
ผลการทบทวนยุทธศาสตร�การพฒันาจงัหวดัภเูกต็  ผลการทบทวนยุทธศาสตร�การพฒันาจงัหวดัภเูกต็  ผลการทบทวนยุทธศาสตร�การพฒันาจงัหวดัภเูกต็  ผลการทบทวนยุทธศาสตร�การพฒันาจงัหวดัภเูกต็  ๔ ๔ ๔ ๔ ป� ป� ป� ป� ((((พพพพ....ศศศศ. . . . ๒๕๕๘ ๒๕๕๘ ๒๕๕๘ ๒๕๕๘ ––––    ๒๕๖๑๒๕๖๑๒๕๖๑๒๕๖๑))))    

วสิยัทัศน�วสิยัทัศน�วสิยัทัศน�วสิยัทัศน�    ::::    ““““ภเูกต็เมืองท/องเทีย่วนานาชาต ิ บนพื้นฐานการพฒันาอย/างยัง่ยนืภเูกต็เมืองท/องเทีย่วนานาชาต ิ บนพื้นฐานการพฒันาอย/างยัง่ยนืภเูกต็เมืองท/องเทีย่วนานาชาต ิ บนพื้นฐานการพฒันาอย/างยัง่ยนืภเูกต็เมืองท/องเทีย่วนานาชาต ิ บนพื้นฐานการพฒันาอย/างยัง่ยนื””””    
เป6าประสงค�เป6าประสงค�เป6าประสงค�เป6าประสงค�    ::::    ๑.  มีผลิตภัณฑ�ท/องเท่ียวท่ีได<มาตรฐานสากล  

๒.  นักท/องเท่ียวมีความพึงพอใจ  
๓.  มีการกระจายการพัฒนาการท/องเท่ียวสู/แหล/งท/องเท่ียวชุมชน  
๔.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีข้ึน  
๕.  มีการพัฒนาคุณภาพด<านการศึกษา 
๖.  มีการพัฒนาคุณภาพด<านการสาธารณสุข 
๗.  มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�  เครือข/ายประชาชนและชุมชนให<มีความเข<มแข็ง 
๘.  มีระบบการจัดการสิ่งแวดล<อมท่ีดีข้ึน  
๙.  มีการอนุรักษ�และฟFGนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
๑๐.  มีการป6องกันและบรรเทาภัยพิบัติและสาธารณภัย  
๑๑.  การบริการภาครัฐสามารถสร<างความเชื่อม่ันให<แก/ผู<รับบริการ 
๑๒.  มีการพัฒนาแผนการขนส/งมวลชนและการจราจร 
๑๓.  มีการเพ่ิมมาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยในพ้ืนท่ี  
๑๔.  มีผลงานวิจัยและหรือข<อมูลสารสนเทศเพ่ือวางแผนและพัฒนางาน  
๑๕.  มีการพัฒนาองค�กรให<มีความเข<มแข็ง 

ประเด็นยทุธศาสตร�ประเด็นยทุธศาสตร�ประเด็นยทุธศาสตร�ประเด็นยทุธศาสตร�::::    ยุทธศาสตร�ท่ี  ๑  : ส/งเสริมการพัฒนาการท/องเท่ียวสู/มาตรฐานสากล  
ยุทธศาสตร�ท่ี  ๒  : ส/งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และความม่ันคงปลอดภัยของประชาชน  
ยุทธศาสตร�ท่ี  ๓  : พัฒนาองค�กรให<มีสมรรถนะในระดับสากลเพ่ือรองรับการแข/งขัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เป6าประสงค�รวม  เป6าประสงค�รวม  เป6าประสงค�รวม  เป6าประสงค�รวม      ตวัชีว้ดัตวัชีว้ดัตวัชีว้ดัตวัชีว้ดั    ๒๕๕๘๒๕๕๘๒๕๕๘๒๕๕๘    ๒๕๕๙๒๕๕๙๒๕๕๙๒๕๕๙    ๒๕๖๐๒๕๖๐๒๕๖๐๒๕๖๐    ๒๕๖๑๒๕๖๑๒๕๖๑๒๕๖๑    
๑.  มีผลิตภัณฑ�ท/องเที่ยวที่ได<
มาตรฐานสากล  

๑. ร<อยละความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
สินค<า/บริการ/แหล/งท/องเที่ยว 

ร<อยละ ๕๐ ร<อยละ ๖๐ ร<อยละ ๗๐ ร<อยละ ๘๐ 

๒.  ร<อยละสถานบริการสุขภาพที่ผ/านมาตรฐานระดับ ๓ 
(HA/PCA)  

ร<อยละ ๗๐ ร<อยละ ๘๐ ร<อยละ ๙๐ ร<อยละ ๑๐๐ 

๒.  นักท/องเที่ยวมีความพึงพอใจ  ๓.  ร<อยละความพึงพอใจของนักท/องเที่ยวที่เข<ามาในภูเก็ต  ร<อยละ ๘๐ ร<อยละ ๘๕ ร<อยละ ๙๐ ร<อยละ ๙๕ 
๓.  มีการกระจายการพัฒนาการท/องเที่ยว
สู/แหล/งท/องเที่ยวชุมชน 

๑๔.  ร<อยละของจํานวนผลิตภัณฑ�/แหล/งท/องเที่ยวชุมชนใน
ตําบลที่ได<รับการส/งเสริมและพัฒนา 

ร<อยละ ๖๐ ร<อยละ ๗๐ ร<อยละ ๘๐ ร<อยละ๑๐๐ 

๔.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น  ๔.  ร<อยละผลสัมฤทธิ์ (O-net ม.๓) ของผู<เรียนที่เพิ่มขึ้น ร<อยละ ๓ ร<อยละ ๓ ร<อยละ ๓ ร<อยละ ๓ 
๕.  มีการพัฒนาคุณภาพด<านการศึกษา ๕.  ร<อยละจํานวนโครงการด<านการศึกษาที่ได<รับการ

สนับสนุนงบประมาณ 
ร<อยละ ๑๐ ร<อยละ  ๒๐ ร<อยละ ๓๐ ร<อยละ ๔๐ 

๖.  มีการพัฒนาคุณภาพด<านการ
สาธารณสุข 

๗.  ร<อยละประชาชนที่เข<าถึงบริการสุขภาพ ร<อยละ ๘๐ ร<อยละ ๘๐ ร<อยละ ๘๐ ร<อยละ ๘๐ 

๗.  มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�  
เครือข/ายประชาชนและชุมชนให<มีความ
เข<มแข็ง 

๘.  จํานวนของหมู/บ<าน/ชุมชน ที่เพิ่มขึ้นตามเกณฑ�มาตรฐาน
หมู/บ<านเศรษฐกิจพอเพียง 

๑๘  แห/ง 
 

๒๑  แห/ง ๒๔  แห/ง ๒๗  แห/ง 

๘. มีระบบการจัดการสิ่งแวดล<อมที่ดีขึ้น 
๙. มีการอนุรักษ�และฟFGนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ 

๙.  ระดับความสําเร็จการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล<อม  

ระดับ ๓ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๔ 

๑๐.  มีการป6องกันและบรรเทาภัยพิบัติ
และสาธารณภัย  

๑๐.  ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการความเสี่ยงจาก
ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน  

ระดับ ๔ ระดับ ๔ ระดับ ๔ ระดับ ๔ 

๑๑.  ระดับความสําเร็จของการรักษาความปลอดภัยโดยเน<น
อุบัติเหตุจราจรทางบก/ทางน้ํา  

ระดับ ๓ ระดับ ๓ ระดับ ๓ ระดับ ๓ 

๑๑.  การบริการภาครัฐสามารถสร<าง
ความเชื่อมั่นให<แก/ผู<รับบริการ 

๑๒.  ร<อยละความพึงพอใจของผู<รับบริการ  ร<อยละ ๘๐ ร<อยละ ๘๕ ร<อยละ ๙๐ ร<อยละ ๙๕ 



เป6าประสงค�รวม  เป6าประสงค�รวม  เป6าประสงค�รวม  เป6าประสงค�รวม      ตวัชีว้ดัตวัชีว้ดัตวัชีว้ดัตวัชีว้ดั    ๒๕๕๘๒๕๕๘๒๕๕๘๒๕๕๘    ๒๕๕๙๒๕๕๙๒๕๕๙๒๕๕๙    ๒๕๖๐๒๕๖๐๒๕๖๐๒๕๖๐    ๒๕๖๑๒๕๖๑๒๕๖๑๒๕๖๑    
๑๒.  มีการพัฒนาแผนการขนส/งมวลชน
และการจราจร 

๑๓.  ร<อยละของโครงการด<านขนส/งมวลชนที่ได<รับการ
สนับสนุนงบประมาณ 

ร<อยละ ๑๐ ร<อยละ ๑๐ ร<อยละ ๑๐ ร<อยละ ๑๐ 

๑๓.  มีการเพิ่มมาตรฐานการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยในพื้นที่ 

๖. ร<อยละการป6องกันปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติด ร<อยละ ๖๐ ร<อยละ ๖๐ ร<อยละ ๖๐ ร<อยละ ๖๐ 

๑๔.  มีผลงานวิจัยและหรือข<อมูล
สารสนเทศเพื่อวางแผนและพัฒนางาน 

๑๕.  ร<อยละของหน/วยงานที่มีการนําข<อมูลสารสนเทศและ
หรือผลงานวิจัยในการวางแผนและพัฒนางาน  

ร<อยละ ๑๐๐ ร<อยละ ๑๐๐ ร<อยละ ๑๐๐ ร<อยละ ๑๐๐ 

๑๕.  มีการพัฒนาองค�กรให<มีความ
เข<มแข็ง 

๑๖.  ระดับความสําเร็จในการพัฒนาองค�กรตามเกณฑ�
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ     

ระดับ ๔ 
 

ระดับ ๔ 
 

ระดับ ๕ 
 

ระดับ ๕ 
 

๑๗.  ระดับความสําเร็จการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร  ระดับ ๔ ระดับ ๔ ระดับ ๔ ระดับ ๔ 
๑๘.  ร<อยละของกิจกรรมที่เครือข/ายประชาสังคมมีส/วนร/วม/
ให<การสนับสนุน 

ร<อยละ ๑๐๐ ร<อยละ ๑๐๐ ร<อยละ ๑๐๐ ร<อยละ ๑๐๐ 



ผลการทบทวนยุทธศาสตร�การพฒันาจงัหวดัภเูกต็  ผลการทบทวนยุทธศาสตร�การพฒันาจงัหวดัภเูกต็  ผลการทบทวนยุทธศาสตร�การพฒันาจงัหวดัภเูกต็  ผลการทบทวนยุทธศาสตร�การพฒันาจงัหวดัภเูกต็  ๔ ๔ ๔ ๔ ป� ป� ป� ป� ((((พพพพ....ศศศศ. . . . ๒๕๕๘ ๒๕๕๘ ๒๕๕๘ ๒๕๕๘ ––––    ๒๕๖๑๒๕๖๑๒๕๖๑๒๕๖๑)))) 
ยุทธศาสตร�การพฒันาจงัหวดั  พยุทธศาสตร�การพฒันาจงัหวดั  พยุทธศาสตร�การพฒันาจงัหวดั  พยุทธศาสตร�การพฒันาจงัหวดั  พ....ศศศศ. . . . ๒๕๕๘ ๒๕๕๘ ๒๕๕๘ ๒๕๕๘ ––––    ๒๕๖๑๒๕๖๑๒๕๖๑๒๕๖๑    

ประเด็นยทุธศาสตร�ประเด็นยทุธศาสตร�ประเด็นยทุธศาสตร�ประเด็นยทุธศาสตร�    กลยทุธ� กลยทุธ� กลยทุธ� กลยทุธ�     
ยุทธศาสตร�ที ่ ยุทธศาสตร�ที ่ ยุทธศาสตร�ที ่ ยุทธศาสตร�ที ่ ๑  ๑  ๑  ๑  ::::    ส/งเสรมิการส/งเสรมิการส/งเสรมิการส/งเสรมิการ
พัฒนาการท/องเที่ยวสู/มาตรฐาน พัฒนาการท/องเที่ยวสู/มาตรฐาน พัฒนาการท/องเที่ยวสู/มาตรฐาน พัฒนาการท/องเที่ยวสู/มาตรฐาน 
สากลสากลสากลสากล        
ต<นน้าํ ต<นน้าํ ต<นน้าํ ต<นน้าํ ::::  กําหนดทิศทางการ
ท/องเท่ียวสู/มาตรฐานสากล 

 
 
 
กลางน้ํา กลางน้ํา กลางน้ํา กลางน้ํา ::::  ส/งเสริม/พัฒนาสินค<า 
ผลิตภัณฑ�และบริการท/องเท่ียวสู/
มาตรฐานสากล 

 
 
 
ปลายน้าํ ปลายน้าํ ปลายน้าํ ปลายน้าํ :::: ประชาสัมพันธ�และ
ส/งเสริมตลาดการท/องเท่ียวสู/สากล 

 
 
 
๑. พัฒนาระบบโลจิสติก และสิ่งอํานวยความสะดวกให<ครอบคลุมทุกแหล/ง
ท/องเท่ียว  
๒. พัฒนาอาหารปลอดภัยท่ีสอดคล<องกับตลาดและระบบคุ<มครองผู<บริโภค 

๓. พัฒนาระบบข<อมูลสารสนเทศเชื่อมโยงกับภาคีเครือข/ายการท/องเท่ียว 

๔. พัฒนาระบบบริการและความปลอดภัยให<แก/นักท/องเท่ียว  

๕. พัฒนาแหล/งท/องเท่ียวและการบริการท/องเท่ียวท่ีได<มาตรฐานสากล 

๖. พัฒนาโครงสร<างพ้ืนฐานเพ่ือจัดระเบียบและเพ่ิมมูลค/าการท/องเท่ียว 

๗. พัฒนาระบบช/วยเหลือนักท/องเท่ียว ให<มีมาตรฐาน 

๘. พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ�และส/งเสริมนวัตกรรมด<านสินค<า/บริการท/องเท่ียว
ท่ีมีมาตรฐาน 

๙. ส/งเสริมเทคโนโลยีเพ่ือการท/องเท่ียว 

๑๐. สร<างเครือข/ายความร/วมมือการพัฒนาสู/มาตรฐานการท/องเท่ียวสากล 
๑๑. ประชาสัมพันธ�เชิงรุกอย/างต/อเนื่อง 

๑๒. ส/งเสริมตลาดนักท/องเท่ียวท่ีมีคุณภาพท้ังในและต/างประเทศอย/างต/อเนื่อง 
ยุทธศาสตร�ที ่ยุทธศาสตร�ที ่ยุทธศาสตร�ที ่ยุทธศาสตร�ที ่๒๒๒๒    ::::    ส/งเสรมิและส/งเสรมิและส/งเสรมิและส/งเสรมิและ
พัฒนาคณุภาพชวีติ และความพัฒนาคณุภาพชวีติ และความพัฒนาคณุภาพชวีติ และความพัฒนาคณุภาพชวีติ และความ
มั่นคงปลอดภยัของประชาชนมั่นคงปลอดภยัของประชาชนมั่นคงปลอดภยัของประชาชนมั่นคงปลอดภยัของประชาชน    
ต<นน้าํ ต<นน้าํ ต<นน้าํ ต<นน้าํ :::: ส/งเสริมการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 
 
 
กลางน้ํา กลางน้ํา กลางน้ํา กลางน้ํา ::::  สร<างระบบและโอกาส
การเข<าถึงการบริการของภาครัฐ 
ปลายน้าํ ปลายน้าํ ปลายน้าํ ปลายน้าํ :::: ประชาชนมีทักษะการ
ใช<ชีวิตท่ีสอดคล<องกับการพัฒนา
ในศตวรรษท่ี  ๒๑ 

 
 
 
๑. สร<างจิตสํานึก ฟFGนฟู อนุรักษ�ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล<อม 

๒. ส/งเสริมและพัฒนาการเข<าถึงบริการด<านสุขภาพ  
๓. ส/งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๔. ป6องกันและเฝ6าระวังภัยคุกคามรูปแบบใหม/ /ความเสี่ยง หรือวิกฤตการณ�
ต/างๆ 

๕. ส/งเสริมการมีส/วนร/วมของประชาชนเพ่ือการพัฒนาอย/างยั่งยืน 
๖. ส/งเสริมการประชาสัมพันธ�ข<อมูลข/าวสาร 
๗. พัฒนาระบบการวัดและประเมินผล 
 

ยุทธศาสตร�ที ่ ยุทธศาสตร�ที ่ ยุทธศาสตร�ที ่ ยุทธศาสตร�ที ่ ๓  ๓  ๓  ๓  ::::    พฒันาองค�กรพฒันาองค�กรพฒันาองค�กรพฒันาองค�กร
ให<มสีมรรถนะในระดบัสากลเพื่อให<มสีมรรถนะในระดบัสากลเพื่อให<มสีมรรถนะในระดบัสากลเพื่อให<มสีมรรถนะในระดบัสากลเพื่อ
รองรบัการแข/งขนัรองรบัการแข/งขนัรองรบัการแข/งขนัรองรบัการแข/งขนั    
ต<นน้าํ ต<นน้าํ ต<นน้าํ ต<นน้าํ :::: พัฒนาทรัพยากรมนุษย�
และเครือข/ายทางสังคมให<เข<มแข็ง 

 
กลางน้ํา กลางน้ํา กลางน้ํา กลางน้ํา : : : :     พัฒนารูปแบบการ

 
 
 
๑. สร<างค/านิยม และดํารงไว<ซ่ึงอัตลักษณ�ความเป]นภูเก็ต บนพ้ืนฐานของ
วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตท่ีดีงาม 

๒. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในทุกด<านให<ได<มาตรฐานสากล 
๓. สร<างกลไกความร/วมมือการทํางานร/วมกันในจังหวัดภูเก็ต 



ยุทธศาสตร�การพฒันาจงัหวดั  พยุทธศาสตร�การพฒันาจงัหวดั  พยุทธศาสตร�การพฒันาจงัหวดั  พยุทธศาสตร�การพฒันาจงัหวดั  พ....ศศศศ. . . . ๒๕๕๘ ๒๕๕๘ ๒๕๕๘ ๒๕๕๘ ––––    ๒๕๖๑๒๕๖๑๒๕๖๑๒๕๖๑    
ประเด็นยทุธศาสตร�ประเด็นยทุธศาสตร�ประเด็นยทุธศาสตร�ประเด็นยทุธศาสตร�    กลยทุธ� กลยทุธ� กลยทุธ� กลยทุธ�     

บริหารให<มีประสิทธิภาพ 
ปลายน้าํ ปลายน้าํ ปลายน้าํ ปลายน้าํ :::: ส/งเสริมความสามารถ
ในการแข/งขัน 

 

๔. ส/งเสริมการนําข<อมูลสารสนเทศและหรือผลงานวิจัยมาใช<ในการพัฒนางาน 
๕. พัฒนาความร/วมมือด<านต/างๆ  กับต/างประเทศ 

๖. ติดตามประเมินผลยุทธศาสตร�การพัฒนาจังหวัดท่ีสอดคล<องกับยุทธศาสตร�
ประเทศ  และระดับสากล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กําหนดทศิทางการกําหนดทศิทางการกําหนดทศิทางการกําหนดทศิทางการ
ท/องเทีย่วสู/มาตรฐานสากลท/องเทีย่วสู/มาตรฐานสากลท/องเทีย่วสู/มาตรฐานสากลท/องเทีย่วสู/มาตรฐานสากล

ส/งเสริมส/งเสริมส/งเสริมส/งเสริม////พัฒนาสนิค<า พัฒนาสนิค<า พัฒนาสนิค<า พัฒนาสนิค<า 
ผลติภณัฑ�และบริการผลติภณัฑ�และบริการผลติภณัฑ�และบริการผลติภณัฑ�และบริการ

ท/องเทีย่วสู/มาตรฐานสากลท/องเทีย่วสู/มาตรฐานสากลท/องเทีย่วสู/มาตรฐานสากลท/องเทีย่วสู/มาตรฐานสากล

ประชาสมัพนัธ�และส/งเสรมิประชาสมัพนัธ�และส/งเสรมิประชาสมัพนัธ�และส/งเสรมิประชาสมัพนัธ�และส/งเสรมิ
ตลาดการท/องเทีย่วสู/สากลตลาดการท/องเทีย่วสู/สากลตลาดการท/องเทีย่วสู/สากลตลาดการท/องเทีย่วสู/สากล

แผนพฒันาจงัหวัดภเูก็ต  แผนพฒันาจงัหวัดภเูก็ต  แผนพฒันาจงัหวัดภเูก็ต  แผนพฒันาจงัหวัดภเูก็ต  4  4  4  4  ป�  ป�  ป�  ป�  ((((พพพพ....ศศศศ. . . . 2558255825582558    ----    2561256125612561))))    
    

วิสยัทศัน� วิสยัทศัน� วิสยัทศัน� วิสยัทศัน� ::::    ““““ภเูกต็เมอืงท/องเทีย่วนานาชาติภเูกต็เมอืงท/องเทีย่วนานาชาติภเูกต็เมอืงท/องเทีย่วนานาชาติภเูกต็เมอืงท/องเทีย่วนานาชาติ                บนพืน้ฐานการพฒันาทีย่ัง่ยนืบนพืน้ฐานการพฒันาทีย่ัง่ยนืบนพืน้ฐานการพฒันาทีย่ัง่ยนืบนพืน้ฐานการพฒันาทีย่ัง่ยนื” ” ” ”  
 
ประเด็นยทุธศาสตร�ที ่ ประเด็นยทุธศาสตร�ที ่ ประเด็นยทุธศาสตร�ที ่ ประเด็นยทุธศาสตร�ที ่ 1111    ::::    
-  ส/งเสรมิการพฒันาการท/องเทีย่วสู/มาตรฐานสากลส/งเสรมิการพฒันาการท/องเทีย่วสู/มาตรฐานสากลส/งเสรมิการพฒันาการท/องเทีย่วสู/มาตรฐานสากลส/งเสรมิการพฒันาการท/องเทีย่วสู/มาตรฐานสากล 
 

เป6าประสงเป6าประสงเป6าประสงเป6าประสงค�ค�ค�ค�        ((((ObjectiveObjectiveObjectiveObjective))))    
1.  มีผลิตภัณฑ�ท/องเท่ียวท่ีได<มาตรฐานสากล  
2.  นักท/องเท่ียวมีความพึงพอใจ  
3.  มีการกระจายการพัฒนาการท/องเท่ียวสู/แหล/ง
ท/องเท่ียวชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

พัฒนาระบบโลจสิติก และสิง่พัฒนาระบบโลจสิติก และสิง่พัฒนาระบบโลจสิติก และสิง่พัฒนาระบบโลจสิติก และสิง่
อํานวยความสะดวกให<ครอบคลุมอํานวยความสะดวกให<ครอบคลุมอํานวยความสะดวกให<ครอบคลุมอํานวยความสะดวกให<ครอบคลุม

ทุกแหล/งท/องเทีย่วทุกแหล/งท/องเทีย่วทุกแหล/งท/องเทีย่วทุกแหล/งท/องเทีย่ว 

พัฒนาอาหารปลอดภยัทีส่อดคล<องพัฒนาอาหารปลอดภยัทีส่อดคล<องพัฒนาอาหารปลอดภยัทีส่อดคล<องพัฒนาอาหารปลอดภยัทีส่อดคล<อง
กับตลาดและระบบคุ<มครองกับตลาดและระบบคุ<มครองกับตลาดและระบบคุ<มครองกับตลาดและระบบคุ<มครอง

ผู<บรโิภคผู<บรโิภคผู<บรโิภคผู<บรโิภค 

พัฒนาระบบข<อมลูสารสนเทศพัฒนาระบบข<อมลูสารสนเทศพัฒนาระบบข<อมลูสารสนเทศพัฒนาระบบข<อมลูสารสนเทศ
เชื่อมโยงกบัภาคเีครอืข/ายการเชื่อมโยงกบัภาคเีครอืข/ายการเชื่อมโยงกบัภาคเีครอืข/ายการเชื่อมโยงกบัภาคเีครอืข/ายการ

ท/องเทีย่วท/องเทีย่วท/องเทีย่วท/องเทีย่ว 

พัฒนาระบบบรกิารและความพัฒนาระบบบรกิารและความพัฒนาระบบบรกิารและความพัฒนาระบบบรกิารและความ
ปลอดภยัให<แก/นกัท/องเทีย่วปลอดภยัให<แก/นกัท/องเทีย่วปลอดภยัให<แก/นกัท/องเทีย่วปลอดภยัให<แก/นกัท/องเทีย่ว 

ต<นน้าํต<นน้าํต<นน้าํต<นน้าํ    กลางกลางกลางกลางน้ําน้ําน้ําน้ํา    ปลายปลายปลายปลายน้าํน้าํน้าํน้าํ    

พัฒนาแหล/งท/องเทีย่วและการพัฒนาแหล/งท/องเทีย่วและการพัฒนาแหล/งท/องเทีย่วและการพัฒนาแหล/งท/องเทีย่วและการ
บริการท/องเที่ยวที่ได<บริการท/องเที่ยวที่ได<บริการท/องเที่ยวที่ได<บริการท/องเที่ยวที่ได<

มาตรฐานสากลมาตรฐานสากลมาตรฐานสากลมาตรฐานสากล 

พัฒนาโครงสร<างพืน้ฐานเพือ่จดัพัฒนาโครงสร<างพืน้ฐานเพือ่จดัพัฒนาโครงสร<างพืน้ฐานเพือ่จดัพัฒนาโครงสร<างพืน้ฐานเพือ่จดั
ระเบยีบและเพิม่มลูค/าการระเบยีบและเพิม่มลูค/าการระเบยีบและเพิม่มลูค/าการระเบยีบและเพิม่มลูค/าการ

ท/องเทีย่วท/องเทีย่วท/องเทีย่วท/องเทีย่ว 

พัฒนาระบบช/วยเหลือนักท/องเทีย่ว พัฒนาระบบช/วยเหลือนักท/องเทีย่ว พัฒนาระบบช/วยเหลือนักท/องเทีย่ว พัฒนาระบบช/วยเหลือนักท/องเทีย่ว 
ให<มมีาตรฐานให<มมีาตรฐานให<มมีาตรฐานให<มมีาตรฐาน 

พัฒนาคณุภาพผลติภัณฑ�และพัฒนาคณุภาพผลติภัณฑ�และพัฒนาคณุภาพผลติภัณฑ�และพัฒนาคณุภาพผลติภัณฑ�และ
ส/งเสริมนวตักรรมด<านสนิค<าส/งเสริมนวตักรรมด<านสนิค<าส/งเสริมนวตักรรมด<านสนิค<าส/งเสริมนวตักรรมด<านสนิค<า////
บริการท/องเที่ยวที่บริการท/องเที่ยวที่บริการท/องเที่ยวที่บริการท/องเที่ยวที่มีมาตรฐานมีมาตรฐานมีมาตรฐานมีมาตรฐาน 

ส/งเสริมเทคโนโลยเีพื่อการส/งเสริมเทคโนโลยเีพื่อการส/งเสริมเทคโนโลยเีพื่อการส/งเสริมเทคโนโลยเีพื่อการ
ท/องเทีย่วท/องเทีย่วท/องเทีย่วท/องเทีย่ว 

สร<างเครือข/ายความร/วมมือการสร<างเครือข/ายความร/วมมือการสร<างเครือข/ายความร/วมมือการสร<างเครือข/ายความร/วมมือการ
พัฒนาสู/มาตรฐานการท/องเทีย่วพัฒนาสู/มาตรฐานการท/องเทีย่วพัฒนาสู/มาตรฐานการท/องเทีย่วพัฒนาสู/มาตรฐานการท/องเทีย่ว

สากลสากลสากลสากล 

ประชาสมัพนัธ�เชิงรกุอย/างต/อเนื่องประชาสมัพนัธ�เชิงรกุอย/างต/อเนื่องประชาสมัพนัธ�เชิงรกุอย/างต/อเนื่องประชาสมัพนัธ�เชิงรกุอย/างต/อเนื่อง 

ส/งเสริมตลาดนกัท/องเทีย่วที่มีส/งเสริมตลาดนกัท/องเทีย่วที่มีส/งเสริมตลาดนกัท/องเทีย่วที่มีส/งเสริมตลาดนกัท/องเทีย่วที่มี
คุณภาพทั้งในและต/างประเทศคุณภาพทั้งในและต/างประเทศคุณภาพทั้งในและต/างประเทศคุณภาพทั้งในและต/างประเทศ

อย/างต/อเนื่องอย/างต/อเนื่องอย/างต/อเนื่องอย/างต/อเนื่อง 

แผนงานแผนงานแผนงานแผนงาน////โครงการโครงการโครงการโครงการ แผนงานแผนงานแผนงานแผนงาน////โครงการโครงการโครงการโครงการ แผนงานแผนงานแผนงานแผนงาน////โครงการโครงการโครงการโครงการ 



ส/งเสริมการศึกษาและพฒันาส/งเสริมการศึกษาและพฒันาส/งเสริมการศึกษาและพฒันาส/งเสริมการศึกษาและพฒันา
คุณภาพชวีติของประชาชนคุณภาพชวีติของประชาชนคุณภาพชวีติของประชาชนคุณภาพชวีติของประชาชน

สร<างระบบและโอกาสการสร<างระบบและโอกาสการสร<างระบบและโอกาสการสร<างระบบและโอกาสการ
เข<าถงึการบริการของภาครฐัเข<าถงึการบริการของภาครฐัเข<าถงึการบริการของภาครฐัเข<าถงึการบริการของภาครฐั

ประชาชนมีทกัษะการใช<ชวีติประชาชนมีทกัษะการใช<ชวีติประชาชนมีทกัษะการใช<ชวีติประชาชนมีทกัษะการใช<ชวีติ
ทีส่อดคล<องกับการพฒันาในทีส่อดคล<องกับการพฒันาในทีส่อดคล<องกับการพฒันาในทีส่อดคล<องกับการพฒันาใน

ศตวรรษที ่ ศตวรรษที ่ ศตวรรษที ่ ศตวรรษที ่ 21212121

แผนพฒันาจงัหวัดภเูก็ต  แผนพฒันาจงัหวัดภเูก็ต  แผนพฒันาจงัหวัดภเูก็ต  แผนพฒันาจงัหวัดภเูก็ต  4  4  4  4  ป�  ป�  ป�  ป�  ((((พพพพ....ศศศศ. . . . 2558 2558 2558 2558 ––––    2561256125612561)))) 
 

วิสยัทศัน� วิสยัทศัน� วิสยัทศัน� วิสยัทศัน� ::::    ““““ภเูกต็เมอืงท/องเทีย่วนานาชาติภเูกต็เมอืงท/องเทีย่วนานาชาติภเูกต็เมอืงท/องเทีย่วนานาชาติภเูกต็เมอืงท/องเทีย่วนานาชาติ                บนพืน้ฐานการพฒันาทีย่ัง่ยนืบนพืน้ฐานการพฒันาทีย่ัง่ยนืบนพืน้ฐานการพฒันาทีย่ัง่ยนืบนพืน้ฐานการพฒันาทีย่ัง่ยนื”””” 
 
ประเด็นยทุธศาสตร�ที ่ ประเด็นยทุธศาสตร�ที ่ ประเด็นยทุธศาสตร�ที ่ ประเด็นยทุธศาสตร�ที ่ 2 2 2 2 ::::    
-  ส/งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติ และความมั่นคงส/งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติ และความมั่นคงส/งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติ และความมั่นคงส/งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติ และความมั่นคง
ปลอดภยัของประชาชนปลอดภยัของประชาชนปลอดภยัของประชาชนปลอดภยัของประชาชน 

เป6าประสงเป6าประสงเป6าประสงเป6าประสงค�ค�ค�ค�        ((((ObjectiveObjectiveObjectiveObjective)))) 
1.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีข้ึน  
2.  มีการพัฒนาคุณภาพด<านการศึกษา 
3.  มีการพัฒนาคุณภาพด<านการสาธารณสุข 
4.  มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�  เครือข/ายประชาชน
และชุมชนให<มีความเข<มแข็ง 
5.  มีระบบการจัดการสิ่งแวดล<อมท่ีดีข้ึน  
6.  มีการอนุรักษ�และฟFGนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
7.  มีการป6องกันและบรรเทาภัยพิบัติและสาธารณภัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สร<างจติสาํนึก ฟFGนฟ ูอนรุักษ�สร<างจติสาํนึก ฟFGนฟ ูอนรุักษ�สร<างจติสาํนึก ฟFGนฟ ูอนรุักษ�สร<างจติสาํนึก ฟFGนฟ ูอนรุักษ�
ทรพัยากร ธรรมชาตแิละทรพัยากร ธรรมชาตแิละทรพัยากร ธรรมชาตแิละทรพัยากร ธรรมชาตแิละ

สิง่แวดล<อมสิง่แวดล<อมสิง่แวดล<อมสิง่แวดล<อม 

ส/งเสริมและพฒันาการเข<าถงึส/งเสริมและพฒันาการเข<าถงึส/งเสริมและพฒันาการเข<าถงึส/งเสริมและพฒันาการเข<าถงึ
บริการด<านสขุภาพบริการด<านสขุภาพบริการด<านสขุภาพบริการด<านสขุภาพ 

ส/งเสริมและพฒันาคณุภาพส/งเสริมและพฒันาคณุภาพส/งเสริมและพฒันาคณุภาพส/งเสริมและพฒันาคณุภาพ
การศึกษาการศึกษาการศึกษาการศึกษา 

ป6องกนัและเฝ6าระวงัภยัคุกคามป6องกนัและเฝ6าระวงัภยัคุกคามป6องกนัและเฝ6าระวงัภยัคุกคามป6องกนัและเฝ6าระวงัภยัคุกคาม
รปูแบบรปูแบบรปูแบบรปูแบบใหม/ ใหม/ ใหม/ ใหม/ ////ความเสีย่ง หรือความเสีย่ง หรือความเสีย่ง หรือความเสีย่ง หรือ

วกิฤตการณ�ต/างๆวกิฤตการณ�ต/างๆวกิฤตการณ�ต/างๆวกิฤตการณ�ต/างๆ 

ส/งเสริมการประชาสมัพนัธ�ข<อมลูส/งเสริมการประชาสมัพนัธ�ข<อมลูส/งเสริมการประชาสมัพนัธ�ข<อมลูส/งเสริมการประชาสมัพนัธ�ข<อมลู
ข/าวสารข/าวสารข/าวสารข/าวสาร 

ส/งเสริมการมสี/วนร/วมของส/งเสริมการมสี/วนร/วมของส/งเสริมการมสี/วนร/วมของส/งเสริมการมสี/วนร/วมของ
ประชาชนเพื่อการพฒันาอย/างประชาชนเพื่อการพฒันาอย/างประชาชนเพื่อการพฒันาอย/างประชาชนเพื่อการพฒันาอย/าง

ยัง่ยนืยัง่ยนืยัง่ยนืยัง่ยนื 

พัฒนาระบบการวดัและประเมินผลพัฒนาระบบการวดัและประเมินผลพัฒนาระบบการวดัและประเมินผลพัฒนาระบบการวดัและประเมินผล 

แผนงานแผนงานแผนงานแผนงาน////โครงการโครงการโครงการโครงการ แผนงานแผนงานแผนงานแผนงาน////โครงการโครงการโครงการโครงการ แผนงานแผนงานแผนงานแผนงาน////โครงการโครงการโครงการโครงการ 

ต<นน้าํต<นน้าํต<นน้าํต<นน้าํ    กลางกลางกลางกลางน้ําน้ําน้ําน้ํา    ปลายปลายปลายปลายน้าํน้าํน้าํน้าํ    



พัฒนาทรพัยากรมนุษย�และพัฒนาทรพัยากรมนุษย�และพัฒนาทรพัยากรมนุษย�และพัฒนาทรพัยากรมนุษย�และ
เครือข/ายทางสงัคมให<เครือข/ายทางสงัคมให<เครือข/ายทางสงัคมให<เครือข/ายทางสงัคมให<

เข<มแขง็เข<มแขง็เข<มแขง็เข<มแขง็

พัฒนารปูแบบการบรหิารให<พัฒนารปูแบบการบรหิารให<พัฒนารปูแบบการบรหิารให<พัฒนารปูแบบการบรหิารให<
มีประสิทธภิาพมีประสิทธภิาพมีประสิทธภิาพมีประสิทธภิาพ

ส/งเสริมความสามารถในการส/งเสริมความสามารถในการส/งเสริมความสามารถในการส/งเสริมความสามารถในการ
แข/งขนัแข/งขนัแข/งขนัแข/งขนั

แผนพฒันาจงัหวัดภเูก็ต  แผนพฒันาจงัหวัดภเูก็ต  แผนพฒันาจงัหวัดภเูก็ต  แผนพฒันาจงัหวัดภเูก็ต  4  4  4  4  ป�  ป�  ป�  ป�  ((((พพพพ....ศศศศ. . . . 2558 2558 2558 2558 ----    2561256125612561)))) 
 

วิสยัทศัน� วิสยัทศัน� วิสยัทศัน� วิสยัทศัน� ::::    ““““ภเูกต็เมอืงท/องเทีย่วนานาชาติภเูกต็เมอืงท/องเทีย่วนานาชาติภเูกต็เมอืงท/องเทีย่วนานาชาติภเูกต็เมอืงท/องเทีย่วนานาชาติ                บนพืน้ฐานการพฒันาทีย่ัง่ยนืบนพืน้ฐานการพฒันาทีย่ัง่ยนืบนพืน้ฐานการพฒันาทีย่ัง่ยนืบนพืน้ฐานการพฒันาทีย่ัง่ยนื”””” 
 
ประเด็นยทุธศาสตร�ที ่ประเด็นยทุธศาสตร�ที ่ประเด็นยทุธศาสตร�ที ่ประเด็นยทุธศาสตร�ที ่3 3 3 3 : : : :     
----        พฒันาองค�กรให<มสีมรรถนะในระดับสากลเพื่อรองรบัพฒันาองค�กรให<มสีมรรถนะในระดับสากลเพื่อรองรบัพฒันาองค�กรให<มสีมรรถนะในระดับสากลเพื่อรองรบัพฒันาองค�กรให<มสีมรรถนะในระดับสากลเพื่อรองรบั
การแข/งขนัการแข/งขนัการแข/งขนัการแข/งขนั 

เป6าประสงเป6าประสงเป6าประสงเป6าประสงค�ค�ค�ค�        ((((ObjectiveObjectiveObjectiveObjective)))) 
1.  การบริการภาครัฐสามารถสร<างความเชื่อม่ันให<แก/
ผู<รับบริการ 
2.  มีการพัฒนาแผนการขนส/งมวลชนและการจราจร 
3.  มีการเพ่ิมมาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยใน
พ้ืนท่ี  
4.  มีผลงานวิจัยและหรือข<อมูลสารสนเทศเพ่ือวางแผน
และพัฒนางาน  
5.  มีการพัฒนาองค�กรให<มีความเข<มแข็ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สร<างค/านยิม และดาํรงไว<ซึง่อตัลกัษณ�สร<างค/านยิม และดาํรงไว<ซึง่อตัลกัษณ�สร<างค/านยิม และดาํรงไว<ซึง่อตัลกัษณ�สร<างค/านยิม และดาํรงไว<ซึง่อตัลกัษณ�
ความเป]นภเูกต็ บนพืน้ฐานของความเป]นภเูกต็ บนพืน้ฐานของความเป]นภเูกต็ บนพืน้ฐานของความเป]นภเูกต็ บนพืน้ฐานของ

วฒันธรรม ประเพณ ีวถิชีีวติทีด่งีามวฒันธรรม ประเพณ ีวถิชีีวติทีด่งีามวฒันธรรม ประเพณ ีวถิชีีวติทีด่งีามวฒันธรรม ประเพณ ีวถิชีีวติทีด่งีาม 

พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในทกุพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในทกุพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในทกุพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในทกุ
ด<านให<ได<มาตรฐานสากลด<านให<ได<มาตรฐานสากลด<านให<ได<มาตรฐานสากลด<านให<ได<มาตรฐานสากล 

ส/งเสริมการนาํข<อมลูสารสนเทศส/งเสริมการนาํข<อมลูสารสนเทศส/งเสริมการนาํข<อมลูสารสนเทศส/งเสริมการนาํข<อมลูสารสนเทศ
และหรือผลงานวจิยัมาใช<ในการและหรือผลงานวจิยัมาใช<ในการและหรือผลงานวจิยัมาใช<ในการและหรือผลงานวจิยัมาใช<ในการ

พัฒนางานพัฒนางานพัฒนางานพัฒนางาน 

สร<างกลไกความร/วมมือการทาํงานสร<างกลไกความร/วมมือการทาํงานสร<างกลไกความร/วมมือการทาํงานสร<างกลไกความร/วมมือการทาํงาน
ร/วมกนัในจงัหวดัภเูกต็ร/วมกนัในจงัหวดัภเูกต็ร/วมกนัในจงัหวดัภเูกต็ร/วมกนัในจงัหวดัภเูกต็ 

ตดิตามประเมนิผลยทุธศาสตร�การตดิตามประเมนิผลยทุธศาสตร�การตดิตามประเมนิผลยทุธศาสตร�การตดิตามประเมนิผลยทุธศาสตร�การ
พฒันาจงัหวดัทีส่อดคล<องกบัพฒันาจงัหวดัทีส่อดคล<องกบัพฒันาจงัหวดัทีส่อดคล<องกบัพฒันาจงัหวดัทีส่อดคล<องกบั

ยทุธศาสตร�ประเทศ  และระดบัสากลยทุธศาสตร�ประเทศ  และระดบัสากลยทุธศาสตร�ประเทศ  และระดบัสากลยทุธศาสตร�ประเทศ  และระดบัสากล 

พัฒนาความร/วมมือด<านต/างๆ  กับพัฒนาความร/วมมือด<านต/างๆ  กับพัฒนาความร/วมมือด<านต/างๆ  กับพัฒนาความร/วมมือด<านต/างๆ  กับ
ต/างประเทศต/างประเทศต/างประเทศต/างประเทศ 

แผนงานแผนงานแผนงานแผนงาน////โครงการโครงการโครงการโครงการ แผนงานแผนงานแผนงานแผนงาน////โครงการโครงการโครงการโครงการ แผนงานแผนงานแผนงานแผนงาน////โครงการโครงการโครงการโครงการ 

ต<นน้าํต<นน้าํต<นน้าํต<นน้าํ    กลางกลางกลางกลางน้ําน้ําน้ําน้ํา    ปลายปลายปลายปลายน้าํน้าํน้าํน้าํ    


