ผลการทบทวนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑)
๒๕๖๑)
วิสยั ทัศน :
เป6าประสงค :

ประเด็นยุทธศาสตร:
ธศาสตร:

“ภูเก็ตเมืองท/องเทีย่ วนานาชาติ บนพื้นฐานการพัฒนาอย/างยัง่ ยืน”
๑. มีผลิตภัณฑท/องเที่ยวที่ได<มาตรฐานสากล
๒. นักท/องเที่ยวมีความพึงพอใจ
๓. มีการกระจายการพัฒนาการท/องเที่ยวสู/แหล/งท/องเที่ยวชุมชน
๔. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
๕. มีการพัฒนาคุณภาพด<านการศึกษา
๖. มีการพัฒนาคุณภาพด<านการสาธารณสุข
๗. มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เครือข/ายประชาชนและชุมชนให<มีความเข<มแข็ง
๘. มีระบบการจัดการสิ่งแวดล<อมที่ดีขึ้น
๙. มีการอนุรักษและฟFGนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
๑๐. มีการป6องกันและบรรเทาภัยพิบัติและสาธารณภัย
๑๑. การบริการภาครัฐสามารถสร<างความเชื่อมั่นให<แก/ผู<รับบริการ
๑๒. มีการพัฒนาแผนการขนส/งมวลชนและการจราจร
๑๓. มีการเพิ่มมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในพื้นที่
๑๔. มีผลงานวิจัยและหรือข<อมูลสารสนเทศเพื่อวางแผนและพัฒนางาน
๑๕. มีการพัฒนาองคกรให<มีความเข<มแข็ง
ยุทธศาสตรที่ ๑ : ส/งเสริมการพัฒนาการท/องเที่ยวสู/มาตรฐานสากล
ยุทธศาสตรที่ ๒ : ส/งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และความมั่นคงปลอดภัยของประชาชน
ยุทธศาสตรที่ ๓ : พัฒนาองคกรให<มีสมรรถนะในระดับสากลเพื่อรองรับการแข/งขัน

เป6าประสงครวม
๑. มีผลิตภัณฑท/องเที่ยวที่ได<
มาตรฐานสากล

ตัวชีว้ ดั
๑. ร<อยละความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
สินค<า/บริการ/แหล/งท/องเที่ยว
๒. ร<อยละสถานบริการสุขภาพที่ผ/านมาตรฐานระดับ ๓
(HA/PCA)
๒. นักท/องเที่ยวมีความพึงพอใจ
๓. ร<อยละความพึงพอใจของนักท/องเที่ยวที่เข<ามาในภูเก็ต
๓. มีการกระจายการพัฒนาการท/องเที่ยว ๑๔. ร<อยละของจํานวนผลิตภัณฑ/แหล/งท/องเที่ยวชุมชนใน
สู/แหล/งท/องเที่ยวชุมชน
ตําบลที่ได<รับการส/งเสริมและพัฒนา
๔. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
๔. ร<อยละผลสัมฤทธิ์ (O-net ม.๓) ของผู<เรียนที่เพิ่มขึ้น
๕. มีการพัฒนาคุณภาพด<านการศึกษา
๕. ร<อยละจํานวนโครงการด<านการศึกษาที่ได<รับการ
สนับสนุนงบประมาณ
๖. มีการพัฒนาคุณภาพด<านการ
๗. ร<อยละประชาชนที่เข<าถึงบริการสุขภาพ
สาธารณสุข
๗. มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
๘. จํานวนของหมู/บ<าน/ชุมชน ที่เพิ่มขึ้นตามเกณฑมาตรฐาน
เครือข/ายประชาชนและชุมชนให<มีความ หมู/บ<านเศรษฐกิจพอเพียง
เข<มแข็ง
๘. มีระบบการจัดการสิ่งแวดล<อมที่ดีขึ้น ๙. ระดับความสําเร็จการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ
๙. มีการอนุรักษและฟFGนฟู
และสิ่งแวดล<อม
ทรัพยากรธรรมชาติ
๑๐. มีการป6องกันและบรรเทาภัยพิบัติ ๑๐. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการความเสี่ยงจาก
และสาธารณภัย
ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน
๑๑. ระดับความสําเร็จของการรักษาความปลอดภัยโดยเน<น
อุบัติเหตุจราจรทางบก/ทางน้ํา
๑๑. การบริการภาครัฐสามารถสร<าง
๑๒. ร<อยละความพึงพอใจของผู<รับบริการ
ความเชื่อมั่นให<แก/ผู<รับบริการ

๒๕๕๘
ร<อยละ ๕๐

๒๕๕๙
ร<อยละ ๖๐

๒๕๖๐
ร<อยละ ๗๐

๒๕๖๑
ร<อยละ ๘๐

ร<อยละ ๗๐

ร<อยละ ๘๐

ร<อยละ ๙๐

ร<อยละ ๑๐๐

ร<อยละ ๘๐
ร<อยละ ๖๐

ร<อยละ ๘๕
ร<อยละ ๗๐

ร<อยละ ๙๐
ร<อยละ ๘๐

ร<อยละ ๙๕
ร<อยละ๑๐๐

ร<อยละ ๓
ร<อยละ ๑๐

ร<อยละ ๓
ร<อยละ ๒๐

ร<อยละ ๓
ร<อยละ ๓๐

ร<อยละ ๓
ร<อยละ ๔๐

ร<อยละ ๘๐

ร<อยละ ๘๐

ร<อยละ ๘๐

ร<อยละ ๘๐

๑๘ แห/ง

๒๑ แห/ง

๒๔ แห/ง

๒๗ แห/ง

ระดับ ๓

ระดับ ๓

ระดับ ๔

ระดับ ๔

ระดับ ๔

ระดับ ๔

ระดับ ๔

ระดับ ๔

ระดับ ๓

ระดับ ๓

ระดับ ๓

ระดับ ๓

ร<อยละ ๘๐

ร<อยละ ๘๕

ร<อยละ ๙๐

ร<อยละ ๙๕

เป6าประสงครวม
๑๒. มีการพัฒนาแผนการขนส/งมวลชน
และการจราจร
๑๓. มีการเพิ่มมาตรฐานการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยในพื้นที่
๑๔. มีผลงานวิจัยและหรือข<อมูล
สารสนเทศเพื่อวางแผนและพัฒนางาน
๑๕. มีการพัฒนาองคกรให<มีความ
เข<มแข็ง

ตัวชีว้ ดั
๑๓. ร<อยละของโครงการด<านขนส/งมวลชนที่ได<รับการ
สนับสนุนงบประมาณ
๖. ร<อยละการป6องกันปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติด
๑๕. ร<อยละของหน/วยงานที่มีการนําข<อมูลสารสนเทศและ
หรือผลงานวิจัยในการวางแผนและพัฒนางาน
๑๖. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาองคกรตามเกณฑ
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
๑๗. ระดับความสําเร็จการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
๑๘. ร<อยละของกิจกรรมที่เครือข/ายประชาสังคมมีส/วนร/วม/
ให<การสนับสนุน

๒๕๕๘
ร<อยละ ๑๐

๒๕๕๙
ร<อยละ ๑๐

๒๕๖๐
ร<อยละ ๑๐

๒๕๖๑
ร<อยละ ๑๐

ร<อยละ ๖๐

ร<อยละ ๖๐

ร<อยละ ๖๐

ร<อยละ ๖๐

ร<อยละ ๑๐๐

ร<อยละ ๑๐๐

ร<อยละ ๑๐๐

ร<อยละ ๑๐๐

ระดับ ๔

ระดับ ๔

ระดับ ๕

ระดับ ๕

ระดับ ๔
ร<อยละ ๑๐๐

ระดับ ๔
ร<อยละ ๑๐๐

ระดับ ๔
ร<อยละ ๑๐๐

ระดับ ๔
ร<อยละ ๑๐๐

ผลการทบทวนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑)
๒๕๖๑)
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด พ.
พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑
ประเด็นยุทธศาสตร
กลยุทธ
ยุทธศาสตรที่ ๑ : ส/งเสริมการ
พัฒนาการท/องเที่ยวสูม/ าตรฐาน
สากล
ต<นน้าํ : กําหนดทิศทางการ
๑. พัฒนาระบบโลจิสติก และสิ่งอํานวยความสะดวกให<ครอบคลุมทุกแหล/ง
ท/องเที่ยวสู/มาตรฐานสากล
ท/องเที่ยว
๒. พัฒนาอาหารปลอดภัยที่สอดคล<องกับตลาดและระบบคุ<มครองผู<บริโภค
๓. พัฒนาระบบข<อมูลสารสนเทศเชื่อมโยงกับภาคีเครือข/ายการท/องเที่ยว
๔. พัฒนาระบบบริการและความปลอดภัยให<แก/นักท/องเที่ยว
กลางน้ํา : ส/งเสริม/พัฒนาสินค<า ๕. พัฒนาแหล/งท/องเที่ยวและการบริการท/องเที่ยวที่ได<มาตรฐานสากล
ผลิตภัณฑและบริการท/องเที่ยวสู/ ๖. พัฒนาโครงสร<างพื้นฐานเพื่อจัดระเบียบและเพิ่มมูลค/าการท/องเที่ยว
มาตรฐานสากล
๗. พัฒนาระบบช/วยเหลือนักท/องเที่ยว ให<มีมาตรฐาน
๘. พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑและส/งเสริมนวัตกรรมด<านสินค<า/บริการท/องเที่ยว
ที่มีมาตรฐาน
๙. ส/งเสริมเทคโนโลยีเพื่อการท/องเที่ยว
ปลายน้าํ : ประชาสัมพันธและ
๑๐. สร<างเครือข/ายความร/วมมือการพัฒนาสู/มาตรฐานการท/องเที่ยวสากล
ส/งเสริมตลาดการท/องเที่ยวสู/สากล ๑๑. ประชาสัมพันธเชิงรุกอย/างต/อเนื่อง
๑๒. ส/งเสริมตลาดนักท/องเที่ยวที่มีคุณภาพทั้งในและต/างประเทศอย/างต/อเนื่อง
ยุทธศาสตรที่ ๒ : ส/งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวติ และความ
มั่นคงปลอดภัยของประชาชน
ต<นน้าํ : ส/งเสริมการศึกษาและ
๑. สร<างจิตสํานึก ฟFGนฟู อนุรักษทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล<อม
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ๒. ส/งเสริมและพัฒนาการเข<าถึงบริการด<านสุขภาพ
๓. ส/งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๔. ป6องกันและเฝ6าระวังภัยคุกคามรูปแบบใหม/ /ความเสี่ยง หรือวิกฤตการณ
ต/างๆ
กลางน้ํา : สร<างระบบและโอกาส ๕. ส/งเสริมการมีส/วนร/วมของประชาชนเพื่อการพัฒนาอย/างยั่งยืน
การเข<าถึงการบริการของภาครัฐ ๖. ส/งเสริมการประชาสัมพันธข<อมูลข/าวสาร
ปลายน้าํ : ประชาชนมีทักษะการ ๗. พัฒนาระบบการวัดและประเมินผล
ใช<ชีวิตที่สอดคล<องกับการพัฒนา
ในศตวรรษที่ ๒๑
ยุทธศาสตรที่ ๓ : พัฒนาองคกร
ให<มสี มรรถนะในระดับสากลเพื่อ
รองรับการแข/งขัน
ต<นน้าํ : พัฒนาทรัพยากรมนุษย ๑. สร<างค/านิยม และดํารงไว<ซึ่งอัตลักษณความเป]นภูเก็ต บนพื้นฐานของ
และเครือข/ายทางสังคมให<เข<มแข็ง วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตที่ดีงาม
๒. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในทุกด<านให<ได<มาตรฐานสากล
กลางน้ํา : พัฒนารูปแบบการ
๓. สร<างกลไกความร/วมมือการทํางานร/วมกันในจังหวัดภูเก็ต

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด พ.
พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑
ประเด็นยุทธศาสตร
กลยุทธ
บริหารให<มีประสิทธิภาพ
๔. ส/งเสริมการนําข<อมูลสารสนเทศและหรือผลงานวิจัยมาใช<ในการพัฒนางาน
ปลายน้าํ : ส/งเสริมความสามารถ ๕. พัฒนาความร/วมมือด<านต/างๆ กับต/างประเทศ
ในการแข/งขัน
๖. ติดตามประเมินผลยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่สอดคล<องกับยุทธศาสตร
ประเทศ และระดับสากล

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต 4 ป (พ.ศ. 2558 - 2561)
2561)
วิสยั ทัศน : “ภูเก็ตเมืองท/องเทีย่ วนานาชาติ บนพืน้ ฐานการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน”
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 :
- ส/งเสริมการพัฒนาการท/องเทีย่ วสูม/ าตรฐานสากล

ต<นน้าํ

เป6าประสงค
ประสงค (Objective)
Objective)
1. มีผลิตภัณฑท/องเที่ยวที่ได<มาตรฐานสากล
2. นักท/องเที่ยวมีความพึงพอใจ
3. มีการกระจายการพัฒนาการท/องเที่ยวสู/แหล/ง
ท/องเที่ยวชุมชน
กลางน้
กลางน้ํา

ปลายน้
ปลายน้าํ

ส/งเสริม/พัฒนาสินค<า
ผลิตภัณฑและบริการ
ท/องเทีย่ วสูม/ าตรฐานสากล

ประชาสัมพันธและส/งเสริม
ตลาดการท/องเทีย่ วสูส/ ากล

พัฒนาระบบโลจิสติก และสิง่
อํานวยความสะดวกให<ครอบคลุม
ทุกแหล/งท/องเทีย่ ว

พัฒนาแหล/งท/องเทีย่ วและการ
บริการท/องเที่ยวที่ได<
มาตรฐานสากล

สร<างเครือข/ายความร/วมมือการ
พัฒนาสู/มาตรฐานการท/องเทีย่ ว
สากล

พัฒนาอาหารปลอดภัยทีส่ อดคล<อง
กับตลาดและระบบคุ<มครอง
ผูบ< ริโภค

พัฒนาโครงสร<างพืน้ ฐานเพือ่ จัด
ระเบียบและเพิม่ มูลค/าการ
ท/องเทีย่ ว

ประชาสัมพันธเชิงรุกอย/างต/อเนื่อง

พัฒนาระบบข<อมูลสารสนเทศ
เชื่อมโยงกับภาคีเครือข/ายการ
ท/องเทีย่ ว

พัฒนาระบบช/วยเหลือนักท/องเทีย่ ว
ให<มมี าตรฐาน

ส/งเสริมตลาดนักท/องเทีย่ วที่มี
คุณภาพทั้งในและต/างประเทศ
อย/างต/อเนื่อง

พัฒนาระบบบริการและความ
ปลอดภัยให<แก/นกั ท/องเทีย่ ว

พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑและ
ส/งเสริมนวัตกรรมด<านสินค<า/
บริการท/องเที่ยวทีมี่มมี าตรฐาน

กําหนดทิศทางการ
ท/องเทีย่ วสูม/ าตรฐานสากล

ส/งเสริมเทคโนโลยีเพื่อการ
ท/องเทีย่ ว

แผนงาน/
แผนงาน/โครงการ

แผนงาน/
แผนงาน/โครงการ

แผนงาน/
แผนงาน/โครงการ

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต 4 ป (พ.ศ. 2558 – 2561)
2561)
วิสยั ทัศน : “ภูเก็ตเมืองท/องเทีย่ วนานาชาติ บนพืน้ ฐานการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน”
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 :
- ส/งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ และความมั่นคง
ปลอดภัยของประชาชน

ต<นน้าํ
ส/งเสริมการศึกษาและพัฒนา
คุณภาพชีวติ ของประชาชน

เป6าประสงค
ประสงค (Objective)
Objective)
1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
2. มีการพัฒนาคุณภาพด<านการศึกษา
3. มีการพัฒนาคุณภาพด<านการสาธารณสุข
4. มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เครือข/ายประชาชน
และชุมชนให<มีความเข<มแข็ง
5. มีระบบการจัดการสิ่งแวดล<อมที่ดีขึ้น
6. มีการอนุรักษและฟFGนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
7. มีการป6องกันและบรรเทาภัยพิบัติและสาธารณภัย
กลางน้
กลางน้ํา

สร<างระบบและโอกาสการ
เข<าถึงการบริการของภาครัฐ

สร<างจิตสํานึก ฟFนG ฟู อนุรักษ
ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิง่ แวดล<อม

ส/งเสริมการมีสว/ นร/วมของ
ประชาชนเพื่อการพัฒนาอย/าง
ยัง่ ยืน

ส/งเสริมและพัฒนาการเข<าถึง
บริการด<านสุขภาพ

ส/งเสริมการประชาสัมพันธข<อมูล
ข/าวสาร

ปลายน้
ปลายน้าํ
ประชาชนมีทกั ษะการใช<ชวี ติ
ทีส่ อดคล<องกับการพัฒนาใน
ศตวรรษที่ 21
พัฒนาระบบการวัดและประเมินผล

ส/งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
ป6องกันและเฝ6าระวังภัยคุกคาม
รูปแบบใหม/
แบบใหม/ /ความเสีย่ ง หรือ
วิกฤตการณต/างๆ
แผนงาน/
แผนงาน/โครงการ

แผนงาน/
แผนงาน/โครงการ

แผนงาน/
แผนงาน/โครงการ

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต 4 ป (พ.ศ. 2558 - 2561)
2561)
วิสยั ทัศน : “ภูเก็ตเมืองท/องเทีย่ วนานาชาติ บนพืน้ ฐานการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน”
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 :
- พัฒนาองคกรให<มสี มรรถนะในระดับสากลเพื่อรองรับ
การแข/งขัน

เป6าประสงค
ประสงค (Objective)
Objective)
1. การบริการภาครัฐสามารถสร<างความเชื่อมั่นให<แก/
ผู<รับบริการ
2. มีการพัฒนาแผนการขนส/งมวลชนและการจราจร
3. มีการเพิ่มมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยใน
พื้นที่
4. มีผลงานวิจัยและหรือข<อมูลสารสนเทศเพื่อวางแผน
และพัฒนางาน
5. มีการพัฒนาองคกรให<มีความเข<มแข็ง

ต<นน้าํ

กลางน้
กลางน้ํา

ปลายน้
ปลายน้าํ

พัฒนาทรัพยากรมนุษยและ
เครือข/ายทางสังคมให<
เข<มแข็ง

พัฒนารูปแบบการบริหารให<
มีประสิทธิภาพ

ส/งเสริมความสามารถในการ
แข/งขัน

สร<างค/านิยม และดํารงไว<ซงึ่ อัตลักษณ
ความเป]นภูเก็ต บนพืน้ ฐานของ
วัฒนธรรม ประเพณี วิถชี ีวติ ทีด่ งี าม

สร<างกลไกความร/วมมือการทํางาน
ร/วมกันในจังหวัดภูเก็ต

พัฒนาความร/วมมือด<านต/างๆ กับ
ต/างประเทศ

พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในทุก
ด<านให<ได<มาตรฐานสากล

ส/งเสริมการนําข<อมูลสารสนเทศ
และหรือผลงานวิจยั มาใช<ในการ
พัฒนางาน

ติดตามประเมินผลยุทธศาสตรการ
พัฒนาจังหวัดทีส่ อดคล<องกับ
ยุทธศาสตรประเทศ และระดับสากล

แผนงาน/
แผนงาน/โครงการ

แผนงาน/
แผนงาน/โครงการ

แผนงาน/
แผนงาน/โครงการ

