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เพื่อนํานโยบายผูบริหารและยุทธศาสตรการพัฒนาทั้งในระดับชาติ กลุมจังหวัด และจังหวัดไปสู
การปฏิบัติตอไป องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ตไดจัดทําแผนพัฒนาสามป (2555 – 2557) เพื่อใชเปน
เครื่องมือในการกําหนดแนวทางการพัฒนาของจังหวัดภูเก็ตในชวงระยะเวลาดังกลาว โดยมีรายละเอียด
ดังนี้

4.1 วิสัยทัศนการพัฒนา
“องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนําภูเก็ต
ไปสู เมืองนาอยู คูคุณธรรม”

4.2 พันธกิจ
1. สงเสริมสาธารณสุขในชุมชน ใหประชาชนมีสุขภาวะที่ดี มีพลานามัยที่สมบูรณ
2. พัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว โดยการอนุรักษวิถีชีวิตชุมชน วัฒนธรรมและประเพณี
ทองถิ่น
3. พัฒนาการศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐาน และมีความเทาเทียมกันในจังหวัด
4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถิ่น ใหมีความมั่นคงในการดํารงชีวิต
มีคุณธรรมและมีความสุข
5. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน และเพียงพอตอความตองการของประชาชน
6. ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหคงความสมดุลทางชีวภาพ ภายใตความ
รวมมือของประชาชนในทองถิ่น
7. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหมีความทันสมัยครอบคลุมทั้งจังหวัด
8. พัฒนาดานการเมืองและการบริหาร ตามหลักบริหารจัดการบานเมืองที่ดี โดยคํานึงถึงการมี
สวนรวมของประชาชน

4.3 นโยบายของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต (นายไพบูลย อุปติศฤงค) ไดวางกรอบ การพัฒนา
องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต ซึ่งไดแถลงตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 27
พฤษภาคม 2551 โดยแบงยุทธศาสตรการพัฒนาออกเปน 8 ดานหลัก และมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
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1. ดานสาธารณสุข
องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ตไดจัดตั้งกองสาธารณสุข โดยมีหนาที่บริหารจัดการ
เกี่ยวกับงานรักษาพยาบาล งานสงเสริมสุขภาพ งานสาธารณสุขมูลฐาน เปนหลัก เพื่อดูแลสุขภาพอนามัย
ของประชาชน ดังนั้น นโยบายเกี่ยว กับการจัดตั้งโรงพยาบาลขององคการบริหารสวนจังหวัดจึงมีความ
จําเปน แตการบริหารงานสาธารณสุขจะตองปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารใหม โดยแบงเปน 2 กลุม คือ สวนที่
เปน ชุดบริการในระดับปฐมภูมิ (Primary care) และ ชุดบริการโดยโรงพยาบาล ที่ตองการเขารับบริการเปน
ผูปวยในโรงพยาบาล หรือตองการเทคโนโลยีทางการแพทยมากขึ้น ทั้งนี้โดยเนน “การบริการสาธารณสุข
เชิงรุก” ในดานระบบบริการปฐมภูมิ เชน จัดตั้ง “ศูนยบริการสาธารณสุขชุมชน” เพื่อใหประชาชนใน
ชุมชนมีโอกาสรับบริการทางการแพทยมากขึ้น โดยไมตองเสียเวลาและคาใชจายในการเดินทางไปรับ
บริการภายนอกชุ มชน และลดความแออัดในการใหบริการของโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลของ
องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต โดยมีแนวทางการดําเนินการดังนี้
1) จะบริหารจัดการโรงพยาบาลขององคการบริหารสวนจังหวัดใหเกิดประ โยชนสูงสุด
แกประชาชนทั้งในดานประสิทธิภาพ ความเทาเทียมและ คุณภาพ
2) พัฒนาสถานบริก ารสาธารณสุ ขใกลบ านใหมีคุณภาพมาตรฐานใหทําหนาที่ เป น ผู
จัดบริการรองรับการดูแลผูปวยที่สงตอกลับมาจากโรงพยาบาลขนาดใหญ หรือการทําหนาที่เปน “พี่เลี้ยง”
ที่ใหความชวยเหลือและแนะนําครอบครัวผูปวยที่มีความพรอมในการรับผูปวยไปดูแลตอที่บาน ซึ่งถือเปน
สถานที่ที่ทําใหผูปวยทุกคนรูสึกอุนใจมากที่สุด
3) จัดรถทันตกรรม เคลื่อนที่บริการในชุมชนและโครงการแพทยพยาบาลเยี่ยมบาน
4) สนับสนุนเครือขาย อสม. ใหมีความมั่นคง เขมแข็ง เพื่อบริการสาธารณสุข
2. ดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว
เศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตขึ้นอยูกับการทองเที่ยวเปนหลัก เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตมีจุดแข็ง
(Strength) ในดานการทองเที่ยวอยูหลายประการ ไมวาทรัพยากรทองเที่ยวที่งดงาม โดดเดน หลากหลาย
และมีชื่อเสียงระดับโลก ทรัพยากรมนุษยมีความพรอมที่จะไดรับการพัฒนา มีความไดเปรียบดานทําเล
ที่ตั้งที่เหมาะสม มีฐานเศรษฐกิจที่มั่นคงและหลากหลาย มีความพรอมดานโครงสรางพื้นฐานและบริการ
สิ่งอํานวยความสะดวก มีวัฒนธรรมประเพณีที่เปนเอกลักษณของจังหวัด แตชวงเวลาที่ผานมา จังหวัด
ภูเก็ตไดรับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล เพื่อการพัฒนาและใชศักยภาพดังกลาวอันจะนํามาซึ่งรายได
ทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้นนอยมาก นโยบายดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยวขององคการบริหารสวนจังหวัด
ภูเก็ต จึงเนนการดําเนินการใน 2 สวน คือ การสนับสนุน ผลักดันการแปลงแผนการพัฒนาการทองเที่ยว
จังหวัดภูเก็ตของรัฐบาลใหเปนจริงในทางปฏิบัติ และ 2) ใชศักยภาพขององคการบริหารสวนจังหวัดเพื่อ
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1) สนับสนุน ผลักดันแผนการพัฒนาการทองเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตและรัฐบาล ที่จะสราง
ความแตกตางเพื่อสรางมูลคาเพิ่มการทองเที่ยว (Increase Value From Tourism) เชน การกอสรางศูนย
ประชุมและแสดงสินคานานาชาติ (MICE) การสงเสริมใหจังหวัดภูเก็ตเปนศูนยบริการสุขภาพและการ
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (International Medical Service ,Health Service and Spa Health Tourism) การพัฒนา
จังหวัดภูเก็ตเปนแหลงการ ชอปปงนานาชาติ (Shopping Paradise, OTOP Bazaar) การใชจุดเดนเรื่อง
อาหารในการพัฒนาการทองเที่ยว
2) รักษาสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ทางสังคม และทางทัศนียภาพของภูเก็ต
3) พั ฒนาฟ น ฟู แหล งทอ งเที่ยวธรรมชาติ วัฒนธรรม และปรับโครงสรางพื้น ฐานใหมี
คุณภาพสูมาตรฐานสากล
4)สนับสนุนการยกระดับมาตรฐาน ดานบริการ และธุรกิจที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวสู
มาตรฐานสากล
5) สงเสริมการตลาดทั้งในและตางประเทศ
6) สนับสนุนใหมีการผลิตบุคลากรเพื่อรองรับการทองเที่ยวและกิจกรรมที่เกี่ยวของ
7) สงเสริมใหมีการพัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยวในภูเก็ตทุกประเภท ทุกระดับอยาง
ตอเนื่องโดยความรวมมือระหวางสถาบันศึกษากับผูประกอบการ
8) ขยายตลาดทองเที่ยวเชิงรุก เชน สรางการทองเที่ยวเชิงนิเวศน
9) พัฒนาแหลงทองเที่ยวและสรางเครือขายการทองเที่ยวในชุมชน เพื่อใหมีการกระจาย
รายไดอยางทั่วถึง
10) สนับสนุนการทองเที่ยวในเขตเมือง เพื่อฟนธุรกิจและเศรษฐกิจในเขตเมือง
11) เพิ่มคุณคายานสําคัญทางประวัติศาสตรของจังหวัดภูเก็ต และสนับสนุนการอนุรักษ
อาคารเกาที่มีคุณคาทางประวัติศาสตร เพื่อพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร
12) ส งเสริ ม สนั บสนุน การท อ งเที่ย วเชิงอนุรัก ษดา นวิถีชีวิต วั ฒนธรรม ประ เพณี ข อง
จังหวัดภูเก็ต
13) สรางศูนยแสดงสินคาสําหรับรองรับสินคาจากภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อจํา หนายใหกับ
นักทองเที่ยวและเพิ่มรายไดใหกับประชาชน
14) สนับสนุนการสรางรายไดจากการทองเที่ยวโดยฟนฟูพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการ
ทองเที่ยวใหดียิ่งขึ้น และสรางแหลงทองเที่ยวใหมในเชิงพื้นที่ที่มีศักยภาพ สามารถเชื่อมโยงธรรมชาติ
ศิลปวั ฒนธรรม และวิ ถีชีวิ ตของชุ มชน ควบคูกับการสง เสริมตลาดนักทองเที่ย วคุณ ภาพ เชน กลุม
ผูสูงอายุ กลุมดูแลรักษาสุขภาพ กลุมประชุมและแสดงสินคา เปนตน
15) จัดตั้งศูนยขอมูลทางการทองเที่ยวเพื่อใหบริการแกนักทองเที่ยว
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16) สนับสนุนการคุมครองสิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยของนักทองเที่ยว รวมทั้งระบบ
เตือนภัย
3. ดานการศึกษา
องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต มีภารกิจในการรับถายโอนภารกิจดานการจัดการ ศึกษา
ขั้นพื้นฐานจากกระทรวงศึกษาธิการ โดยจัดใหมีสถานที่เรียน อุปกรณการเรียนการสอน เสื้อผานักเรียน
อาหารกลางวัน ให พอเพี ย ง ยึ ดกรอบของแผนการศึกษาแหงชาติ และแผนพั ฒนาเศรษฐกิจ และสังคม
แหงชาติฉบับที่ 10 มุงสูสังคมความรูอยางมีคุณภาพ โดยสมาชิกในสังคมตองคิดเปน คิดชอบ ทําเปน ทํา
ชอบ และแกปญหาเปน แกปญหาชอบ และตองรูอยางมีคุณภาพ โดยมีพื้นฐานความรูในดานคณิตศาสตร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร และสามารถสื่อสารทําความเขาใจ สามารถฟง พูด อาน เขียน
และคิด รวมทั้งมีความสามารถในการประกอบสัมมาอาชีพเปนผูนําที่ดี อยูดีมีสุข ในสังคมที่หลากหลาย
วัฒนธรรม โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
1) เรงแกไขปญหาการขาดแคลนครูในทุกโรงเรียนทั่วทั้งจังหวัด โดยสนับสนุนใหความ
ชวยเหลือสถานศึกษาในจังหวัดภูเก็ตใหมีครูที่มีคุณภาพและเพียงพอตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2) สนับสนุนอุปกรณและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการศึกษาแกสถาบันการศึกษาทุกระดับ
3) สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ใหเกิดความเทาเทียมกันใน
จังหวัด
4) จัดใหมีโรงเรียนตนแบบทางการศึกษาปฐมวัยในจังหวัดภูเก็ต เพื่อจัดการ ศึกษาและ
เตรียมความพรอมทางดานทั้งดานรางกาย สติปญญา จิตใจ อารมณและสังคมใหกับเด็กปฐมวัย ตลอดจน
สนับสนุนใหมีการจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยางทั่วถึง
5) สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรและสถานศึกษาในสังกัด ไดรับการพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ เสริมสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
6) สงเสริมสนับสนุนใหเด็กและเยาวชนในจังหวัดภูเก็ต ใหมีความสามารถในการใช
ภาษาตางประเทศในการติดตอสื่อสาร โดยเนนฝกอบรมและเผยแพรความรูดานภาษาตางประเทศที่เยาวชน
ใหความสนใจโดยเนนความรวมมือกับผูเชี่ยวชาญเจาของภาษา
7) สงเสริมการเรียนรูคูคุณธรรม สนับสนุน ใหสถาบันศาสนาเขามามีสวนรวมในการ
เผยแพรความรู โดยการนําหลักธรรมของศาสนามาเปนเครื่องมือในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
8) ส ง เสริ มและสนั บ สนุน ให มีห ลัก สูต รการศึ ก ษาที่ส อดคล อ งกั บ วิถี ชีวิ ต และความ
ตองการของชุมชน เพื่อพัฒนาอาชีพ
9) สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ต ไดเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
เพื่อใหรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคม

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555-2557)
องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต

- 40 -

สวนที่ 4
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป

4. ดานคุณภาพชีวิต
สังคมจะมีความมั่นคงได ประชาชนตองมีคุณภาพชีวิตที่ดี ความหมายของ “คุณภาพชีวิต”
ไมเพียงเปนความไมเจ็บไมปวยไมไข แตมีความหมายมากกวานั้น อาทิ การมีความสุข อยูดีมีสุข การมีที่อยู
ที่ดี การมีสุขภาพที่ดี การมีชีวิตที่ยืนยาว จนถึงสิ่งแวดลอมที่ดี ความปลอดภัย นโยบายการบริหารองคการ
บริหารสวนจังหวัดภูเก็ต จะมุงเนนสนับสนุนการมีคุณภาพชีวิตที่ดีกวาของประชาชน เด็ก เยาวชน ผูพิการ
หรือผูดอยโอกาสใหไดรับการดูแลอยางทั่วถึง ดังนี้
1) สงเสริมการจัดตั้งศูนยเยาวชนและศูนยผูสูงอายุ เพื่อการกีฬาและนันทนาการ
2) สงเสริมเบี้ยยังชีพสําหรับผูดอยโอกาส คนพิการ ผูสูงอายุ และผูปวยโรคเอดสในภาวะ
เศรษฐกิจถดถอย
3) สนับสนุนเครือขาย อปพร.ใหมีความเขมแข็ง เพื่อบริการดานความสงบเรียบรอยและ
ความปลอดภัยของชุมชน
4) สนั บ สนุ น ให จั ด สร า งสนามกี ฬ าระดั บ มาตรฐาน และสถานที่ อ อกกํ า ลั ง กาย
สวนสาธารณะ เพื่อใหบริการอยางทั่วถึง
5) สงเสริมใหมีการจัดตั้งศูนยศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรมในชุมชน
6) สนับสนุนและสงเสริมการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และปองกัน
ปญหายาเสพติด
7) สนับสนุนสงเสริม ทะนุบํารุงศาสนาและจริยธรรม
8) สงเสริมการพัฒนาจารีตประเพณี ภูมิป ญญาท องถิ่น และวัฒนธรรมอัน ดีงาม ของ
จังหวัดภูเก็ต
9) สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาอบรมและการฝกอาชีพตามความเหมาะสม และ
ความตองการของประชาชนในทองถิ่น เพื่อพัฒนารายไดของประชาชน
5. ดานโครงสรางพื้นฐาน
เพื่อพัฒนาและสงเสริมความจําเปนดานโครงสรางพื้นฐานแกประชาชนจังหวัดภูเก็ต จึง
วางนโยบายดานโครงสรางพื้นฐาน ดังนี้
1) สงเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหสอดคลองกับความ
จําเปนและความตองการของประชาชนในการดํารงชีวิตอยางเพียงพอ
2) สงเสริมการพัฒนาและรักษาดูแลแหลงน้ําธรรมชาติเพื่อใหมีน้ําสะอาดเพียงพอตอการ
อุปโภค บริโภค และเรงแกไขปญหาการขาดแคลนน้ํา
3) พัฒนาระบบขนสงมวลชน เพื่อรองรับการคมนาคมภายในจังหวัด สนับสนุนการใช
วิศวกรรมจราจร เพื่อแกปญหาจราจร เชน สรางอุโมงค ทางลอด ทางขามและถนนเพิ่ม ตลอดจนใหบริการ
รถโดยสารฟรีแกนักเรียน นักศึกษา เพื่อลดปญหาจราจรแออัด
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4) สนับสนุนการสรางศาลาที่พักผูโดยสารริมทาง
5) สนั บ สนุ น การก อ สร า งปรั บ ปรุ ง ถนน ทางระบายน้ํ า สะพานท า เที ย บเรื อ และ
โครงสรางพื้นฐานที่จําเปน และเชื่อมโยงเครือขายโครงสรางพื้นฐานองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น ๆ
6) แกปญหาความจําเปนเดือดรอนของประชาชนดานโครงสรางพื้นฐานที่มีการรองขอ
รองทุกขโดยเรงดวน และเรงรัดประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้น
7) ประสานรวมมือกันระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือสวนราชการอื่นเพื่อทํา
หนาที่สนั บสนุ นเครื่องมือ เครื่อง จั กรกล ผู ปฏิบัติงานที่มีความชํานาญการในการกอสร าง ซอมแซม
ปรับปรุง โครงสรางพื้นฐานในพื้นที่จังหวัด แกองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสวนราชการตามที่ไดรับ
การรองขอในลักษณะของการปฏิบัติงานรวมกันเพื่อดําเนินการงานดานโครงสรางพื้นฐานในสวนที่เกิน
ศักยภาพขององคกรนั้น
6. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนสิง่ ที่มีคาสําคัญสําหรับจังหวัดภูเก็ต เพื่อรวมมือ
กันอนุรักษ ฟน ฟู รักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน จึงมีนโยบายดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดังนี้
1) สงเสริมและสนับสนุนการสรางจิตสํานึก และมีสวนรวมในการดูแลรักษาและบริหาร
จัดการสิ่งแวดลอมใหเกื้อกูลประโยชนอยางสมดุลและยั่งยืน
2) สนับสนุนใหมีระบบกําจัดขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะในชุมชน และศูนยรีไซเคิลแบบ
ครบวงจร
3) สงเสริมสนับสนุนการปองกัน และบําบัดมลพิษสิ่งแวดลอมอยางถูกวิธี ภายใตการมี
สวนรวมของประชาชน ชุมชน หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน
4) สนับสนุนใหสรางสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ และหองสมุดในสวน เพื่อใหประชาชน
ไดคนหาความรู และพักผอนหยอนใจ
5) สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาสิ่งแวดลอมตามเสนทางคมนาคมรอบเมืองภูเก็ตใหมี
ความสะอาด สวยงาม
7. ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของจังหวัดภูเก็ต ใหเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
โดยมุงเนนกรอบนโยบายที่สามารถทําไดภายใจระยะเวลาอันสั้น และเปนการพัฒนาอยางยั่งยืน ดังนี้
1) สนับสนุนการใชกลองวงจรปด CCTV ในการรักษาความปลอดภัย และแกปญหา
จราจรอยางมีประสิทธิภาพในภาพรวมของจังหวัด โดยบูรณาการรวมกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555-2557)
องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต

- 42 -

สวนที่ 4
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป

2) พัฒนาเว็บไซตขององคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต เปนเว็บไซตตนแบบ เพื่อเปน
แนวทางนํารองใหกับองคกรภาครัฐและเอกชน สงเสริมการใชเว็บไซตใหเกิดประโยชนตอชีวิตประจําวัน
ซึ่งจะมีประโยชนทั้งองคการบริหารสวนจังหวัด ประชาชนผูใชบริการ รวมทั้งนักทองเที่ยวที่เขามาใช
บริการในจังหวัดภูเก็ต
3) พัฒนาการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Internet ไรสาย
สาธารณะ ใหบริการ Internet ไรสายสาธารณะ ดําเนินการรวมมือกับองคกรที่เกี่ยวของจัดใหมี Internet
ไรสายครอบคลุมทั้งจังหวัดภูเก็ต
4) พัฒนาความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหกับบุคลากรในทองถิ่น
5) สงเสริมและสนับสนุนใหภูเก็ตเปนเมือง IT เพื่อเชื่อมโยงขอมูลรองรับการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการและบริการภาครัฐ
6) สนับสนุนใหมีเครือขายอินเตอรเน็ท เพื่อประชาชนและนักทองเที่ยวไดใชบริการคนหา
ขอมูลขาวสารและองคความรู เพื่อใชเปนประโยชนในการดําเนินชีวิต
7) สนับสนุนใหมีศูนยเรียนรูชุมชน โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนําความรูมาพัฒนา
และยกระดับคุณภาพชีวิต และมีทักษะพรอมรับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
8.นโยบายดานการบริหาร การเมือง การปกครอง
1) การพัฒนาเชิงพื้นที่ องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ตจะตองเปนองคกรกลางประสานทุก
ภาคสวน ไมวาภาคราชการ เชน องคการบริหารสวนตําบล เทศบาล หนวยงานราชการสวนกลาง สวน
ภูมิภาค และองคกรเอกชนรวมถึงประชาคมในหมูบานตําบลตาง ๆ เพื่อเชื่อมโยงความคิดและปญหาของ
ชุมชนอยางเปนกระบวนการ ตลอดจนถึงบูรณาการแผนการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตใหเปนเอกภาพ
2) การบริหารแบบกลุมเปาหมาย จะตองใหประชาชนเปนศูนยกลางในการกําหนดนโยบาย
เพื่อทําให ทราบไดชั ดเจนว า ประชาชนกลุ มใดจะไดรับประโยชนจากนโยบายมากนอยเพียงใด โดย
สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนดนโยบายและการตัดสินใจในเรื่องสําคัญที่มีผลกระทบ
ตอวิถีชีวิตของประชาชนโดยตรง ตลอดจนรวมมือกับองคกรสาธารณประโยชน สถาบันทางวิชาการ และ
สื่อสาร มวลชน ในการรวมดําเนินการ
3) ปรั บ ปรุ ง กระบวนการบริ ห ารจั ด การ องค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต จะต อ งยึ ด
“หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี” (Good Governance) และปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานเพื่อมุงไปสูการ
เปนองคกรสมัยใหม ที่ทํางานเชิงรุกแบบบูรณาการ มีความคลองตัวรวดเร็ว มีขีดสมรรถนะและสราง
ผลงานไดสูง (high performance) เปดเผย โปรงใส ตรวจสอบได เพื่อเปนที่ไววางใจของประชาชน โดย
เปดโอกาสใหตัวแทนภาคประชาชนไดมีสวนรวมติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล การปฏิบัติงานตาม
นโยบาย ใหเปนไปตามแนวทางที่กําหนดไว
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4) เพิ่มประสิทธิภาพในการแกไขปญหารวมทั้งการใหบริการเชิงรุก เพื่อประโยชนสุขของพี่
นองประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการบริหารจัดการที่ทันสมัย
5) จัดใหมีศูนยรับเรื่องราวรองทุกขเพื่อชวยเหลือประชาชน โดยจัดใหมี Call Center เพื่อรับ
ฟงปญหาความตองการ อันจะนําไปสูการแกปญหาอยางทันทวงที รวมตลอดถึงการจัดใหที่ปรึกษาดาน
กฎหมายเพื่อเปนที่พึ่งแกประชาชน
6) จัดโครงการ อบจ.สัญจร เพื่อใหบริการชุมชนและรับทราบปญหาความตองการของ
ประชาชนถึงบาน
7) สนับสนุนใหบุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต พรอมใหบริการประชาชน
อยางเต็มที่และความเต็มใจ
8) พั ฒ นาองค ก ารและบุ ค ลากรขององค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต โดยจั ด ให มี ก าร
ฝกอบรมและสงเสริมศักยภาพของบุคคล
9) มุงสรางขวัญกําลังใจแกผูปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนจัง หวัดภูเก็ตในทุกระดับ
ดวยการดูแลสวัสดิการและคาตอบแทนที่เหมาะสม รวมทั้งสงเสริมใหมีความกาวหนาในการทํางาน โดย
กําหนดแนวทางการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพและเปนไปตามหลักคุณธรรม
10) สงเสริมเครือขายความรวมมือระหวางประชาคมทองถิ่นในจัง หวัดภูเก็ตใหมีความ
เขมแข็ง
11) สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่นในทุกดานเพื่อใหชาวภูเก็ต
ทุกคนไดมีสวนในการสรางอนาคตรวมกัน

4.4 ปญหาและความตองการของประชาชนในจังหวัด
จากการประชุมสัมมนาประชาคมทองถิ่นจังหวัดภูเก็ต แผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2555-2557)
ขององคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2554 ณ หองประชุมโรงแรมเพิรล จังหวัด
ภูเก็ตนั้น ผูแทนประชาคม ผูแทนชุมชน และตัวแทนจากสวนราชการในจังหวัดภูเก็ต ไดเสนอแนะปญหา
และความตองการดังนี้.•
•
•
•
•
•
•

สงเสริมภูเก็ตเปนเมืองนาอยู ควบคูกับเมืองนาเที่ยว
การสงเสริมคุณธรรมในภาคสวนตางๆ
สงเสริมการรักษาวิถีชวี ิตชุมชน
พัฒนาและปรับปรุงถนนใหไดมาตรฐาน และเพียงพอ
ใหประชาชนไดใชบริการโรงพยาบาลที่มีคุณภาพ
พัฒนาแหลงทองเที่ยวใหมในจังหวัด
สนับสนุนความเปนเมืองนานาชาติจังหวัดภูเก็ต (ปายบอกทาง สถานที่ราชการภาษาอังกฤษ)
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• สงเสริมสถาบันการศึกษาในการพัฒนาเยาวชน เชน การใหทุน สงเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย การ
เรียนรูตลอดชีวิต การพัฒนาศักยภาพประชาชนรองรับการเปดเสรีอาเซียน รวมทั้งสนับสนุน
สถาบันการศึกษาในระดับสูง การปลูกฝงคุณธรรม ความเปนไทย วิถชี ีวิตพอเพียง
• สงเสริมการรักษาวัฒนธรรม ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการทองเที่ยว
• ปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางสาธารณูปโภค ใหมีมาตรฐาน เชน ถนน บาทวิถี หองน้ําสาธารณะ
• ความเหมาะสมการกอสรางทาเทียบเรือ ศึกษาความพรอมในการเปนแหลงทองเที่ยว (ประโยชน
และผลกระทบ)
• สงเสริมสนับสนุนการปกปอง ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ การลดปองกันปญหาสิ่งแวดลอม
• ปลูกจิตสํานึกใหกับประชาชน เยาวชน รวมทั้งนักทองเที่ยว ในการอนุรักษและบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
• สงเสริมการสรางพื้นที่สีเขียวใหมีอยางทัว่ ถึง
• เพิ่มเติมการทองเที่ยว วัฒนธรรม ประเพณี ในเรื่องประวัติศาสตร (Story) การใชทุนชุมชน
วิถีชุมชน
• พัฒนาภูเก็ตใหเปนแหลงทองเที่ยวทางทะเลระดับโลก
• ในดานการศึกษา งบประมาณดานการศึกษายังคอนขางนอย การสงเสริมใหเด็กและเยาวชนไดมี
โอกาสทัศนศึกษา เปดโลกทัศน สรางจิตสํานึกในการเรียนรู เพื่อการเลือกอาชีพ/ทางเดินใน
อนาคต การสรางใหเยาวชนรัก/ภาคภูมใิ จในบานเกิด อยากกลับมารวมพัฒนาภูเก็ต
• สงเสริมดานการใชภาษาตางประเทศ แก ครู บุคลากรและนักเรียน
• พิจารณาเพิม่ เติมในเรื่องความมั่นคงทางอาหาร เชน การปลูกพืชครัวเรือน ซึ่งเปนสวนหนึ่งใน
การเสริมสรางสุขภาพประชาชนทุกชวงวัยดวย ปลูกพืชกินไดในพื้นทีว่ า งเปลา เพื่อแกปญหาดาน
ความมั่นคงเรือ่ งอาหาร
• รูปแบบการปกครองของภูเก็ต ในลักษณะการปกครองแบบพิเศษ (กทม. พัทยา แมสอด-Model)
วิสัยทัศน 15 ป
• สงเสริมสนับสนุนใหมกี ารดูแลบําบัดน้ําเสียภายในจังหวัดภูเก็ต
• ปรับปรุงภูมิทัศนเมือง (สายไฟลงดิน)
• โครงสรางพื้นฐาน วิศวกรรมจราจร เพื่อแกไขปญหารถติด การสราง ถนน 4 เลน การสรางอุโมงค
• การกําจัดขยะ โดยการอัดแทงและถมทะเลที่สะพานหิน เพื่อเพิ่มแหลงน้ําจืด พืน้ ที่สาธารณะ
• จัดทํา Airport Link โดยรถไฟ หรือรถเมล
• เปลี่ยนชื่อโรงเรียน ในบริเวณหางไกล โดยใชชื่อโรงเรียนที่มีชื่อเสียง
• สนับสนุนอาคารชิโนโปรตุเกส โดยมีกองทุน/งบประมาณสนับสนุน
• เปลี่ยนพื้นที่รกรางใหเปนสถานที่พักผอนหยอนใจ
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• การสรางภูเก็ตเปนเมืองที่มีอาหารปลอดภัย
• สงเสริมใหเยาวชนไดเรียนรูว ัฒนธรรม ประเพณีของทองถิ่น ไดเรียนรูสิ่งที่จําเปนในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
• สนับสนุนบทเรียนดานคุณธรรม เสริมดวยการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
• คุณภาพชีวิตผูส ูงอายุ โครงการสําหรับผูสูงอายุที่ไดรับผลอยางแทจริง การออกกําลังกาย สิ่ง
อํานวยความสะดวกสําหรับผูสูงอายุ
• จัดทําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการสื่อสารตรงกับผูบริหาร (นายก อบจ.)
• สนับสนุนการแกไขปญหายาเสพติด
• สนับสนุนสถาบันทางศาสนา ( วัด มัสยิด โบสถ)
• แกไขปญหาดานอาหารปลอดภัยเชิงบูรณาการ โดยเฉพาะอยางยิ่งกับผลิตผลทางการเกษตรที่
นําเขามาจากจังหวัดอืน่
• ดูแลควบคุมปญหาดานมลพิษสิ่งแวดลอม

4.5 ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
1. ประเด็นการพัฒนาดานสาธารณสุข
ยุทธศาสตร
ดานสาธารณสุข

แนวทางการพัฒนา
1.พัฒนาโรงพยาบาลองคการบริหาร
สวนจังหวัดภูเก็ต และสถานบริการ
สาธารณสุขใหมีคุณภาพมาตรฐาน

หนวยงานรับผิดชอบ
- กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต

2.สงเสริมสนับสนุน การสรางและ
ดูแลสุขภาพอนามัย ตลอดจน
ชวยเหลือผูปวยในชุมชน

- กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต

3. สนับสนุนการปองกัน ควบคุม และ - กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต
แกไขปญหาโรคติดตอและโรคไม
ติดตอแกประชาชน
4. สงเสริมระบบการปองกันและสราง - กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต
เสริมสุขภาพประชาชนจังหวัดภูเก็ต
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2. ประเด็นการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว
ยุทธศาสตร
ดานเศรษฐกิจและการ
ทองเที่ยว

แนวทางการพัฒนา
หนวยงานรับผิดชอบ
1. สงเสริมและสนับสนุน เอกลักษณ - กองการทองเที่ยวและกีฬา
การทองเที่ยวดานสิ่งแวดลอม วิถีชีวิต อบจ.ภูเก็ต
วัฒนธรรมและประเพณีของทองถิ่น
2. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพดานบริการ บุคลากร และ
ธุรกิจที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว

- กองการทองเที่ยวและกีฬา
อบจ.ภูเก็ต

3. พัฒนาแหลงทองเที่ยวและสงเสริม
เครือขายการทองเที่ยวชุมชน

- กองการทองเที่ยวและกีฬา
อบจ.ภูเก็ต

4. สงเสริมการตลาดและการ
ประชาสัมพันธดานการทองเที่ยว

- กองการทองเที่ยวและกีฬา
อบจ.ภูเก็ต

3. ประเด็นการพัฒนาดานการศึกษา
ยุทธศาสตร
ดานการศึกษา

แนวทางการพัฒนา
1. สงเสริมสนับสนุน การพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา

หนวยงานรับผิดชอบ
- กองการศึกษา อบจ.ภูเก็ต
- โรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต

2. สงเสริมและสนับสนุน พัฒนา
- กองการศึกษา อบจ.ภูเก็ต
ศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา - โรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต
3. สงเสริมใหเด็กและเยาวชนสามารถ - กองการศึกษา อบจ.ภูเก็ต
ใชภาษาตางประเทศในการ
- โรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต
ติดตอสื่อสาร
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4. สนับสนุนการเรียนรูคูคุณธรรม
รวมกับสถาบันทางศาสนา
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หนวยงานรับผิดชอบ
- กองการศึกษา อบจ.ภูเก็ต
- โรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต

5.สนับสนุนการพัฒนาสิ่งอํานวยความ - กองการศึกษา อบจ.ภูเก็ต
สะดวกเพื่อสงเสริมการพัฒนาคุณภาพ - โรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต
ผูเรียน
6.สงเสริมสนับสนุนการศึกษาเรียนรู
ตามความสนใจและความจําเปนใน
การพัฒนาคุณภาพชีวติ

- กองการศึกษา อบจ.ภูเก็ต
- โรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต

4. ประเด็นการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร
ดานคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนา
หนวยงานรับผิดชอบ
1. สงเสริมสนับสนุน คุณภาพชีวิตเด็ก - สํานักปลัด อบจ.ภูเก็ต
สตรี ผูสูงอายุ คนพิการและดอย
โอกาส
2. สงเสริมสนับสนุน การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และ
ปองกันปญหายาเสพติด

- กองการทองเที่ยวและกีฬา
- สํานักปลัด อบจ.ภูเก็ต

3. สงเสริมการพัฒนาและอนุรักษ
- สํานักปลัด อบจ.ภูเก็ต
จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และ - กองการศึกษา อบจ.ภูเก็ต
วัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดภูเก็ต
4. สนับสนุนการศึกษาอบรมและฝก
อาชีพเพื่อเสริมความเขมแข็งของ
ชุมชน

- สํานักปลัด อบจ.ภูเก็ต

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555-2557)
องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต

ยุทธศาสตร
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แนวทางการพัฒนา
5. สงเสริมการทะนุบํารุงศาสนา และ
จริยธรรม

หนวยงานรับผิดชอบ
- กองการศึกษา อบจ.ภูเก็ต
- สํานักปลัด อบจ.ภูเก็ต

6. สงเสริมสนับสนุน ดานการกีฬา
และนันทนาการ

- กองการทองเที่ยวและกีฬา

5. ประเด็นการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตร
ดานโครงสรางพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา
หนวยงานรับผิดชอบ
1. สงเสริมสนับสนุน การพัฒนาระบบ - กองชาง อบจ.ภูเก็ต
โครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค
- สํานักปลัด อบจ.ภูเก็ต
สาธารณูปการ ใหสอดคลองกับความ
จําเปนและความตองการของ
ประชาชน
2. สนับสนุนการปรับปรุงและ
กอสรางถนน ทางระบายน้ํา สะพาน
ทาเทียบเรือและโครงสรางพื้นฐานที่
จําเปน

- กองชาง อบจ.ภูเก็ต
- กองกิจการขนสง อบจ.ภูเก็ต

3. พัฒนาระบบขนสงมวลชนและ
วิศวกรรมจราจร เพื่อรองรับการ
คมนาคมภายในจังหวัด

- กองกิจการขนสง อบจ.ภูเก็ต

4. สงเสริมการพัฒนาและดูแลรักษา - กองกิจการขนสง อบจ.ภูเก็ต
แหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อใหมนี ้ําสะอาด
เพียงพอตอการอุปโภค บริโภค

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555-2557)
องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต
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6. ประเด็นการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
ยุทธศาสตร
แนวทางการพัฒนา
ดานทรัพยากรธรรมชาติและ 1. สงเสริมสนับสนุนใหมีระบบการ
สิ่งแวดลอม
กําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร

หนวยงานรับผิดชอบ
- กองชาง อบจ.ภูเก็ต

2. สนับสนุนการปองกันและบําบัด
มลพิษสิ่งแวดลอม

- กองชาง อบจ.ภูเก็ต

3. ดูแลรักษาและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

- กองชาง อบจ.ภูเก็ต

4. สรางจิตสํานึกในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

- กองชาง อบจ.ภูเก็ต
- สํานักปลัด อบจ.ภูเก็ต

5. สงเสริมสนับสนุน การสราง
สวนสาธารณะ สวนสุขภาพ และ
สถานที่พักผอนหยอนใจ

- กองชาง อบจ.ภูเก็ต
- สํานักปลัด อบจ.ภูเก็ต

7. ประเด็นการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยุทธศาสตร
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

แนวทางการพัฒนา
1. สงเสริมสนับสนุน การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการรักษา
ความปลอดภัย และแกไขปญหา
จราจร

หนวยงานรับผิดชอบ
- กองการทองเที่ยวและกีฬา
อบจ.ภูเก็ต

2. สงเสริมสนับสนุน ใหมีระบบ
เครือขายอินเตอรเน็ตภายในจังหวัด

- กองการทองเที่ยวและกีฬา
อบจ.ภูเก็ต

3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ - กองการทองเที่ยวและกีฬา
ขององคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต อบจ.ภูเก็ต

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555-2557)
องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต

ยุทธศาสตร
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
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แนวทางการพัฒนา
หนวยงานรับผิดชอบ
4. พัฒนาความรูดานเทคโนโลยี
- กองการทองเที่ยวและกีฬา
สารสนเทศใหกับบุคลากรของทองถิ่น อบจ.ภูเก็ต
และประชาชนในจังหวัด
5. สนับสนุนใหมีศูนยการเรียนรู
ชุมชน โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

- กองการทองเที่ยวและกีฬา
อบจ.ภูเก็ต
- สํานักปลัด อบจ.ภูเก็ต
- กองการศึกษา อบจ.ภูเก็ต

8. ประเด็นการพัฒนาดานการบริหาร การเมือง การปกครอง
ยุทธศาสตร
ดานการบริหาร การเมือง
การปกครอง

แนวทางการพัฒนา
หนวยงานรับผิดชอบ
1. สงเสริมความเขมแข็งและการมี
- กองกิจการสภา อบจ.ภูเก็ต
สวนรวมของประชาชนในการพัฒนา
ทองถิ่น
2. พัฒนาประสิทธิภาพในการแกไข
ปญหาและการบริการประชาชน

- สํานักปลัด อบจ.ภูเก็ต
- กองกิจการสภา อบจ.ภูเก็ต
- กองคลัง อบจ.ภูเก็ต
- กองแผนและงบประมาณ
อบจ.ภูเก็ต
- กองชาง อบจ.ภูเก็ต

3. สงเสริมความรูความเขาใจ เกี่ยวกับ - กองกิจการสภา อบจ.ภูเก็ต
ประชาธิปไตยและเสรีภาพของ
- กองแผนและงบประมาณ
ประชาชน
อบจ.ภูเก็ต

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555-2557)
องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต

ยุทธศาสตร
ดานการบริหาร การเมือง
การปกครอง
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แนวทางการพัฒนา
หนวยงานรับผิดชอบ
4. พัฒนาบุคลากรขององคการบริหาร - สํานักปลัด อบจ.ภูเก็ต
สวนจังหวัดภูเก็ต
- กองกิจการสภา อบจ.ภูเก็ต
5. ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ
เครื่องใชและสถานที่ปฏิบัติงาน

- สํานักปลัด อบจ.ภูเก็ต
- กองกิจการสภา อบจ.ภูเก็ต
- กองการศึกษา อบจ.ภูเก็ต
- กองชาง อบจ.ภูเก็ต
- กองคลัง อบจ.ภูเก็ต
- กองการทองเที่ยวและกีฬา
อบจ.ภูเก็ต
- กองพัสดุและทรัพยสิน อบจ.
ภูเก็ต
- กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต
- กองแผนและงบประมาณ
อบจ.ภูเก็ต
- กองกิจการขนสง อบจ.ภูเก็ต

