ส่วนที่ 3
สรุปผลการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตในปี พ.ศ.2555
องค์การบริหารส่ว นจังหวัดภูเก็ตได้ดําเนินการโครงการในพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) ตาม
นโยบายการพัฒนาครอบคลุม 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย 237 โครงการ งบประมาณตั้งไว้รวม
893,414,424 บาท นําไปดําเนินการจัดทํา ข้อบัญญัติงบประมาณ จํานวน 219 โครงการ คิดเป็นร้อยละ
92.41 งบประมาณดําเนินการ 571,031,510 บาท คิดเป็น ร้อยละ 63.92 ของจํานวนงบประมาณที่นําไป
จัดทําข้อบัญญัติงบประมาณ ดังตาราง.จํานวนโครงการ
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61
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4. ด้านคุณภาพชีวิต

58

54

93.10
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ในห้วงปี 2555 ที่ผ่า นมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้ดําเนินการโครงการในแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2555-2557) พอสรุปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน ดังนี้
1. ด้านสาธารณสุข
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้ดําเนินการพัฒนาโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต เพื่อให้
ประชาชนได้มีโรงพยาบาลที่มีเครื่องมือที่ทันสมัยเพียงพอกับความต้องการของประชาชน จัดโครงการภูเก็ต
แคร์ เพื่อให้การดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการโดยแพทย์ พยาบาล และอาสาสมัครสาธารณสุขเข้าถึง
ตัวผู้ป่วยที่บ้าน จัดทําโครงการเช่ารถพยาบาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความจําเป็น
ฉุกเฉิน โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข โครงการ
ฝึกอบรมหรือศึกษาดูงานด้านสุขาภิบาล โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อ เพื่อการป้องกันและรักษา
โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อแก่ประชาชน โครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพสัตว์จังหวัดภูเก็ต เพื่อแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรในจังหวัดภูเก็ต โครงการภูเก็ต 1 ตําบล 1 แอโรบิก ปี 2554 เพื่อส่งเสริม
กิจกรรมการออกกําลังกายอย่างต่อเนื่อง และจัดโครงการเต้าเต๋อซิ่นซี เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านสุขภาพ
ร่างกายและจิตใจ รวมถึงเป็นการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
2. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้ดําเนินการ โครงการสืบสานประเพณี วัฒนธรรมไทย
และประเพณีท้องถิ่นของจังหวัดภูเก็ต โครงการจัดงานสดุดี ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร เพื่อปลูกฝัง
จิตสํานึกของเยาวชนให้มีความภาคภูมิใจในวิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมในถิ่นฐานของตน จัดโครงการ
เทศกาลอาหารพื้นเมืองของดีชาวภู เก็ตเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจัง หวัดภูเก็ตโดยนําเอาเอกลักษณ์ด้า น
อาหารประจําท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต มาใช้เป็นสื่อในการนําเสนอสู่ตลาดการท่องเที่ยว จัดโครงการรักษา
ความปลอดภัยชายฝั่ง โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร Life Guard โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต และโครงการอบรมพัฒนาความรู้และพัฒนาศักยภาพของมัคคุเทศก์ เพื่อ
ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานด้านบริการและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว และเพื่อเป็นการกระตุ้น
เศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้
สนับสนุนโครงการส่งเสริมการขายและการตลาด เช่น งาน ITB 2012 ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมณี
งาน Phuket Road Show ใต้หวัน ฮ่องกง มาเลเซีย สิงคโปร์ และญี่ปุ่น โครงการ Phuket Trade Show
PATA Travel Mart/Philippines และกิจกรรมส่งเสริมการขายและการตลาดในประเทศ เพื่อส่งเสริม
การตลาดและการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว
3. ด้านการศึกษา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้ให้ความสําคัญในด้านการศึกษาของเยาวชนในจังหวัด
ภูเก็ต ในเรื่องการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา เช่น การจัดซื้อหนังสือ วารสาร
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ โครงการทุนการศึกษา โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน การสัมมนาเพิ่มศักยภาพการ
เรียนรู้ โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา โครงการส่งเสริมคุณภาพด้านวิชาการและทักษะ
กระบวนการของผู้เรี ยน โครงการจัด ซื้อครุภัณฑ์เพื่ อประกอบการเรีย นการสอน โครงการจัดซื้อสื่อชุ ด
พัฒนาการเรียนรู้ของสมอง โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนตามแนวธรรมชาติ การจัดแข่งขัน
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และจัดนิทรรศการวิชาการ และโครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน เป็นต้น ในด้านการพัฒนา
ศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษานั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตจัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสร้างโอกาสให้ครูได้พัฒนาตนเองในด้านวิชาชีพตามความสนใจของแต่ละ
บุคคล โครงการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อให้การนิเทศการจัดการศึกษาเป็นไปตาม
จุดหมาย หลักการ และโครงสร้างของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเทคนิคการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางทางการศึกษา ใน
ด้านการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการติดต่อสื่อสารนั้น องค์การบริหารส่วน
จั งหวั ดภู เก็ต ได้จ้า งครู ผู้ส อนภาษาต่ า งประเทศ ซึ่ งเป็ นเจ้ า ของภาษามาสอนให้ กับ นั ก เรี ย นในสัง กัด ได้
พัฒนาการเรี ยนการสอนภาษาจีนและภาษาอังกฤษ และเพื่อส่ง เสริ มสนับสนุ น การเรีย นรู้ คู่คุ ณธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้จัดโครงการค่ายพุทธบุตร โครงการสอนอิสลามศึกษา และได้จัดกิจกรรม
ส่งเสริมวันสําคัญทางศาสนา ร่วมกับสถาบันศาสนาในจังหวัด สําหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูใน
จังหวัดภูเก็ตนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้สนับสนุนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต เพื่อจัดจ้าง
ครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน จํานวนกว่าสองร้อยอัตรา โครงการคลังสมอง เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครู
เฉพาะที่ทํางานสอนสถานศึกษาในจังหวัดภูเก็ต สําหรับการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกได้ปรับปรุงอาคาร
เรี ย นและห้ องเรี ย นเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาด้ า นการเรี ย นให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น ส่ ว นในด้ า นการส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น
การศึกษาเรียนรู้ตามความสนใจนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้จัดโครงการค่ายเติมฝัน โครงการจัด
แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ โครงการค่ายลูกเสือและค่ายยุวกาชาด โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ เพื่อ
ส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีนิสัยรักการเรียนรู้ และสามารถนําความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจําวันต่อไป
4. ด้านคุณภาพชีวิต
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้จัดทําโครงการจัดงานวัน
สตรีสากล โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุจังหวัดภูเก็ต โครงการบ้านลุงพิทักษ์ โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ
โครงการจัดงาน วันคนพิการสากล จัดงานวันเด็กแห่งชาติ โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตบุคคลออทิสติก
จังหวัดภูเก็ต โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตหมู่บ้านเด็กตะวันฉาย เพื่อส่งเสริมสนับสนุน คุณภาพชีวิตเด็ก
สตรี ผู้ สูงอายุ คนพิการและผู้ ด้อยโอกาส ให้ได้ รับ การพัฒนาตามศัก ยภาพ ทํ าให้มี คุ ณภาพชี วิตที่ดีขึ้ น
สําหรับการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้จัดทําโครงการ
อาสาสมั ค รตํา รวจบ้ า น โครงการ “เหยื่ อหยุ ด เหยื่ อ” รณรงค์ ลดอุ บัติ เหตุ ทางถนนจากการเมาแล้ว ขั บ
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (To Be Number One ) เพื่อส่งเสริมสนับสนุน การ
รักษาความปลอดภั ยในชีวิ ตและทรัพ ย์สินและรณรงค์ป้องกัน และแก้ ไขปัญหายาเสพติด จัด งานวั นพ่ อ
แห่ งชาติ เพื่อให้ บุ ตรหลานได้ มีโ อกาสแสดงถึง ความรั กต่ อพ่ อผ่ า นกิจ กรรมต่ า งๆ สํา หรั บ การสนั บสนุ น
การศึกษาอบรมฝึกอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้จัด
โครงการฝึ กอบรมการส่ งเสริมอาชี พ โครงการศึ กษาดูง านเพื่ อพั ฒนาประสิ ทธิภ าพบุค ลากรผู้ นํา ชุ มชน
โครงการคาราวานแก้จนถนนอาชีพ โครงการฝึ กอบรมทั ก ษะวิ ช าชีพ เพื่ อพั ฒ นาการเรี ยนรู้อย่ า งยั่ งยื น
โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ว่างงานเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพให้สามารถ
นํ า ไปใช้ ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น และสร้ า งรายได้ ใ ห้ ป ระชาชนในจั ง หวั ด ภู เก็ ต สํ า หรั บ ด้ า นการส่ งเสริ ม การ
ทะนุบํารุงศาสนาและจริยธรรมนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้จัดทําโครงการส่งเสริมวันสําคัญทาง
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พระพุ ท ธศาสนา คริส ต์ ศ าสนา โครงการอบรมคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม โครงการจั ด งานฮิ จ เราะห์ ศั ก ราช
โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมการถือศีลอดของมุสลิมในจังหวัดภูเก็ต โครงการสุหนัตหมู่จังหวัดภูเก็ต
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําศาสนาอิสลาม โครงการธรรมสัญจรเพื่อสอนธรรมศึกษา โครงการบรรพชา
อุปสมบทพระภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อน เพื่อเสริมสร้างให้เยาวชนได้ศึกษาหลักธรรม และปฏิบัติตามหลักการ
ของศาสนา และสามารถนําไปใช้ในการดําเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง สามารถเสริมสร้างความสงบสุขแก่สังคม
สํ า หรั บ การส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ด้ า นการกี ฬ าและนั น ทนาการ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ได้
ดําเนินการโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน-นักศึกษาและประชาชนจังหวัดภูเก็ต โครงการแข่งขัน บาสเกตบอล
,ฟุตบอล อบจ.ภูเก็ต จูเนียร์ลีก โครงการจัดการแข่งขันว่ายน้ํา อบจ.ภูเก็ต โอเพ่น โครงการฝึกกีฬาภาคฤดู
ร้อน “กี ฬ าพาสุข เพื่อลู ก รั ก” โครงการแข่ ง ขัน ไตรกีฬ าเฉลิ ม พระเกียรติ พ ระบาทสมเด็จ พระเจ้า อยู่ หัว
โครงการสนับสนุนนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ และร่วมเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่
28 “ภูเก็ตเกมส์” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชน เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน สร้างความสามัคคี ได้ใช้
เวลาว่างให้มีประโยชน์ และ มีสุขภาพที่แข็งแรง
5. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ในด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตวางระบบการ
พัฒนาให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชน รักษาดูแลแหล่งน้ําธรรมชาติให้มีน้ําสะอาดเพียงพอ พัฒนา
ระบบขนส่งมวลชนรองรับการคมนาคมภายในจังหวัด แก้ปัญหาความจําเป็นเดือดร้อนของประชาชนด้าน
โครงสร้ างพื้ นฐาน ร่ ว มมือกันระหว่ างองค์ก รปกครองส่ว นท้องถิ่ น เพื่อสนับ สนุนการก่ อสร้ า ง ซ่ อมแซม
ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่จังหวัดแก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการในจังหวัด เช่น
โครงการก่อสร้างถนนและเกาะกลางถนน โครงการพัฒนาพื้นที่และแหล่งน้ําแก้ไขปัญหาน้ําท่วม โครงการ
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ โครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้า (เสาสูง) และโครงการดําเนินกิจการรถขนส่งประจํา
ทาง
6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้มุ่งเน้นในการสร้างจิตสํานึก และการมีส่วนร่วมในการ
ดูแลรักษา บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุล และยั่งยืน สนับสนุนให้มีระบบกําจัดขยะ
มู ล ฝอย ป้ อ งกั น และบํ า บั ด มลพิ ษ สิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งถู ก วิ ธี ภายใต้ ก ารมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน ชุ ม ชน
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยจัดให้มีโครงการแรงงานภูเก็ตรักษ์สิ่งแวดล้อม และโครงการรณรงค์
สร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการดูแลรักษาความสะอาดของถนน
และสถานที่ต่างๆ ของจังหวัด โครงการขยายเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยการจัดโครงการจัดทําวารสารประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ภูเก็ต โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพบสื่อมวลชน โครงการพัฒนาความรู้งานด้านสื่อมวลชน โครงการ
ฝึกอบรมการใช้ซอฟแวร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน และสนับสนุนการใช้กล้องวงจรปิด CCTV ใน
การรักษาความปลอดภัยและแก้ไขปัญหาจราจรอย่างมีประสิทธิภาพ
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8. ด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง
องค์ การบริ หารส่ ว นจั งหวั ดภู เก็ต มุ่ งเน้ น ในการพัฒ นาที่ ยั่ง ยื น และความอยู่ ดี มี สุ ข ของ
ประชาชน บริหารจัดการบนพื้นฐานของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สร้างการมีส่วนร่วมจากองค์กร
ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน โดยได้จัดทําโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนนํามาประกอบการกําหนดนโยบายและการพัฒนาท้องถิ่นในทุกๆ ด้า น การส่งเสริมความ
เข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ได้จัดทําโครงการ อบจ.สัญจร พบปะ เยี่ยม
เยียน รับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัด จัดทําโครงการศูนย์เครือข่ายเพื่อ
แก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น หรือ Clinic Center
สําหรับการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของประชาชน ได้จัดทํา โครงการประเมินผลความพึงพอใจต่อโครงการ
ประจําปี 2555 และสํารวจปัญหาความต้องการของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
การจั ด เก็ บ รายได้ การพั ฒ นาองค์ ก รและบุ ค ลากรขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต เพื่ อ พั ฒ นา
ประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาและการบริการประชาชน

