ส่วนที่ 4
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
เพื่อนํานโยบายผู้บริหารและยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งในระดับชาติ กลุ่มจังหวัด และจังหวัดไปสู่การ
ปฏิบัติต่อไป องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้จัดทําแผนพัฒนาสามปี (2556 – 2558) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
ในการกําหนดแนวทางการพัฒนาของจังหวัดภูเก็ตในช่วงระยะเวลาดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

4.1 วิสัยทัศน์การพัฒนา
“องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนําภูเก็ต
ไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม”

4.2 พันธกิจ
1. ส่งเสริมสาธารณสุขในชุมชน ให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี มีพลานามัยที่สมบูรณ์
2. พัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว โดยการอนุรักษ์วิถีชีวิตชุมชน วัฒนธรรมและประเพณี
ท้องถิ่น
3. พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน และมีความเท่าเทียมกันในจังหวัด
4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น ให้มีความมั่นคงในการดํารงชีวิต
มีคุณธรรมและมีความสุข
5. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
6. ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้คงความสมดุลทางชีวภาพ ภายใต้ความร่วมมือ
ของประชาชนในท้องถิ่น
7. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีความทันสมัยครอบคลุมทั้งจังหวัด
8. พัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร ตามหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โดยคํานึงถึงการมีส่วน
ร่วมของประชาชน

4.3 นโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์) ได้กําหนดนโยบาย การ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 3
ตุลาคม 2555 โดยแบ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาออกเป็น 8 ด้านหลัก เพื่อพัฒนาให้จังหวัดภูเก็ตเป็น “เมืองน่า
อยู่ คู่คุณธรรม” ดังต่อไปนี้
1. นโยบายด้านการบริหาร การเมือง การปกครองส่วนท้องถิ่น
1.1 ด้านการเมือง
1) ส่งเสริมการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข
2) สนับสนุนการรู้รักสามัคคี และปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ
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3) สนับสนุนให้ภาคประชาชนมีความเข้าใจในด้านการเมืองการปกครอง รวมทั้งการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุก ๆ ด้าน
1.2 ด้านการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
1) บริ ห ารตามหลั ก การบริ ห ารจั ด การบ้ า นเมื อ งที่ ดี โดยยึ ด หลั ก ประชาชนเป็ น
ศูนย์กลาง ด้วยการ
1.1) จั ด โครงการ “อบจ.สั ญ จร” ในทุ ก อํ า เภอเพื่ อ รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น จาก
ประชาชน ให้บริการที่ทั่วเพื่อพี่น้องประชาชน
1.2) ให้ประชาคมต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
1.3) ให้ตัวแทนประชาคมท้องถิ่นร่วมการตรวจสอบการใช้เงินงบประมาณในการ
จัดซื้อจัดจ้าง
1.4) ให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
2) พัฒนา “ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์” เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อเป็นองค์การที่ประสานงานกับทุกหน่วยงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
3) พัฒนาการรับแจ้ งเหตุ ซึ่ งนักท่องเที่ยวและประชาชนได้ รับอุบัติ เหตุ เพื่อให้การ
ช่วยเหลือได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
4) สนั บ สนุ น บุ ค ลากรขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ให้ ไ ด้ พั ฒ นาความรู้
ความสามารถ และจิตสํานึกในการบริการประชาชน
5) บริหารจัดการให้มีอาคารสถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวกอย่างเพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน และการบริการสาธารณะ
6) สร้างขวัญกําลังใจแก่ข้าราชการ พนักงานลูกจ้างทุกระดับ ดูแลค่าตอบแทน จัด
สวัสดิการบ้านพักตามหลักคุณธรรม จัดสรรทุนการศึกษาต่อเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้า และพัฒนาศักยภาพ
เพื่อความก้าวหน้าในการทํางาน
1.3 ด้านการปกครองท้องถิ่น
1) ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เพื่อขับเคลื่อนองค์กรชุมชน
2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้นําชุมชน ผู้นําท้องถิ่น กลุ่มองค์กรต่างๆ
3) ประสานการจัดทําแผนพัฒนาตั้งแต่ระดับชุมชน ระดับอําเภอ ระดับจังหวัด และ
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนําไปสู่กระบวนการจัดทํา แผนให้สอดคล้องกับปัญหาและความ
ต้องการของชุมชน และให้ก้าวทันต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
4) ให้การสนับสนุนด้านเทคนิค วิชาการ เครื่องจักรกล เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจน
บุคลากรแก่หน่วยงานราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
5) เพิ่มศักยภาพ “ศูนย์เครือข่ายการมีส่วนร่วมพัฒนาและแก้ไขปัญหาท้องถิ่น (Clinic
Center)” โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมบูรณาการภารกิจ
ร่วมกัน
2. นโยบายการสาธารณสุข
2.1 การสร้างเสริมสุขภาพ
1) สร้างสวนสาธารณะ ลานกีฬาใกล้บ้าน
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2) ส่งเสริมให้ ประชาชนทุ กระดับมีโอกาสออกกํ าลังกาย โดยจัด กิจกรรมการออก
กําลังกาย เช่น โครงการ 1 แอโรบิค 1 ตําบล โครงการอบรมเทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซี ฯลฯ
3) ขยายบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขให้เป็นกําลังสําคัญของชุมชนในการส่งเสริม
สุขภาพของคนในชุมชน
4) จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจําปีฟรีสําหรับกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
5) ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ และสร้างทัศนคติที่ถูกต้องแก่ประชาชนให้รู้จักการ
ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค ตลอดจนการดูแลรักษาเบื้องต้น
2.2 การป้องกันและควบคุมโรค
1) สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เฝ้า ระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่จะ
เกิดขึ้นในชุมชน
2) ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการ “อําเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน” โดยเน้น
ให้ประชาชนในพื้นที่มีบทบาทในการแก้ไขปัญหา
2.3 การรักษาพยาบาล
1) พัฒ นาการให้ บ ริ ก ารของโรงพยาบาลองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต อย่ า ง
ต่อเนื่อง โดยเพิ่มแพทย์ที่ปรึกษา แพทย์ทั่วไป แพทย์เฉพาะด้าน และ พยาบาลวิชาชีพ
2) เปิ ดคลินิกนอกเวลาในโรงพยาบาลองค์ก ารบริ หารส่ วนจังหวั ดภู เก็ ตให้บริการ
ผู้ป่วยนอกเวลาราชการ
3) สนับสนุนให้มีบริการตรวจสุขภาพแก่คู่สมรสก่อนแต่งงาน ก่อนมีบุตรและสตรีที่อยู่
ในระหว่างตั้งครรภ์
4) จัดระบบบริการแม่และเด็กในโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตให้ได้
มาตรฐานตามกระบวนการคุณภาพ ตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์ คลอด หลังคลอด การเลี้ยงดูบุตรอายุ 0-5 ปี
5) สนั บ สนุ น ให้ ป ระชาชนมี ห ลั ก ประกั น ด้ า นสุ ข ภาพทั่ ว ถึ ง โดยเน้ น ขยายความ
ครอบคลุมไปสู่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย
2.4 การฟื้นฟูสภาพ
1) ปรับปรุงระบบการให้บริการในโครงการ “Phuket Care” แพทย์พยาบาลเยี่ยม
บ้าน” ให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2) ร่วมจัดตั้งและสนับสนุนให้กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์จัดหาอุปกรณ์
การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ให้แก่ผู้พิการ ผู้ป่วยสูงอายุ
3) จัดอบรมเพิ่มความรู้เชิงปฏิบัติการให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน
(อสม.) อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.) เพื่อเพิ่มศักยภาพและเสริมสร้างจิตอาสาให้เป็นกําลังสําคัญ
ของชุมชนในการดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ
4) สนับสนุนการบูรณาการกิจกรรมของเครือข่ายด้านสุขภาพต่างๆ
3. นโยบายด้านการศึกษา
3.1 การศึกษาระดับจังหวัด
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1) สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพด้านการจัดการการศึกษาของโรงเรียนทั่วทั้งจังหวัด
ภูเก็ตให้ได้มาตรฐานเท่าเทียมกัน เช่น จัดให้มีครูอัตราจ้างสําหรับโรงเรียนที่ขาดแคลนครู เพื่อให้นักเรียนได้
เรียนในโรงเรียนใกล้บ้าน
2) สนับสนุนผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ให้ได้รับการพัฒนา
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
3) สนับสนุนให้โรงเรียนในจังหวัดภูเก็ตเป็นโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม
4) สนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาจากทุกภาคส่วน ทั้ง
โรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต เทศบาลและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5) ให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งจังหวัด ได้รับการแนะแนว และการติว
เข้มจากคณาจารย์ในสถาบันการศึกษาชั้นนําของประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย
6) สนับสนุนเยาวชนภูเก็ตที่ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม
โดยมอบทุนการศึกษาระดับ ปวส. และปริญญาตรี เพื่อช่วยเหลือครอบครัว
3.2 การศึกษาของ อบจ.ภูเก็ต
1) จั ด การศึก ษาให้ เ ด็ก ปฐมวั ย มี ก ารพัฒ นาทั้ งด้ า นร่า งกาย จิ ต ใจ สั ง คม อารมณ์
สติปัญญา และคุณธรรม ให้มีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และในระดับที่
สูงขึ้น
2) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สําหรับ
เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC)
3) ขยายการเรียนการสอนภาษา โดยเจ้าของภาษาเพื่อเพิ่มทักษะภาษาต่างประเทศทุก
โรงเรียนในสังกัด
4) จัดให้มีอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้และทรัพยากรทางการศึกษาอย่างเพียงพอและใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
5) สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน เพื่อการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาการศึกษาของโรงเรียน
6) นักเรียนได้รับการส่งเสริมให้พัฒนาตนเองตามศักยภาพอย่างต่อเนื่อง ได้แสดงออก
ถึงความสามารถพิเศษตามศักยภาพของตน เพื่อความเป็นเลิศทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ
7) จัดให้มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ มีวิทยฐานะสูงขึ้น มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
8) เพิ่มทักษะและศักยภาพครูไทยในด้านการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
9) ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีจิตอาสา เป็นคนดีของสังคม
4. นโยบายด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
1) สนับสนุนการพัฒนา ฟื้นฟูบูรณะแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสากล เชื่อมโยงกับ
ศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของจังหวัด
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2) สร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่นักท่องเที่ยวบริเวณ
ชายหาดด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพของ Life Guard
3) ส่งเสริมการตลาดเชิงรุกทั้งในและต่างประเทศเพื่อเพิ่มจํานวนนักท่องเที่ยว
4) ส่งเสริมด้านการลงทุนและพาณิชยกรรมที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยว
5) ส่งเสริมการท่องเที่ยวทั่วทั้งจังหวัด โดยสร้างมูลค่าเพิ่มการท่องเที่ยว ด้วยการจัด
กิจกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยวต่าง ๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าและกระตุ้นตลาด
6) ส่งเสริ ม และสร้ า งเครื อข่ ายการท่ องเที่ ยวในชุ ม ชน เพื่ อกระจายรายได้ จ ากการ
ท่องเที่ยวสู่ชุมชน
7) พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพื่อยกระดับมาตรฐานด้านการบริการ
8) ส่งเสริมสนับสนุนการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและจิตสํานึกที่ดี
ในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว
9) พัฒนาการท่องเที่ยวในเขตเมือง เพื่อกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวให้ทั่วถึง
10) พัฒนาประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต และ
การพัฒนาระบบการจองห้องพักโรงแรมเพื่อเพิ่มรายได้
11) สนับสนุนการเพิ่มคุณค่าย่านสําคัญทางประวัติศาสตร์และการอนุรักษ์อาคารเก่าที่
มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดภูเก็ต
12) ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีของ
จังหวัดภูเก็ต
13) พัฒนาศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว เพื่ออํานวยความปลอดภัยนักท่องเที่ยวและเป็น
ปัจจัยเสริมสร้างความน่าเชื่อถือให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
14) จัด ให้ มี แหล่ง ท่ องเที่ย ว ศูน ย์ กีฬ าและนันทนาการแห่ งใหม่ ๆ เพื่ อส่ง เสริ ม การ
ท่องเที่ยว การเล่นกีฬาและออกกําลังกาย และการพักผ่อนหย่อนใจของนักท่องเที่ยวและประชาชน
5. นโยบายด้านคุณภาพชีวิต
5.1 การจัดสวัสดิการผู้พิการ ผู้ป่วยเรื้อรัง และผู้ด้อยโอกาส
1) สนับสนุนส่งเสริมการดูแลและจัดสวัสดิการแก่ คนพิการ และผู้ป่วยเรื้อรัง เพื่อการ
มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2) สนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส
5.2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
1) จัดตั้งศูนย์บริการผู้สูงอายุแบบครบวงจร เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สวัสดิการผู้สูงอายุ
2) สนับสนุนให้ผู้สูงอายุร่วมเป็นพลังในการขับเคลื่อนสังคมภายใต้หลักคิดว่า ผู้สูงอายุ
เป็นบุคคลที่มีประสบการณ์สูง ควรให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและพัฒนาประเทศ
5.3 ด้านศาสนา
1) สนับสนุนการสร้างศูนย์อบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้
ใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้คุณธรรม จริยธรรมตามหลักศาสนา
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2) สนั บสนุ น การเรี ย นรู้ต ามหลั กธรรมของศาสนา เพื่อปลู ก ฝั งให้ เยาวชนและ
ประชาชนได้เรียนรู้และปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา สามารถนํามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
5.4 การป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย
1) จัดตั้งศูนย์ป้องกันยาเสพติด เพื่อประสานการดําเนินงานและสนับสนุนการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด
2) ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบําบัดและรักษาผู้ติดยาเสพติด เพื่อช่วยเหลือให้สังคม
ปลอดยาเสพติด
3) ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยและ
ความปลอดภัยของชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์กรปกครองท้องถิ่น และสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ
4) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารฝึ ก อบรมตํ า รวจบ้ า น ให้ มีค วามรู้ ความเข้ า ใจ เพื่ อ
สนับสนุนและช่วยเหลือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตํารวจในการรักษาความสงบเรียบร้อย และการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน
5) ส่งเสริมสนับสนุนการใช้กล้องวงจรปิด CCTV ในการรักษาความปลอดภัย และการ
แก้ปัญหาการจราจรในภาพรวมของจังหวัด
5.5 การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
1) ร่วมกับสถาบันการศึกษาจัดการศึกษาอบรมและการฝึกอาชีพตามความเหมาะสม
และตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการพัฒนารายได้ของประชาชน
2) ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถพัฒนาอาชีพ พัฒนาฝีมือแรงงาน เพิ่มคุณค่า ของ
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น วิสาหกิจชุมชน เพื่อเพิ่มรายได้และพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน โดยร่วมมือกับ
หอการค้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.6 ด้านวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
1) สื บสานคุ ณค่ า ของวั ฒ นธรรมที่เป็ นวิถี ชี วิ ต ประเพณี ค่ า นิ ย มที่ ดีง าม และภู มิ
ปัญญาท้องถิ่น ให้ดํารงอยู่คู่กับจังหวัดภูเก็ต
2) เพิ่ ม ศั ก ยภาพและขี ดความสามารถของหมู่ บ้ า นชุ มชน ในการพัฒ นาและแก้ ไ ข
ปัญหาของชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5.7 การกีฬาและนันทนาการ
1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กเยาวชนและประชาชนได้มีสนามกีฬา อุปกรณ์กีฬา
อย่างเพียงพอและทั่วถึง เพื่อเป็นพื้นฐานของการพัฒนากีฬา เพื่อความเป็นเลิศในการแข่งขันระดับจังหวัด
และเพื่อยกระดับสู่สากล
2) สร้างศูนย์กีฬาในร่ม เพื่อส่งเสริมการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ และให้เยาวชนและ
ประชาชนมีสถานที่ในการออกกําลังกาย
3) ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างพื้นที่สีเขียวและสวนสุขภาพ เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจและออกกําลังกายเพื่อสุขภาพของประชาชนในจังหวัด
4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนได้มีสถานที่และโอกาสในการเล่นกีฬาเพื่อปลอดยา
เสพติด
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6. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
6.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็น
1) แก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้านโครงสร้างพื้นฐานที่มีการร้องขอ
2) ก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ให้มีความเพียงพอ สามารถรองรับการ
เติบโตทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสังคม
3) ส่งเสริมสนับสนุนการก่อสร้าง ปรับปรุง และขยาย ถนน ทางระบายน้ํา เพื่อลด
ปัญหาการติดขัดของการจราจร
4) ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาบริเวณพื้นที่ที่เกิดปัญหาน้ําท่วม
5) ส่งเสริม สนับสนุน การก่อสร้างปรับปรุง สะพาน ท่าเทียบเรือและโครงสร้าง
พื้นฐานที่จําเป็น
6.2 ด้านสาธารณูปโภค
1) พัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค โดยการพัฒนาคลองระบายน้ําสายหลักให้
เป็นคลองสวยน้ําใส เพื่อเพิ่มปริมาณน้ําต้นทุนให้มีน้ําสะอาดเพียงพอกับความต้องการ
2) ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบประปา ที่มีประสิทธิภาพ มีน้ําประปาสําหรับ
ให้บริการประชาชนและบรรเทาการขาดแคลนน้ําในช่วงหน้าแล้ง
3) จัดให้มีแหล่งน้ําอุปโภคบริโภคตามโครงการ 1 แหล่งน้ํา 1 ตําบล เพื่อบริการ
ประชาชนในท้องถิ่น
6.3 ด้านสาธารณูปการ
ส่งเสริมการพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะและแสงสว่างในชุมชนและจุดอันตราย เพื่อ
ลดอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว
6.4 ระบบขนส่งมวลชน
1) พัฒนาระบบขนส่งมวลชน เพื่อรองรับการคมนาคมภายในจังหวัดให้มีคุณภาพ
สามารถลดการแออัดของจราจรและลดอุบัติเหตุ
2) บริการรถโดยสารประจําทาง (รถโพถ้อง) ฟรีแก่ นักเรียน นักศึกษา เพื่อลดปัญหา
การจราจรแออัด
7. นโยบายด้านพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.1 การบริการประชาชน
1) พัฒนาช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน และนักท่องเที่ยว
2) ส่งเสริมสนับสนุนให้มีเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ใช้
บริการสืบค้นข้อมูล ข่าวสาร เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ
3) เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจของประชาชนและนักท่องเที่ยวต่อการดําเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ
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7.2 การพัฒนาองค์กร
1) พัฒนาเว็บไซด์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในด้าน
บริการและข่าวสารแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว
2) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
3) จัดทําฐานข้อมูลในการพัฒนา โดยสร้างความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7.3 การพัฒนาบุคลากร
พัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับบุคลากรของท้องถิ่นและประชาชนใน
จังหวัด เพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมออนไลน์
8. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
8.1 ด้านการอนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1) ส่งเสริมสนับสนุนองค์กรเครือข่ายชุมชน ร่วมกันปลูกป่า เพื่อคืนความสมบูรณ์ให้กับ
ผืนป่าตามแนวทางพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
2) ส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชน มีจิตสํานึกและมีส่วนร่วมในการดูแล
รักษาและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3) สนับสนุนการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมตามเส้นทางคมนาคมรอบเมืองภูเก็ตให้มีความ
สะดวกสวยงาม
8.2 การป้องกันและบําบัดมลพิษสิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบําบัดมลพิษสิ่งแวดล้อมอย่างถูกวิธี โดยอาศัยการมี
ส่วนร่วมจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
8.3 การจัดการขยะมูลฝอย
ส่งเสริมสนับสนุนให้มีระบบการกําจัดขยะมูลฝอย ระบบการคัดแยกและลดปริมาณ
ขยะแบบครบวงจร การสร้างโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การแปรรูปขยะให้เกิดประโยชน์
8.4 การรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมสนับสนุนการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่งทะเล ด้วยปะการังเทียมเพื่อ
รักษาความสมดุลของระบบนิเวศน์ ตามแนวทางพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
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4.4 ปัญหาและความต้องการของประชาชนในจังหวัด
จากการประชุมสัมมนาประชาคมท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2558)
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม จังหวัดภูเก็ต
นั้น ส่วนราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ผู้แทนประชาคม และผูแ้ ทนชุมชน ได้เสนอแนะปัญหาและความต้องการ
ดังนี้.1. การสร้างเสริมสุขภาพ สวนคนเมือง พืชผักสวนครัว
2. จัดให้ช่องทางการให้บริการผู้สูงอายุ
3. พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประชาชน เวทีสุขภาพวิถีภูเก็ต อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
5. ส่งเสริมสุขภาพ ระดับหมู่บ้าน โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขระดับหมู่บ้านร่วมดําเนินการ
6. จัดระบบดูแลสุขภาพแรงงานต่างด้าว
7. ส่งเสริมสนับสนุนและจําหน่ายอาหารปลอดภัย
8. ส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว์อินทรีย์
9. จัดให้มีการประกวดผลิตภัณฑ์พืช สัตว์
10. สนับสนุนการควบคุมสุนัขจรจัด
11. พัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน ในปี 2558
12. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิงเกษตร ประเพณี วัฒนธรรม ของจังหวัดภูเก็ต
13. พัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้จากการท่องเที่ยว เช่น ค่าธรรมเนียมจากโรงแรม
14. ส่งเสริมสนับสนุนสินค้าเกษตรชุมชน วิสาหกิจชุมชน ปศุสัตว์พื้นบ้าน เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจการ
ท่องเที่ยวในจังหวัด
15. ฝึกอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น เพื่อให้บริการที่ดีแก่นักท่องเที่ยว
16. ให้ความรู้แก่เยาวชนเกี่ยวกับการประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ (มัคคุเทศก์น้อย)
17. ส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว
18. ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน โดยท้องถิ่นมีส่วนร่วม เช่นการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ประมง ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น
19. สร้างจุดเด่นด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต
20. ให้ความสําคัญในการสร้างจิตสํานึกแก่เยาวชนเพื่อสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว
21. การสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวในชุมชนอย่างยั่งยืน
22. การพัฒนา Information Logistic ให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น ข้อมูลพื้นฐานของชุมชนที่เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว
23. พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง เพื่อรองรับการท่องเที่ยว
24. ส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวทั้งนักท่องเที่ยวต่างประเทศและนักท่องเที่ยวในประเทศ
25. ส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวทั้งช่วง High season และ Low season ในตลาดการท่องเที่ยว เช่น
จีน อินเดีย เกาหลี ตะวันออกกลาง เป็นต้น โดยส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ ทั้งสถานที่
ท่องเที่ยว ร้านอาหาร วัฒนธรรมท้องถิ่น เชื่อมโยงกับจังหวัดใกล้เคียง
26. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยร่วมมือกับสถานศึกษาใน
จังหวัด เพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
27. พัฒนาพื้นที่บริเวณโคกชนะพม่า เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ เชื่อมโยงวัดม่วงโกมาร
ภัทร ชุมชนบ้านแขนน
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30.
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58.

ส่งเสริมการทําการเกษตรแบบปลอดสารพิษ
ส่งเสริม โครงการ 1 ตําบล 1 แหล่งท่องเที่ยว
ให้การสนับสนุนด้านการศึกษา พัฒนาโรงเรียนให้มีมาตรฐานระดับสากล และมี เท่าเทียมกัน
ส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางด้านภาษา เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งสถาบันภาษา เพื่อสอนภาษาต่างประเทศ
พัฒนาการศึกษา โดยการศึกษาเรียนรู้จากวิถีชวี ิต ความเป็นอยู่ในท้องถิ่น
ให้การศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว
การจัดระบบการบริหารจัดการของตํารวจบ้านให้ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
จัดฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตอย่างทั่วถึง
ติดตั้งกล้อง CCTV ให้ครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัดภูเก็ต เพื่อสนับสนุนการรักษาความปลอดภัย
สนับสนุนการขับเคลื่อนชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
การพัฒนาความรู้ด้านการประกอบอาชีพแก่ประชาชน เพือ่ สร้างรายได้
สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ To Be Number One
การปรับปรุงพื้นผิวจราจรในจังหวัดภูเก็ต
เพิ่มการบริการรถโดยสารประจําทางให้ครอบคลุมพื้นที่เพิ่มขึ้น
สนับสนุนโครงการ 1 ตําบล 1 โรงปุ๋ย
ก่อสร้างถนน 4 เลนใต้แนวเสาไฟฟ้าแรงสูง โดยจัดทําเป็นพืน้ ที่ต้นแบบ
ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนเพื่อให้มีความสะดวกในการเดินทาง เช่น ซ่อมแซมถนนเขาบางดุก
ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเรือ่ งขยะมูลฝอย
การสร้างจิตสํานึกให้แก่เยาวชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ประสานการแก้ไขการบุกรุกป่าชายเลน ป่าสงวนแห่งชาติ
ส่งเสริมการพัฒนาระบบบําบัดน้ําเสีย
ส่งเสริมเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด
การมีส่วนร่วมในการกําหนดรูปแบบการปกครองของจังหวัดภูเก็ต (การปกครองรูปแบบพิเศษ)
การแก้ไขปัญหาพื้นที่(การจัดทําผังเมือง)ในการประกอบอาชีพของชุมชนดั้งเดิมของจังหวัด
แก้ไขปัญหาประชากรแฝงอย่างเป็นระบบ โดยเชื่อมโยงด้านการศึกษา สาธารณสุขเข้าด้วยกัน
การให้ความรู้เรื่องการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยแก่เยาวชน
ส่งเสริมการบูรณาการระหว่างหน่วยงานในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน
เสนอการจัดทําแผนพัฒนา โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน
สร้างจิตสํานึกในการเป็นประชาธิปไตยให้กับเยาวชน
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4.5 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
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

2. ประเด็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์
ด้านเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมและสนับสนุน เอกลักษณ์
การท่องเที่ยวด้านสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต
วัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่น

หน่วยงานรับผิดชอบ
- กองการท่องเที่ยวและกีฬา

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพด้านบริการ บุคลากร และ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

- กองการท่องเที่ยวและกีฬา
- กองกิจการขนส่ง

3. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริม
เครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชน

- กองการท่องเที่ยวและกีฬา
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ยุทธศาสตร์
ด้านเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนา
4. ส่งเสริมการตลาดและการ
ประชาสัมพันธ์ดา้ นการท่องเที่ยว

หน่วยงานรับผิดชอบ
- กองการท่องเที่ยวและกีฬา

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

- กองการศึกษา ฯ
- โรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต

5.สนับสนุนการพัฒนาสิ่งอํานวยความ - กองการศึกษา ฯ
สะดวกเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ - โรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต
ผู้เรียน
6.ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเรียนรู้
- กองการศึกษา ฯ
ตามความสนใจและความจําเป็นในการ - โรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต
พัฒนาคุณภาพชีวิต

4. ประเด็นการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์
ด้านคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนา
หน่วยงานรับผิดชอบ
1. ส่งเสริมสนับสนุน คุณภาพชีวิตเด็ก - สํานักปลัด อบจ.
สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและด้อยโอกาส
2. ส่งเสริมสนับสนุน การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และ
ป้องกันปัญหายาเสพติด

- กองการท่องเที่ยวและกีฬา
- สํานักปลัด อบจ.
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ยุทธศาสตร์

แนวทางการพัฒนา
หน่วยงานรับผิดชอบ
3. ส่งเสริมการพัฒนาและอนุรักษ์จารีต - สํานักปลัด อบจ.
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
- กองการศึกษา ฯ
วัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดภูเก็ต
4. สนับสนุนการศึกษาอบรมและฝึก
- สํานักปลัด อบจ.
อาชีพเพื่อเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
5. ส่งเสริมการทะนุบํารุงศาสนา และ
จริยธรรม

- กองการศึกษา ฯ
- สํานักปลัด อบจ.

6. ส่งเสริมสนับสนุน ด้านการกีฬาและ - กองการท่องเที่ยวและกีฬา
นันทนาการ

5. ประเด็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ ให้สอดคล้องกับความ
จําเป็นและความต้องการของ
ประชาชน

หน่วยงานรับผิดชอบ
- กองช่าง
- สํานักปลัด อบจ.

2. สนับสนุนการปรับปรุงและก่อสร้าง
ถนน ทางระบายน้าํ สะพาน ท่าเทียบ
เรือและโครงสร้างพื้นฐานที่จาํ เป็น

- กองช่าง

3. พัฒนาระบบขนส่งมวลชนและ
วิศวกรรมจราจร เพื่อรองรับการ
คมนาคมภายในจังหวัด

- กองกิจการขนส่ง

4. ส่งเสริมการพัฒนาและดูแลรักษา
แหล่งน้ําธรรมชาติ เพื่อให้มีน้ําสะอาด
เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค

- กองกิจการขนส่ง
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6. ประเด็นการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์
แนวทางการพัฒนา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ 1. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีระบบการ
สิ่งแวดล้อม
กําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร

หน่วยงานรับผิดชอบ
- กองช่าง

2. สนับสนุนการป้องกันและบําบัด
มลพิษสิ่งแวดล้อม

- กองช่าง

3. ดูแลรักษาและฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- กองช่าง

4. สร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- กองช่าง
- สํานักปลัด อบจ.

5. ส่งเสริมสนับสนุน การสร้าง
สวนสาธารณะ สวนสุขภาพ และ
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

- กองช่าง
- สํานักปลัด อบจ.

7. ประเด็นการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

แนวทางการพัฒนา
หน่วยงานรับผิดชอบ
1. ส่งเสริมสนับสนุน การใช้เทคโนโลยี - กองการท่องเที่ยวและกีฬา
สารสนเทศในการรักษาความปลอดภัย
และแก้ไขปัญหาจราจร
2. ส่งเสริมสนับสนุน ให้มีระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในจังหวัด

- กองการท่องเที่ยวและกีฬา

3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

- กองการท่องเที่ยวและกีฬา

4. พัฒนาความรู้ดา้ นเทคโนโลยี
สารสนเทศให้กับบุคลากรของท้องถิ่น
และประชาชนในจังหวัด

- กองการท่องเที่ยวและกีฬา

5. สนับสนุนให้มีศูนย์การเรียนรู้ชุมชน - กองการท่องเที่ยวและกีฬา
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- สํานักปลัด อบจ.
- กองการศึกษา ฯ
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8. ประเด็นการพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง
ยุทธศาสตร์
ด้านการบริหาร การเมือง
การปกครอง

แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมความเข้มแข็งและการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่น

หน่วยงานรับผิดชอบ
- กองกิจการสภา อบจ.

2. พัฒนาประสิทธิภาพในการแก้ไข
ปัญหาและการบริการประชาชน

- สํานักปลัด อบจ.
- กองกิจการสภา อบจ.
- กองคลัง
- กองแผนและงบประมาณ
- กองช่าง

3. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ - กองกิจการสภา อบจ.
ประชาธิปไตยและเสรีภาพของ
- กองแผนและงบประมาณ
ประชาชน
4. พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหาร - สํานักปลัด อบจ.
ส่วนจังหวัดภูเก็ต
- กองกิจการสภา อบจ.
5. ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ
เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน

-

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

