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ฐานะการคลงัของรัฐบาลในช่วง 4 เดอืนแรกของปีงบประมาณ 2561 
_______________________________________ 

 

 

นางสาวกุลยา ตนัติเตมิท ผูต้รวจราชการกระทรวงการคลงั ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลงั 
แถลงข่าวฐานะการคลงัของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2561 
(ตุลาคม 2560 - มกราคม 2561) ว่า รัฐบาลมีรายไดน้าํส่งคลงัทั้งส้ิน จาํนวน 737,260 ลา้นบาท ในขณะท่ีมีการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณทั้งส้ิน จาํนวน 1,212,023 ลา้นบาท รัฐบาลได้กู้เงินเพ่ือชดเชยการขาดดุล จาํนวน 
191,351 ลา้นบาท ส่งผลใหเ้งินคงคลงั ณ ส้ินเดือนมกราคม 2561 มีจาํนวนทั้งส้ิน 188,735 ลา้นบาท 

 

นางสาวกุลยาฯ สรุปว่า “ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 
2561 ยังคงอยู่ ในระดับที่เข้มแข็ง โดยรัฐบาลยังคงให้ความสําคัญในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อ
สนับสนุนให้เศรษฐกจิขยายตัวเป็นไปตามเป้าหมายทีว่างไว้” 

 

ฐานะการคลงัของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2561 

หน่วย:ลา้นบาท 
 4 เดอืนแรก เปรียบเทยีบ 

ปีงบประมาณ 
2561 

ปีงบประมาณ 
2560 

จาํนวน ร้อยละ 

1. รายได ้ 737,260 716,914 20,346 2.8 
2. รายจ่าย 1,212,023 1,224,132 (12,109) (1.0) 
3. ดุลเงินงบประมาณ (474,763) (507,218) 32,455 6.4 
4. ดุลเงินนอกงบประมาณ (51,611) (35,082) (16,529) (47.1) 
5. ดุลเงินสดก่อนกู ้(3+4) (526,374) (542,300) 15,926 2.9 
6. เงินกูเ้พ่ือชดเชยการขาดดุล 191,351 184,051 7,300 4.0 
7. ดุลเงินสดหลงักู ้(5+6) (335,023) (358,249) 23,266 6.5 
8. เงินคงคลงัปลายงวด 188,735 83,051 105,684 127.3 

   ท่ีมา: กรมบญัชีกลาง และสาํนกังานเศรษฐกิจการคลงั 
   รายละเอียดเพิม่เติม ดูไดจ้าก www.fpo.go.th สาํนกันโยบายการคลงั สาํนกังานเศรษฐกิจการคลงั 
   โทร 0 2273 9020 ต่อ 3563, 3558 
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ฐานะการคลงัของรัฐบาลตามระบบกระแสเงนิสดประจาํเดือนมกราคม 2561 
และในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2561 (ตุลาม 2560 - มกราคม 2561) 

________________ 
 

      ในเดือนมกราคม 2561 รัฐบาลขาดดุลเงินสด จาํนวน 22,473 ลา้นบาท โดยเป็นการขาดดุล 
เงินงบประมาณ จาํนวน 52,783 ลา้นบาท และเป็นการเกินดุลเงินนอกงบประมาณ จาํนวน 30,310 ลา้นบาท 
ส่งผลใหเ้งินคงคลงั ณ ส้ินเดือนมกราคม 2561 มีจาํนวน 188,735 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
      1. ฐานะการคลงัเดอืนมกราคม 2561 

 1.1 รัฐบาลมีรายได้นําส่งคลัง จํานวน 191,784 ล้านบาท สูงกว่าเดือนเดียวกันปีท่ีแล้ว  
จาํนวน 24,611 ลา้นบาท (คิดเป็นร้อยละ 14.7) ซ่ึงมีสาเหตุหลกัมาจากการจดัเก็บรายไดข้องกรมสรรพากร
และกรมสรรพสามิตและการนาํส่งรายไดข้องรัฐวิสาหกิจสูงกวา่เดือนเดียวกนัปีท่ีแลว้ 

 1.2 รัฐบาลมีการเบิกจ่ายเ งินงบประมาณท้ังส้ิน  จํานวน  244,567 ล้านบาท  ตํ่ ากว่า 
เดือนเดียวกนัปีท่ีแลว้ จาํนวน 10,460 ลา้นบาท (คิดเป็นร้อยละ 4.1) โดยเป็นรายจ่ายปีปัจจุบนั จาํนวน 
226,828 ลา้นบาท ตํ่ากว่าเดือนเดียวกนัปีท่ีแลว้ร้อยละ 1.3 ประกอบดว้ยรายจ่ายประจาํ จาํนวน 200,378 ลา้นบาท 
ตํ่ากว่าเดือนเดียวกนัปีท่ีแลว้ ร้อยละ 5.1 และรายจ่ายลงทุน จาํนวน 26,450 ลา้นบาท สูงกว่าเดือนเดียวกนั 
ปีท่ีแลว้ร้อยละ 41.6 และการเบิกจ่ายเงินจากงบประมาณปีก่อน จาํนวน 17,739 ลา้นบาท ตํ่ากว่าเดือนเดียวกนั
ปีท่ีแลว้ร้อยละ 29.8 (ตารางท่ี 1) 

การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีสาํคญัในเดือนน้ี ไดแ้ก่ รายจ่ายชาํระหน้ีของกระทรวงการคลงั 
จาํนวน 25,355 ลา้นบาท เงินอุดหนุนของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน จาํนวน 12,381 ลา้นบาท  
เงินอุดหนุนของกระทรวงศึกษาธิการ จาํนวน 11,443 ลา้นบาท และงบลงทุนของกรมทางหลวง จาํนวน 
7,109 ลา้นบาท 
 

ตารางที ่1 การเบิกจ่ายเงนิงบประมาณเดือนมกราคม 2561 
 หน่วย: ลา้นบาท 

 เดอืนมกราคม เปรียบเทยีบ 

2561 2560 จาํนวน ร้อยละ 

1. รายจ่ายปีปัจจุบัน 226,828 229,750 (2,922) (1.3) 
    1.1 รายจ่ายประจาํ 200,378 211,070 (10,692) (5.1) 
    1.2 รายจ่ายลงทุน 26,450 18,680 7,770 41.6 
2. รายจ่ายจากงบประมาณปีก่อน 17,739 25,277 (7,538) (29.8) 

3. รายจ่ายรวม (1+2) 244,567 255,027 (10,460) (4.1) 
ท่ีมา: กรมบญัชีกลาง 
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 1.3 ดุลการคลงัรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสด จากรายไดน้าํส่งคลงัและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ของรัฐบาลขา้งตน้ ส่งผลให้ดุลเงินงบประมาณในเดือนมกราคม 2561 ขาดดุลจาํนวน 52,783 ลา้นบาท เม่ือ
รวมกบัดุลเงินนอกงบประมาณท่ีเกินดุล จาํนวน 30,310 ลา้นบาท ซ่ึงมีสาเหตุหลกัมาจากการประมูลตัว๋เงินคลงั
สุทธิ จาํนวน 39,563 ลา้นบาท และการถอนเงินฝากกองทุนประชารัฐเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก จาํนวน 3,016 ลา้น
บาท ทั้งน้ี รัฐบาลไดกู้เ้งินเพ่ือชดเชยการขาดดุล จาํนวน 30,298 ลา้นบาท ส่งผลใหดุ้ลเงินสด (หลงักูช้ดเชยการ
ขาดดุล) เกินดุล จาํนวน 7,825 ลา้นบาท และเงินคงคลงั ณ ส้ินเดือนมกราคม 2561 มีจาํนวนทั้งส้ิน 188,735 
ลา้นบาท (ตารางท่ี 2) 
 

ตารางที ่2 ฐานะการคลงัของรัฐบาลตามระบบกระแสเงนิสดเดือนมกราคม 2561 
หน่วย: ลา้นบาท 

 เดอืนมกราคม เปรียบเทยีบ 

2561 2560 จาํนวน ร้อยละ 
1. รายได ้ 191,784 167,173 24,611 14.7 
2. รายจ่าย 244,567 255,027 (10,460) (4.1) 
3. ดุลเงินงบประมาณ (52,783) (87,854) 35,071 39.9 
4. ดุลเงินนอกงบประมาณ 30,310 16,134 14,176 87.9 
5. ดุลเงินสดก่อนกู ้(3+4) (22,473) (71,720) 49,247 68.7 
6. เงินกูเ้พ่ือชดเชยการขาดดุล 30,298 79,864 (49,566) (62.1) 
7. ดุลเงินสดหลงักู ้(5+6) 7,825 8,144 (319) (3.9) 
8. เงินคงคลงัปลายงวด 188,735 83,051 105,684 127.3 

  ท่ีมา: กรมบญัชีกลาง และสาํนกังานเศรษฐกิจการคลงั 
 

 2. ฐานะการคลงัในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560 - มกราคม 2561) 
  2.1 รายได้นําส่งคลงั รัฐบาลมีรายไดน้าํส่งคลงัทั้งส้ิน จาํนวน 737,260 ลา้นบาท สูงกว่า
ช่วงเดียวกนัปีท่ีแลว้ จาํนวน 20,346 ลา้นบาท (คิดเป็นร้อยละ 2.8) ซ่ึงมีสาเหตุหลกัมาจากการนาํส่งรายได ้
จากการประมูลใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีเพ่ือกิจการโทรคมนาคมยา่น 1800 MHz (ใบอนุญาต 4G) 
  2.2 รายจ่ายรัฐบาล การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของรัฐบาลมีจาํนวนทั้งส้ิน 1,212,023 
ลา้นบาท ตํ่ากว่าช่วงเดียวกนัปีท่ีแลว้ จาํนวน 12,109 ลา้นบาท (คิดเป็นร้อยละ 1.0) ประกอบดว้ยรายจ่ายปี
ปัจจุบนั จาํนวน 1,124,596 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 38.8 ของวงเงินงบประมาณรายจ่าย (2,900,000 ลา้นบาท)       
สูงกวา่ช่วงเดียวกนัปีท่ีแลว้ ร้อยละ 1.7 และรายจ่ายจากงบประมาณปีก่อน จาํนวน 87,427 ลา้นบาท ตํ่ากวา่ 
ช่วงเดียวกนัปีท่ีแลว้ ร้อยละ 26.1 (ตารางท่ี 3)  
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 รายจ่ายปีปัจจุบนัจาํนวน 1,124,596 ลา้นบาท ประกอบดว้ยรายจ่ายประจาํ จาํนวน 
1,010,964 ลา้นบาท (คิดเป็นร้อยละ 44.4 ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจาํหลงัโอนเปล่ียนแปลง จาํนวน 
2,278,659 ลา้นบาท) สูงกวา่ช่วงเดียวกนัปีท่ีแลว้ ร้อยละ 1.6 และรายจ่ายลงทุน จาํนวน 113,632 ลา้นบาท 
(คิดเป็นร้อยละ 18.3 ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนหลงัโอนเปล่ียนแปลง จาํนวน 621,341 ลา้นบาท)  
สูงกวา่ช่วงเดียวกนัปีท่ีแลว้ ร้อยละ 2.5 
 

ตารางท่ี 3 การเบิกจ่ายเงนิงบประมาณในช่วง 4 เดอืนแรกของปีงบประมาณ 2561 
(ตุลาคม 2560 - มกราคม 2561) 

หน่วย: ลา้นบาท 

 4 เดือนแรก เปรียบเทยีบ 

2561 2560 จาํนวน ร้อยละ 

1. รายจ่ายปีปัจจุบัน 1,124,596 1,105,870 18,726 1.7 
    1.1 รายจ่ายประจาํ 1,010,964 995,003 15,961 1.6 
    1.2 รายจ่ายลงทุน 113,632 110,867 2,765 2.5 
2. รายจ่ายจากงบประมาณปีก่อน 87,427 118,262 (30,835) (26.1) 

3. รายจ่ายรวม (1+2) 1,212,023 1,224,132 (12,109) (1.0) 
ท่ีมา: กรมบญัชีกลาง 
 

  2.3 ดุลการคลงัรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดขาดดุล จาํนวน 526,374 ลา้นบาท  
โดยเป็นการขาดดุลเงินงบประมาณ จาํนวน 474,763 ลา้นบาท และขาดดุลเงินนอกงบประมาณ จาํนวน 51,611 
ลา้นบาท ซ่ึงมีสาเหตุมาจากการถอนคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามพระราชบญัญติั
กาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น งวดที่ 10 – 12 จาํนวน 
27,072 ลา้นบาท การส่งคืนเงินกนัชดเชยให้แก่ผูส่้งออกเป็นรายไดแ้ผ่นดิน จาํนวน 10,448 ลา้นบาท  
และไถ่ถอนตัว๋เงินคลงัสุทธิ จาํนวน 2,937 ลา้นบาท ทั้งน้ี รัฐบาลไดบ้ริหารเงินสดให้สอดคลอ้งกบั 
ความตอ้งการใช้เงินโดยการกูเ้งินเพื่อชดเชยการขาดดุล จาํนวน 191,351 ลา้นบาท ส่งผลให้ดุลเงินสด 
(หลงัการกูเ้พ่ือชดเชยการขาดดุล) ขาดดุลเท่ากบั จาํนวน 335,023 ลา้นบาท และเงินคงคลงั ณ ส้ินเดือนมกราคม 
2561 มีจาํนวนทั้งส้ิน 188,735 ลา้นบาท (ตารางท่ี 4) 
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ตารางที ่4 ฐานะการคลงัของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วง 4 เดอืนแรกของปีงบประมาณ 2561 
(ตุลาคม 2560 - มกราคม 2561) 

หน่วย:ลา้นบาท 

 4 เดือนแรก เปรียบเทยีบ 

ปีงบประมาณ 
2561 

ปีงบประมาณ 
2560 

จาํนวน ร้อยละ 

1. รายได ้ 737,260 716,914 20,346 2.8 
2. รายจ่าย 1,212,023 1,224,132 (12,109) (1.0) 
3. ดุลเงินงบประมาณ (474,763) (507,218) 32,455 6.4 
4. ดุลเงินนอกงบประมาณ (51,611) (35,082) (16,529) (47.1) 
5. ดุลเงินสดก่อนกู ้(3+4) (526,374) (542,300) 15,926 2.9 
6. เงินกูเ้พ่ือชดเชยการขาดดุล 191,351 184,051 7,300 4.0 
7. ดุลเงินสดหลงักู ้(5+6) (335,023) (358,249) 23,226 6.5 
8. เงินคงคลงัปลายงวด 188,735 83,051 105,684 127.3 

  ท่ีมา: กรมบญัชีกลาง และสาํนกังานเศรษฐกิจการคลงั 

  
 
 

สาํนกันโยบายการคลงั สาํนกังานเศรษฐกิจการคลงั  
โทร 0 2273 9020 ต่อ 3563 


