55
11
19
8
3
41

485
39
5
40
13
2
46

-104
-16
-6
+21
+5
-1
+5

726

628

-98

113
25
103
194

90
29
70
162

-23
+4
-33
-32

435

351

-84

267
968
2,439
1,318
7

176
1,087
3,232
1,311
17

-91
+119
+793
-7
+10

4,732

5,647

+915
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โครงสรางพื้นฐาน
การคมนาคมขนสง
1) ระบบขนสงทางบก จังหวัดภูเก็ต มีเสนทางคมนาคมเชื่อมตอระหวาง หมูบาน ตําบล อําเภอ
และจังหวัด ที่สามารถใชงานไดดีทุกฤดูกาล มีรถยนตประจําทางบริการ ทั้งรถปรับอากาศ รถปรับอากาศ
พิเศษ และรถธรรมดา วิ่งบริการระหวางจังหวัด โดยมีทางหลวงแผนดินหมายเลข 402 เปนถนนสายหลัก
ผานสะพานทาวเทพกระษัตรี และสะพานสารสิน ผานอําเภอถลางเขาสูตัวเมืองภูเก็ต
สํ า หรั บ ระบบขนส ง มวลชนในเขตเมื อ ง มี บ ริ ก ารรถโดยสารขนาดเล็ ก รถตุ ก ๆ ตลอดจน
มอเตอรไซครับจางเปนจํานวนมาก จากบริเวณศูนยกลางเมืองภูเก็ตไปยังชุมชนตางๆ และสถานที่ทองเที่ยว
ภายในจังหวัด
สถิติจํานวนรถที่จดทะเบียนในเขต จังหวัดภูเก็ต ป 2550 – 2553
ประเภทของรถ
รถยนตนั่งสวนบุคคลเกิน 7 คน
รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 คน
รถยนตบรรทุกสวนบุคคล
รถยนต 4 ลอเล็กรับจาง
รถจักรยานยนต
รถจักรยานยนตสาธารณะ
รวม

ป 2550
2,751
49,470
37,699
516
213,075
3,008
306,519

ป 2551
2,837
54,641
39,219
515
222,417
3,051
322,680

ป 2552
2,916
57,508
38,744
515
226,194
2,992
328,869

ป 2553
3,044
62,132
38,529
513
233,584
2,795
340,597

(ที่มา : ฝายทะเบียนรถและขนสง สํานักงานขนสง จังหวัดภูเก็ต)
2) ระบบการขนสงทางน้ํา จังหวัดภูเก็ตมีทาเรือน้ําลึก 1 แหง ไดแกทาเรือน้ําลึกภูเก็ต ณ บริเวณอาว
มะขาม เปนทาเรือขนสงสินคาระหวางประเทศ ที่สามารถติดตอกับประเทศแถบตะวันตกไดโดยตรง และ
เพื่อการทองเที่ยว นอกจากนี้ยังมีทาเทียบเรือทองเที่ยวขนาดเล็กอีก 14 แหง และทาเทียบเรือน้ํามัน 2 แหง
ติดตอเชื่อมโยงระหวางทาเรือภูเก็ต ทาเรือกระบี่ และทาเรือกันตังจังหวัดตรัง
3) การขนสงทางอากาศ จังหวัดภูเก็ตมีมีสนามบินนานาชาติภูเก็ต ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการขนสง
สินคาและผูโดยสาร เชื่อมโยงทั้งภายในประเทศและตางประเทศโดยตรง ซึ่งสามารถรองรับเที่ยวบินได 10
เที่ยว/ชั่วโมง รองรับผูโดยสารไดมากกวา 29 ลานคน

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555-2557)
องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต

สวนที่ 2
สภาพทั่วไปและสถานการณแนวโนมจังหวัดภูเก็ต

- 17 -

การไฟฟา
จํานวนครัวเรือนผูใชไฟฟาแยกตามรายอําเภอ
เขตการปกครอง

จํานวนครัวเรือน

ครัวเรือนที่มีไฟฟาใช

ครัวเรือนที่ไมมีไฟฟาใช

อําเภอเมือง

89,335

88,791

544

อําเภอถลาง

35,643

35,456

187

อําเภอกะทู

13,690

13,690

0

ที่มา: การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต

จํานวนการใหบริการหมายเลขโทรศัพทของสํานักงานสวนบริการลูกคาจังหวัดภูเก็ต
ศูนยบริการลูกคา

เลขหมายเต็ม

เลขหมายเปดใช

เหลือเลขหมายวาง

จํานวนชุมสาย

ภูเก็ต

33,633

23,624

10,009

32

ถลาง

11,975

8,356

3,619

17

ปาตอง

14,692

12,557

2,135

10

ฉลอง

9,880

6,988

2,892

7

สนามบิน

4,104

2,463

1,641

9

รวมทั้งจังหวัด

74,284

53,988

20,296

75

ที่มา: บริษัททีโอที จํากัด (มหาชน) สวนบริการลูกคาจังหวัดภูเก็ต : มกราคม 2553

การประปา
การบริการประปาในจังหวัดภูเก็ต มีหนวยงานรับผิดชอบ 3 หนวยงาน คือ
1.เทศบาลนครภูเก็ต ผลิตน้ําประปาจากแหลงน้ําดิบในขุมเหมือง 9 แหง ประกอบดวย
-ขุมน้ําหนา รพ.วชิระเก็ต
ความจุ
127,000
ลบ.ม
- ขุมน้ําซอยพะเนียง
ความจุ
72,000
ลบ.ม
- ขุมน้ําเทศบาล
ความจุ
334,000
ลบ.ม
- ขุมแฝด
ความจุ
732,900
ลบ.ม
- ขุมน้ําริมถนนวิชิตสงคราม
ความจุ
222,000
ลบ.ม
- ขุมน้ําบริษัทอนุภาษ อ.กะทู ความจุ
2,000,000
ลบ.ม
- ขุมน้ําคุณคณิต
ความจุ
73,000
ลบ.ม
- ขุมน้ําบริษัทอนุภาษเจาฟา
ความจุ
1,000,000
ลบ.ม

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555-2557)
องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต
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2. การประปาสวนภูมภิ าค ดําเนินการผลิตน้ําประปาจาก 2 แหลง คือโรงกรองน้ํากะหลิม
และโรงกรองน้ําบางวาด
3. การประปาทองถิ่น จํานวน 5 แหงใหบริการในชุมชนและบริเวณใกลเคียง
- การประปาเทศบาลตําบลเทพกระษัตรี
- การประปาเทศบาลตําบลเชิงทะเล
- การประปาบานสะปา
- การประปาเทศบาลเมืองปาตอง
- การประปา อบต.เทพกระษัตรี
การชลประทาน
ปริมาณน้าํ ตนทุน
จังหวัดภูเก็ตมีแหลงเก็บกักน้ําของทั้งเกาะภูเก็ต ที่ใชไดในป 2553 รวมความจุประมาณ 28.4 ลาน
ลูกบาศกเมตรโดยเมื่อรวมกับน้ําทา น้ําทะเลและน้ําใตดินจะสามารถนํามาใชได ประมาณ 46 ลานลูกบาศก
เมตร/ป แยกเปนน้ําผิวดิน 38 ลานลูกบาศกเมตร/ปหรือรอยละ 82 ของปริมาณน้ําที่นํามาใชไดทั้งหมดน้ําใต
ดิน 4 ลานลูกบาศกเมตร/ป หรือรอยละ 9น้ําทะเล 4 ลานลูกบาศกเมตร/ป หรือรอยละ 9
ปริมาณน้ําตนทุนที่นํามาใชไดยังไมเพียงพอตอความตองการทั้งหมด โดยเฉพาะในพื้นที่บริเวณที่
ไมมีระบบประปาจําเปนตองใชน้ําจากบอน้ําตื้น บอบาดาลและประปาชนบทขนาดเล็ก ดังรายละเอียดของ
แหลงน้ําตาง ๆ คือ
- อางเก็บน้ําบางวาดความจุ 7.3 ลานลูกบาศกเมตร ปริมาณน้ําที่ใชไดประมาณ 14 ลานลูกบาศก
เมตร/ป รวมการสูบผันน้ําเติม
- อางเก็บน้ําคลองบางเหนียวดําความจุ7.2 ลานลูกบาศกเมตร ปริมาณน้ําที่ใชไดประมาณ 5 ลาน
ลูกบาศกเมตร/ป
- ขุมเหมืองของรัฐ 7 แหง ความจุ 1.5 ลานลูกบาศกเมตร ปริมาณน้ําที่ใชได 3 ลานลูกบาศกเมตร/ป
(ขุมสวนหลวง3แหง,ขุมเทศบาลฯภูเก็ต, ประปา อบต.ศรีสุนทร, ขุมประปาเทศบาลเชิงทะเล, ขุมประปา
เทศบาลเทพกระษัตรี)54
- ขุมเหมืองเอกชน 6 แหง ความจุ 4.0 ลานลูกบาศกเมตร ปริมาณน้ําที่ใชได 6 ลาน ลูกบาศกเมตร/ป
(ขุม
อนุภาษกะทู, ขุมพะเนียง, ขุมหนา รพ.วชิระ, ขุมมาหนิก, ขุมฮิตเลอร, ขุมประปา อบต.ฉลอง)
- ประปาภูมิภาคภูเก็ตซื้อน้ําประปาจากบริษัท REQ. 2 แหง แหลงน้ํามีความจุประมาณ 0.7 ลาน
ลูกบาศกเมตร และรับน้ําทาจากคลองธรรมชาติ รวมผลิตน้ําประปาเฉลี่ย 6 ลานลูกบาศกเมตร/ป
- ประปาภูมิภาคภูเก็ตซื้อน้ําประปาจากบริษัท REQ. ผลิตน้ําประปาจากน้ําทะเล กําลังผลิต 12,000
ลูกบาศกเมตร/วัน ผลิตน้ําประปาเฉลี่ย 4 ลานลูกบาศกเมตร/ป

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555-2557)
องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต
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- ประปาภูมิภาคภูเก็ต สูบใชจากคลองบางใหญเฉลี่ย 3 ลานลูกบาศกเมตร/ป
- น้ําจากบอบาดาลที่ขออนุญาต 95 แหง รวมสูบน้ําใชประมาณ 3 ลานลูกบาศกเมตร/ป
- ประปาสัมปทานในธุรกิจบานจัดสรรของเอกชน 5 แหง ใชน้ําจากบอบาดาล และขุมเหมือง ความ
จุประมาณ 0.5 ลานลูกบาศกเมตร รวมผลิตน้ําประปาเฉลี่ย 2 ลานลูกบาศกเมตร/ป
ปริมาณความตองการน้าํ
จากการวิเคราะหปริมาณความตองการน้ําในทุกกิจกรรม โดยใชขอมูลจริงป 2545-2549 และ
วิเคราะหคาดการณแนวโนมปริมาณความตองการน้ํา ของจังหวัดภูเก็ต มีความตองการน้ําเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอย
ละ 2 ตอป ตามการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและปริมาณนักทองเที่ยว ซึ่งจากป 2547 มีความตองการน้ํา
ประมาณ 42 ลานลูกบาศกเมตร ในป 2553 ตองการน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคประมาณปละ 51 ลาน
ลูกบาศกเมตร หรือตองการน้ําประปาเฉลี่ยประมาณวันละ 139,726 ลูกบาศกเมตร สวนในระยะยาวปริมาณ
ความตองการน้ํา ดังนี้
ป 2560 ตองการน้ํา ประมาณ 61 ลานลูกบาศกเมตร
ป 2570 ตองการน้ํา ประมาณ 78 ลานลูกบาศกเมตร
ป 2580 ตองการน้ํา ประมาณ 101 ลานลูกบาศกเมตร
ปริมาณความตองการน้ําเทียบสัดสวนเปนรายอําเภอ คือ
อําเภอเมืองภูเก็ต ตองการน้ําประมาณรอยละ 58 ของปริมาณความตองการทั้งหมด
อําเภอกะทู ตองการน้ําประมาณรอยละ 20 ของปริมาณความตองการทั้งหมด
อําเภอถลาง ตองการน้ําประมาณรอยละ 22 ของปริมาณความตองการทั้งหมด
การสื่อสาร
1) โทรศัพท การบริการดานโทรศัพทในจังหวัดภูเก็ต ดําเนินการโดย บริษัท ทศท.คอรปอเรชั่น
จํากัด (มหาชน) และบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) แบงชุมสายเพื่อใหบริการแกชุมชนตาง ๆ 12 ชุมสาย
จํานวนเลขหมายที่เปดใหบริการแลว 90,941 เลขหมาย
2) ไปรษณียและโทรเลข การใหบริการดานไปรษณียและโทรเลขทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค
ระดับประเทศ และตางประเทศ ดําเนินการโดยสํานักงานการสื่อสารไปรษณียเขต 8
โดยผานการ
ใหบริการโดยที่ทําการไปรษณียโทรเลข 11 แหง ประจายอยูทั่วทุกอําเภอ
3) วิทยุโทรทัศน พื้นที่จังหวัดภูเก็ต ไดรับสัญญาณภาพและเสียงจากสถานีวิทยุโทรทัศนได
ชัดเจนทุกชอง คือ 3,5,7,9,NBT และ Thai PBS และยังมีสถานีวิทยุโทรทัศนสวนภูมิภาค 1 สถานี คือ
สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต กรมประชาสัมพันธ ตั้งอยูบนเขารัง อําเภอเมืองภูเก็ต
แพรภาพออกอากาศทางชอง 11 นอกจากนั้นยังมีเคเบิลทีวี 2 สถานี คือ ภูเก็ตเคเบิล และ KPP

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555-2557)
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4) วิทยุกระจายเสียง จังหวัดภูเก็ตมีสถานีวิทยุกระจายเสียงหลัก 7 สถานี ออกอากาศในระบบ
FM 5 สถานี และระบบ FM-AM 2 สถานี มีสถานีวิทยุชุมชน 42 สถานี
5) หนังสือพิมพทองถิ่น ที่ไดรับความนิยมอยางแพรหลาย ไดแก หนังสือพิมพเสียงใต, เศรษฐกิจ
ธุรกิจ,ภูเก็ตโพส,อันดามันโพส,เสียงทักษิณ,อินไซดภูเก็ต,มติใต, และที่ตีพิมพเปนภาษาอังกฤษ คือ ภูเก็ต
กัสเซ็ท
ทรัพยากรธรรมชาติ
1. ปาไม
ปาไมของจังหวัดภูเก็ตแบงออกไดเปน 4 แบบใหญ ๆ คือ
ปาเขตรอนชื้น เปนปาคอนขางรก ดานลางมีไมเล็ก ๆ คอนขางรกทึบ สวนใหญอยูแถบภูเขา หุบเขา
เปนแถบเขาพระแทว เขานาคเกิด เขาบางคู
ปาชายเลน เปนปาไมผลัดใบในเขตรอนชื้น สวนใหญเรียกวาปาโกงกาง ตนพังกา มีมากแถบดาน
ตะวันออกของเกาะตั้งแตทาฉัตรไชยตอนเหนือไปจดดานใต แหลงปาชายเลนที่สําคัญคือ ปาชายเลนคลอง
อูตะเภา ปาชายเลนคลองทามะพราว ปาชายเลนคลองพารา ตลอดไปแนวคลองบางโรง คลองทาเรือ คลอง
บางชีหลา และคลองทาจีน ตนไมที่มีมากในแถบปาพังงาคือ ตนพังกา แสม ลําพู ตะบูน ปรงทะเลเปา
เหงือกปลาหมอ
ปาชายหาด เปนปาโปรงผลัดใบ ขึ้นใยบริเวณที่น้ําทะเลไปถึง ปาชายหาด เปนปาที่ถูก บุกรุกมาก
ที่สุด ในการทําที่พักดานทองเที่ยวและการเลี้ยงสัตวน้ําริมฝง ตนไมสําคัญคือ พวกหูกวาง ตีนเปดทะเล สน
ทะเล โพธิ์ทะเล หยีน้ํา จิก ปาชายหาดของภูเก็ต เชนที่ หาดในยาง ทาฉัตรไชย
ปาพรุ ปาในพื้นที่ลุมน้ําทวมตลอด ชาวภูเก็ตเรียกโพละ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสันทรายกั้น
น้ําทะเลไวจนน้ําแหงลง มีพืชขึ้น เปนพวก ผักกูด ลําเพ็ง จูด เสม็ด หญางวงชาง โพละ ของภูเก็ตเคยมี เชน
บริเวณหาดไมขาว พรุทับเงย พรุยายรัตน พรุจืด พรุยาว พรุจิก พรุไมขาว
ปาสงวนแหงชาติ ปาบก มี 9 ปา ไดแก
1. ปาเขารวก-เขาเมือง
2. ปาควนเขาพระแทว
3. ปาบางขนุน
4. ปาเกาะโหลน
5. ปาเทือกเขากมลา
6. ปาเทือกเขานาคเกิด
7. ปาเขาโตะแซะ
8. ปาเขาสามเหลี่ยม
9. ปาเขาไมพอก-ไมแกว

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555-2557)
องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต
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ปาสงวนแหงชาติ ปาชายเลนมี 7 ปา ไดแก
1. ปาเลนคลองบางชีเหลา-คลองทาจีน
2. ปาเลนคลองเกาะผี
3. ปาเลนคลองพารา
4. ปาเลนคลองทามะพราว
5. ปาเลนคลองทาเรือ
6. ปาเลนคลองอูตะเภา
7. ปาเลนคลองบางโรง
จังหวัดภูเก็ตมีพื้นที่ปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งเปนไปตามพระราชบัญญัติปาไม
พุทธศักราช 2484 จํานวน16 ปา รวมพื้นทีป่ า 28,029.50 ไร
พื้นที่ปาไมถาวร
1. ปาสนทะเลลายัน

เนื้อที่ (ไร)

พื้นที่ปาไมถาวร

เนื้อที่ (ไร)

19

9. ปาเลนคลองทาเรือ

1,103

2. ปาเลนคลองอูตะเภา

1,034

10. ปาควนเขากมลา

6,434

3.ปาเลนคลองทามะพราว

1,629

11. ปาเลนคลองมุดง

1,519.50

4. ปาเลนคลองพารา

916

12. ปาเลนคลองบางชีเหลาคลองทาจีน

1,211

5. ปาเขาสามเหลี่ยม

1,481

13. ปาควนเขานาคเกิด

5,280

6. ปาบางขนุน

1,122

14. ปาควนเขาโตะแซะ

132

7. ปาเลนคลองบางโรง

608

15. ปาเกาะโหลน

786

8. ปาควนเขาพระแทว

4,693

16. ปาเขารวก เขาเมือง

92

รวมเนื้อที่
ที่มา: สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดภูเก็ต

28,029.50 ไร
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ดานการเมืองและการบริหาร
การปกครอง
จังหวัดภูเก็ต แบงการบริหารราชการสวนภูมิภาค ออกเปน 3 อําเภอ ประกอบดวย อําเภอเมือง
ภูเก็ต อําเภอกะทู อําเภอถลาง มีตําบล 17 ตําบล และ 103 หมูบาน การบริหารราชการสวนทองถิ่น
ประกอบดวย องคการบริหารสวนจังหวัด 1 แหง เทศบาล 9 แหง และองคการบริหารสวนตําบลอีก 9
แหง
ตารางแสดงขอมูลเขตการปกครอง
อําเภอ

พื้นที่(ตร.กม) ระยะหางจากจังหวัด (กม)

จํานวน
ตําบล
หมูบาน

ตั้งเมื่อ

เมืองภูเก็ต

224.000

1

พ.ศ.2481

8

44

กะทู

67.034

10

พ.ศ.2457

3

13

ถลาง

252.000

19

พ.ศ.2441

6

46

รวม

543.034

-

-

17

103

ที่มา : ที่ทําการปกครองจังหวัดภูเก็ต
ผลการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2551
ประเภท

ผูมีสิทธิ

ผูมาใชสิทธิ

รอยละ

1.นายกองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต

202,056

108,897

53.89

2.สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต

200,717

108,540

54.08

- อําเภอเมือง

122,846

62,366

50.77

- อําเภอถลาง

50,201

33,025

65.79

- อําเภอกะทู

27,670

13,149

47.52

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555-2557)
องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต
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ตามมาตรา 39 พ.ร.บ.องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)
พ.ศ.2546ไดกําหนดใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดควบคุมรับผิดชอบในการบริหารราชการของ
องคการบริหารสวนจังหวัดตามกฎหมายและเปนผูบังคับบัญชาขาราชการและลูกจางองคการบริหารสวน
จังหวัดใหมีปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดคนหนึ่งเปนผูบังคับบัญชาขาราชการและลูกจางองคการบริหาร
สวนจังหวัดรองจากนายกองคการบริหารสวนจังหวัด และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของ
องคการบริหารสวนจังหวัดใหเปนไปตามนโยบายและมีอํานาจหนาที่อื่นตามที่มีกฎหมายกําหนดหรือ
ตามที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดมอบหมาย
ขอมูลแผนอัตรากําลัง ขาราชการ ลูกจาง และพนักงานจาง ขององคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต ป 2554
ลําดับที่

สวนราชการ

ขาราชการ

ลูกจางประจํา พนักงานจาง

รวม

1.

สํานักปลัดฯ

29

7

15

51

2.

กองกิจการสภา

9

-

-

9

3.

กองแผนฯ

16

-

1

17

4.

กองคลัง

22

-

4

26

5.

กองชาง

29

44

64

137

6.

กองพัสดุและทรัพยสิน

14

-

2

16

7.

กองการศึกษาฯ

สํานักงาน 20
ครู 144

238

โรงเรียน 2

สํานักงาน 8
โรงเรียน 64

8.

กองการทองเที่ยวและกีฬา

23

-

37

9.

กองสาธารณสุข

18

-

2

60
20

10.

กองกิจการขนสง

5

-

24

29

11.

หนวยตรวจสอบภายใน

4

-

-

4

333

53

221

607

รวม

ที่มา : ฝายบริหารงานบุคคล สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด
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ขอมูลดานงบประมาณการคลัง
รายไดจากภาษีอากรและคาธรรมเนียมที่องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ตไดรับ
สัดสวนของเงินรายไดจากการจัดเก็บเองตอรายไดที่ไดจากสวนกลาง
แหลงรายได 

จํานวนเงิน
ป 2551

รอยละ

ป 2552

รอยละ

ป 2553

รอยละ

1.รายไดที่ไดจากสวนกลาง

613,422,614.56

76.84

695,168,732.06

79.29

620,712,310.24

75.08

2.รายไดจากการเก็บเอง

184,854,817.70

23.16

181,620,406.76

20.71

206,032,513.44

24.92

รวมรายไดทั้งสิ้น

798,277,432.26

100

876,789,138.82

100

826,744,823.68

100

สัดสวนรายได จาก
สวนกลาง : รายไดจากการ
เก็บเอง

7.7:2.3

7.9:2.1

7.5:2.5

ความสามารถในการหารายไดจากการจัดเก็บเอง
แหลงรายไดจากการ
จัดเก็บเอง

จํานวนเงิน
ป 2552
รอยละ

ป 2551

รอยละ

1. หมวดภาษีอากร

67,227,606.77

36.37

77,484,746.24

2. หมวดคาธรรมเนียม
คาปรับและ ใบอนุญาต

82,371,966.83

44.56

3. หมวดรายไดจากทรัพยสิน

32,796,450.10

4. หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
5. หมวดรายไดจากทุน
รวม

ที่มา : กองคลัง

ป 2553

รอยละ

42.66

77,985,934.67

37.85

63,289,778.72

34.85

79,786,552.42

38.73

17.74

37,448,786.10

20.62

41,263,012.55

20.03

2,392,886.00

1.29

3,104,673.70

1.71

5,923,080.00

2.87

65,908.00

0.04

292,422.00

0.16

1,073,933.80

0.52

184,854,817.70

100

181,620,406.76

100

206,032,513.44

100
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อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต
1. ตาม พรบ.องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2546
มีอํานาจหนาที่ดําเนินกิจการภายในเขต อบจ. ดังตอไปนี้ (มาตรา 45)
(1) ตราขอบัญญัติโดยไมขัดหรือแยงตอกฎหมาย
(2)จัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด และประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตาม
ระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
(3) สนับสนุนสภาตําบลและราชการสวนทองถิ่นอื่นในการพัฒนาทองถิ่น
(4) ประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาที่ของสภาตําบลและราชการสวนทองถิ่นอื่น
(5) แบงสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะตองแบงใหแกสภาตําบลและราชการสวนทองถิ่นอื่น
(6) อํานาจหนาที่ของจังหวัดตาม พรบ.ระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด พ.ศ. 2498 เฉพาะ
ภายในเขตสภาตําบล
(7) คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(7 ทวิ) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
(8) จัดทํากิจการใด ๆ อันเปนอํานาจหนาที่ของราชการสวนทองถิ่นอื่นที่อยูในเขตองคการบริหาร
สวนจังหวัด และกิจการนั้นเปนการสมควรใหราชการสวนทองถิ่นอื่นรวมกันดําเนินการหรือใหองคการ
บริหารสวนจังหวัดจัดทํา ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(9) จัดทํากิจการอื่นใดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกําหนดใหเปนอํานาจ
หนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด
บรรดาอํานาจหนาที่ใดซึ่งเปนของราชการสวนกลาง หรือราชการสวนภูมิภาคอาจมอบใหองคการ
บริหารสวนจังหวัดปฏิบัติได ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
2. อํานาจหนาที่ตามกฎกระทรวง(พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติองคการบริหารสวน
จังหวัดพ.ศ. ๒๕๔๐
ใหกิจการดังตอไปนี้เปนกิจการที่ราชการสวนทองถิ่นอื่นสมควรใหองคการบริหารสวนจังหวัด
รวมดําเนินการหรือใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทํา
(๑) จัดใหมีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
(๒) กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(๓) บําบัดน้ําเสีย
(๔) บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(๕) วางผังเมือง
(๖) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ซึ่งอยางนอยตองเปนทางหลวงชนบทตามกฎหมายวา
ดวยทางหลวง

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555-2557)
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(๗) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ํา
(๘) จัดใหมีทาเทียบเรือ ทาขาม ที่จอดรถ และตลาด
(๙) ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๑๐) รักษาความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
(๑๑) จั ดการศึก ษา ทํ านุบํารุงศาสนา และบํารุงรัก ษาศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิป ญญา
ทองถิ่นหรือวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
(๑๒) จัดใหมีและบํารุงสถานที่สําหรับการกีฬา สถานพักผอนหยอนใจ สวนสาธารณะ
และสวนสัตว ตลอดจนสถานที่ประชุมอบรมสําหรับราษฎร
(๑๓) จัดใหมีการสังคมสงเคราะหและการสาธารณูปการ
(๑๔) ปองกันและบําบัดรักษาโรค
(๑๕) จัดตั้งและการบํารุงสถานพยาบาล
(๑๖) สงเสริมการทองเที่ยว
(๑๗) สงเสริมและแกไขปญหาการประกอบอาชีพ
(๑๘) กิจการที่ไดมีการกําหนดไวในแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาองคการบริหาร
สวนจังหวัด
3. อํานาจหนาที่ตามพรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2542
ตามมาตรา 17 ภายใตบังคับมาตรา 16 ใหองคการบริหารสวนจังหวัด มีอํานาจหนาที่ในการ
จัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนใน ทองถิ่น ดังนี้
1. การจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นของตนเอง และประสานการจัดทํา
แผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
2. การสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นในการพัฒนาทองถิ่น
3. การประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น
4. การแบงสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะตองแบงใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
5. การคุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาปาไม ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6. การจัดการศึกษา
7. การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
8. การสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น
9. การสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
10. การจัดตั้งและดูแลระบบบําบัดน้ําเสียรวม
11. การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม
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12. การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตาง ๆ
13. การจัดการและดูแลสถานีขนสงทั้งทางบกและทางน้ํา
14. การสงเสริมการทองเที่ยว
15. การพาณิชย การสงเสริมการลงทุน และการทํากิจการไมวาจะดําเนินการเองหรือรวม
กับบุคคลอื่นหรือจากสหการ
16. การสรางและบํารุงทางบกและทางน้ําที่เชื่อมตอระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น
อื่น
17. การจัดตั้งและการดูแลตลาดกลาง
18. การสงเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น
19. การจัดใหมีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การปองกันและควบคุมโรคติดตอ
20. การจัดใหมีพิพิธภัณฑและหอจดหมายเหตุ
21. การขนสงมวลชนและการวิศวกรรมจราจร
22. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
23. การจัดใหมีระบบรักษาความสงบเรียบรอยในจังหวัด
24. จัดทํากิจกรรมใดอันเปนอํานาจและหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่อยูในเขต
และกิจการนั้นเปนการสมควรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นรวมกันดําเนินการหรือใหองคการบริหาร
สวนจังหวัดจัดทํา ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
25. สนับสนุนหรือชวยเหลือสวนราชการ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นใน
การพัฒนาทองถิ่น
26. การใหบริการแกเอกชน สวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอื่น
27. การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส
28. จัดทํากิจกรรมอื่นใดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกําหนด
ใหเปนอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด
29. กิจการอื่นใดที่เปนประโยชนของประชาชนในทองถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ
กําหนด
4. อํานาจหนาที่องคการบริหารสวนจังหวัด ตามประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เรื่อง กําหนดอํานาจ และหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององคการบริหาร
สวนจังหวัด
ขอ 1 ลักษณะของการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดในการใหบริการสาธารณะในเขต
จังหวัด
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(1) ดําเนินงานในโครงการที่มีขนาดใหญที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
อื่นในเขตจังหวัด
(2) เปนการดําเนินงานที่ปรากฏถึงกิจกรรมที่เปนภาพรวมขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ในจังหวัดที่มุงตอประโยชนของทองถิ่นหรือประชาชนเปนสวนรวมและไมเขาไปดําเนินงานที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นในจังหวัดสามารถดําเนินการไดเอง
(3) เขาไปดําเนินงานตามแผนงานหรือโครงการในลักษณะที่มีความคาบเกี่ยวตอเนื่อง
หรือมีผูที่ไดรับประโยชนในองคกรปกครองสวนทองถิ่นมากกวา 1 แหงขึ้นไป
ขอ 2 ในการดําเนินการตามอํานาจและหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดตามขอ 1 องคการ
บริหารสวนจังหวัดควรจะดําเนินการเพื่อใหเปนไปในลักษณะดังนี้ คือ
(1) การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเองและประสานการจัดทําแผนจังหวัด โดยการ
สรางและพัฒนาระบบการประสานแผนการพัฒนาทองถิ่นในจังหวัดเพื่อนําไปสูการใชจายงบประมาณใน
การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีความสมดุลและคุมคาทางเศรษฐกิจ
(2) การกอสรางและบํารุงรักษาโครงการที่เปนโครงสรางพื้นฐานขนาดใหญ หรือมีการ
เกี่ยวเนื่องกันหลายองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือในลักษณะที่เปนเครือขายหลักในการเชื่อมโยงกับ
แผนงานโครงการที่ดําเนินการโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นในจังหวัด
(3) การจัดการศึกษา สาธารณสุข การสังคมสงเคราะห การพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับ
ประชาชนในระดับจังหวัด และไมเปนการซ้ําซอนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นในจังหวัด โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อขยายศักยภาพและมุงตอผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการศึกษา สาธารณสุข การสังคม
สงเคราะห การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นในจังหวัด
(4) การสงเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม การทองเที่ยว การสงเสริมการลงทุนและ
พาณิชยกรรมของจังหวัด
(5) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัดโดยเฉพาะอยางยิ่งการ
ทําหนาที่เปนองคกรหลักในการกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลรวม การดูแลระบบบําบัดน้ําเสียรวมใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอื่นในจังหวัด
(6) ใหบริการดานเทคนิควิชาการ เครื่องมือ เครื่องจักรกล บุคลากร แกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นอื่นในเขตจังหวัด
(7) ดําเนินการตามภารกิจที่ไดรับการถายโอนภารกิจตามที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการ
กําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะอยางยิ่งกิจกรรมถายโอนที่
องคการบริหารสวนจังหวัด “มีหนาที่ที่ตองทํา”

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555-2557)
องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต
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สวนที่ 2
สภาพทั่วไปและสถานการณแนวโนมจังหวัดภูเก็ต

ขอ 3 การใหการสนับสนุนแกประชาคม องคกรประชาชน ควรเปนไปในลักษณะของการสงเสริม
ความสามารถดําเนินการ โดยใชศักยภาพของตนเองในการบริหารจัดการในลักษณะของการรวมคิดรวมทํา
รวมรับผลประโยชน โดยไมใหการสนับสนุนในลักษณะของการใหสิ่งของ หรือการเขาไปดําเนินการแทน

