
“Financial Urban Nexus Projects In Thailand”
Budget support to the investment projects of Province
การสนบัสนนุงบประมาณส าหรบัโครงการลงทนุของจงัหวดั
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รายการ

ปีงบประมาณ 2560
(รวมงบประมาณเพ่ิมเติม)

ปีงบประมาณ 2561

จ านวน
+เพ่ิม/-ลด จากปี 59

จ านวน
+เพ่ิม/-ลด จากปี 60

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ

1.  ประมาณการรายจ่าย 2,923,000.0 147,000.0 5.3 2,900,000.0 -23,000.0 -0.8

- สดัส่วนต่อ GDP 19.3 18.1

1.1 รายจ่ายประจ า 2,155,686.0 27,907.1 1.3 2,153,133.7 -2,552.3 -0.1

- สดัส่วนต่องบประมาณ 73.8 74.2

1.2 รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลงั 27,078.3 5,203.2 23.8 - -27,078.3 -100.0

- สดัส่วนต่องบประมาณ 0.9 -

1.3 รายจ่ายลงทุน 659,048.9 94,694.6 16.8 659,924.0 875.1 0.1

- สดัส่วนต่องบประมาณ 22.5 22.8

1.4 รายจ่ายช าระคืนต้นเงินกู้ 81,186.8 19,195.1 31.0 86,942.3 5,755.5 7.1

- สดัส่วนต่องบประมาณ 2.8 3.0

2. รายได้ 2,370,078.3 -15,921.7 -0.7 2,450,000.0 79,921.7 3.4

- สดัส่วนต่อ GDP 15.6 15.3

3. วงเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดลุ 552,921.7 162,921.7 41.8 450,000.0 -102,921.7 -18.6

- สดัส่วนต่อ GDP 3.6 2.8

4. กรอบวงเงินกู้สูงสุดเพื่อชดเชย 649,549.4 44,756.1 7.4 649,553.9 4.5 0.0

การขาดดลุตาม พ.ร.บ.หน้ีสาธารณะ

5. ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ(GDP) 15,150,500.0 789,873.0 5.5 16,029,200.0 878,700.0 5.8

Budget structure for fiscal year 2018 วงเงินและโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
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Government Administration Organization (โครงสรา้งการจดัระเบยีบการ
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ทศิทางการพัฒนาภาค 
6 ภาค

Linkages of the different level of project towards the Urban/Town 

Development  การเช่ือมโยงแผนงานระดบัต่างๆ ไปสู่การพฒันาเมือง

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

ภาค /จังหวัด฿กลุ่มจังหวัด/ท้องถ่ิน
(แผนงานบรูณาการ 3 แผนงาน)

แผนปฏบิตัริาชการประจ าปี
ภาค/กลุ่มจงัหวดั/จงัหวดั

(ค าขอ งปม.)
งบพฒันาจงัหวดั/กลุ่ม

จงัหวดั
งบส่วนราชการ งบท้องถ ิน่

แผนพฒันาจงัหวดั/
กลุม่จงัหวดั

แผนส่วน
ราชการ

แผน
ท้องถ ิน่

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ
ฉบบัที ่12

รา่งยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี 
(6 ดา้น)

Linkages of National Strategy, NESDP, Development plans of Regions, Provincial Group, Province/ local 
Government and annual operational plan เช่ือมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ/ แผนพฒันาเศรษฐกิจฯ

แผนพฒันาภาค/กลุ่มจังหวัด/จังหวัด/ท้องถ่ิน และแผนปฏิบติัราชการประจ าปี

• แผนงานบรูณาการสง่เสริมการพฒันา
จงัหวดัและกลุม่จงัหวดัแบบบรูณาการ

• แผนงานบรูณาการพฒันาพืน้ทีร่ะดบัภาค
• แผนงานบรูณาการสง่เสรมิการกระจาย
อ านาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถ ิน่
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แผนพฒันาภาค/กลุม่จงัหวดั/

จงัหวดั/ทอ้งถิน่ (บรูณาการ 3 มติ)ิ

ประเด็นในการบรูณาการ
- สว่นราชการ /จังหวดัและกลุม่จังหวดั/อปท. 
ตา่งมกีฎหมายเฉพาะ  และภารกจิตามอ านาจ
หนา้ทีข่องตนเอง
- ท าอยา่งไรแผนงานของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง
แตล่ะระดับจะมกีารบรูณาการ สนับสนุนและมี
ความสอดคลอ้งกัน ลดความซ ้าซอ้น ในการ
ขบัเคลือ่นยทุธศาสตรช์าตสิูย่ทุธศาสตรเ์ชงิ
พืน้ที่
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แผนปฏริปู



▪ Integrated strategic and spatial budgeting procedure

Guidelines to consider the budget support to investment projects of Province แนวทางการพิจารณางบประมาณ
เพ่ือสนับสนุนโครงการลงทุนของจงัหวดั

Relevant laws, regulations and policies (กฎหมาย ระเบยีบและนโยบายทีเ่กีย่วขอ้ง)

o ระเบยีบส านักนายกรฐัมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพืน้ท่ีแบบ

บรูณาการ พ.ศ.2560

o พ.ร.ฎ.ว่าด้วยการบริหารงานจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบรูณาการ

พ.ศ. 2551

o พรบ. ก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 

พ.ศ. 2542

o พรบ.เก่ียวกบัการจดัตัง้องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน (อบจ. /เทศบาล/ อบต./กทม./เมืองพทัยา)

o มติคณะกรรมการบรูณาการนโยบายพฒันาภาค

o ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบรูณาการ

o ทิศทางการพฒันาภาค 6 ภาค

o ยทุธศาสตรก์ารจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และยทุธศาสตรก์ารจดัสรรงบประมาณเพ่ือการพฒันาพืน้ท่ีระดบัภาค 

ประจ าปีงบประมาณ

o พรบ.แผนและขัน้ตอนการด าเนินการปฏิรปูประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐
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1.Define goals, strategies and indicators of integrated plan                               

(การก าหนดเป้าหมาย ยทุธศาสตร ์ตวัชีว้ดัของแผนบรูณาการ)

2.Define implementation approaches focusing on integrated project      

proposal, which is absolute in the form of value chain (ก าหนด

แนวทางการด าเนนิงาน เนน้จดัท าขอ้เสนอโครงการในลกัษณะบรูณาการ มคีวาม

เบ็ดเสร็จสมบรูณ์ในรปูแบบหว่งโซค่ณุคา่ (Value Chain) 

3.Identify projects/activities as relevance and contribution to the    

results/goals ก าหนดโครงการ/กจิกรรมตามอ านาจหนา้ทีท่ ีส่อดคลอ้งและสง่ผล

ส าเร็จตอ่เป้าหมาย/ตวัชีว้ดัของแผนฯ และแผนปฏบิตักิารประจ าปี

4.Budget management according to strategic integration plan which 

has to get approval and report to Chairperson via leading agency  

(การบรหิารงบประมาณตามแผนบรูณาการเชงิยทุธศาสตร ์ตอ้งขอความเห็นชอบ

แผน และรายงานผลการด าเนนิงานตอ่ประธานฯ ผา่นหนว่ยงานเจา้ภาพหลกั)
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Guidelines to consider the budget support to investment projects of Province (continued) 
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Grand total 659,924 Mil. Baht

ภมูภิาค 76 จงัหวดั กรงุเทพฯ สว่นกลาง ตา่งประเทศ

Budget structure, Fiscal year 2018 
(โครงสรา้งงบลงทนุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

Central Government

BMA

Regional 76 Provinces

Foreign Affairs


