
ตํารวจภูธรจงัหวดัภูเก็ต

PHUKET SMART LIVING



จงัหวดัภูเก็ตประกอบดว้ย 3 อําเภอ

1. อําเภอถลาง

2. อําเภอกะทู ้

3. อําเภอเมืองภูเก็ต

มีพืนที ทงัหมด 543.034 ตารางกิโลเมตร

จํานวนประชากรและนกัท่องเทียว

1. จํานวนประชากร จํานวน 392,011 คน 

2. จํานวนประชาชนแฝง จํานวน 103,895 คน 

3. จํานวนแรงงานต่างดา้วทีจดทะเบียน จํานวน 

74,438 คน

4. จํานวนนกัท่องเทียว จํานวน 12,023,148 คน 

ทีมา : ปกครองจงัหวดัภูเก็ต

อ.ถลาง

อ.กะทู้

อ.เมืองภูเก็ต

จงัหวดัภูเก็ต

ตาํรวจภูธรจงัหวดัภูเก็ต



ลาํดับ ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

สัญชาติ จาํนวน (คน) สัญชาติ จาํนวน (คน) สัญชาติ จาํนวน (คน)

1. จีน 1,277,060 จีน 2,255,632(+76.63%) จีน 2,537,995(+12.52%)

2. รัสเซีย 746,586 รัสเซีย 645,586(-13.53%) รัสเซีย 807,776(+25.12%)

3. ออสเตรเลีย 569,665 ออสเตรเลีย 590,696(+3.69%) ออสเตรเลีย 535,968(-9.27%)

4. เยอรมัน 446,951 เยอรมัน 471,465 เยอรมัน 484,321

5. สหราชอาณาจักร 304,022 สหราชอาณาจักร 309,482 สหราชอาณาจักร 345,806

6. นิวซีแลนด์ 297,822 เกาหลี 276,059 เกาหลี 324,772

7. เกาหลี 262,073 ญีปุ่น 261,397 ญีปุ่น 302,340

8. ญีปุ่น 235,028 นิวซีแลนด์ 252,235 มาเลเซีย 287,785

9. สเปน 230,569 ฝรังเศส 222,375 ฝรังเศส 261,665

10. สหรัฐอเมริกา 220,342 สหรัฐอเมริกา 217,455 สวีเดน 197,827

11. ประเทศอนื ๆ 4,590,664 ประเทศอนื ๆ 3,269,273 ประเทศอนื ๆ 2,733,884

12. ไทย 2,975,032 ไทย 3,156,924 ไทย 3,203,009

รวม 10,793,303 รวม 11,928,579(+10.52%) รวม 12,023,148(+0.79%)

ทีมา : กรมการท่องเทียว (สํานกังานการท่องเทียวจงัหวดัภูเก็ต)

สถติิจํานวนนกัท่องเทียว 3 ปี ยอ้นหลงั

ตาํรวจภูธรจงัหวดัภูเก็ต
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สถติิจํานวนนกัท่องเทียว 3 ปี ยอ้นหลงั
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จํานวนกลอ้งโทรทศันว์งจรปิด (CCTV) ณ ปัจจุบนั

ในพนืทีจงัหวดัภูเก็ต

กลอ้งภาครฐั 

    จํานวน   1,106 ตวั

อ.ถลาง

อ.กะทู้

อ.เมืองภูเก็ต

กลอ้งภาคเอกชน

    จํานวน   1,089 ตวั

รวม

    จํานวน   2,195 ตวั



โครงการ จํานวน

กลอ้ง

หมายเหตุ

ระบบ CCTV ทีมีอยู่เดิม

   1. กล้อง CCTV ภาครัฐ

   2. กล้อง CCTV เอกชน

   3. โครงการบูรณาการระบบกล้อง โทรทศัน์วงจรปิด (CCTV)

รวม

986

1,089

120

2,195

โดยมี สภ.เมืองภเูกต็ ถลาง ป่าตอง ฉลอง ท่าฉัตรไชย

เชิงทะเล กะทู้ และ สภ.กมลา

ระบบ CCTV ทีอยู่ระหว่างดําเนินงาน

   1. โครงการภเูกต็เมืองแห่งสนัตสิขุ งบประมาณ ปี 2559

    2. โครงการภเูกต็สมาร์ทซติ ีงบประมาณ ปี 2559

    3. โครงการเพิมประสทิธภิาพด่านตรวจภเูกต็

 

    4. โครงการระบบตรวจจับยานพาหนะกระทาํผดิฝ่าฝืนสญัญาณ

ไฟจราจรแบบอตัโนมัต ิ

รวม

120

35

13

68

236

- กล้อง CCTV ตรวจสอบแผ่นป้ายทะเบียน 40 กล้อง

- กล้อง CCTV (PTZ) จาํนวน 30 กล้อง

- กล้อง CCTV (Fixed) จาํนวน 50 กล้อง

- กล้อง CCTV อ่านแผ่นป้ายทะเบียน 30 กล้อง

- กล้อง CCTV ประมวลผลสภาพจราจร 1 กล้อง

- กล้อง CCTV ประมวลผลด้านวนัิยจราจร 4 กล้อง

- กล้อง CCTV ตรวจจับภาพใบหน้า 4 กล้อง

- กล้อง CCTV ตรวจสอบแผ่นป้ายทะเบียน 3 กล้อง

- กล้อง CCTV สาํหรับมองภาพมุมกว้าง 2 กล้อง

- กล้องตดิชุดอปุกรณป์ระจาํกาย 4 กล้อง

- กล้องตรวจจับยานพาหนะ จาํนวน 18 กล้อง

- กล้องถ่ายภาพนิง พร้อมเลนส ์จาํนวน 37 กล้อง

- กล้องถ่ายภาพนิงวดิโีอสาํหรับถ่ายภาพต่อเนือง 13 

กล้อง



โครงการ จํานวน

กลอ้ง

หมายเหตุ

รวมระบบ CCTV ทมีีอยู่เดิม + ระบบทอียู่

ระหว่างดาํเนินการ

2,431

ระบบ CCTV ทมีีความต้องการเพิมเติม

     1. โครงการเพิมเติม CCTV (งบ อบจ.)

     2. โครงการเพิมเติม CCTV (ความ

ต้องการให้ สภ.สาํรวจ)

202

1,500

รวม 1,702

รวมทงัสิน 4,133 (รวมกลอ้งทีมีอยู่ + กลอ้งระหว่าง

ดาํเนินการ + กลอ้งทีมีความตอ้งการ

เพิมเติม)



โครงการทีสนบัสนุนและส่งเสริมการปฏิบติังานของเจา้หนา้ทีตํารวจ

3. โครงการภูเก็ตสมารท์ซิตี

2. โครงการภูเก็ตเมืองแห่งสนัติสุข

โครงการ


