ส่วนที่ 1
บทนํา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พุทธศักราช 2545 โดยมีอํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พุทธศักราช 2540 แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2552 พระราชบัญญัติ
กํ า หนดแผนและขั้ น ตอนการกระจายอํ า นาจให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พุ ท ธศั ก ราช 2542
กฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พุทธศักราช 2540
และประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง กําหนดหน้าที่ในการ
จัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546
และ ฉบับที่ 2 ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
ในการดําเนินการตามอํานาจหน้าที่เพื่อบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พุทธศักราช 2540 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2542 กําหนดให้ต้องจัดทําแผนพัฒนา
เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 ข้อ 4 กําหนดว่า “…แผนพัฒนา หมายความรวมถึงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา
สามปี” โดยให้ความหมายไว้ว่า
“แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา” หมายความว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดแสดงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อําเภอและแผนชุมชน
“แผนพัฒนาสามปี” หมายความว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียดแผนงาน/
โครงการพัฒนาที่จัดทําขึ้นสําหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุม
ระยะเวลา สามปีโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจําทุกปี…”
ในการจัดทําแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นอกจากเพื่อให้บรรลุวัตถุ
ประสงค์และเป้าหมายขององค์กรตามที่กฎหมายกําหนดแล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตจําเป็นที่
จะต้องคํานึงถึงบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อให้สามารถพัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่องในทิศทาง
ที่เหมาะสมสอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนาประเทศ ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด/จังหวัด กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
ตลอดจนนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตจึงได้ทบทวนแผนพัฒนาสามปี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ.2555 -2557) โดยจัดทําแผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ภูเก็ต (พ.ศ.2556 -2558) ขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาในระดับต่าง ๆ และนโยบายของผู้บริหาร
ท้องถิ่นที่จะดําเนินการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบันเพื่อสนองตอบความ
ต้องการของประชาชนได้ตรงตามสภาพความเป็นจริงในสังคมหรือตามบริบทที่เปลี่ยนแปลง
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องค์ การบริหารส่ วนจังหวัดภูเก็ตจะใช้ แผนพัฒนาที่มีการกํา หนดวิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมาย
ยุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นรวมทั้งการกําหนดโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จของ
การพัฒนาในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง เป็นเครื่องมือในการบริหารเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน
ได้อย่างเต็มที่

ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี
แผนพั ฒ นาสามปี มี ลั ก ษณะเป็ น การกํ า หนดรายละเอี ย ดของโครงการพั ฒ นาภายใต้
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ในการจัดทําโครงการจะคํานึงถึงความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ โดย
คํานึงถึงสถานะทางการคลังและความจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องดําเนินการ แผนพัฒนาสามปีเป็นการแปลง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ ตามหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการ
พัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง และภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่ง
โครงการ / กิจกรรม ที่จะต้องนํามาดําเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์เป้าหมาย จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และวิสัยทัศน์
ในที่สุด
นอกจากนั้นแผนพัฒนาสามปีเป็นแผนที่มีความใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่า ยประจําปี
กล่าวคือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะได้ใช้แผนพัฒนาสามปีนี้เป็นเครื่องมือในการจัดทํา งบประมาณ
รายจ่ายประจําปี โดยนําโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปีในปีที่จะจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
ไปจัดทํางบประมาณเพื่อให้กระบวนการจัดทํางบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบและผ่านกระบวนการ
การมีส่วนร่วมของประชาชน
โครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตโดยเฉพาะใน
แผนประจําปีแรกของห้วงระยะเวลาสามปีจึงมีสภาพความพร้อม 2 ประการ คือ
1. มีความแน่นอนของกิจกรรมที่จะดําเนินการ โดยมีการประเมินถึงความเป็นไปได้ของ
โครงการ/กิจกรรมรวมทั้งผลประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจากโครงการ/กิจกรรม
2. กิจกรรมที่อยู่ในแผนประจําปีแรกของห้วงระยะเวลาสามปี มีความพร้อมในเรื่องรูปแบบ
และรายละเอียดสามารถกําหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะนําไปใช้จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อไป

วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผนพัฒนาสามปี
1. เพื่อปรับปรุงทบทวนแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) และจัดทําโครงการพัฒนา
เพื่อขยายฐานการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ในปี พ.ศ.2556 – 2558ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. เพื่อให้การจัดทําแผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ.2556 – 2558)
มีการประสานและบูรณาการการจัดทําแผนพัฒนาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยที่แผนพัฒนาสาม
ปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตมีความสอดคล้องและเป็นไปตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นในเขตจังหวัดภูเก็ตและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การพัฒนากลุ่มจังหวัดและ
จังหวัด
3. เพื่อแสดงความสัมพันธ์และเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสาม
ปีและการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
4. เพื่อแสดงจุดมุ่งหมายและแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
5. เพื่อเป็นการเตรียมโครงการต่าง ๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พ ร้อมจะบรรจุในเอกสาร
งบประมาณประจําปีและนําไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ
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ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามปี
1.การเตรียมการจัดทําแผน
หน่ วยงานที่ รับผิ ดชอบในการจัด ทํา แผนพัฒนา กํ าหนดภารกิจ ในการจั ดทํ า แผนพั ฒนาและ
เตรียมการที่จะต้องดําเนินการต่อไป
2.การกําหนดประเด็นหลักการพัฒนา
นายกองค์ การบริหารส่ว นจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการพัฒนาท้ องถิ่ น และประชาคม ชุมชน
กํ า หนดประเด็ น หลั ก การพั ฒนาให้ ส อดคล้ อ งกั บ วิ สั ย ทั ศ น์ พั นธกิ จ จุ ด มุ่ งหมายเพื่ อการพั ฒ นาในแผน
ยุทธศาสตร์ฯ โดยนํา ข้อมู ลพื้ น ฐานในการพัฒนาจากหน่ว ยงานต่ า งๆตลอดจนปัญหาความต้องการของ
ประชาคมท้องถิ่นและชุมชน มาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามปี
3.การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นรวมรวบประเด็นหลักการพัฒนา ปัญหา
ความต้องการ และข้อมูลที่จําเป็นต่อการจัดทําแผนพัฒนาสามปี มาวิเคราะห์และจัดลําดับความสําคัญของ
แนวทางการพัฒนา
4.การจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคล้องกับ
แนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี มาจัดทํารายละเอีย ดโครงการ ในด้านวัตถุป ระสงค์ เป้าหมาย ผลลัพ ธ์
งบประมาณและผู้รับผิดชอบ โดยเน้นการศึกษารายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินการในปีแรก
ของแผนพัฒนา สามปี เพื่อให้สามารถนําไปจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อไป
5.การจัดทําร่างแผนพัฒนาสามปี
5.1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทําร่างแผนพัฒนาสามปี โดยมีเค้า
โครงประกอบด้วย 6 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 บทนํา
ส่วนที่ 2 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสําคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนที่ 3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
ส่วนที่ 5 บัญชีโครงการพัฒนา
ส่วนที่ 6 การนําแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตาม ประเมินผล
5.2 คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาท้ องถิ่ น นํ า ร่ า งแผนพั ฒ นาสามปี เ สนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณา
6.การอนุมัติและประกาศใช้
6.1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีที่ผ่านการพิจารณา เพื่อให้นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตอนุมัติและประกาศใช้
6.2 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีและประกาศใช้
แผนพัฒนาสามปี

4
แผนพัฒนาสามปีเมื่อได้รับอนุมัติประกาศใช้แล้วให้แจ้งสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ อําเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประกาศให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้ และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ประโยชน์ของการจัดทําแผนพัฒนาสามปี
การจัดทําแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ.2556 -2558) จะเป็น
เครื่องมือที่จะช่วยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้พิจารณาอย่างรอบคอบถึงความเชื่อมโยงระหว่าง
แนวทางการดําเนินงานต่าง ๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยง และส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน
เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนํามาตัดสินใจ กําหนดแนวทางการดํา เนินงานและบริหารจัดการ
ทรัพยากรของท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด

