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ฐานะการคลงัของรัฐบาลในช่วง 5 เดอืนแรกของปีงบประมาณ 2561 
______________________________________ 

 

นางสาวกุลยา ตนัติเตมิท ผูต้รวจราชการกระทรวงการคลงั ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลงั 
แถลงข่าวฐานะการคลงัของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2561 
(ตุลาคม 2560 - กมุภาพนัธ์ 2561) ว่า รัฐบาลมีรายไดน้าํส่งคลงัทั้งส้ิน จาํนวน 894,012 ลา้นบาท ในขณะท่ีมีการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณทั้งส้ิน จาํนวน 1,378,010 ลา้นบาท รัฐบาลได้กู้เงินเพ่ือชดเชยการขาดดุล จาํนวน 
214,900 ลา้นบาท ส่งผลใหเ้งินคงคลงั ณ ส้ินเดือนกมุภาพนัธ์ 2561 มีจาํนวนทั้งส้ิน 189,327 ลา้นบาท 

 

นางสาวกุลยาฯ สรุปว่า “ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 
2561 ยังคงอยู่ในระดับท่ีเข้มแข็งเพียงพอต่อการเบิกจ่าย ทั้งนี้ รัฐบาลสามารถจัดเก็บรายได้สูงขึ้นและ
สามารถเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเฉพาะรายจ่ายลงทุนได้สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว เพื่อ
สนับสนุนให้การขยายตัวทางเศรษฐกจิเป็นไปตามเป้าหมายทีว่างไว้” 

 

ฐานะการคลงัของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วง 5 เดอืนแรกของปีงบประมาณ 2561 

หน่วย:ลา้นบาท 
 5 เดือนแรก เปรียบเทียบ 

ปีงบประมาณ 
2561 

ปีงบประมาณ 
2560 

จาํนวน ร้อยละ 

1. รายได ้ 894,012 856,216 37,796 4.4 
2. รายจ่าย 1,378,010 1,382,080 (4,070) (0.3) 
3. ดุลเงินงบประมาณ (483,998) (525,864) 41,866 8.0 
4. ดุลเงินนอกงบประมาณ (65,333) (41,295) (24,038) (58.2) 
5. ดุลเงินสดก่อนกู ้(3+4) (549,331) (567,159) 17,828 3.1 
6. เงินกูเ้พ่ือชดเชยการขาดดุล 214,900 234,330 (19,430) (8.3) 
7. ดุลเงินสดหลงักู ้(5+6) (334,431) (332,829) (1,602) (0.5) 
8. เงินคงคลงัปลายงวด 189,327 108,471 80,856 74.5 

ทีม่า: กรมบญัชีกลาง และสาํนกังานเศรษฐกิจการคลงั 
เพิม่เติม ดูไดจ้าก www.fpo.go.th สาํนกันโยบายการคลงั สาํนกังานเศรษฐกิจการคลงั 
โทร 0 2273 9020 ต่อ 3563, 3558    
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ฐานะการคลงัของรัฐบาลตามระบบกระแสเงนิสดประจาํเดือนกมุภาพนัธ์ 2561 
และในช่วง 5 เดอืนแรกของปีงบประมาณ 2561 (ตุลาม 2560 - กุมภาพนัธ์ 2561) 

_____________________________ 
 

      ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 รัฐบาลขาดดุลเงินสด จาํนวน 22,957 ลา้นบาท โดยเป็นการขาด
ดุลเงินงบประมาณ จาํนวน 10,647 ลา้นบาท และเป็นการขาดดุลเงินนอกงบประมาณ จาํนวน 12,310 ลา้นบาท 
ส่งผลใหเ้งินคงคลงั ณ ส้ินเดือนกมุภาพนัธ์ 2561 มีจาํนวน 189,327 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
      1. ฐานะการคลงัเดือนกมุภาพนัธ์ 2561 

1.1 รัฐบาลมีรายได้นําส่งคลัง จาํนวน 155,341 ลา้นบาท สูงกว่าเดือนเดียวกนัปีท่ีแลว้  
จาํนวน 16,039 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 11.5) ซ่ึงมีสาเหตุหลักมาจากการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมและ 
การจดัเกบ็รายไดข้องกรมสรรพสามิตสูงกวา่เดือนเดียวกนัปีท่ีแลว้ 

1.2 รัฐบาลมีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทั้งส้ิน จาํนวน 165,988 ลา้นบาท สูงกว่า 
เดือนเดียวกนัปีท่ีแลว้ จาํนวน 8,041 ลา้นบาท (คิดเป็นร้อยละ 5.1) โดยเป็นรายจ่ายปีปัจจุบนั จาํนวน 147,102 
ลา้นบาท สูงกว่าเดือนเดียวกนัปีท่ีแลว้ร้อยละ 3.0 ประกอบดว้ยรายจ่ายประจาํ จาํนวน 119,046 ลา้นบาท สูงกว่า
เดือนเดียวกันปีท่ีแล้ว ร้อยละ 4.6 และรายจ่ายลงทุน จาํนวน 28,056 ล้านบาท ตํ่ากว่าเดือนเดียวกัน 
ปีท่ีแลว้ร้อยละ 3.1 และการเบิกจ่ายเงินจากงบประมาณปีก่อน จาํนวน 18,886 ลา้นบาท สูงกว่าเดือนเดียวกนัปี
ท่ีแลว้ร้อยละ 24.4 (ตารางท่ี 1) 

การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีสาํคญัในเดือนน้ี ไดแ้ก่ เงินอุดหนุนของกระทรวงศึกษาธิการ 
จาํนวน 8,107 ลา้นบาท งบลงทุนของกรมทางหลวง จาํนวน 7,918 ลา้นบาท งบลงทุนของกรมทางหลวง
ชนบท จาํนวน 5,389 ลา้นบาท และเงินอุดหนุนของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน จาํนวน 2,938 ลา้นบาท 
 

ตารางที ่1 การเบิกจ่ายเงนิงบประมาณเดือนกมุภาพนัธ์ 2561 
 หน่วย: ลา้นบาท 

 เดือนกุมภาพนัธ์ เปรียบเทยีบ 

2561 2560 จาํนวน ร้อยละ 

1. รายจ่ายปีปัจจุบัน 147,102 142,769 4,333 3.0 
    1.1 รายจ่ายประจาํ 119,046 113,807 5,239 4.6 
    1.2 รายจ่ายลงทุน 28,056 28,962 (906) (3.1) 
2. รายจ่ายจากงบประมาณปีก่อน 18,886 15,178 3,708 24.4 

3. รายจ่ายรวม (1+2) 165,988 157,947 8,041 5.1 
ท่ีมา: กรมบญัชีกลาง 
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1.3  ดุลการคลัง รัฐบาลตามระบบกระแสเ งินสด  จากรายได้นํา ส่งคลังและ 
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของรัฐบาลขา้งตน้ ส่งผลให้ดุลเงินงบประมาณในเดือนกุมภาพนัธ์ 2561 ขาดดุล
จาํนวน 10,647 ลา้นบาท เม่ือรวมกบัดุลเงินนอกงบประมาณท่ีขาดดุล จาํนวน 12,310 ลา้นบาท ซ่ึงมีสาเหตุหลกั 
มาจากการถอนเงินฝากกองทุนประชารัฐเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก จาํนวน 3,034 ลา้นบาท การไถ่ถอนตัว๋เงินคลงั
สุทธิ จาํนวน 2,649 ลา้นบาท และการถอนเงินฝากคลงัของสาํนกังานปลดักระทรวงมหาดไทยสุทธิ จาํนวน 
1,840 ลา้นบาท ทั้งน้ี รัฐบาลไดกู้เ้งินเพื่อชดเชยการขาดดุล จาํนวน 23,549 ลา้นบาท ส่งผลให้ดุลเงินสด (หลงักู้
ชดเชยการขาดดุล) เกินดุล จาํนวน 592 ลา้นบาท และเงินคงคลงั ณ ส้ินเดือนกุมภาพนัธ์ 2561 มีจาํนวนทั้งส้ิน 
189,327 ลา้นบาท (ตารางท่ี 2) 

 

ตารางที ่2 ฐานะการคลงัของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดเดอืนกมุภาพนัธ์ 2561 
หน่วย: ลา้นบาท 

 เดือนกุมภาพนัธ์ เปรียบเทยีบ 

2561 2560 จาํนวน ร้อยละ 
1. รายได ้ 155,341 139,302 16,039 11.5 
2. รายจ่าย 165,988 157,947 8,041 5.1 
3. ดุลเงินงบประมาณ (10,647) (18,645) 7,998 42.9 
4. ดุลเงินนอกงบประมาณ (12,310) (6,214) (6,096) (98.1) 
5. ดุลเงินสดก่อนกู ้(3+4) (22,957) (24,859) 1,902 7.7 
6. เงินกูเ้พ่ือชดเชยการขาดดุล 23,549 50,279 (26,730) (53.2) 
7. ดุลเงินสดหลงักู ้(5+6) 592 25,420 (24,828) (97.7) 
8. เงินคงคลงัปลายงวด 189,327 108,471 80,856 74.5 

  ท่ีมา: กรมบญัชีกลาง และสาํนกังานเศรษฐกิจการคลงั 
 

 2. ฐานะการคลงัในช่วง 5 เดอืนแรกของปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560 - กุมภาพนัธ์ 2561) 
  2.1 รายได้นําส่งคลัง รัฐบาลมีรายได้นําส่งคลังทั้ งส้ิน จาํนวน 894,012 ล้านบาท  
สูงกว่าช่วงเดียวกนัปีท่ีแลว้ จาํนวน 37,796 ลา้นบาท (คิดเป็นร้อยละ 4.4) ซ่ึงมีสาเหตุหลกัมาจากการจดัเก็บ
ภาษีมูลค่าเพิ่มสูงกว่าช่วงเดียวกนัปีท่ีแลว้ และการนาํส่งรายไดจ้ากการประมูลใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ี 
เพ่ือกิจการโทรคมนาคมยา่น 1800 MHz (ใบอนุญาต 4G)  
  2.2 รายจ่ายรัฐบาล การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของรัฐบาลมีจาํนวนทั้งส้ิน 1,378,010 
ลา้นบาท ตํ่ากว่าช่วงเดียวกนัปีท่ีแลว้ จาํนวน 4,070 ลา้นบาท (คิดเป็นร้อยละ 0.3) ประกอบด้วยรายจ่ายปี
ปัจจุบนั จาํนวน 1,271,697 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 43.9 ของวงเงินงบประมาณรายจ่าย (2,900,000 ลา้นบาท) 
สูงกว่าช่วงเดียวกนัปีท่ีแลว้ ร้อยละ 1.8 และรายจ่ายจากงบประมาณปีก่อน จาํนวน 106,313 ลา้นบาท ตํ่ากว่า
ช่วงเดียวกนัปีท่ีแลว้ ร้อยละ 20.3 (ตารางท่ี 3)  
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 รายจ่ายปีปัจจุบนัจาํนวน 1,271,697 ลา้นบาท ประกอบดว้ยรายจ่ายประจาํ จาํนวน 
1,130,010 ลา้นบาท (คิดเป็นร้อยละ 49.6 ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจาํหลงัโอนเปล่ียนแปลง จาํนวน 
2,279,398 ลา้นบาท) สูงกว่าช่วงเดียวกนัปีท่ีแลว้ ร้อยละ 1.9 และรายจ่ายลงทุน จาํนวน 141,687 ลา้นบาท       
(คิดเป็นร้อยละ 22.8 ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนหลงัโอนเปล่ียนแปลง จาํนวน 620,602 ลา้นบาท)  
สูงกวา่ช่วงเดียวกนัปีท่ีแลว้ ร้อยละ 1.3 
 

ตารางที ่3 การเบิกจ่ายเงนิงบประมาณในช่วง 5 เดอืนแรกของปีงบประมาณ 2561 
(ตุลาคม 2560 - กมุภาพนัธ์ 2561) 

หน่วย: ลา้นบาท 

 5 เดอืนแรก เปรียบเทยีบ 

2561 2560 จาํนวน ร้อยละ 

1. รายจ่ายปีปัจจุบัน 1,271,697 1,248,640 23,057 1.8 
    1.1 รายจ่ายประจาํ 1,130,010 1,108,810 21,200 1.9 
    1.2 รายจ่ายลงทุน 141,687 139,830 1,857 1.3 
2. รายจ่ายจากงบประมาณปีก่อน 106,313 133,440 (27,127) (20.3) 

3. รายจ่ายรวม (1+2) 1,378,010 1,382,080 (4,070) (0.3) 
ท่ีมา: กรมบญัชีกลาง 

  2.3 ดุลการคลังรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดขาดดุล จาํนวน 549,331 ลา้นบาท โดย
เป็นการขาดดุลเงินงบประมาณ จาํนวน 483,998 ลา้นบาท และขาดดุลเงินนอกงบประมาณ จาํนวน 65,333    
ลา้นบาท ซ่ึงมีสาเหตุมาจากการถอนคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามพระราชบญัญติั
กาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น งวดที่ 10 – 12 จาํนวน 
30,220 ลา้นบาท การส่งคืนเงินกนัชดเชยให้แก่ผูส่้งออกเป็นรายไดแ้ผ่นดิน จาํนวน 10,448 ลา้นบาท และ
การไถ่ถอนตัว๋เงินคลงัสุทธิ จาํนวน 5,586 ลา้นบาท ทั้งน้ี รัฐบาลไดบ้ริหารเงินสดให้สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการใช้เงินโดยการกูเ้งินเพื่อชดเชยการขาดดุล จาํนวน 214,900 ลา้นบาท ส่งผลให้ดุลเงินสด (หลงั
การกูเ้พ่ือชดเชยการขาดดุล) ขาดดุลเท่ากบั จาํนวน 334,431 ลา้นบาท และเงินคงคลงั ณ ส้ินเดือนกมุภาพนัธ์ 2561 
มีจาํนวนทั้งส้ิน 189,327 ลา้นบาท (ตารางท่ี 4) 
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ตารางท่ี 4 ฐานะการคลงัของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วง 5 เดอืนแรกของปีงบประมาณ 2561 
(ตุลาคม 2560 - กมุภาพนัธ์ 2561) 

หน่วย:ลา้นบาท 

 5 เดอืนแรก เปรียบเทยีบ 

ปีงบประมาณ 
2561 

ปีงบประมาณ 
2560 

จาํนวน ร้อยละ 

1. รายได ้ 894,012 856,216 37,796 4.4 
2. รายจ่าย 1,378,010 1,382,080 (4,070) (0.3) 
3. ดุลเงินงบประมาณ (483,998) (525,864) 41,866 8.0 
4. ดุลเงินนอกงบประมาณ (65,333) (41,295) (24,038) (58.2) 
5. ดุลเงินสดก่อนกู ้(3+4) (549,331) (567,159) 17,828 3.1 
6. เงินกูเ้พ่ือชดเชยการขาดดุล 214,900 234,330 (19,430) (8.3) 
7. ดุลเงินสดหลงักู ้(5+6) (334,431) (332,829) (1,602) (0.5) 
8. เงินคงคลงัปลายงวด 189,327 108,471 80,856 74.5 

  ท่ีมา: กรมบญัชีกลาง และสาํนกังานเศรษฐกิจการคลงั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________ 
 

สาํนกันโยบายการคลงั สาํนกังานเศรษฐกิจการคลงั  
โทร 0 2273 9020 ต่อ 3563 


