บทที่ 5
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย และจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่ได้กํา หนดไว้ จึงกําหนด
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา และหน่วยงานรับผิดชอบ รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
5.1 ประเด็นการพัฒนาด้านสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์
ด้านสาธารณสุข

แนวทางการพัฒนา
1.พัฒนาโรงพยาบาลองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดภูเก็ต และสถานบริการ
สาธารณสุขให้มีคุณภาพมาตรฐานเพื่อ
บริการประชาชน

หน่วยงานรับผิดชอบ
- กองสาธารณสุข

2.ส่งเสริมสนับสนุน การสร้างเสริมและ - กองสาธารณสุข
ดูแลสุขภาพอนามัย ตลอดจนช่วยเหลือ
ผู้ป่วยในชุมชน
3. สนับสนุนการป้องกัน ควบคุม และ
แก้ไขปัญหาโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
แก่ประชาชน

- กองสาธารณสุข

4. ส่งเสริมระบบการป้องกันและสร้าง
เสริมสุขภาพประชาชนจังหวัดภูเก็ต
โดยตรงกับปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่

- กองสาธารณสุข

5. สนับสนุนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย - กองสาธารณสุข
ในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

5.2 ประเด็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์
ด้านเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมและสนับสนุน เอกลักษณ์
การท่องเที่ยวด้านสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต
วัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่น

หน่วยงานรับผิดชอบ
- กองการท่องเที่ยวและกีฬา

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
- กองการท่องเที่ยวและกีฬา
คุณภาพด้านบริการ บุคลากร และธุรกิจ - กองกิจการขนส่ง
ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
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ยุทธศาสตร์
ด้านเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนา
3. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริม
เครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชน

หน่วยงานรับผิดชอบ
- กองการท่องเที่ยวและกีฬา

4. ส่งเสริมการตลาดและการ
ประชาสัมพันธ์ดา้ นการท่องเที่ยว

- กองการท่องเที่ยวและกีฬา

5.3 ประเด็นการพัฒนาด้านการศึกษา
ยุทธศาสตร์
ด้านการศึกษา

แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา

หน่วยงานรับผิดชอบ
- กองการศึกษา ฯ
- โรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต

2. ส่งเสริมและสนับสนุน พัฒนา
- กองการศึกษา ฯ
ศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา - โรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต
3. ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนสามารถ
ใช้ภาษาต่างประเทศในการ
ติดต่อสื่อสาร

- กองการศึกษา ฯ
- โรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต

4. สนับสนุนการเรียนรู้คู่คุณธรรม
ร่วมกับสถาบันทางศาสนา

- กองการศึกษาฯ
- โรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต

5.สนับสนุนการพัฒนาสิ่งอํานวยความ
สะดวกเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน

- กองการศึกษาฯ
- โรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต

6.ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเรียนรู้
- กองการศึกษาฯ
ตามความสนใจและความจําเป็นในการ - โรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต
พัฒนาคุณภาพชีวิต

5.4 ประเด็นการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์
ด้านคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนา
หน่วยงานรับผิดชอบ
1. ส่งเสริมสนับสนุน คุณภาพ
- สํานักปลัด อบจ.
ชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ
และผู้ด้อยโอกาส
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ยุทธศาสตร์
ด้านคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนา
2. ส่งเสริมสนับสนุน การรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน และป้องกันปัญหายา
เสพติด

หน่วยงานรับผิดชอบ
- กองการท่องเที่ยวและกีฬา
- สํานักปลัด อบจ.

3. ส่งเสริมการพัฒนาและอนุรักษ์ - สํานักปลัด อบจ.
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น - กองการท่องเที่ยวและกีฬา
และวัฒนธรรมอันดีงามของ
- กองการศึกษาฯ
จังหวัดภูเก็ต
4. สนับสนุนการศึกษาอบรมและ - สํานักปลัด อบจ.
ฝึกอาชีพเพื่อเสริมความเข้มแข็ง
ของชุมชน
5. ส่งเสริมการทะนุบํารุงศาสนา
และจริยธรรม

- กองการศึกษาฯ
- สํานักปลัด อบจ.

6. ส่งเสริมสนับสนุน ด้านการ
กีฬาและนันทนาการ

- กองการท่องเที่ยวและกีฬา

5.5 ประเด็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา
หน่วยงานรับผิดชอบ
1. ส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนา - กองช่าง
ระบบโครงสร้างพื้นฐาน
- สํานักปลัด อบจ.
สาธารณูปโภคสาธารณูปการ ให้
สอดคล้องกับความจําเป็นและ
ความต้องการของประชาชน
2. สนับสนุนการปรับปรุงและ
ก่อสร้างถนน ทางระบายน้าํ
สะพาน ท่าเทียบเรือและ
โครงสร้างพื้นฐานที่จาํ เป็น

- กองช่าง

3. พัฒนาระบบขนส่งมวลชนและ - กองกิจการขนส่ง
วิศวกรรมจราจร เพื่อรองรับการ
คมนาคมภายในจังหวัด
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ยุทธศาสตร์
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา
หน่วยงานรับผิดชอบ
4. ส่งเสริมการพัฒนา และดูแล - กองช่าง
รักษาแหล่งน้ําธรรมชาติเพื่อให้มี
น้ําสะอาดเพียงพอต่อการอุปโภค
บริโภค
5. บริหารจัดการภารกิจถ่ายโอน - กองช่าง
ให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล

5.6 ประเด็นการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีระบบ
การกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบ
วงจร

หน่วยงานรับผิดชอบ
- กองช่าง

2. สนับสนุนการป้องกันและ
บําบัดมลพิษสิ่งแวดล้อม

- กองช่าง

3. ดูแลรักษาและฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

- กองช่าง

4. สร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

- กองช่าง
- สํานักปลัด อบจ.

5. ส่งเสริมสนับสนุน การสร้าง
- กองช่าง
สวนสาธารณะ สวนสุขภาพ และ
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
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5.7 ประเด็นการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมสนับสนุน การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
รักษาความปลอดภัย และแก้ไข
ปัญหาจราจร

หน่วยงานรับผิดชอบ
- กองการท่องเที่ยวและกีฬา

2. ส่งเสริมสนับสนุน ให้มีระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายใน
จังหวัด

- กองการท่องเที่ยวและกีฬา

3. พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดภูเก็ต

- กองการท่องเที่ยวและกีฬา

4. พัฒนาความรู้ดา้ นเทคโนโลยี
สารสนเทศให้กับบุคลากรของ
ท้องถิ่นและประชาชนในจังหวัด

- กองการท่องเที่ยวและกีฬา

5. สนับสนุนให้มีศูนย์การเรียนรู้
ชุมชน โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

- กองการท่องเที่ยวและกีฬา
- สํานักปลัด อบจ.

5.8 ประเด็นการพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง
ยุทธศาสตร์
ด้านการบริหาร การเมือง
การปกครอง

แนวทางการพัฒนา
หน่วยงานรับผิดชอบ
1. ส่งเสริมความเข้มแข็งและการมี - กองกิจการสภา อบจ.
ส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาท้องถิ่น
2. พัฒนาประสิทธิภาพในการ
แก้ไขปัญหาและการบริการ
ประชาชน

-

สํานักปลัด อบจ.
กองกิจการสภา อบจ.
กองคลัง
กองแผนและงบประมาณ
กองช่าง
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ยุทธศาสตร์
ด้านการบริหาร การเมือง
การปกครอง

แนวทางการพัฒนา
หน่วยงานรับผิดชอบ
3. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
- สํานักปลัด อบจ.
เกี่ยวกับประชาธิปไตยและเสรีภาพ - กองกิจการสภา อบจ.
ของระชาชน
4. พัฒนาบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

- สํานักปลัด อบจ.
- กองกิจการสภา อบจ.

5. ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ
เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน

-

สํานักปลัด อบจ.
กองกิจการสภา อบจ.
กองการศึกษา ฯ
กองช่าง
กองคลัง
กองการท่องเที่ยวและกีฬา
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองสาธารณสุข
กองแผนและงบประมาณ
กองกิจการขนส่ง

