“Financial Urban Nexus Projects In Thailand”

Budget support to the investment projects of Province
การสน ับสนุนงบประมาณสาหร ับโครงการลงทุนของจ ังหว ัด

สมหมาย ล ักขณานุร ักษ์
ทีป
่ รึกษาสาน ักงบประมาณ

พฤษภาคม 2561
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Budget structure for fiscal year 2018 วงเงินและโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
ปี งบประมาณ 2560
(รวมงบประมาณเพิ่ มเติ ม)

รายการ

+เพิ่ ม/-ลด จากปี 59

จานวน
1. ประมาณการรายจ่าย
- สัดส่วนต่อ GDP
1.1 รายจ่ายประจา

- สัดส่วนต่องบประมาณ
1.2 รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง
- สัดส่วนต่องบประมาณ
1.3 รายจ่ายลงทุน
- สัดส่วนต่องบประมาณ
1.4 รายจ่ายชาระคืนต้นเงิ นกู้
- สัดส่วนต่องบประมาณ
2. รายได้
- สัดส่วนต่อ GDP
3. วงเงิ นกู้เพื่อชดเชยการขาดดุล
- สัดส่วนต่อ GDP
4. กรอบวงเงิ นกู้สูงสุดเพื่อชดเชย

ปี งบประมาณ 2561

จานวน

2,923,000.0

147,000.0

ร้อยละ
5.3

19.3
2,155,686.0

27,907.1

1.3

5,203.2

23.8

94,694.6

16.8

19,195.1

31.0

2,153,133.7

-2,552.3

-0.1

-

-27,078.3

-100.0

659,924.0

875.1

0.1

86,942.3

5,755.5

7.1

79,921.7

3.4

-102,921.7

-18.6

3.0
-15,921.7

-0.7

15.6

552,921.7

-0.8

22.8

2.8
2,370,078.3

-23,000.0

-

22.5
81,186.8

2,900,000.0

ร้อยละ

74.2

0.9
659,048.9

จานวน
18.1

73.8
27,078.3

+เพิ่ ม/-ลด จากปี 60

จานวน

2,450,000.0
15.3

162,921.7

41.8

3.6

450,000.0
2.8

649,549.4

44,756.1

7.4

649,553.9

4.5

0.0

15,150,500.0

789,873.0

5.5

16,029,200.0

878,700.0

5.8

การขาดดุลตาม พ.ร.บ.หนี้ สาธารณะ
5. ผลิ ตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ(GDP)
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Government Administration Organization (โครงสร้างการจ ัดระเบียบการ
บริหารราชการแผ่นดิน

3

Government Administration Organization (โครงสร้างการจ ัดระเบียบการ
บริหารราชการแผ่นดิน
Government Administration
Central Administration
Office Prime
Minister
Regional Administration Regulations

Ministries
Local Administration Regulations

Provincial Admin Office

Municipalities

Provincial
Pattaya

Local Administration

Districts
Sub-district

Bangkok

Villages
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Linkages of the different level of project towards the Urban/Town
Development การเชื่อมโยงแผนงานระดับต่างๆ ไปสู่การพัฒนาเมือง

Linkages of National Strategy, NESDP, Development plans of Regions, Provincial Group, Province/ local
Government and annual operational plan เชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ/ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ
แผนพัฒนาภาค/กลุ่มจังหวัด/จังหวัด/ท้องถิ่น และแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี
ร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(6 ด้าน)
แผนปฏิรป
ู
ั
แผนพ ัฒนาเศรษฐกิจและสงคมแห่
งชาติ
ฉบ ับที่ 12

ทิศทางการพัฒนาภาค
6 ภาค

แผนพ ัฒนาภาค/กลุม
่ จ ังหว ัด/
จ ังหว ัด/ท้องถิน
่ (บูรณาการ 3 มิต)ิ

แผนพัฒนาจังหวัด/
กลุม่ จังหวัด

แผนส่วน
ราชการ

แผน
ท้องถิน่

แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี
ภาค/กลุ่มจังหวัด/จังหวัด
(คาขอ งปม.)
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งบพฒั นาจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด

งบส่วนราชการ

งบท้องถิน่

งบประมาณรายจ่ายประจาปี
ภาค /จังหวัด฿กลุ่มจังหวัด/ท้องถิ่น
(แผนงานบูรณาการ 3 แผนงาน)

ประเด็นในการบูรณาการ
- สว่ นราชการ /จังหวัดและกลุม
่ จังหวัด/อปท.
ต่างมีกฎหมายเฉพาะ และภารกิจตามอานาจ
หน ้าทีข
่ องตนเอง
- ทาอย่างไรแผนงานของหน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้อง
แต่ละระดับจะมีการบูรณาการ สนับสนุนและมี
้ ในการ
ความสอดคล ้องกัน ลดความซ้าซอน
ขับเคลือ
่ นยุทธศาสตร์ชาติสย
ู่ ท
ุ ธศาสตร์เชงิ
พืน
้ ที่
่ เสริ มการพ ัฒนา
• แผนงานบูรณาการสง
จ ังหว ัดและกลุม
่ จ ังหว ัดแบบบูรณาการ
้ ทีร่ ะด ับภาค
• แผนงานบูรณาการพ ัฒนาพืน
่
• แผนงานบูรณาการสงเสริมการกระจาย
อานาจให้แก่องค์กรปกครองสว่ นท้องถิน
่
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Guidelines to consider the budget support to investment projects of Province แนวทางการพิจารณางบประมาณ
เพื่อสนับสนุนโครงการลงทุนของจังหวัด

▪ Integrated strategic and spatial budgeting procedure
Relevant laws, regulations and policies (กฎหมาย ระเบียบและนโยบายทีเ่ กีย
่ วข ้อง)
o ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริ หารงานเชิ งพืน้ ที่แบบ
บูรณาการ พ.ศ.2560
o พ.ร.ฎ.ว่าด้วยการบริ หารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
พ.ศ. 2551
o พรบ. กาหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
พ.ศ. 2542

o พรบ.เกี่ยวกับการจัดตัง้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น (อบจ. /เทศบาล/ อบต./กทม./เมืองพัทยา)
o มติ คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค
o ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริ หารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
o ทิ ศทางการพัฒนาภาค 6 ภาค
o ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาพืน้ ที่ระดับภาค
ประจาปี งบประมาณ
o พรบ.แผนและขัน้ ตอนการดาเนิ นการปฏิ รปู ประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐
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Guidelines to consider the budget support to investment projects of Province (continued)

1.Define goals, strategies and indicators of integrated plan
(การกาหนดเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ ต ัวชวี้ ัดของแผนบูรณาการ)

2. Define implementation approaches focusing on integrated project
proposal, which is absolute in the form of value chain (กาหนด
แนวทางการดาเนินงาน เน้นจ ัดทาข้อเสนอโครงการในล ักษณะบูรณาการ มีความ
่ ณ
เบ็ดเสร็ จสมบูรณ์ในรูปแบบห่วงโซค
ุ ค่า (Value Chain)

3. Identify projects/activities as relevance and contribution to the
่ ผล
results/goals กาหนดโครงการ/กิจกรรมตามอานาจหน้าทีท
่ ส
ี่ อดคล้องและสง
สาเร็ จต่อเป้าหมาย/ต ัวชวี้ ัดของแผนฯ และแผนปฏิบ ัติการประจาปี

4. Budget management according to strategic integration plan which

has to get approval and report to Chairperson via leading agency

(การบริหารงบประมาณตามแผนบูรณาการเชงิ ยุทธศาสตร์ ต้องขอความเห็นชอบ
แผน และรายงานผลการดาเนินงานต่อประธานฯ ผ่านหน่วยงานเจ้าภาพหล ัก)
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Budget structure, Fiscal year 2018
(โครงสร้างงบลงทุน ปี งบประมาณ พ.ศ.2561

Grand total 659,924 Mil. Baht
Central Government

Foreign Affairs

BMA

Regional 76 Provinces

ภูมภ
ิ าค 76 จ ังหว ัด

กรุงเทพฯ

สว่ นกลาง

ต่างประเทศ
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