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องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ตเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดรับการจัดตั้งขึ้น
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ น ดิ น พุ ท ธศั ก ราช 2545 โดยมี อํ า นาจหน า ที่ ต าม
พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พุทธศักราช 2540 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พุทธศักราช 2542 กฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ซึ่งออก
ตามความในพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พุทธศักราช 2540 และประกาศคณะกรรมการการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เรื่อง กําหนดหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ
ขององคการบริหารสวนจังหวัด ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และ ฉบับที่ 2 ประกาศ
ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
ในการดําเนินการตามอํานาจหนาที่เพื่อบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัด
ตามพระราชบัญญัติองคก ารบริห ารส วนจังหวัด พุ ทธศักราช 2540 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พุทธศักราช 2542 กําหนดใหตองจัดทํา
แผนพัฒนาเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2548 ขอ 4 กําหนดวา “…แผนพัฒนา หมายความรวมถึงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนา
สามป” โดยใหความหมายไววา
“แผนยุทธศาสตรการพัฒนา” หมายความวา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น จัดแสดงวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด อําเภอและ
แผนชุมชน
“แผนพัฒนาสามป” หมายความวา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน/
โครงการพัฒนาที่จัดทําขึ้นสําหรับปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนา
ครอบคลุมระยะเวลา สามปโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเปนประจําทุกป…”
ในการจัดทําแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต นอกจากเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายขององคกรตามที่กฎหมายกําหนดแลว องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ตจําเปน
ที่จะตองคํานึงถึงบริบทตาง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เพื่อใหสามารถพัฒนาไปไดอยางตอเนื่องใน
ทิศทางที่เหมาะสมสอดคลองกับแนวทางในการพัฒนาประเทศ ไดแก แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด/จังหวัด กรอบยุทธศาสตรการ
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องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ตจะใชแผนพัฒนาที่มีการกําหนดวิสัยทัศน จุดมุงหมาย
ยุทธศาสตรและแนวทางในการพัฒนาทองถิ่นรวมทั้งการกําหนดโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของการพัฒนาในระยะยาวอยางตอเนื่อง เปนเครื่องมือในการบริหารเพื่อตอบสนองความตองการของ
ประชาชนไดอยางเต็มที่

ลักษณะของแผนพัฒนาสามป
แผนพั ฒ นาสามป มี ลั ก ษณะเป น การกํ า หนดรายละเอี ย ดของโครงการพั ฒ นาภายใต
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา ในการจัดทําโครงการจะคํานึงถึงความเปนไปไดในการปฏิบัติ โดย
คํานึงถึงสถานะทางการคลังและความจําเปนเรงดวนที่ตองดําเนินการ แผนพัฒนาสามปเปนการแปลง
ยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ ตามหลักคิดที่วาภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนว
ทางการพัฒนาไดมากกวาหนึ่งแนวทาง และภายใตแนวทางการพัฒนาหนึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรมได
มากกวาหนึ่งโครงการ / กิจกรรม ที่จะตองนํามาดําเนินการเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่
ตองการในแตละยุทธศาสตรการพัฒนา ซึ่งจะมีผลตอวัตถุประสงคเปาหมาย จุดมุงหมายการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน และวิสัยทัศนในที่สุด
นอกจากนั้นแผนพัฒนาสามปเปนแผนที่มีความใกลชิดกับงบประมาณรายจายประจําป
กลาวคือ องคการบริหารสวนจังหวัดจะไดใชแผนพัฒนาสามปนี้เปนเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําป โดยนําโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปในปที่จะจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําป ไปจัดทํางบประมาณเพื่อใหกระบวนการจัดทํางบประมาณเปนไปดวยความรอบคอบและผาน
กระบวนการการมีสวนรวมของ ประชา ชน
โครงการที่บรรจุอยูในแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ตโดยเฉพาะ
ในแผนประจําปแรกของหวงระยะเวลาสามปจึงมีสภาพความพรอม 2 ประการ คือ
1. มีความแนนอนของกิจกรรมที่จะดําเนินการ โดยมีการประเมินถึงความเปนไปไดของ
โครงการ/กิจกรรมรวมทั้งผลประโยชนสาธารณะที่จะไดรับจากโครงการ/กิจกรรม
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2. กิจกรรมที่อยูในแผนประจําปแรกของหวงระยะเวลาสามป มีความพรอมในเรื่อง
รูปแบบและรายละเอียดสามารถกําหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะนําไปใชจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปตอไป

วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป
1. เพื่อปรับปรุงทบทวนแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556) และจัดทําโครงการพัฒนา
เพื่อขยายฐานการพัฒนาในดานตาง ๆ ในป พ.ศ.2555 – 2557ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. เพื่อใหการจัดทําแผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ.2555 – 2557)
มีการประสานและบูรณาการการจัดทําแผนพัฒนาระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยที่แผนพัฒนา
สามปขององคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ตมีความสอดคลองและเปนไปตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดภูเก็ตและสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด
และจังหวัด
3. เพื่อแสดงความสัมพันธและเชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนา
สามปและการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป
4. เพื่อแสดงจุดมุงหมายและแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต
5. เพื่อเปนการเตรียมโครงการตาง ๆ ใหอยูในลักษณะที่พรอมจะบรรจุในเอกสาร
งบประมาณประจําปและนําไปปฏิบัติไดทันทีเมื่อไดรับงบประมาณ

ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามป
1.การเตรียมการจัดทําแผน
หนวยงานที่รับผิดชอบในการจัดทําแผนพัฒนา กําหนดภารกิจในการจัดทําแผนพัฒนาและ
เตรียมการที่จะตองดําเนินการตอไป
2.การกําหนดประเด็นหลักการพัฒนา
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และประชาคม ชุมชน
กําหนดประเด็นหลักการพัฒนาใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในแผน
ยุทธศาสตรฯ โดยนําขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหนวยงานตางๆตลอดจนปญหาความตองการของ
ประชาคมทองถิ่นและชุมชน มาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามป
3.การเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นรวมรวบประเด็นหลักการพัฒนา ปญหา
ความตองการ และขอมูลที่จําเปนตอการจัดทําแผนพัฒนาสามป มาวิเคราะหและจัดลําดับความสําคัญของ
แนวทางการพัฒนา
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4.การจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น พิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคลอง
กับแนวทางการพัฒนาในชวงสามป มาจัดทํารายละเอียดโครงการ ในดานวัตถุประสงค เปาหมาย ผลลัพธ
งบประมาณและผูรับผิดชอบ โดยเนนการศึกษารายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินการในปแรก
ของแผนพัฒนา สามป เพื่อใหสามารถนําไปจัดทํางบประมาณรายจายประจําปตอไป
5.การจัดทํารางแผนพัฒนาสามป
5.1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น จัดทํารางแผนพัฒนาสามป โดยมี
เคาโครงประกอบดวย 6 สวน คือ
สวนที่ 1 บทนํา
สวนที่ 2 สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานสําคัญขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
สวนที่ 3 สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา
สวนที่ 4 ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป
สวนที่ 5 บัญชีโครงการพัฒนา
สวนที่ 6 การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติและการติดตาม ประเมินผล
5.2 คณะกรรมการสนั บสนุ น การจัด ทํ า แผนพัฒนาท องถิ่น นํารา งแผนพัฒนาสามป เ สนอ
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อพิจารณา
6.การอนุมัติและประกาศใช
6.1 คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเสนอรางแผนพัฒนาสามปที่ผานการพิจารณา เพื่อใหนายก
องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ตอนุมัติและประกาศใช
6.2 นายกองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ตพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาสามปและประกาศใช
แผนพัฒนาสามป
แผนพัฒนาสามปเมื่อไดรับอนุมัติประกาศใชแลวใหแจงสภาองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ อําเภอ หนวยงานที่เกี่ยวของและประกาศใหประชาชน
ในทองถิ่นทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประกาศใช และปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน

ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป
การจัดทําแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ.2555 -2557) จะเปน
เครื่องมือที่จะชวยใหองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต ไดพิจารณาอยางรอบคอบถึงความเชื่อมโยงระหวาง
แนวทางการดําเนินงานตาง ๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยง และสงผลทั้งในเชิงสนับสนุนและเปนอุปสรรคตอกัน
เพื่อใหองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ตนํามาตัดสินใจ กําหนดแนวทางการดําเนินงานและบริหารจัดการ
ทรัพยากรของทองถิ่น อยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหเกิดประโยชนสาธารณะสูงสุด

