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สิ่งที่ล่งมาด้วย 1. สำเนาบันทึกข้อความสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและลังคมแห่งชาติ 
ด่วนมาก ที่ นร 1008/3801 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2542 เรื่องแผนปฏิบัติการภูเก็ตเมือง 

นานาชาติ จำนวน100ชุด
2 แผนปฏิบัติการภูเก็ตเมืองนานาชาติ (พ.ศ. 2542-2554) จำนวน 100ชุด I

ตามที่ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2539 อนุมิติตามมติคณะกรรมการนโยบาย 
กระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น (กนภ.) มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ ประสานและจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาภูเก็ตเป็นเมืองระดับนานาชาต  ิซึ่งสำนักงานฯ ได้ 
ประสานระดมความร่วมมือจาททุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มาร่วมกันดำเนินการจนแล้วเสร็จ เป็นแผนปฏิบัติการภูเก็ต 
เมืองนานาชาติ (พ.ศ. 2542-2554) ที่ฝานมาความเห็นชอบจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องและ 
ชาวภูเก็ตโดยรวมด้วย แล้วนัน่

บัดนี้สำนักงานฯ ได้น่าแผนปฏิบัติการภูเก็ตเมืองนานาชาต  ิ(พ.ศ. 2542-2554) เรียนเสนอ รัฐมนตรี 
ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสาวตต์โพธิวิหค) พิจารณา ซึ่งรัฐมนตรีฯ เห็นชอบให้น่าแผนปฏิบัติการภูเก็ต 
เมืองนานาชาติเรียนเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ดังนี้

(1) ให้ความเห็นชอบกับแผนปฏิบัติการภูเก็ตเมึองนานาชาติ (พ.ศ. 2542-2554) เพื่อจังหวัด 
ภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานดำเนินการตามแผนปฏิบัติการนี้ต่อไป

(2) ให้ความเห็นชอบให้มีกลไกนTยบายระดับชาติ ในรูปของคณะกรรมการนโยบายการ 
พัฒนาภูเก็ต ภายได้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีตามข้อ 2.5 ในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 เพื่อเป็นกลไกในการ 
ประสานผลักดันให้เกิดการปฏิบัติตามแผนอย่างมีเอกภาพ ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนา 
ต่างๆ ในพื้นที่ ทั้งนี้ มอฆหมายให้กระทรวงมหาดไทย โดยจังหวัดภูเก็ตพิจารณาดำเนินการจัดดั้งกลไก 
นโยบายระดับชาติดังกล่าวตานขั้นตอนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาน่าแผนปฏิบัติการภูเก็ตเมืองนานาชาติ เรียนเสนอคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ
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กองประสานการพ้ฒนาเมือง 
โทร. 282-6529 
โทรสาร 281-2803

(นายสรร1๙5ญ วงฅ์ชะคุม)
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ส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โทร. 2826529 

ที, นร1008/A%0\ วันที, 31 ลิงหาคม 2542

เรื่อง แผนปฏิบัติการภูเก็ตเมืองนานาชาติ

เรียน รัฐมนตรีประจำสำนกนายกรัฐมนตรี (นายสาวิดด้ โพธิวิหค)

ดามที่ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้รับมอบหมายจาก 

คณะรัฐมนตรี ให้ประลานและจัดทำแผนปฏิบ้ติการพัฒนาภูเก็ตเป็นเมืองนานาชาติ นั้น สำนักงานฯ 

จึงได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนกลางและจังหวัดภูเก็ตร่วมกันจัดทำแผน 

ปฎบดิการภูเก็ตเมืองนานาชาติขึ้นจนแล้วเสร็จ จึงใคร่ขอน่าเสนอแผนปฏิบัติการดังกล่าวมาเพื่อโปรด 

พิจารณาน่าเรียนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อใช์เป็นกรอบไนการทำเนินงาน 

และเป็นตัวอย่างสำหรับพื้นที่อื่นในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ที่ยึดพื้นที่ ภารกิจ และการมีส่วนร่วม 

ของประชาชน ตามแนวนไยบายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 ต่อไปโดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. ข้อเท็จจริง

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2539 อนุมัติตามมติคณะกรรมการนโยบาย 

กระจายความเจริญไปส่ภูมืภาคและท้องถิ่น {กนภ.) มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประสานและจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาภูเก็ตเป็นเมืองระดับนานาชาติ 

ซึ่งสำนักงานฯ ได้ประสานระดมความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนกลางและจังหวัดภูเก็ต 

มาร่วมกันทำเนินการจนแสัวเสร็จ เป็นแผนปฏิบ้ติการภูเก็ตเมืองนานาชาติ (พ.ศ. 2542-2554) ที่ผ่าน 

ความเห็นชอบจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง และชาวภูเก็ตโดยรวมด้วยแลัา

2. สรุปสาระสำคัญแผนปฏิบัติการภูเก็ตเมืองนานาชาติ

2.1 หลักการกรอบแนวคิด

แผนปฏิบัติการภูเก็ตเมืองนานาชาติ ยึดหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเป็นการพัฒนา 

อย่างมีบูรณาการประสานให้เกิดองค์รวม และดุลยภาพในปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน 

โดยคำนึงถึงประโยชน์และผลกระทบต่อชีวิต และสภาพแวดล้อมของชาวภูเก็ต ทั้งในปัจจุบันและ 

อนาคตเป็นสำคัญ
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2.2 วิสัยทัศน์

กำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาภูเก็ตให้เป็นเมืองที่ดำรงรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต  ิ

ประรัดศาสตร์ และวัฒนธรรมของภูเก็ตให้คงความเป็นไข่บุกแห่งอันดามันไว้ และภูเก็ตจะเป็นเมืองที่ 

มีความเพียบพร้อมด้านโคางสร้างพ้นฐานที่มืคุณภาพและได้มาตรฐานสากล มีความสะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัยในราคายุติธรรม และมีทางเชือกสำหรับฝ่ใชับริการ รวมถึงเป็นเมืองศูนย์กลางการพัฒนา 

เทคโนโลยีสารสนเทศของภาคไต้ตอนบน และเป็นเมืองที่มีระบบบริหารจดการสมัยใหม่

2.3 ภารกิจหลักและยุทธศาสตร์การพัฒนา

ภาร?าจหสักดามวิสัยทัศน์ดังกล่าว ประกอบด้วย (1) ภารกิจการบริหารและจัดการพัฒนา 

ทร้พยากรธรรมชาติ และ (2) ภารกิจการพัฒนาคนและสังคมให้เข้มแข็ง โดยครอบคลุม 5 ยุทธศาสตร์หสัก 

ได้แก่

(1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาพื้นที่ควบดํกับการรักษาสมดุลของทรัพยากร 

ธรรมชาติ เน้นการชี้■นาทิศทางการขยายตัวชุมชนให้ปีระบบ เกิดความเป็นระเปียบ 

ของชุมขน รวมถึงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติที่สอดรับกบ 

การขยายตัวชุมชน

(2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มึคุณภาพและบริการที่ได้

มาตรฐาน เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเป็นเครื่องมอในการชี้นิาทิศทางการ 

ขยายตัวของชุมชนและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และเป็นการใข้ระบบการจัดการ

เพื่อเพมประสิทธิภาพและมาตรฐานบริการโครงสรัางพื้นฐานให้พอเพียงและ 

กระจายให้ทั่วถึงทุกพื้นที่

(3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคนและสังคม เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการ 

พัฒนาคุณภาพคนในพื้นที่ ทั้งการยกระตับการศึกษาให้สูงขึ้น การเพิ่มตักยภาพ 

และคุณภาพแรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งลาขาการท่องเที่ยวและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และให้ค ฑมสำคัญกับการสร้างเสริมจิตสำนึกเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการสร้างสุขภาพอนามัยที่ดให้กับประชาชน ตลอดจน 

การเสริมสร้างระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสำหรับคนในพื้นที่และ 

น้กท่องเที่ยว

(4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เน้นการพัฒนาโครงสร้าง 

พื้นฐานที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศ การพัฒนาคนให้ปี 

กักษะพรัอมรับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสนับสนุนให้ประชาชน 

และภาคธุรกิจใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารและดำเนินธุรกิจ
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(5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการภูเก็ตเมืองนานาชาติ เน้นการระตมบทบาท 

ให้ทุกภาคส่วนในทัองถิ่นปีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ทั้งการท่าทนตนโยบาย 

วางแผน ดัดส่นใจ ปฏิบัติ และติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง โดยภาคร์ฐจะเป็น 

ผู้สนับสนุนและคำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน

2.4 การกำหนดแผนงานโครงการ

แผนงาน[ครงการที่นำเสนอในแผนปฎิบ้ติการฯ นี้ เป็นเพียงตัวอย่างการกำหนดกิจกรรม 

การพัฒนาตามวิสัยทัศน์ภารกิจและยุทธศาสตร์ดังกล่าวขางต้นโดยหน่วยงานและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง 

ทั้งในส่วนกลางและระตับดังหวดไต้ร่วมกันพิจารณา ดัดเลอก และดัดสำตับความส่าดัญโครงการ ภายใต้ 

หลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการ ซึ่งจำแนกได้ 2 กลุ่มโครงการ ได้แก่ (1) กลุ่มโครงการเร่งต่วนในช่วง 

แผนพัฒนาฯ ฉบบที่ 8 ('พ ศ 2540-2544) และ (2) กลุ่มโครงการระยะปานกลาง (พ.ศ. 2545-2549; และ 

ระยะยาว (พ. ศ. 2545-2549-2554)

2.5 การประสานแผนปฏิบัติการใปส่การปฏิบัด

เพื่อให้เกิดการประลานนำแผนปฏิบ้ตการภูเก็ตเมืองนานาชาติฉบับนี้ไปสู่การปฏิบัติได้ 

อย่างเป็นรูปธรรม ทุกภาคส่ณที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะในระดับทัองถิ่นและดังหวัดภูเก็ต ต่างเห็นพ้องร่วม 

กันว่า จำเป็นต้องมีกล!กนโยมายระดับชาติ ในรูปของ “คณะกรรมการนโยบายการพัพนาภูเก็ต” 

ภายใต้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ขึ้นมาดำเนินการเป็นการเฉพาะกิจระยะหนึ่งก่อน โดยมืองฅ์ประกอบ 

หลัก คือ

(1) ปีคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาภูเก็ตเป็นกลไกระดับชาติ ปีผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งนายก 
รัฐมนตรีแต่งตั้ง เป็นประธาน ปีภาคีการพัฒนาจากฝายการเปีอง รัฐ เอกธน องค์กร 

ประ■ชาขน นกๆขาการ และสื่อมวลขน ร่วมเป็นกรรมการ จังหวัดภูเก็ตและสำนักงาน 

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต  ิเป็นฝายเลขานุการร่วม

(2) ปีสํ!นักงานประสานการพัฒนาภูเก็ตเป็นกลไกปฏิบัติงานในจังหวัด ปีผู้ว่าราชการ จังหวัด
เป็นผู้อานวยการสำนักงาน มขาราชการส่วนภูมภาคที่ปฏิบัติงานในจังหวัด ภูเก็ตเป็น

เจัาหนัทาประจำสำนักงาน

(3) ปีคณะที่ปรึกษาการพัฒนาภูเก็ตที่คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาภูเก็ตแต่งตั้งขึ้นจาก

ขาราชก)รและผู้ทรงคุณวุฒิ ท่าหน้าที่ให้คำแนะ,นาปรึกษาแก่สำนักงานประสานการ

พัฒนาภู-ทดโนการปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ เมอดำเนินงานไประดับหนึ่งจนสามารถถ่ายทอดทักษะประสบการณ์แก่ทัองถิ่น  

เกิดการก่อตัวของประชาคมดังหวัดและมีการปกครองในรูปขององค์กรปกครองทัองถิ่นรูปแบบพิเศษ  

เกิดขึ้นแล้ว กลไก1นี้ก ,็จะยุบเลก’ไป

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ)
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3. ข้อเสนอเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา

เพื่อให้แผนปฏิน์ติการภูเก็ตเมืองนานาชาต  ิบังเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมและมี 

ประสิทธิภาพ สำนักงานฯ ใคร่ขอนำเสนอคณะรัฐมนดรีเพื่อพิจารณา ด้งนี้

3.1 ให้ความเห็นชอบกับแผนปฏีบัติการภูเก็ตเมืองนานาชาติ (พ.ศ. 2542-

2554) เพื่อจังหวัดภูเก็ตและหน่ายงานที่เกี่ยวของประลานสำเนินการดามแผนปฏีปติการนี้ต่อไป

3.2 ให้ความเห็นชอบให้มีกลไกนโยบายระดับชาติในรูปของคณะกรรมการ 

นโยบายการพัฒนาภูเก็ต ภายใต้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีตามข้อ 2.5 เพื่อเป็นกลไกใน 

การประสานผลักด้นให้เกิดการปฏินํติตามแผนอย่างมีเอกภาพ ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคี 
การพัฒนาต่างๆ ในพื้นที่ ทั้งนี้ มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย โดยจังหวัดภูเก็ตพิจารณาสำเนินการ 

จัดดั้งกลไกนโยบายระด้บชาติด้งกล่าวดามขั้นดอนต่อไป

4. ผลกระทบจากมติคณะรัฐมนตรี

4.1 ผลกระทบต่อนโยบายของรัฐบาล

แผนปฏิน์ติการภูเก็ตเมืองนานาชาติจะสนับสนุนนโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐบาล 
โดยเฉพาะการส่งเสริมการฟยงเที่ยวเพื่อแก็ไขปัญหาวิกฤตของประเทศ และการพัฒนาตามแผน 

พัฒนาฯ ฉบับที่ 8 ที่เนันการมิส่วนร่วมของประชาชนไนกระบวนการพัฒนา

4.2 ผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวม

(1) แผนปฏ็บติการภูเก็ตเมืองนานาชาติจะปีส่วนช่วยสรางรายได  ้ โดยเฉพาะด้านการท่อง

เที่ยาใหกินประเทคอย่างต่อเนอง ไม่ด่ากว่าปีละ 2-3 หมื่นล้านบาท

(2) กระด้นไทีเกิดการพัฒนาธุรกิจที่'เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว อาทิ ธุรกิจ โรงแรม ภัตตาคาร 

รานด้าปลอดภาษี

(3) ช่วยเพิ่มสมรรถนะทางเศรษฐกิจใหภับประเทศในการแข่งขนภับนานาชาติ  เนื่องจาก เป็นเมือง 

ที่ปีค วามพรอมด้า1เบริการโครงสร้างพึ้นฐานและบริการต่าง ๆ ของเมือง ปีมาตรฐานสากล 

ภัตเทียมนานาขาติได้

4.3 ผลกระทบต่อการพัฒนาระบบเมืองและชุมชนทั่วประเทศ

แผนปฏิบัติการ..ๆเกิดเมืองนานาชาติจะเป็นตัวอย่างของการพัฒนาระบบเมืองและชุมชน 
ดามแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 ที่มุ่งเนันการพัฒนาที่อึดพื้นที่ ภารกิจ และการมี 

ส่วนร่วมในการพัฒนาของประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่เป็นหลัก โดยเฉพาะในด้านการ 

พัฒนาระบบชุมชนอย่างมีแบบแผน การพัฒนาสิ่งแวดลัอมเมืองและชุมชนที่เหมาะสม การพัฒนา 

โครงสร้างพื้นฐานให้มีทั้งคณภาพและปริมาณ รวมทั้งสอคคลัองกับความต้องการของชุมชน การนำ 

เทคโนโลยีสารลนเทศมาประ! กตั[ซักับการพัฒนาระบบเมืองและชุมชน การบริหารจัดการพัฒนา 

เมืองที่เนันกระบวนการพัฒน )โดยกลุ่มภาคีด้างๆ
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4.4 ผลกระทบต่อสภาพแวดดั8มและสังคม

แผนปฏิบติการภูเก็ตเมืองนานาชาติจะมีส่วนช่วยไห้เกิดการพัฒนาที่มีการใซัทรัพยากร 

ธรรมชาติที่ประหยัดและคุ้มค่า และกระคุ้นสังคมให้เกิดจิตสำนึกต่อการอนุรักพัทรัพยากรธรรมชาต  ิ

เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ฆ่ระเพณี และกาวิพัฒนาปรับปรุงฟืนฟูแหล่งประวิติศาสตร์อย่างเป็นระบบ 

รวมถึงเสริมสร้างภาวะการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบขอไดํโปรดนำแผนปฎิบ้ติการภูเก็ตเมีองนานาชาติ  

เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาไห้ความเห็นชอบ ดามนัยข้อ 3 ต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

(นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม)

เลขาธการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

เ7&น พา

/ส์โ

(นากสาาคตํ โVi?วิหค)

r2m



แมนปฏิบัติ การ 

ภูเก็ตเมืองนานาชาติ

(พ.ค. 2542 - 2554)
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