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ฐานะการคลงัของรัฐบาลในช่วง 7 เดอืนแรกของปีงบประมาณ 2561 
____________________________________ 

 

นางสาวกุลยา ตนัติเตมิท ผูต้รวจราชการกระทรวงการคลงั ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลงั 
แถลงข่าวฐานะการคลงัของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วง 7 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2561 
(ตุลาคม 2560 - เมษายน 2561) ว่า รัฐบาลมีรายไดน้าํส่งคลงัทั้งส้ิน จาํนวน 1,287,270 ลา้นบาท ในขณะท่ีมีการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณทั้งส้ิน จาํนวน 1,844,576 ลา้นบาท รัฐบาลได้กู้เงินเพ่ือชดเชยการขาดดุล จาํนวน 
334,818 ลา้นบาท ส่งผลใหเ้งินคงคลงั ณ ส้ินเดือนเมษายน 2561 มีจาํนวนทั้งส้ิน 277,869 ลา้นบาท 

 

นางสาวกลุยาฯ สรุปว่า “การเบิกจ่ายงบประมาณในช่วง 7 เดอืนแรกของปีงบประมาณ 2561  
สูงกว่าช่วงเดียวกนัปีที่แล้ว ซ่ึงจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เศรษฐกจิขยายตัวได้อย่างต่อเน่ือง ในขณะเดียวกัน
รัฐบาลยังคงบริหารเงินคงคลังให้อยู่ในระดับที่ เพียงพอ เพื่อรองรับการเบิกจ่ายในช่วงที่เหลือของ
ปีงบประมาณ” 

 

ฐานะการคลงัของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วง 7 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2561 

หน่วย:ลา้นบาท 

 7 เดือนแรกของ เปรียบเทยีบ 

ปีงบประมาณ 
2561 

ปีงบประมาณ 
2560 

จาํนวน ร้อยละ 

1. รายได ้ 1,287,270 1,200,750 86,520 7.2 
2. รายจ่าย 1,844,576 1,822,843 21,733 1.2 
3. ดุลเงินงบประมาณ (557,306) (622,093) 64,787 10.4 
4. ดุลเงินนอกงบประมาณ (23,401) (8,371) (15,030) (179.5) 
5. ดุลเงินสดก่อนกู ้(3+4) (580,707) (630,464) 49,757 7.9 
6. เงินกูเ้พ่ือชดเชยการขาดดุล 334,818 360,282 (25,464) (7.1) 
7. ดุลเงินสดหลงักู ้(5+6) (245,889) (270,182) 24,293 9.0 
8. เงินคงคลงัปลายงวด 277,869 171,118 106,751 62.4 

   ทีม่า: กรมบญัชีกลาง และสาํนกังานเศรษฐกิจการคลงั 
   รายละเอยีดเพิม่เติม ดูไดจ้าก www.fpo.go.th สาํนกันโยบายการคลงั สาํนกังานเศรษฐกิจการคลงั 
   โทร 0 2273 9020 ต่อ 3563, 3558 
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ฐานะการคลงัของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดประจาํเดือนเมษายน 2561 
และในช่วง 7 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560 – เมษายน 2561) 

____________________________ 
 

      ในเดือนเมษายน 2561 รัฐบาลขาดดุลเงินสด จาํนวน 34,096 ล้านบาท โดยเป็นการขาดดุล 
เงินงบประมาณ จาํนวน 39,015 ลา้นบาท และเป็นการเกินดุลเงินนอกงบประมาณ จาํนวน 4,919 ลา้นบาท 
ส่งผลให้เงินคงคลงั ณ ส้ินเดือนเมษายน 2561 มีจาํนวน 277,869 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
      1. ฐานะการคลงัเดอืนเมษายน 2561 

 1.1 รัฐบาลมีรายได้นําส่งคลัง จํานวน 207,367 ล้านบาท สูงกว่าเดือนเดียวกันปีท่ีแล้ว  
จาํนวน 46,637 ลา้นบาท (คิดเป็นร้อยละ 29.0) ซ่ึงมีสาเหตุหลกัมาจากภาษีมูลค่าเพ่ิมท่ีจดัเก็บในเดือนเดียวกนั 
ปีท่ีแลว้บางส่วนเหล่ือมไปในเดือนพฤษภาคม 2560 และการนาํส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจสูงกว่าเดือน
เดียวกนัปีท่ีแลว้ 

 1.2 รัฐบาลมีการเบ ิกจ่ายเง ินงบประมาณทั้งสิ ้น  จํานวน  246,382 ลา้นบาท  สูงกว ่า 
เดือนเดียวกนัปีท่ีแลว้ จาํนวน 29,211 ลา้นบาท (คิดเป็นร้อยละ 13.5) โดยเป็นรายจ่ายปีปัจจุบนั จาํนวน 
236,621 ลา้นบาท สูงกว่าเดือนเดียวกนัปีท่ีแลว้ร้อยละ 12.6 ประกอบดว้ยรายจ่ายประจาํ จาํนวน 211,302 
ลา้นบาท สูงกว่าเดือนเดียวกนัปีท่ีแลว้ ร้อยละ 12.2 และรายจ่ายลงทุน จาํนวน 25,319 ลา้นบาท สูงกว่า 
เดือนเดียวกนัปีท่ีแลว้ร้อยละ 15.7 และการเบิกจ่ายเงินจากงบประมาณปีก่อน จาํนวน 9,761 ลา้นบาท  
สูงกวา่เดือนเดียวกนัปีท่ีแลว้ร้อยละ 38.8 (ตารางท่ี 1) 

การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีสาํคญัในเดือนน้ี ไดแ้ก่ เงินอุดหนุนของกรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถ่ิน จาํนวน 41,037 ลา้นบาท เงินอุดหนุนของกระทรวงศึกษาธิการ จาํนวน 13,350 ลา้นบาท งบลงทุนของ
กรมทางหลวง จาํนวน 4,335 ลา้นบาท และรายจ่ายชาํระหน้ีของกระทรวงการคลงั จาํนวน 3,403 ลา้นบาท 
 

ตารางที ่1 การเบิกจ่ายเงนิงบประมาณเดือนเมษายน 2561 
 หน่วย: ลา้นบาท 

 เดอืนเมษายน เปรียบเทยีบ 

2561 2560 จาํนวน ร้อยละ 

1. รายจ่ายปีปัจจุบัน 236,621 210,138 26,483 12.6 
    1.1 รายจ่ายประจาํ 211,302 188,254 23,048 12.2 
    1.2 รายจ่ายลงทุน 25,319 21,884 3,435 15.7 
2. รายจ่ายจากงบประมาณปีก่อน 9,761 7,033 2,728 38.8 

3. รายจ่ายรวม (1+2) 246,382 217,171 29,211 13.5 
ทีม่า: กรมบญัชีกลาง 
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1.3 ดุลการคลังรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสด จากรายได้นําส่งคลงัและการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณของรัฐบาลขา้งตน้ ส่งผลให้ดุลเงินงบประมาณในเดือนเมษายน 2561 ขาดดุลจาํนวน 39,015 ลา้น
บาท เม่ือรวมกบัดุลเงินนอกงบประมาณท่ีเกินดุล จาํนวน 4,919 ลา้นบาท ซ่ึงมีสาเหตุหลกัมาจากเงินฝากคลงั
ของกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก จาํนวน 18,840 ลา้นบาท และไถ่ถอนตัว๋เงินคลงัสุทธิ จาํนวน 
13,321 ลา้นบาท ส่งผลใหดุ้ลเงินสด (ก่อนกู)้ ขาดดุล จาํนวน 34,096 ลา้นบาท ทั้งน้ี รัฐบาลไดกู้เ้งินเพื่อชดเชย
การขาดดุล จาํนวน 49,410 ลา้นบาท ส่งผลให้ดุลเงินสด (หลงักูช้ดเชยการขาดดุล) เกินดุล จาํนวน 15,314 ลา้น
บาท และเงินคงคลงั ณ ส้ินเดือนเมษายน 2561 มีจาํนวนทั้งส้ิน 277,869 ลา้นบาท (ตารางท่ี 2) 

 

ตารางที ่2 ฐานะการคลงัของรัฐบาลตามระบบกระแสเงนิสดเดือนเมษายน 2561 
หน่วย: ลา้นบาท 

 เดอืนเมษายน เปรียบเทยีบ 

2561 2560 จาํนวน ร้อยละ 
1. รายได ้ 207,367 160,730 46,637 29.0 
2. รายจ่าย 246,382 217,171 29,211 13.5 
3. ดุลเงินงบประมาณ (39,015) (56,441) 17,426 30.9 
4. ดุลเงินนอกงบประมาณ 4,919 21,258 (16,339) (76.9) 
5. ดุลเงินสดก่อนกู ้(3+4) (34,096) (35,183) 1,087 3.1 
6. เงินกูเ้พ่ือชดเชยการขาดดุล 49,410 64,690 (15,280) (23.6) 
7. ดุลเงินสดหลงักู ้(5+6) 15,314 29,507 (14,193) (48.1) 
8. เงินคงคลงัปลายงวด 277,869 171,118 106,751 62.4 

  ทีม่า: กรมบญัชีกลาง และสาํนกังานเศรษฐกิจการคลงั 

 2. ฐานะการคลงัในช่วง 7 เดอืนแรกของปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560 - เมษายน 2561) 
  2.1 รายได้นําส่งคลัง รัฐบาลมีรายได้นาํส่งคลงัทั้ งส้ิน จาํนวน 1,287,270 ลา้นบาท  
สูงกว่าช่วงเดียวกนัปีท่ีแลว้ จาํนวน 86,520 ลา้นบาท (คิดเป็นร้อยละ 7.2) ซ่ึงมีสาเหตุหลกัมาจากการนาํส่ง
รายไดจ้ากการประมูลใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีเพ่ือกิจการโทรคมนาคมยา่น 1800 MHz (ใบอนุญาต 4G)
และการจดัเกบ็ภาษีมูลค่าเพ่ิมสูงกวา่ช่วงเดียวกนัปีท่ีแลว้  
  2.2 รายจ่ายรัฐบาล การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของรัฐบาลมีจาํนวนทั้งส้ิน 1,844,576 
ลา้นบาท สูงกว่าช่วงเดียวกนัปีท่ีแลว้ จาํนวน 21,733 ลา้นบาท (คิดเป็นร้อยละ 1.2) ประกอบดว้ยรายจ่ายปีปัจจุบนั 
จาํนวน 1,707,180 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 58.9 ของวงเงินงบประมาณรายจ่าย (2,900,000 ลา้นบาท)   
สูงกว่าช่วงเดียวกนัปีท่ีแลว้ ร้อยละ 2.7 และรายจ่ายจากงบประมาณปีก่อน จาํนวน 137,396 ลา้นบาท  ตํ่ากวา่ 
ช่วงเดียวกนัปีท่ีแลว้ ร้อยละ 14.1 (ตารางท่ี 3)  
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 รายจ่ายปีปัจจุบนัจาํนวน 1,707,180 ลา้นบาท ประกอบดว้ยรายจ่ายประจาํ  
จาํนวน 1,501,047 ลา้นบาท  (คิดเป็นร้อยละ  65.8 ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจาํหลงัโอน
เปลี่ยนแปลง จาํนวน 2,280,182 ลา้นบาท) สูงกว่าช่วงเดียวกนัปีที่แลว้ ร้อยละ 3.5 และรายจ่ายลงทุน 
จาํนวน 206,133 ลา้นบาท (คิดเป็นร้อยละ 33.3 ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนหลงัโอน
เปล่ียนแปลง จาํนวน 619,818 ลา้นบาท) ตํ่ากว่าช่วงเดียวกนัปีท่ีแลว้ ร้อยละ 3.2 

 
 

ตารางที ่3 การเบิกจ่ายเงนิงบประมาณในช่วง 7 เดอืนแรกของปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560 - เมษายน 2561) 
หน่วย: ลา้นบาท 

 7 เดอืนแรกของปี เปรียบเทยีบ 

2561 2560 จาํนวน ร้อยละ 

1. รายจ่ายปีปัจจุบัน 1,707,180 1,662,908 44,272 2.7 
    1.1 รายจ่ายประจาํ 1,501,047 1,450,035 51,012 3.5 
    1.2 รายจ่ายลงทุน 206,133 212,873 (6,740) (3.2) 
2. รายจ่ายจากงบประมาณปีก่อน 137,396 159,935 (22,539) (14.1) 

3. รายจ่ายรวม (1+2) 1,844,576 1,822,843 21,733 1.2 
ทีม่า: กรมบญัชีกลาง 

  2.3 ดุลการคลังรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดขาดดุล จาํนวน 580,707 ลา้นบาท 
โดยเป็นการขาดดุลเงินงบประมาณ จาํนวน 557,306 ลา้นบาท และขาดดุลเงินนอกงบประมาณ จาํนวน 
23,401 ลา้นบาท ซ่ึงมีสาเหตุมาจากการไถ่ถอนตัว๋เงินคลงัสุทธิ จาํนวน 26,711 ลา้นบาท ทั้งน้ี รัฐบาลได้
บริหารเงินสดให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการใชเ้งินโดยการกูเ้งินเพ่ือชดเชยการขาดดุล จาํนวน 334,818 ลา้นบาท 
ส่งผลให้ดุลเงินสด (หลงัการกูเ้พื่อชดเชยการขาดดุล) ขาดดุล จาํนวน 245,889 ลา้นบาท และเงินคงคลงั 
ณ ส้ินเดือนเมษายน 2561 มีจาํนวนทั้งส้ิน 277,869 ลา้นบาท (ตารางท่ี 4) 
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ตารางท่ี 4 ฐานะการคลงัของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วง 7 เดอืนแรกของปีงบประมาณ 2561 
(ตุลาคม 2560 - เมษายน 2561) 

หน่วย:ลา้นบาท 

 7 เดอืนแรกของปี เปรียบเทยีบ 

ปีงบประมาณ 
2561 

ปีงบประมาณ 
2560 

จาํนวน ร้อยละ 

1. รายได ้ 1,287,270 1,200,750 86,520 7.2 
2. รายจ่าย 1,844,576 1,822,843 21,733 1.2 
3. ดุลเงินงบประมาณ (557,306) (622,093) 64,787 10.4 
4. ดุลเงินนอกงบประมาณ (23,401) (8,371) (15,030) (179.5) 
5. ดุลเงินสดก่อนกู ้(3+4) (580,707) (630,464) 49,757 7.9 
6. เงินกูเ้พ่ือชดเชยการขาดดุล 334,818 360,282 (25,464) (7.1) 
7. ดุลเงินสดหลงักู ้(5+6) (245,889) (270,182) 24,293 9.0 
8. เงินคงคลงัปลายงวด 277,869 171,118 106,751 62.4 

    ทีม่า: กรมบญัชีกลาง และสาํนกังานเศรษฐกิจการคลงั 
 
 
____________________________ 
 

สาํนกันโยบายการคลงั สาํนกังานเศรษฐกิจการคลงั  
โทร 0 2273 9020 ต่อ 3563 


