
 
    ฉบบัท่ี 90/2559                                           วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 
 

ฐานะการคลงัภาคสาธารณะตามระบบสถิติเพือ่การศึกษาวเิคราะห์นโยบายการคลงั (สศค. หรือ GFS) 
ไตรมาสที ่2 (มกราคม – มนีาคม 2559) และในช่วงคร่ึงแรกของปีงบประมาณ 2559 

______________________________ 
 

นายกฤษฎา จีนะวจิารณะ ผูอ้  านวยการส านกังานเศรษฐกิจการคลงัในฐานะโฆษกกระทรวงการคลงั 
แถลงฐานะการคลงัภาคสาธารณะตามระบบ GFS (รัฐบาล องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อปท.) และรัฐวิสาหกิจ) วา่
ในช่วงคร่ึงแรกของปีงบประมาณ 2559 (ตุลาคม  2558 – มีนาคม 2559) ขาดดุลการคลงัทั้งส้ิน 359,670 ล้านบาท   
(คิดเป็นร้อยละ 2.6 ของ GDP) โดยขาดดุลเพิ่มข้ึนจากช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้ร้อยละ 46.4 ทั้งน้ี ภาคสาธารณะมี
รายไดร้วม 3,067,594 ลา้นบาท ลดลงจากช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้ 286,599 ลา้นบาท หรือร้อยละ 8.5 เป็นผลจาก
รัฐวิสาหกิจ โดยเฉพาะบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) บริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) และบริษทั การบินไทย จ ากดั
(มหาชน) มีรายไดล้ดลง ส าหรับดา้นรายจ่ายภาคสาธารณะมีการเบิกจ่ายทั้งส้ิน 3,427,264 ลา้นบาท ลดลงจากช่วง
เดียวกนัของปีท่ีแลว้ 172,530 ลา้นบาท หรือร้อยละ 4.8 อนัเน่ืองมาจากรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ (บริษทั ปตท. จ ากดั 
(มหาชน) บริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) และบริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน)) มีการเบิกจ่ายลดลง ทั้งน้ี ดุลการ
คลงัเบ้ืองตน้ของภาคสาธารณะ (Primary Balance) ขาดดุล 274,893 ลา้นบาท (คิดเป็นร้อยละ 2.0  ของ GDP) 
 

หนว่ย : ล้านบาท

2559 % of GDP  1/ 2558 % of GDP  1/ จ ำนวน รอ้ยละ

1. ภำคสำธำรณะ

      1.1 รำยได้ 3,067,594     22.0                 3,354,193     25.0                 (286,599)       (8.5)              

            - รัฐบาล (รัฐบาลและกองทุนนอกงบประมาณ) 1,409,048     10.1                1,363,591     10.2                45,457          3.3               

            - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 325,340       2.3                  345,331       2.6                  (19,991)         (5.8)              

            - รัฐวสิาหกจิ 1,712,282     12.3                2,057,007     15.3                (344,725)       (16.8)             

            - หกัการนับซ า้ 379,076       2.7                  411,736       3.1                  (32,660)         (7.9)              

      1.2 รำยจ่ำย 3,427,264     24.6                3,599,794     26.8                (172,530)       (4.8)              

            - รัฐบาล (รัฐบาลและกองทุนนอกงบประมาณ) 1,753,147     12.6                1,625,377     12.1                127,770        7.9               

            - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 292,283       2.1                  285,304       2.1                  6,979            2.4               

            - รัฐวสิาหกจิ 1,760,910     12.6                2,100,849     15.7                (339,939)       (16.2)             

            - หกัการนับซ า้ 379,076       2.7                  411,736       3.1                  (32,660)         (7.9)              

      1.3 ดุลกำรคลังภำคสำธำรณะ (359,670)      (2.6)                 (245,601)      (1.8)                 (114,069)       (46.4)             

      1.4 ดุลกำรคลังเบ้ืองต้นของภำคสำธำรณะ (274,893)      (2.0)                 (153,067)      (1.1)                 (121,826)       (79.6)             

               2/ หักการนับซ ้า (Consolidate) เป็นการหักเงินอดุหนุนท่ีกองทุนนอกงบประมาณ อปท. และรัฐวสิาหกจิได้รับจากรัฐบาล โดยจะหักจ้านวนเดียวกนัในด้านรายจ่ายท่ีรัฐบาลจ่ายเงินอดุหนุน

                   ให้กบักองทุนนอกงบประมาณ อปท. และรัฐวสิาหกจิ 

                3/ เป็นดุลการคลังท่ีสะท้อนถึงผลการด้าเนินงานและทิศทางนโยบายการคลังอย่างแท้จริง (ไมร่วมรายได้และรายจ่ายดอกเบี ย รวมทั งการชา้ระคืนต้นเงินกู้)

เปรยีบเทยีบ

หมายเหตุ  1/ GDP ปีงบประมาณ 2559 เท่ากบั 13,939.6 พนัล้านบาท, GDP ปีงบประมาณ 2558 เท่ากบั 13,415.8 พนัล้านบาท

ประเภท
ในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมำณ

 ดุลกำรคลังของภำคสำธำรณะตำมระบบ สศค. ในช่วงครึง่แรกของปีงบประมำณ 2559 (ตุลำคม 2558 - มีนำคม 2559)
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ฐานะการคลงัภาคสาธารณะตามระบบสถิติเพือ่การศึกษาวเิคราะห์นโยบายการคลงั (สศค. หรือ GFS) 
ไตรมาสที ่2 (มกราคม – มีนาคม 2559) และในช่วงคร่ึงแรกของปีงบประมาณ 2559 

_____________________________ 
 

1. ฐานะการคลงัภาคสาธารณะในไตรมาสที ่2 ของปีงบประมาณ 2559 (มกราคม – มีนาคม 2559) 
มีรายได้ 1,485,755 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกนัของปีท่ีแล้ว 121,357 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.6 และมีรายจ่าย 
1,607,013 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีท่ีแล้ว 26,973 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.7 ทั้ งน้ี ดุลการคลัง 
ภาคสาธารณะในไตรมาสท่ี 2 ของปีงบประมาณ 2559 ขาดดุล 121,258 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.9 ของ GDP       
และเม่ือพิจารณาดุลการคลังเบ้ืองต้นของภาคสาธารณะ (Primary Balance) ซ่ึงเป็นดุลการคลังท่ีสะท้อน 
ถึงผลการด าเนินงานและทิศทางของนโยบายการคลงัอยา่งแทจ้ริง (ไม่รวมดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่าย รวมทั้งการช าระ      
ตน้เงินกู)้ ขาดดุล 93,488 ลา้นบาท หรือร้อยละ 0.7 ของ GDP (รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 1) ดงัน้ี   
 

หนว่ย : ล้านบาท

2559 % of GDP  1/ 2558 % of GDP  1/ จ ำนวน รอ้ยละ

1. ภำคสำธำรณะ

      1.1 รำยได้ 1,485,755               10.7                 1,607,112             12.0                 (121,357)           (7.6)              

            - รัฐบาล (รัฐบาลและกองทุนนอกงบประมาณ) 662,431                  4.8                  658,634               4.9                  3,797               0.6               

            - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 155,899                  1.1                  166,357               1.2                  (10,458)            (6.3)              

            - รัฐวสิาหกจิ 824,336                  5.9                  972,249               7.2                  (147,913)           (15.2)             

            - หกัการนับซ า้ 156,911                  1.1                  190,128               1.4                  (33,217)            (17.5)             

      1.2 รำยจ่ำย 1,607,013                11.5                1,633,986             12.2                 (26,973)            (1.7)              

            - รัฐบาล (รัฐบาลและกองทุนนอกงบประมาณ) 791,076                  5.7                  721,634               5.4                  69,442             9.6               

            - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 143,284                  1.0                  124,419               0.9                  18,865             15.2              

            - รัฐวสิาหกจิ 829,564                  6.0                  978,061               7.3                  (148,497)           (15.2)             

            - หกัการนับซ า้ 156,911                  1.1                  190,128               1.4                  (33,217)            (17.5)             

      1.3 ดุลกำรคลังภำคสำธำรณะ (121,258)                 (0.9)                 (26,874)                (0.2)                 (94,384)            (351.2)           

      1.4 ดุลกำรคลังเบ้ืองต้นของภำคสำธำรณะ (93,488)                  (0.7)                 20,081                 0.1                  (113,569)           (565.6)           

               2/ หักการนับซ ้า (Consolidate) เป็นการหักเงินอดุหนุนท่ีกองทุนนอกงบประมาณ อปท. และรัฐวสิาหกจิได้รับจากรัฐบาล โดยจะหักจ้านวนเดียวกนัในด้านรายจ่ายท่ีรัฐบาลจ่ายเงินอดุหนุน

                   ให้กบักองทุนนอกงบประมาณ อปท. และรัฐวสิาหกจิ 

                3/ เป็นดุลการคลังท่ีสะท้อนถึงผลการด้าเนินงานและทิศทางนโยบายการคลังอย่างแท้จริง (ไมร่วมรายได้และรายจ่ายดอกเบี ย รวมทั งการชา้ระคืนต้นเงินกู้)

หมายเหตุ  1/ GDP ปีงบประมาณ 2559 เท่ากบั 13,939.6 พนัล้านบาท, GDP ปีงบประมาณ 2558 เท่ากบั 13,415.8 พนัล้านบาท

ประเภท
ไตรมำสที ่2 เปรยีบเทยีบ

ตำรำงที ่1 ดุลกำรคลังของภำคสำธำรณะตำมระบบ สศค. ในไตรมำสที ่2  ของปีงบประมำณ 2559 (มกรำคม - มีนำคม 2559) 

  

  

                

    1.1  ฐานะการคลังรัฐบาล รัฐบาลมีรายได้รวม 662,431 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากช่วงเดียวกัน      
ของปีท่ีแลว้ 3,797 ลา้นบาท หรือร้อยละ 0.6 ประกอบดว้ยรายไดรั้ฐบาล 548,473 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากช่วงเดียวกนัของ
ปีท่ีแลว้ 24,828 ลา้นบาท หรือร้อยละ 4.7 เป็นผลจากการน าส่งรายไดข้องรัฐวิสาหกิจ การจดัเก็บภาษีน ้ ามนั ภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา และภาษีสรรพสามิตรถยนต์ท่ีเพิ่มข้ึน 11,973 9,200 4,626 และ 3,025 ลา้นบาท ตามล าดบั ทั้งน้ี ภาษี
น ้ ามนัท่ีจดัเก็บได้สูงข้ึนจากช่วงเดียวกนัปีท่ีแล้ว เน่ืองจากมีการปรับเพิ่มอตัราภาษีน ้ ามนัทั้งในกลุ่มของดีเซลและ
เบนซิน ส าหรับกองทุนนอกงบประมาณ มีรายได้ทั้ งส้ิน 113,958 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีท่ีแล้ว     
21,031 ลา้นบาท หรือร้อยละ 15.6 โดยมีสาเหตุส าคญัจากการปรับลดอตัราน าส่งเงินเขา้กองทุนมีผลท าให้กองทุน
น ้ามนัเช้ือเพลิงมีรายไดล้ดลงจากช่วงเดียวกนัปีท่ีแลว้ 24,095 ลา้นบาท 
                       ในด้านรายจ่าย ภาครัฐบาลมีการเบิกจ่ายรวม 791,076 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากช่วงเดียวกนัของปีท่ีแล้ว 
69,442 ลา้นบาท หรือร้อยละ 9.6 ประกอบดว้ย 
                        -  รายจ่ายรัฐบาล 696,479 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้ 43,943 ลา้นบาท หรือร้อยละ 6.7 
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                        -  รายจ่ายเงินกูน้อกงบประมาณ จ านวน 9,971 ลา้นบาท ประกอบดว้ย (1) รายจ่ายเงินกูโ้ครงการ
เพื่อการพฒันาระบบบริหารจดัการทรัพยากรน ้ าและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน จ านวน 8,562 ลา้นบาท 
ซ่ึงเป็นการเบิกจ่ายของกรมชลประทาน จ านวน 3,173 ล้านบาท กรมทางหลวง จ านวน 2,883 ล้านบาท  
(2) รายจ่ายเงินกูเ้พื่อฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน (DPL) จ  านวน 768 ลา้นบาท เป็นการเบิกจ่าย
ส าหรับโครงการปรับปรุงทางรถไฟท่ีไม่ปลอดภยัต่อการเดินรถ 4 สายทาง จ านวน 554 ลา้นบาท และโครงการ
การจดัท าระบบศูนยบ์ริหารจดัการรายไดก้ลาง จ านวน 43 ลา้นบาท (3) รายจ่ายตามแผนปฏิบตัิการไทยเขม้แข็ง 
จ านวน 541 ลา้นบาท และ (4) รายจ่ายเงินกูต่้างประเทศ จ านวน 100 ลา้นบาท 
                        -  รายจ่ายกองทุนนอกงบประมาณ จ านวน 84,626 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้ 
20,015 ล้านบาท หรือร้อยละ 31.0 โดยมีสาเหตุมาจากกองทุนหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติมีรายจ่ายค่าบริการทาง
การแพทยเ์พิ่มข้ึน 21,056 ลา้นบาท 
                        ดุลการคลังของภาครัฐบาลในไตรมาสท่ี 2 ของปีงบประมาณ 2559 ขาดดุล 128,645 ล้านบาท         
(คิดเป็นร้อยละ 0.9 ของ GDP) ขาดดุลเพิ่มข้ึนจากช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้ 65,645 ลา้นบาท หรือร้อยละ 104.2   
                  1.2  ฐานะการคลงัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)  อปท. มีรายได ้จ านวน 155,899 ลา้นบาท  ลดลง
จากช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้ 10,458 ลา้นบาท หรือร้อยละ 6.3 โดยสาเหตุหลกัเกิดจากการไดรั้บเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลลดลง 11,699 ลา้นบาท ในขณะท่ีรายไดท่ี้รัฐบาลจดัเก็บให้และแบ่งให้เพิ่มข้ึน 1,784 ลา้นบาท ดา้นรายจ่าย คาด
วา่ อปท. มีรายจ่าย จ านวน 143,284 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้ 18,865 ลา้นบาท หรือร้อยละ 15.2 
จากรายไดแ้ละรายจ่ายดงักล่าว ส่งผลใหดุ้ลการคลงัของ อปท. เกินดุล 12,615 ลา้นบาท (คิดเป็นร้อยละ 0.1 ของ GDP) 
เกินดุลลดลงเม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้ 29,323 ลา้นบาท   
                   1.3  ฐานะการคลงัรัฐวสิาหกจิทีไ่ม่ใช่สถาบันการเงิน (รัฐวิสาหกิจฯ) มีรายได ้824,336 ลา้นบาท ลดลงจาก
ช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้ 147,913 ลา้นบาท หรือร้อยละ 15.2 โดยมีสาเหตุหลกัจากบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) การ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน) มีรายไดล้ดลงจ านวน 127,425 12,426 และ 
11,399 ลา้นบาท ตามล าดบั และมีรายจ่ายรวม 829,564 ลา้นบาท ลดลงจากช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้ 148,497 ลา้นบาท 
หรือร้อยละ 15.2 โดยมีสาเหตุหลกัจากการที่บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) บริษทั ทีโอที จ  ากดั(มหาชน) และ
บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) มีรายจ่ายประจ าลดลง 132,078 14,120 และ 3,611 ล้านบาท ตามล าดบั ซ่ึงจาก
รายไดแ้ละรายจ่ายดงักล่าว ดุลการคลงัของรัฐวสิาหกิจฯ ขาดดุล 5,228 ลา้นบาท (คิดเป็นร้อยละ 0.04 ของ GDP)  
 

 2.  ฐานะการคลงัภาคสาธารณะในช่วงคร่ึงแรกของปีงบประมาณ 2559 (ตุลาคม 2558 – มีนาคม 2559) มี
รายได ้3,067,594 ลา้นบาท ลดลงจากช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้ 286,599 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 8.5        เป็นผลจาก
รัฐวิสาหกิจท่ีไม่ใช่สถาบนัการเงินมีรายไดล้ดลง 344,725 ลา้นบาท ส าหรับดา้นรายจ่ายมีทั้งส้ิน 3,427,264 ลา้น
บาท ลดลงจาก ช่ วง เ ดี ยวกันของ ปี ท่ี แล้ ว  172,530 ล้ านบาท หรื อ ร้อยละ  4.8 ส่ งผลให้ ดุ ลการคลัง  
ภาคสาธารณะขาดดุล 359,670 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.6 ของ GDP โดยขาดดุลเพิ่มข้ึนจากช่วงเดียวกนัของปีท่ีแล้ว 
114,069 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 46.4 ทั้งน้ี ดุลการคลงัเบ้ืองตน้ของภาคสาธารณะ (Primary Balance) ขาดดุล 
274,893 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 2.0 ของ GDP (รายละเอียดตามตารางท่ี 2) ดงัน้ี 
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หนว่ย : ล้านบาท

2559 % of GDP  1/ 2558 % of GDP  1/ จ ำนวน รอ้ยละ

1. ภำคสำธำรณะ

      1.1 รำยได้ 3,067,594     22.0                 3,354,193     25.0                 (286,599)       (8.5)              

            - รัฐบาล (รัฐบาลและกองทุนนอกงบประมาณ) 1,409,048     10.1                1,363,591     10.2                45,457          3.3               

            - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 325,340       2.3                  345,331       2.6                  (19,991)         (5.8)              

            - รัฐวสิาหกจิ 1,712,282     12.3                2,057,007     15.3                (344,725)       (16.8)             

            - หกัการนับซ า้ 379,076       2.7                  411,736       3.1                  (32,660)         (7.9)              

      1.2 รำยจ่ำย 3,427,264     24.6                3,599,794     26.8                (172,530)       (4.8)              

            - รัฐบาล (รัฐบาลและกองทุนนอกงบประมาณ) 1,753,147     12.6                1,625,377     12.1                127,770        7.9               

            - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 292,283       2.1                  285,304       2.1                  6,979            2.4               

            - รัฐวสิาหกจิ 1,760,910     12.6                2,100,849     15.7                (339,939)       (16.2)             

            - หกัการนับซ า้ 379,076       2.7                  411,736       3.1                  (32,660)         (7.9)              

      1.3 ดุลกำรคลังภำคสำธำรณะ (359,670)      (2.6)                 (245,601)      (1.8)                 (114,069)       (46.4)             

      1.4 ดุลกำรคลังเบ้ืองต้นของภำคสำธำรณะ (274,893)      (2.0)                 (153,067)      (1.1)                 (121,826)       (79.6)             

               2/ หักการนับซ ้า (Consolidate) เป็นการหักเงินอดุหนุนท่ีกองทุนนอกงบประมาณ อปท. และรัฐวสิาหกจิได้รับจากรัฐบาล โดยจะหักจ้านวนเดียวกนัในด้านรายจ่ายท่ีรัฐบาลจ่ายเงินอดุหนุน

                   ให้กบักองทุนนอกงบประมาณ อปท. และรัฐวสิาหกจิ 

                3/ เป็นดุลการคลังท่ีสะท้อนถึงผลการด้าเนินงานและทิศทางนโยบายการคลังอย่างแท้จริง (ไมร่วมรายได้และรายจ่ายดอกเบี ย รวมทั งการชา้ระคืนต้นเงินกู้)

เปรยีบเทยีบ

หมายเหตุ  1/ GDP ปีงบประมาณ 2559 เท่ากบั 13,939.6 พนัล้านบาท, GDP ปีงบประมาณ 2558 เท่ากบั 13,415.8 พนัล้านบาท

ประเภท
ในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมำณ

ตำรำงที ่2 ดุลกำรคลังของภำคสำธำรณะตำมระบบ สศค. ในช่วงครึง่แรกของปีงบประมำณ 2559 (ตุลำคม 2558 - มีนำคม 2559)

  

  

 
 
                  2.1  ฐานะการคลังรัฐบาล รัฐบาลมีรายได้รวม 1,409,048 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากช่วงเดียวกนัของปีท่ีแล้ว 
45,457 ลา้นบาท หรือร้อยละ 3.3 ประกอบดว้ยรายไดร้ัฐบาล 1,130,401 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากช่วงเดียวกนั       
ของปีท่ีแลว้ 75,905 ลา้นบาท หรือร้อยละ 7.2 สาเหตุหลกัเป็นผลจากการจดัเก็บภาษีน ้ ามนัไดสู้งกวา่ช่วงเดียวกนัปีท่ีแลว้ 
28,625 ลา้นบาท เน่ืองมาจากการปรับเพิ่มอตัราภาษีน ้ ามนัในกลุ่มดีเซลและเบนซินข้ึน นอกจากน้ี ภาษีสรรพสามิต
รถยนต์ และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจดัเก็บไดเ้พิ่มข้ึน 9,153 และ 8,241 ลา้นบาท ตามล าดบั ส าหรับกองทุน
นอกงบประมาณมีรายไดท้ั้งส้ิน 278,647 ลา้นบาท ลดลงจากช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้ 30,448 ลา้นบาท หรือร้อยละ 9.9 
โดยมีสาเหตุจากกองทุนน ้ามนัเช้ือเพลิงมีรายไดจ้ากเงินน าส่งเขา้กองทุนจากการจ าหน่ายน ้ ามนัเช้ือเพลิงลดลง 24,095 
ลา้นบาท และกองทุนประกนัสังคมมีรายไดจ้ากเงินสมทบลดลง 918 ลา้นบาท   
                         ในด้านรายจ่าย รัฐบาลมีรายจ่ายรวม 1,753,147 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากช่วงเดียวกันของปีท่ีแล้ว 
127,770 ลา้นบาท หรือร้อยละ 7.9 ประกอบดว้ย 
                         -  รายจ่ายรัฐบาล 1,532,064 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้ 73,962 ลา้นบาท หรือร้อยละ 5.1  
                         -  รายจ่ายเงินกูน้อกงบประมาณ จ านวน 39,277 ลา้นบาท ประกอบดว้ย (1) รายจ่ายเงินกูโ้ครงการ
พฒันาระบบบริหารจดัการทรัพยากรน ้ าและระบบขนส่ง จ านวน 36,352 ล้านบาท (2) รายจ่ายจากเงินกู้เพื่อฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจและพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน (DPL) จ  านวน 1,382 ล้านบาท (3) รายจ่ายตามแผนปฏิบติัการไทยเขม้แข็ง 
จ านวน 1,175 ล้านบาท (4) รายจ่ายเพื่อวางระบบการบริหารจดัการน ้ า จ  านวน 235 ล้านบาท และ (5) รายจ่ายเงินกู้
ต่างประเทศ จ านวน 133 ลา้นบาท 
                          -  รายจ่ายกองทุนนอกงบประมาณ จ านวน 181,806 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากช่วงเดียวกนัของปีท่ี
แลว้ 21,928 ลา้นบาท หรือร้อยละ 13.7 โดยมีสาเหตุมาจากกองทุนประกนัสังคมมีการเบิกจ่ายเพิ ่มข้ึน 
เป็นส าคญั 
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                         ดุลการคลงัของรัฐบาลในช่วงคร่ึงแรกของปีงบประมาณ 2559 ขาดดุล 344,099 ลา้นบาท (คิดเป็นร้อย
ละ 2.5 ของ GDP) ขาดดุลเพิ่มข้ึนจากช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้ 82,313 ลา้นบาท หรือร้อยละ 31.4   
                  2.2  ฐานะการคลงัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) อปท. มีรายได ้จ านวน 325,340 ลา้นบาท  ลดลงจาก
ช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้ 19,991 ลา้นบาท หรือร้อยละ 5.8 เน่ืองจากไดรั้บเงินอุดหนุนและจดัเก็บรายไดเ้องไดล้ดลง 
17,601 และ 844 ลา้นบาท ตามล าดบั ส าหรับดา้นรายจ่าย คาดว่า อปท. มีรายจ่าย จ  านวน 292,283 ลา้นบาท 
เพิ่มข้ึนจากช่วงเดียวกนัของปีที่แลว้ 6,979 ลา้นบาท หรือร้อยละ 2.4 ส่งผลให้ดุลการคลงัของ อปท. เกินดุล 
33,057 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 0.2 ของ GDP) เกินดุลลดลง 26,970 ล้านบาท เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกัน 
ของปีท่ีแลว้ท่ีเกินดุล จ านวน 60,027 ลา้นบาท   
                   2.3  ฐานะการคลังรัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (รัฐวิสาหกิจฯ) มีรายได ้1,712,282 ลา้นบาท ลดลง
จากช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้ 344,725 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 16.8 โดยมีสาเหตุหลกัจาก บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีรายไดล้ดลง จ านวน 293,168 23,207 
และ 18,752 ลา้นบาท ตามล าดบั ดา้นรายจ่ายรัฐวิสาหกิจฯ มีรายจ่ายรวม 1,760,910 ลา้นบาท ลดลงจากช่วง
เดียวกนัของปีท่ีแลว้ 339,939 ลา้นบาท หรือร้อยละ 16.2 โดยมีสาเหตุหลกัจากการท่ี บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) และบริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) มีรายจ่ายประจ าลดลง 299,506 27,410 และ 
18,386 ลา้นบาท ตามล าดบั ส่งผลใหดุ้ลการคลงัของรัฐวสิาหกิจฯ ขาดดุล 48,628 ลา้นบาท  
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หน่วย : ล้านบาท

2559 % of GDP  2/ 2558 % of GDP  2/ จ ำนวน รอ้ยละ

1. รฐับำล

      1.1 รำยได้ 662,431                  4.8                  658,634               4.9                  3,797               0.6                

            - รัฐบาล 548,473                  3.9                  523,645               3.9                  24,828             4.7               

            - กองทนุนอกงบประมาณ 113,958                  0.8                  134,989               1.0                  (21,031)            (15.6)             

      1.2 รำยจำ่ย 791,076                  5.7                  721,634               5.4                  69,442              9.6                

            - รายจ่ายรัฐบาล 696,479                  5.0                  652,536               4.9                  43,943             6.7               

            - รายจ่ายเงินกูเ้พือ่ฟืน้ฟเูศรษฐกจิและพฒันาโครงสร้างพื นฐาน (DPL) 768                        0.0                  2,331                   0.0                  (1,563)              (67.1)             

            - รายจ่ายเพือ่วางระบบการบริหารจัดการน ้า -                         -                  349                     0.0                  (349)                 (100.0)           

            - แผนปฏิบติัการไทยเขม้แขง็ 541                        0.0                  1,477                   0.0                  (936)                 (63.4)             

             - รายจ่ายเงินกูโ้ครงการพฒันาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน ้าและระบบขนส่ง

ทางถนนระยะเร่งด่วน
8,562                     0.1                  -                      -                  8,562               -

            - เงินกูต่้างประเทศ 100                        0.0                  330                     0.0                  (230)                 (69.7)             

            - กองทนุนอกงบประมาณ 84,626                    0.6                  64,611                 0.5                  20,015             31.0              

      1.3 ดุลกำรคลังรฐับำล (128,645)                 (0.9)                 (63,000)                (0.5)                 (65,645)            (104.2)           

2. องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

      2.1 รำยได้ 155,899                  1.1                  166,357               1.2                  (10,458)            (6.3)              

      2.2 รำยจำ่ย 143,284                  1.0                  124,419               0.9                  18,865             15.2              

      2.3 ดุลกำรคลัง อปท. 12,615                    0.1                  41,938                 0.3                  (29,323)            (69.9)             

3. รฐัวสิำหกิจ

      3.1 รำยได้ 824,336                  5.9                  972,249               7.2                  (147,913)           (15.2)             

      3.2 รำยจำ่ย 829,564                  6.0                  978,061               7.3                  (148,497)          (15.2)             

      3.3 ดุลกำรคลังรฐัวสิำหกิจ (5,228)                    (0.04)               (5,812)                 (0.0)                 584                  10.0              

4. กำรหกันับซ้ ำ

      4.1 รำยได้ 156,911                  1.1                  190,128               1.4                  (33,217)            (17.5)             

      4.2 รำยจำ่ย 156,911                  1.1                  190,128               1.4                  (33,217)            (17.5)             

5. ภำคสำธำรณะ

      5.1 รำยได้ 1,485,755               10.7                 1,607,112             12.0                 (121,358)          (7.6)              

      5.2 รำยจำ่ย 1,607,013                11.5                 1,633,986             12.2                 (26,974)            (1.7)              

      5.3 ดุลกำรคลังภำคสำธำรณะ (121,258)                 (0.9)                 (26,874)                (0.2)                 (94,384)            (351.2)           

      5.4 ดุลกำรคลังเบ้ืองต้นของภำคสำธำรณะ (93,488)                  (0.7)                 20,081                 0.1                  (113,569)           (565.6)           
หมายเหตุ:    1/ ข้อมลู ณ วนัที่ 20 มถิุนายน 2559

               2/ GDP ปีงบประมาณ 2559 เท่ากบั 13,939.6 พนัล้านบาท, GDP ปีงบประมาณ 2558 เท่ากบั 13,415.8 พนัล้านบาท (ณ 16 พฤษภาคม 2559)

               3/ รายได้รัฐบาลตามระบบ สศค. มฐีานจากรายได้รัฐบาลสุทธแิละปรับรายการตามนิยามของระบบ สศค.  

               4/ ข้อมลูกองทุนนอกงบประมาณ จ้านวน 14 แห่ง ซ่ึงมรีายได้คิดเป็นร้อยละ 95 ของรายได้ของกองทุนนอกงบประมาณทั งหมด ได้แก ่กองทุนประกนัสังคม กองทุนเงินทดแทน กองทุนน า้มนัเชื อเพลิง

                   กองทุนหมูบ่้านและชุมชนเมอืง กองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กองทุนหมนุเวยีนการผลิตเหรียญกษาปณ์และการท้าของ กองทุนเพื่อการพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

                   กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กองทุนสนับสนุนการวจิัย กองทุนเงินค่าธรรมเนียมผ่านทาง กองทุนส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

                   กองทุนออ้ยและน ้าตาล และกองทุนหลักประกนัสุขภาพแห่งชาติ             

               5/ รายจ่ายรัฐบาล มฐีานจากรายจ่ายรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดและปรับรายการตามนิยามของระบบ สศค. 

               6/ เงินกู้ต่างประเทศ ประกอบด้วยเงินกู้โครงการ SAL และ Project Loan

 7/ รายจ่าย อปท. พจิารณาจากข้อมลูการเปล่ียนแปลงเงินฝากสุทธขิอง อปท. ในระบบธนาคาร (Net Claims of Banking System ) ของ อปท. และเงินฝากของ อปท. ในกระทรวงการคลัง

               8/ ข้อมลูรัฐวสิาหกจิที่ไมใ่ช่สถาบันการเงิน จ้านวน 33 แห่ง จากฐานข้อมลูระบบ GFMIS_SOE ได้แก ่องค์การตลาดเพื่อการเกษตร องค์การสวนยาง องค์การสะพานปลา องค์การส่งเสริมกจิการ

                   โคนมแห่งประเทศไทย องค์การอตุสาหกรรมป่าไม ้การนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย องค์การเภสัชกรรม องค์การสุรา โรงงานยาสูบ โรงพมิพต้์ารวจ การทางพเิศษแห่งประเทศไทย 

                   การท่าเรือแห่งประเทศไทย บริษัท ท่าอาศยานไทย จ้ากดั (มหาชน) บริษัท การบินไทย จ้ากดั (มหาชน)  บริษัท วทิยุการบินแห่งประเทศไทย จ้ากดั การรถไฟฟา้ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 

                   บริษัท กสท โทรคมนาคม จ้ากดั (มหาชน)  บริษัท ทีโอที จ้ากดั (มหาชน) บริษัท อสมท จ้ากดั (มหาชน) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ้ากดั องค์การตลาด องค์การคลังสินค้า ส้านักงานสลากกนิแบ่งรัฐบาล

                   การไฟฟา้ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟา้นครหลวง  การไฟฟา้ส่วนภูมภิาค บริษัท ปตท. จ้ากดั (มหาชน) การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมภิาค การเคหะแห่งชาติ 

                   บริษัท ธนารักษ์พฒันาสินทรัพย์ จ้ากดั องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  บริษัท ขนส่ง จ้ากดั 

               9/ การหักนับซ ้า (Consolidate) เป็นการหักเงินอดุหนุนที่กองทุนนอกงบประมาณ อปท. และรัฐวสิาหกจิได้รับจากรัฐบาล โดยจะหักจ้านวนเดียวกนัในด้านรายจ่ายที่รัฐบาลจ่ายเงินอดุหนุนให้กบั

                   กองทุนนอกงบประมาณ อปท. และรัฐวสิาหกจิ

ที่มา : ระบบ GFMIS ระบบ GFMIS_SOE กรมบัญชีกลาง กองทุนนอกงบประมาณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ธนาคารแห่งประเทศไทย และส้านกังานเศรษฐกจิการคลัง

จัดท้าโดย : ส่วนระบบสถิติการคลัง ส้านกันโยบายการคลัง ส้านกังานเศรษฐกจิการคลัง โทร 0 2273 9020 ต่อ 3595 3550

ประเภท
ไตรมำสที ่2 เปรยีบเทยีบ

ตำรำงที ่3 ดุลกำรคลังของภำคสำธำรณะตำมระบบ สศค. ในไตรมำสที ่2 ของปีงบประมำณ 2559
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หน่วย : ล้านบาท

2559 % of GDP  2/ 2558 % of GDP  2/ จ ำนวน รอ้ยละ

1. รฐับำล

      1.1 รำยได้ 1,409,048     10.1                 1,363,591     10.2                 45,457          3.3                

            - รัฐบาล 1,130,401     8.1                  1,054,496     7.9                  75,905          7.2               

            - กองทนุนอกงบประมาณ 278,647       2.0                  309,095       2.3                  (30,448)         (9.9)              

      1.2 รำยจำ่ย 1,753,147     12.6                 1,625,377     12.1                 127,770         7.9                

            - รายจ่ายรัฐบาล 1,532,064     11.0                1,458,102     10.9                73,962          5.1               

            - รายจ่ายเงินกูเ้พือ่ฟืน้ฟเูศรษฐกจิและพฒันาโครงสร้างพื นฐาน (DPL) 1,382           0.0                  3,335           0.0                  (1,953)           (58.6)             

            - รายจ่ายเพือ่วางระบบการบริหารจัดการน ้า 235             0.0                  936             0.0                  (701)             (74.9)             

            - แผนปฏิบติัการไทยเขม้แขง็ 1,175           0.0                  2,451           0.0                  (1,276)           (52.1)             

             - รายจ่ายเงินกูโ้ครงการพฒันาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน ้าและระบบ

ขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน
36,352         0.3                  -              -                  36,352          -

            - เงินกูต่้างประเทศ 133             0.0                  675             0.0                  (542)             (80.3)             

            - กองทนุนอกงบประมาณ 181,806       1.3                  159,878       1.2                  21,928          13.7              

      1.3 ดุลกำรคลังรฐับำล (344,099)      (2.5)                 (261,786)      (2.0)                 (82,313)         (31.4)             

2. องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

      2.1 รำยได้ 325,340       2.3                  345,331       2.6                  (19,991)         (5.8)              

      2.2 รำยจำ่ย 292,283       2.1                  285,304       2.1                  6,979            2.4                

      2.3 ดุลกำรคลัง อปท. 33,057         0.2                  60,027         0.4                  (26,970)         (44.9)             

3. รฐัวสิำหกิจ

      3.1 รำยได้ 1,712,282     12.3                 2,057,007     15.3                 (344,725)       (16.8)            

      3.2 รำยจำ่ย 1,760,910     12.6                 2,100,849     15.7                 (339,939)       (16.2)             

      3.3 ดุลกำรคลังรฐัวสิำหกิจ (48,628)       (0.3)                 (43,842)        (0.3)                 (4,786)           (10.9)             

4. กำรหกันับซ้ ำ

      4.1 รำยได้ 379,076       2.7                  411,736       3.1                  (32,660)         (7.9)              

      4.2 รำยจำ่ย 379,076       2.7                  411,736       3.1                  (32,660)         (7.9)              

5. ภำคสำธำรณะ

      5.1 รำยได้ 3,067,594     22.0                 3,354,193     25.0                 (286,599)       (8.5)              

      5.2 รำยจำ่ย 3,427,264     24.6                 3,599,794     26.8                (172,530)       (4.8)              

      5.3 ดุลกำรคลังภำคสำธำรณะ (359,670)      (2.6)                 (245,601)      (1.8)                 (114,069)       (46.4)             

      5.4 ดุลกำรคลังเบ้ืองต้นของภำคสำธำรณะ (274,893)      (2.0)                 (153,067)      (1.1)                 (121,826)       (79.6)             
หมายเหตุ:    1/ ข้อมลู ณ วนัที่ 20 มถิุนายน 2559

               2/ GDP ปีงบประมาณ 2559 เท่ากบั 13,939.6 พนัล้านบาท, GDP ปีงบประมาณ 2558 เท่ากบั 13,415.8 พนัล้านบาท (ณ 16 พฤษภาคม 2559)

               3/ รายได้รัฐบาลตามระบบ สศค. มฐีานจากรายได้รัฐบาลสุทธแิละปรับรายการตามนิยามของระบบ สศค.  

               4/ ข้อมลูกองทุนนอกงบประมาณ จ้านวน 14 แห่ง ซ่ึงมรีายได้คิดเป็นร้อยละ 95 ของรายได้ของกองทุนนอกงบประมาณทั งหมด ได้แก ่กองทุนประกนัสังคม กองทุนเงินทดแทน กองทุนน า้มนัเชื อเพลิง

                   กองทุนหมูบ่้านและชุมชนเมอืง กองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กองทุนหมนุเวยีนการผลิตเหรียญกษาปณ์และการท้าของ กองทุนเพื่อการพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

                   กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กองทุนสนับสนุนการวจิัย กองทุนเงินค่าธรรมเนียมผ่านทาง กองทุนส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

                   กองทุนออ้ยและน ้าตาล และกองทุนหลักประกนัสุขภาพแห่งชาติ             

               5/ รายจ่ายรัฐบาล มฐีานจากรายจ่ายรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดและปรับรายการตามนิยามของระบบ สศค. 

               6/ เงินกู้ต่างประเทศ ประกอบด้วยเงินกู้โครงการ SAL และ Project Loan

 7/ รายจ่าย อปท. พจิารณาจากข้อมลูการเปล่ียนแปลงเงินฝากสุทธขิอง อปท. ในระบบธนาคาร (Net Claims of Banking System ) ของ อปท. และเงินฝากของ อปท. ในกระทรวงการคลัง

               8/ ข้อมลูรัฐวสิาหกจิที่ไมใ่ช่สถาบันการเงิน จ้านวน 33 แห่ง จากฐานข้อมลูระบบ GFMIS_SOE ได้แก ่องค์การตลาดเพื่อการเกษตร องค์การสวนยาง องค์การสะพานปลา องค์การส่งเสริมกจิการ

                   โคนมแห่งประเทศไทย องค์การอตุสาหกรรมป่าไม ้การนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย องค์การเภสัชกรรม องค์การสุรา โรงงานยาสูบ โรงพมิพต้์ารวจ การทางพเิศษแห่งประเทศไทย 

                   การท่าเรือแห่งประเทศไทย บริษัท ท่าอาศยานไทย จ้ากดั (มหาชน) บริษัท การบินไทย จ้ากดั (มหาชน)  บริษัท วทิยุการบินแห่งประเทศไทย จ้ากดั การรถไฟฟา้ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 

                   บริษัท กสท โทรคมนาคม จ้ากดั (มหาชน)  บริษัท ทีโอที จ้ากดั (มหาชน) บริษัท อสมท จ้ากดั (มหาชน) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ้ากดั องค์การตลาด องค์การคลังสินค้า ส้านักงานสลากกนิแบ่งรัฐบาล

                   การไฟฟา้ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟา้นครหลวง  การไฟฟา้ส่วนภูมภิาค บริษัท ปตท. จ้ากดั (มหาชน) การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมภิาค การเคหะแห่งชาติ 

                   บริษัท ธนารักษ์พฒันาสินทรัพย์ จ้ากดั องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  บริษัท ขนส่ง จ้ากดั 

               9/ การหักนับซ ้า (Consolidate) เป็นการหักเงินอดุหนุนที่กองทุนนอกงบประมาณ อปท. และรัฐวสิาหกจิได้รับจากรัฐบาล โดยจะหักจ้านวนเดียวกนัในด้านรายจ่ายที่รัฐบาลจ่ายเงินอดุหนุนให้กบั

                   กองทุนนอกงบประมาณ อปท. และรัฐวสิาหกจิ

ที่มา : ระบบ GFMIS ระบบ GFMIS_SOE กรมบัญชีกลาง กองทุนนอกงบประมาณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ธนาคารแห่งประเทศไทย และส้านกังานเศรษฐกจิการคลัง

จัดท้าโดย : ส่วนระบบสถิติการคลัง ส้านกันโยบายการคลัง ส้านกังานเศรษฐกจิการคลัง โทร 0 2273 9020 ต่อ 3595 3550

ประเภท
ในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมำณ เปรยีบเทยีบ

ตำรำงที ่4 ดุลกำรคลังของภำคสำธำรณะตำมระบบ สศค. ในช่วงครึง่แรกของปีงบประมำณ 2559

 
 


