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ฐานะการคลงัของรัฐบาลในช่วงคร่ึงแรกของปีงบประมาณ 2561 
________________________________ 

 

 

นางสาวกุลยา ตนัติเตมิท ผูต้รวจราชการกระทรวงการคลงั ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลงั แถลง
ข่าวฐานะการคลงัของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วงคร่ึงแรกของปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560 
- มีนาคม 2561) ว่า รัฐบาลมีรายไดน้าํส่งคลงัทั้งส้ิน จาํนวน 1,081,120 ลา้นบาท ในขณะท่ีมีการเบิกจ่าย 
เงินงบประมาณทั้งส้ิน จาํนวน 1,598,194 ลา้นบาท รัฐบาลไดกู้เ้งินเพ่ือชดเชยการขาดดุล จาํนวน 285,408 
ลา้นบาท ส่งผลใหเ้งินคงคลงั ณ ส้ินเดือนมีนาคม 2561 มีจาํนวนทั้งส้ิน 262,555 ลา้นบาท 

 

นางสาวกุลยาฯ สรุปว่า “ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วงคร่ึงแรกของปีงบประมาณ 2561  
อยู่ในระดับที่เข้มแข็ง โดยเงินคงคลังของรัฐบาลอยู่ในระดับที่เพียงพอ สามารถรองรับการเบิกจ่ายที่คาดว่า
จะเร่งตวัขึน้ในช่วงคร่ึงหลงัของปีงบประมาณ 2561” 

 

ฐานะการคลงัของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วงคร่ึงแรกของปีงบประมาณ 2561 

หน่วย:ลา้นบาท 
 คร่ึงปีแรก เปรียบเทยีบ 

ปีงบประมาณ 
2561 

ปีงบประมาณ 
2560 

จาํนวน ร้อยละ 

1. รายได ้ 1,081,120 1,040,020 41,100 4.0 
2. รายจ่าย 1,598,194 1,605,672 (7,478) (0.5) 
3. ดุลเงินงบประมาณ (517,074) (565,652) 48,578 8.6 
4. ดุลเงินนอกงบประมาณ (29,537) (29,629) 92 0.3 
5. ดุลเงินสดก่อนกู ้(3+4) (546,611) (595,281) 48,670 8.2 
6. เงินกูเ้พ่ือชดเชยการขาดดุล 285,408 295,592 (10,184) (3.4) 
7. ดุลเงินสดหลงักู ้(5+6) (261,203) (299,689) 38,486 12.8 
8. เงินคงคลงัปลายงวด 262,555 141,611 120,944 85.4 

   ทีม่า: กรมบญัชีกลาง และสาํนกังานเศรษฐกิจการคลงั 
   รายละเอยีดเพิม่เติม ดูไดจ้าก www.fpo.go.th สาํนกันโยบายการคลงั สาํนกังานเศรษฐกิจการคลงั 
   โทร 0 2273 9020 ต่อ 3563, 3558 
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ฐานะการคลงัของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดประจาํเดือนมนีาคม 2561 
และในช่วงคร่ึงแรกของปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560 - มนีาคม 2561) 

________________ 
 

      ในเดือนมีนาคม 2561 รัฐบาลเกินดุลเงินสด จํานวน 2,720 ล้านบาท โดยเป็นการขาดดุล 
เงินงบประมาณ จาํนวน 33,804 ลา้นบาท และเป็นการเกินดุลเงินนอกงบประมาณ จาํนวน 36,524 ลา้นบาท 
ส่งผลให้เงินคงคลงั ณ ส้ินเดือนมีนาคม 2561 มีจาํนวน 262,555 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
      1. ฐานะการคลงัเดอืนมีนาคม 2561 

 1.1 รัฐบาลมีรายได้นําส่งคลัง จํานวน 186,380 ล้านบาท สูงกว่าเดือนเดียวกันปีท่ีแล้ว  
จาํนวน 2,575 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 1.4) ซ่ึงมีสาเหตุหลักมาจากการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคล 
สูงกวา่เดือนเดียวกนัปีท่ีแลว้ 

 1.2 รัฐบาลมีการเบ ิกจ่ายเง ินงบประมาณทั้ง สิ ้น  จํานวน  220,184 ลา้นบาท  ตํ่ ากว ่า 
เดือนเดียวกนัปีท่ีแลว้ จาํนวน 3,409 ลา้นบาท (คิดเป็นร้อยละ 1.5) โดยเป็นรายจ่ายปีปัจจุบัน จาํนวน 
198,862 ลา้นบาท ตํ่ากว่าเดือนเดียวกนัปีท่ีแลว้ร้อยละ 2.6 ประกอบดว้ยรายจ่ายประจาํ จาํนวน 159,736 ลา้น
บาท สูงกว่าเดือนเดียวกันปีท่ีแล้ว ร้อยละ  4.4 และรายจ่ายลงทุน จํานวน 39,126 ล้านบาท ตํ่ากว่า 
เดือนเดียวกนัปีท่ีแลว้ร้อยละ 23.5 และการเบิกจ่ายเงินจากงบประมาณปีก่อน จาํนวน 21,322 ลา้นบาท  
สูงกวา่เดือนเดียวกนัปีท่ีแลว้ร้อยละ 9.6 (ตารางท่ี 1) 

การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีสาํคญัในเดือนน้ี ไดแ้ก่ รายจ่ายชาํระหน้ีของกระทรวงการคลงั 
จาํนวน 18,584 ลา้นบาท เงินอุดหนุนของกระทรวงศึกษาธิการ จาํนวน 18,171 ลา้นบาท งบลงทุนของ 
กรมทางหลวง จาํนวน 8,808 ลา้นบาท งบลงทุนของกรมชลประทาน จาํนวน 6,029 ลา้นบาท งบลงทุน 
ของกรมทางหลวงชนบท จาํนวน 5,080 ลา้นบาท 
 

ตารางที ่1 การเบิกจ่ายเงนิงบประมาณเดือนมีนาคม 2561 
 หน่วย: ลา้นบาท 

 เดอืนมนีาคม เปรียบเทยีบ 

2561 2560 จาํนวน ร้อยละ 

1. รายจ่ายปีปัจจุบัน 198,862 204,131 (5,269) (2.6) 
    1.1 รายจ่ายประจาํ 159,736 152,971 6,765 4.4 
    1.2 รายจ่ายลงทุน 39,126 51,160 (12,034) (23.5) 
2. รายจ่ายจากงบประมาณปีก่อน 21,322 19,462 1,860 9.6 

3. รายจ่ายรวม (1+2) 220,184 223,593 (3,409) (1.5) 
ทีม่า: กรมบญัชีกลาง 
 



3 
 

 1.3 ดุลการคลังรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสด จากรายได้นําส่งคลังและ 
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของรัฐบาลขา้งตน้ ส่งผลให้ดุลเงินงบประมาณในเดือนมีนาคม 2561 ขาดดุลจาํนวน 
33,804 ลา้นบาท เม่ือรวมกบัดุลเงินนอกงบประมาณท่ีเกินดุล จาํนวน 36,524 ลา้นบาท ซ่ึงมีสาเหตุหลกัมาจากเงิน
ฝากกองทุน เพื่ อ ส่ ง เส ริมอนุ รั กษ์พลังงาน  จํานวน  27 ,187  ล้านบาท  และราย จ่ าย เห ล่ื อมไป 
เดือนเมษายน 2561 สุทธิ จาํนวน 4,932 ลา้นบาท ส่งผลให้ดุลเงินสด (ก่อนกู)้ เกินดุล จาํนวน 2,720 ลา้นบาท  
ทั้งน้ี รัฐบาลไดกู้เ้งินเพ่ือชดเชยการขาดดุล จาํนวน 70,508 ลา้นบาท ส่งผลให้ดุลเงินสด (หลงักูช้ดเชยการขาดดุล) 
เกินดุล จาํนวน 73,228 ลา้นบาท และเงินคงคลงั ณ ส้ินเดือนมีนาคม 2561 มีจาํนวนทั้งส้ิน 262,555 ลา้นบาท 
(ตารางท่ี 2) 

ตารางที ่2 ฐานะการคลงัของรัฐบาลตามระบบกระแสเงนิสดเดือนมีนาคม 2561 
หน่วย: ลา้นบาท 

 เดอืนมนีาคม เปรียบเทยีบ 

2561 2560 จาํนวน ร้อยละ 
1. รายได ้ 186,380 183,805 2,575 1.4 
2. รายจ่าย 220,184 223,593 (3,409) (1.5) 
3. ดุลเงินงบประมาณ (33,804) (39,788) 5,984 15.0 
4. ดุลเงินนอกงบประมาณ 36,524 11,666 24,858 213.1 
5. ดุลเงินสดก่อนกู ้(3+4) 2,720 (28,122) 30,842 109.7 
6. เงินกูเ้พ่ือชดเชยการขาดดุล 70,508 61,262 9,246 15.1 
7. ดุลเงินสดหลงักู ้(5+6) 73,228 33,140 40,088 121.0 
8. เงินคงคลงัปลายงวด 262,555 141,611 120,944 85.4 

  ทีม่า: กรมบญัชีกลาง และสาํนกังานเศรษฐกิจการคลงั 
 

 2. ฐานะการคลงัในช่วงคร่ึงแรกของปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560 - มนีาคม 2561) 
  2.1 รายได้นําส่งคลัง รัฐบาลมีรายได้นาํส่งคลงัทั้ งส้ิน จาํนวน 1,081,120 ลา้นบาท  
สูงกว่าช่วงเดียวกนัปีท่ีแลว้ จาํนวน 41,100 ลา้นบาท (คิดเป็นร้อยละ 4.0) ซ่ึงมีสาเหตุหลกัมาจากการนาํส่ง
รายไดจ้ากการประมูลใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ีเพ่ือกิจการโทรคมนาคมยา่น 1800 MHz (ใบอนุญาต 4G)
และการจดัเกบ็ภาษีมูลค่าเพ่ิมสูงกวา่ช่วงเดียวกนัปีท่ีแลว้  
  2.2 รายจ่ายรัฐบาล การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของรัฐบาลมีจาํนวนทั้งส้ิน 1,598,194 
ลา้นบาท ตํ่ากว่าช่วงเดียวกนัปีท่ีแลว้ จาํนวน 7,478 ลา้นบาท (คิดเป็นร้อยละ 0.5) ประกอบดว้ยรายจ่ายปี
ปัจจุบนั จาํนวน 1,470,559 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 50.7 ของวงเงินงบประมาณรายจ่าย (2,900,000 ลา้น
บาท) สูงกว่าช่วงเดียวกนัปีท่ีแลว้ ร้อยละ 1.2 และรายจ่ายจากงบประมาณปีก่อน จาํนวน 127,635 ลา้นบาท 
ตํ่ากวา่ช่วงเดียวกนัปีท่ีแลว้ ร้อยละ 16.5 (ตารางท่ี 3)  
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 รายจ่ายปีปัจจุบนัจาํนวน 1,470,559 ลา้นบาท ประกอบดว้ยรายจ่ายประจาํ  
จํานวน 1,289,746 ลา้นบาท  (คิดเป็นร้อยละ  56.6 ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจําหลงัโอน
เปลี่ยนแปลง จาํนวน 2,280,176 ลา้นบาท) สูงกว่าช่วงเดียวกนัปีที่แลว้ ร้อยละ 2.2 และรายจ่ายลงทุน 
จาํนวน 180,813 ลา้นบาท (คิดเป็นร้อยละ 29.2 ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนหลงัโอนเปล่ียนแปลง 
จาํนวน 619,824 ลา้นบาท) ตํ่ากว่าช่วงเดียวกนัปีท่ีแลว้ ร้อยละ 5.3 
 

ตารางที ่3 การเบิกจ่ายเงนิงบประมาณในช่วงคร่ึงแรกของปีงบประมาณ 2561 
(ตุลาคม 2560 - มนีาคม 2561) 

หน่วย: ลา้นบาท 

 คร่ึงปีแรก เปรียบเทยีบ 

2561 2560 จาํนวน ร้อยละ 

1. รายจ่ายปีปัจจุบัน 1,470,559 1,452,770 17,789 1.2 
    1.1 รายจ่ายประจาํ 1,289,746 1,261,781 27,965 2.2 
    1.2 รายจ่ายลงทุน 180,813 190,989 (10,176) (5.3) 
2. รายจ่ายจากงบประมาณปีก่อน 127,635 152,902 (25,267) (16.5) 

3. รายจ่ายรวม (1+2) 1,598,194 1,605,672 (7,478) (0.5) 
ทีม่า: กรมบญัชีกลาง 

  2.3 ดุลการคลงัรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดขาดดุล จาํนวน 546,611 ลา้นบาท  
โดยเป็นการขาดดุลเงินงบประมาณ จาํนวน 517,074 ลา้นบาท และขาดดุลเงินนอกงบประมาณ จาํนวน 29,537 
ลา้นบาท ซ่ึงมีสาเหตุมาจากการถอนคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามพระราชบญัญติั
กาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน งวดท่ี 10 – 12 จาํนวน 30,220 
ลา้นบาท ส่งผลให้ดุลเงินสด (ก่อนกู)้ ขาดดุล จาํนวน 546,611 ลา้นบาท ทั้งน้ี รัฐบาลไดบ้ริหารเงินสดให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการใชเ้งินโดยการกูเ้งินเพ่ือชดเชยการขาดดุล จาํนวน 285,408 ลา้นบาท ส่งผลให้ดุล
เงินสด (หลงัการกูเ้พ่ือชดเชยการขาดดุล) ขาดดุลเท่ากบั จาํนวน 261,203 ลา้นบาท และเงินคงคลงั ณ ส้ินเดือน
มีนาคม 2561 มีจาํนวนทั้งส้ิน 262,555 ลา้นบาท (ตารางท่ี 4) 
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ตารางที ่4 ฐานะการคลงัของรัฐบาลตามระบบกระแสเงนิสดในช่วงคร่ึงแรกของปีงบประมาณ 2561 
(ตุลาคม 2560 - มนีาคม 2561) 

หน่วย:ลา้นบาท 

 คร่ึงปีแรก เปรียบเทยีบ 

ปีงบประมาณ 
2561 

ปีงบประมาณ 
2560 

จาํนวน ร้อยละ 

1. รายได ้ 1,081,120 1,040,020 41,100 4.0 
2. รายจ่าย 1,598,194 1,605,672 (7,478) (0.5) 
3. ดุลเงินงบประมาณ (517,074) (565,652) 48,578 8.6 
4. ดุลเงินนอกงบประมาณ (29,537) (29,629) 92 0.3 
5. ดุลเงินสดก่อนกู ้(3+4) (546,611) (595,281) 48,670 8.2 
6. เงินกูเ้พ่ือชดเชยการขาดดุล 285,408 295,592 (10,184) (3.4) 
7. ดุลเงินสดหลงักู ้(5+6) (261,203) (299,689) 38,486 12.8 
8. เงินคงคลงัปลายงวด 262,555 141,611 120,944 85.4 

    ทีม่า: กรมบญัชีกลาง และสาํนกังานเศรษฐกิจการคลงั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________ 
 

สาํนกันโยบายการคลงั สาํนกังานเศรษฐกิจการคลงั  
โทร 0 2273 9020 ต่อ 3563 


