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เรื่อง ผลการดีกษาแผนปฏิบัติการภูเก็ตเมืองนานาชาติ 

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนมาก ที่ นร 0205/ว (ล) 12353 

ลงวันที่ 16 กันยายน 2542

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก ที่ นร 0805/1787 

ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2542

ตามหนังสือที่อ้างถึง ขอให์สั!นักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (สจร.) เสนอ

ความเห็นโครงการในส่วนที่เกี่ยวของ ที่,น่าเสนอในแผนปฏิบัติการภูเก็ตเมืองนานาชาดี (พ.ศ. 2542-2554) 

เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สจร. ได้พิจารณาแผนปฏิบัติการภูเก็ตเมืองนานาชาติ (พ.ศ.2542-2554) โดยได้น่าเสนอ 
รองนายกรัฐมนตรี (นายพิชัย รัตตกุล) พิจารณาเพี่อให็ความเห็นชอบแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอความเห็นของ สจร. เพื่อประกอบการพิจารณาของ 

คณะรัฐมนตรีต่อไไ!

ขอแสดงความน์บถึอ

(นายต่อพงด้ วัจนะสวัสด้)

รองเลขาธิการๆ รักษาราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการจ่ดระบบการจราจรทางบก

กองประสานการจัดระบบการจราจรในภูมิภาค 

โทร.215-4099 

โทรสาร 215-4099
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เร์อง รายงานผสการ^กชาแพน'น่ฏินัติ!การภูเ!ก็'ตเมืองนานาชาติ

เรียน รองนายกรัฐมนตรี (นาย1พิชัย รัตตกุล)
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1. เรื่องเดิม

สำบักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือด่วนมากที  ่นร 0205/ว (ล) 12353 ลงวันที่ 

16 กันยายน 2542 ขอให้สำนักงานคณะกรรมการชัดระบบการจราจรทางบก (สจร.) เสนอความดิดเห็น 
ในส่วนที่เกี่ยวของกับแผนปฏิบัดิการภูเก็ตเมืองนานาชาติ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี นั้น 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1)

2. ขอเท็จจรีง

2.1 คณะรัฐมนตรีได้มืมดิเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2539 อนุมัติดามมดิคณะกรรมการ 

นโยบายกระจายความเจริญไปสํภูมิภาคและทองถิ่น (กนภ.) มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประสานและจัดทำแผนปฏิบัติกาวพัฒนาภูเก็ตเป็นเมืองระดับนานาชาต  ิ
โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและส้งคมแ1พ่ชาติ ได้ประสานความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวของ 

มาร่วมกันดำเนินการจนแลวเสร็จ เป็นแผนปฏิบัติการภูเก็ตเมืองนานาชาติ (พ.ศ.2542-2554) ที่ผ่าน 

ความเห็นชอบจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวขัองและชาวภูเก็ต โดยสรุปสาระสำคัญของแผน 

ปฏิบัติการ ดังนี้

2.1.1 กลุ่มโครงการเร่งด่วน ประกอบด้วย
2.1.1.1 ยุทธศาสตร 1์ที่ 1 ะ การพัฒนาพื่นที่ทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดลัอม มีจ่านวน 18โครงการ

2.1.1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาโครงสร่างพึ้นุฐาน มีร์านวน 22 

โครงการ
2.1.1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ะ การพัฒนาคนและสังคม มีฃ็านวน 11 

โครงการ
2.1.1.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ะ การพัฒนาเทคโนโลยและสาวสนเทศ 

มีร์านวน 6 โครงการ

2.1.2 กลุ่มโครงการระยะปานกลางและระยะขาว ประกอบด้วย

2.1.2.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาพื่นที่ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งนวดด้อม มีร์านวน 12 โครงการ
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2.1.2.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ะ การพัฒนาโครงสร่างพื้นฐาน มีจำนวน 13 

โครงการ
2.1.2.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาคนและสังคม มีจำนวน 15 

โครงการ
2.1.2.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ะ การพัฒนาเทคโนโลอึและสาวสนเทศ 

มีจำนวน 7 โครงการ

2.2 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้นาแผนปฏิบัติกาว 

ภูเก็ตเมืองนานาชาติ (พ.ศ.2542-2554) เรียนเสนอรัฐมนตรีประจำสัานักนายกรัฐมนตรี (นายสาวิตด้ 
โพชิวิหค) พิจารณา ซึ่งรัฐมนตรีๆ เห็นชอบให้นำแผนปฏิบัติการภูเก็ตเมืองนานาชาติ เสนอคณะรัฐมนตรี 

เพื่อพิจารณา ดังนี้

2.2.1 ให้ความเห็นชอบกับแผนปฏิบัติการภูเก็ตเมืองนานาชาติ (พ.ศ. 2542- 
2554) เพื่อจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวของประสานด้าเน้นการ  

ตามแผนปฏิบัติการนี้ต่อไป

2.2.2 ให้ความเห็นชอบให้มีกลไกนโยบายระดับชาติในรูปของคณะกรรมการ 
นโยบายการพัฒนาภูเก็ต เพื่อเป็นกลไกในการผลักดันให้เกิดการปฏิบัต  ิ

ตามแผนอย่างมีเอกภาพ

2.3 สจร. ได้พิจารณาแผนปฏิบัติการภูเก็ตเมืองนานาชาติตามข้อ 2.1 แลัว ปรากฏว่า 
มีโครงการที่ได้มอบหมายให้ สจร. เป็นผู้ดำเน้นการ จำนวน 2 โครงการ ดังนี้

2.3.1 โครงการศึกษาวางแผนระบบคมนาคมขนลังจังหวัดภูเก็ต กิจกรรมการ 
ศึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทการจัดระบบการจราจรทางบกในระดับเมือง  

ระยะเวลาด่าเน้นการ ปี 2542-2543 อยู่ในกลุ่มโครงกาวเร่งด่วน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร่างพื้นฐาน

2.3.2 โครงการปรับไ)รุงเพื่อแกัIขปัญหาด้านการจราจรผ่านการติดตั้งสัญญาณไฟ 

จราจร เครื่องหมายบนถนน ป้ายจราจร และลื่น ๆ ในเขตเทศบาลระยะ 

เวลาดำเน้นการ ปี 2545-2549 อยู่ในกลุ่มโครงการระยะปานกลาง 
และระยะยาว ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร่างพื้นฐาน

3. ข้อพิจารณา

สจร. พิจารณนเผนปฏิบัติการภูเก็ตเมืองนานาชาติ (พ.ศ. 2542-2554) แด้ว มีความ 
เห็นและข้อสังเกตเพิมเติม ดังนี้

3.1 สจร. ได้ดำเน้นการว่าจัางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศึกษาจัดท้าแผนแม่บท 

ด้านการจราจรและขนส่งจังหวัดภูเก็ต ในปืงบประมาณ พ.ศ. 2538 โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้มอบหมายให้ 

รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกริศน์ กนกกันทพงษ เป็นผู้'จัดการโครงการด้งกล่าว แต่บุคคลด้งกล่าวไม่สามารถ
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ดำเนินการศึกษาจัดทำแผนแม่บทฯ ให้แล้วเสร็จไดํตามกำหนดจนเกินระยะเวลากันเงิน จึงเห็นด้วยกับชอเสนอ 
ที่ให้ สจร. จัดทำแผนแม่บทด้ในการจราจรและซนส่งจังหวัดภูเก็ต โดย สจร. ได้กำหนดที่จะดำเนินการต่อให้ 

แล้วนค้จใน่ป็งบประมาณ 2543
3.2 การจัดทำแผนแม่บทด้านการจราจรและขนส่ง ซึ่ง สจร. จะดำเนินกาวดาม 3.1 

โดยยืดเป้าประสงฅ์ตามชัอแนะน่าเชิงนโยบายของนายกรัฐมนตรี ซึ่งไดํให้Iวัเมื่อเป็นประธานการสัมมนาเพื่อ 

รายงานผลกาวศึกษาและรับพังความดิดเห็น คเงที่ 1 การจัดท้าแผนแม่บทด้านการจราจรและขนส่งเมือง 

ภูมิภาค จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 21 ชิงหาคม 2542 ความสรุปว่า “การพัฒนาระบบการจราจรและขนส่ง 

ด้องดำเนินการควบดู่กับกาวพัฒนาเมือง,, ตองดำเนินการใน 2 ประการ ดีอ (รายละเฉียดตามเอกสารแนบ 2)
3-2.1 การพัฒนาระบบการจราจรและขนส่งที่ยั่งยืน ประกอบด้วย

3.2.1.1 การวางผังเมืองและการใชัประโยชน์ที่ดิน

3.2.1.2 การให้บรีการขนส่งแบบหลากหลาย

3.2.1.3 การให้ความปลอดภัยในการเดินทาง

3.2.1.4 การให้ความสำคัญด้านชิงแวดล้อม

3.2.2 การพัฒนาเมืองให้เป็น “เมืองน่าอยู่,, ประกอบด้วย

3.2.2.1 การจัดรูปแบบของเมืองให้ชัดเจน
3.2.2.2 สนับสนุนการใชัระบบขนส่งที่ยั่งยืน

3.2.2.3 การอนุรักษ์วัฒนธรรมและชิงแวดล้อมของเมือง
3.2.2.4 การจัดเตรียมเรื่องการบำบัดนํ้าเสียและกำจัดชิงปฏีภูลของ  

เมืองไวัล่วงหนัา
3.2.2.5 การจัดหาแหล่งนํ้าเพื่อการอุปโภคและบริโภคของชุมชนเมือง

3.3 อนี่ง สจร. มีขอสังเกตเพิ่มเดิมว่า การดำเนินกาวแผนปฏิบัดิการในส่วนที่เที่ยวของ  

ของจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดลื่น ๆ ควรยืดขอแนะน่าเชิงนโยบายของนายกรัฐมนตรีตามขอ 3.2 ด้วย

4. ขอเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจารฌาความเห็นของ สจร. ตามข้อ 3 หากเห็นชอบ สจร. จะได้แจง 

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการต่อไป จักเป็นพระคุณยิ่ง

พ้นตำรวจตรี
(ยงอุทร สาระสมบัดิ)

เลขาธิการคณะกรรมการจัดระบบกาวจราจรทางบก
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