
 
 
 
 

 
ฉบับที่ 71/ 2557                                                วันที่ 2 กันยายน 2557 

ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 10 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2557 
“ระดับเงนิคงคลังยังเอ้ือต่อการดําเนินมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายในช่วงที่เหลือของป ี

แม้การจัดเก็บรายได้จะชะลอตัวลง” 
 

  นายกฤษฎา  จีนะวิจารณะ ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง 
แถลงข่าวฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วง 10 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2557 (ตุลาคม 2556 - 
กรกฎาคม 2557) ว่ารัฐบาลมีรายได้นําส่งคลังทั้งสิ้น 1,682,525 ล้านบาท ตํ่ากว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 73,858     
ล้านบาท หรือร้อยละ 4.2 มีสาเหตุหลักจากภาษีสรรพสามิตรถยนต์ที่จัดเก็บได้ตํ่ากว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว เน่ืองจาก      
อุปสงค์รถยนต์ในประเทศที่ชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจและการส่งมอบรถยนต์ภายใต้โครงการรถยนต์คันแรกเกือบครบท้ัง
โครงการแล้วในปีงบประมาณก่อนหน้า รวมถึงในปีที่แล้วมีการนําส่งรายได้จากการประมูลให้ใช้คลื่นความถ่ี 3G ย่าน 2.1 
GHz  ในขณะท่ีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณมีจํานวนทั้งสิ้น 2,099,016 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 74,315      
ล้านบาท หรือร้อยละ 3.7 ทําให้ดุลเงินงบประมาณขาดดุล 416,491 ล้านบาท เมื่อรวมกับดุลเงินนอกงบประมาณท่ี     
ขาดดุล 66,033 ล้านบาท ส่งผลให้รัฐบาลขาดดุลเงินสดรวม 482,524 ล้านบาท ซึ่งรัฐบาลได้กู้เงินเพ่ือชดเชยการขาดดุล 
224,164 ล้านบาท ทําให้ดุลเงินสดหลังกู้ขาดดุลทั้งสิ้น 258,360 ล้านบาท และเงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2557   
มีจํานวนทั้งสิ้น 346,692 ล้านบาท 
  นายกฤษฎาฯ สรุปว่า “ระดับเงินคงคลังที่มีอยู่สามารถรองรับมาตรการเร่งรัด การเบิกจ่ายในช่วง   
ที่เหลือของปี 2557 ซ่ึงจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลังปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้การจัดเก็บ
รายได้จะชะลอตัวลง” 

ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วง 10 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2557 
                                                                                                                                    หน่วย: ล้านบาท 
 10 เดือนแรก เปรียบเทียบ 

ปีงบประมาณ 
2557 

ปีงบประมาณ 
2556 จํานวน ร้อยละ 

1. รายได้ 1,682,525 1,756,383  (73,858)  (4.2)
2. รายจ่าย 2,099,016 2,024,701 74,315  3.7 
3. ดุลเงินงบประมาณ  (416,491)  (268,318)  (148,173) 55.2 
4. ดุลเงินนอกงบประมาณ  (66,033)  (138,660) 72,627   (52.4)
5. ดุลเงินสดก่อนกู้ (3+4)    (482,524)  (406,978)  (75,546) 18.6 
6. เงินกู้เพ่ือชดเชยการขาดดุล 224,164 233,048  (8,884)  (3.8)
7. ดุลเงินสดหลังกู้ (5+6)    (258,360)  (173,930)  (84,430) 48.5 
8. เงินคงคลังปลายงวด   346,692 386,407  (39,715)  (10.3)

      ท่ีมา: กรมบัญชีกลาง และสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
      รายละเอียดเพิ่มเติม ดูได้จาก www.fpo.go.th สํานักนโยบายการคลัง สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง  
      โทร 0 2273 9020 ต่อ 3558 
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ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดประจําเดือนกรกฎาคม 2557 
และในช่วง 10 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2557 (ตุลาคม 2556 – กรกฎาคม 2557) 

 

 
  ในเดือนกรกฎาคม 2557 รัฐบาลขาดดุลเงินสดจํานวน 80,867 ล้านบาท โดยเป็นการขาดดุลงบประมาณ 
70,984 ล้านบาท และขาดดุลเงินนอกงบประมาณ 9,883 ล้านบาท ส่งผลให้ในช่วง 10 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2557 
รัฐบาลขาดดุลเงินสดจํานวน 482,524 ล้านบาท ทั้งน้ี รัฐบาลได้กู้เงินเพ่ือชดเชยการขาดดุล 224,164 ล้านบาท ส่งผลให้
เงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2557 มีจํานวนเท่ากับ 346,692 ล้านบาท ซึ่งเป็นระดับที่มีความมั่นคงต่อฐานะการคลัง
ของรัฐบาล โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
 

1. ฐานะการคลังเดือนกรกฎาคม 2557 
1.1 รัฐบาลมีรายได้นําส่งคลัง 129,251 ล้านบาท ตํ่ากว่าเดือนเดียวกันปีที่แล้ว 1,083 ล้านบาท   

(คิดเป็นร้อยละ 0.8)  
1.2 รัฐบาลมีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทั้งสิ้น 200,235 ล้านบาท สูงกว่าเดือนเดียวกันปีที่แล้ว 

29,148 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 17.0) ประกอบด้วยรายจ่ายประจํา 170,070 ล้านบาท  
สูงกว่าเดือนเดียวกันปีที่แล้วร้อยละ 23.4 และรายจ่ายลงทุน 19,351 ล้านบาท ตํ่ากว่าเดือนเดียวกันปีที่แล้วร้อยละ 6.0 
และการเบิกจ่ายเงินจากงบประมาณปีก่อนจํานวน 10,814 ล้านบาท ตํ่ากว่าเดือนเดียวกันปีที่แล้วร้อยละ 14.7 (ตารางที่ 1)  
   การเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่สําคัญในเดือนน้ี ได้แก่ รายจ่ายชําระหน้ีของกระทรวงการคลัง 
29,239 ล้านบาท รายจ่ายเงินอุดหนุนของกระทรวงศึกษาธิการ 16,728 ล้านบาท และรายจ่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ 12,346 ล้านบาท  
 

ตารางที่ 1 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเดือนกรกฎาคม 2557 
                                                                                                                                     หน่วย: ล้านบาท 

 กรกฎาคม เปลี่ยนแปลง 
2557 2556 จํานวน ร้อยละ 

1. รายจ่ายปีปัจจุบัน   189,421 158,406 31,015  19.6 
    1.1 รายจ่ายประจํา    170,070 137,824 32,246  23.4 
    1.2 รายจ่ายลงทุน    19,351 20,582 (1,231) (6.0)
2. รายจ่ายจากงบประมาณปีก่อน    10,814 12,681 (1,867) (14.7)
3. รายจ่ายรวม (1+2)   200,235 171,087 29,148  17.0 

      ท่ีมา: กรมบัญชีกลาง 
 

1.3 จากรายได้นําส่งคลังและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของรัฐบาลข้างต้น ส่งผลให้ดุลเงิน
งบประมาณในเดือนกรกฎาคม 2557 ขาดดุล 70,984 ล้านบาท เมื่อรวมกับดุลเงินนอกงบประมาณที่ขาดดุล 9,883        
ล้านบาท ซึ่งมีสาเหตุหลักจากการถอนออกเงินฝากคลังของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยสุทธิ 7,562 ล้านบาท ทําให้
รัฐบาลขาดดุลเงินสดจํานวน 80,867 ล้านบาท ทั้งน้ี รัฐบาลได้กู้เงินเพ่ือชดเชยการขาดดุล 36,277 ล้านบาท ส่งผลให้    
ดุลเงินสด (หลังกู้ชดเชยการขาดดุล) ขาดดุลเท่ากับ 44,590 ล้านบาท (ตารางที่ 2) 
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ตารางที ่2 ฐานะการคลงัของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดเดือนกรกฎาคม 2557 
                                                                                                                                     หน่วย: ล้านบาท 
 กรกฎาคม เปรียบเทียบ 

2557 2556 จํานวน ร้อยละ 
1. รายได้ 129,251 130,334  (1,083)  (0.8)
2. รายจ่าย 200,235 171,087 29,148  17.0 
3. ดุลเงินงบประมาณ  (70,984)  (40,753)  (30,231) 74.2 
4. ดุลเงินนอกงบประมาณ  (9,883)  (8,435)  (1,448) 17.2 
5. ดุลเงินสดก่อนกู้ (3+4)    (80,867)  (49,188)  (31,679) 64.4 
6. เงินกู้เพ่ือชดเชยการขาดดุล 36,277 11,351 24,926  219.6 
7. ดุลเงินสดหลังกู้ (5+6)    (44,590)  (37,837)  (6,753) 17.8 

      ท่ีมา: กรมบัญชีกลาง และสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
 

2. ฐานะการคลังในช่วง 10 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2557 (ตุลาคม 2556 – กรกฎาคม 2557) 
2.1 รายได้นําส่งคลัง รัฐบาลมีรายได้นําส่งคลังทั้งสิ้น 1,682,525 ล้านบาท ตํ่ากว่าช่วงเดียวกันปี     

ที่แล้ว 73,858 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 4.2) โดยมีสาเหตุหลักจากภาษีสรรพสามิตรถยนต์จัดเก็บได้ตํ่ากว่าช่วงเดียวกันปี
ที่แล้ว เน่ืองจากอุปสงค์รถยนต์ในประเทศที่ชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจและการส่งมอบรถยนต์ภายใต้โครงการรถยนต์  
คันแรกเกือบครบทั้งโครงการแล้วในปีงบประมาณก่อนหน้า รวมถึงในปีที่แล้วมีการนําส่งรายได้จากการประมูลให้ใช้คลื่น
ความถี่ 3G ย่าน 2.1 GHz 

2.2 รายจ่ายรัฐบาล การเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลมีจํานวนทั้งสิ้น 2,099,016 ล้านบาท สูงกว่า 
ช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 74,315 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 3.7) ประกอบด้วยรายจ่ายปีปัจจุบัน1,909,453 ล้านบาท คิดเป็น  
ร้อยละ 75.6 ของวงเงินงบประมาณ สูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้วร้อยละ 4.8 และรายจ่ายปีก่อน 189,563 ล้านบาท ตํ่ากว่า 
ช่วงเดียวกันปีที่แล้วร้อยละ 6.3 (ตารางที่ 3) 

รายจ่ายปีปัจจุบันจํานวน 1,909,453 ล้านบาท ประกอบด้วยรายจ่ายประจํา 1,680,933 ล้าน  
บาท (คิดเป็นร้อยละ 80.2 ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจําหลังโอนเปลี่ยนแปลง 2,096,450 ล้านบาท) สูงกว่าช่วง
เดียวกันปีที่แล้วร้อยละ 4.9 และรายจ่ายลงทุน 228,520 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 53.3 ของวงเงินงบประมาณรายจ่าย
ลงทุนหลังโอนเปลี่ยนแปลง 428,550 ล้านบาท) สูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้วร้อยละ 4.0 

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่สําคัญในช่วง 10 เดือนแรกของงบประมาณปีน้ี ได้แก่ รายจ่ายเงิน
อุดหนุนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 195,408 ล้านบาท รายจ่ายเงินอุดหนุนของกระทรวงศึกษาธิการ 138,149  
ล้านบาท รายจ่ายชําระหน้ีของกระทรวงการคลัง 138,102 ล้านบาท รายจ่ายของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
115,177 ล้านบาท และรายจ่ายของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 82,770 ล้านบาท 
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ตารางที่ 3 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณในช่วง 10 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2557  
(ตุลาคม 2556 – กรกฎาคม 2557) 

                                                                                                                                       หน่วย: ล้านบาท 
 10 เดือนแรก เปรียบเทียบ 

2557 2556 จํานวน ร้อยละ 
1. รายจ่ายปีปัจจุบัน   1,909,453 1,822,344 87,109  4.8 
    1.1 รายจ่ายประจํา 1,680,933 1,602,512 78,421  4.9 
    1.2 รายจ่ายลงทุน    228,520 219,832 8,688  4.0 
2. รายจ่ายจากงบประมาณปีก่อน 189,563 202,357 (12,794) (6.3)
3. รายจ่ายรวม (1+2)   2,099,016 2,024,701 74,315  3.7 

     ท่ีมา: กรมบัญชีกลาง 
 

2.3 ดุลการคลังรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสด ขาดดุล 482,524 ล้านบาท โดยเป็นการขาดดุลเงิน
งบประมาณ 416,491 ล้านบาท และการขาดดุลเงินนอกงบประมาณจํานวน 66,033 ล้านบาท ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจาก 
การไถ่ถอนต๋ัวเงินคลังสุทธิ 42,315 ล้านบาท การถอนเงินฝากคลังของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยสุทธิ 7,562 ล้าน
บาท และรายจ่ายเงินคงคลังของโครงการรถยนต์คันแรก 3,853 ล้านบาท ทั้งน้ี รัฐบาลได้บริหารเงินสดให้สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้เงินโดยชดเชยการขาดดุลด้วยการกู้เงินจํานวน 224,164 ล้านบาท ส่งผลให้ดุลเงินสด (หลังการกู้เพ่ือ
ชดเชยการขาดดุล) ขาดดุลเท่ากับ 258,360 ล้านบาท และเงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2557 มีจํานวนทั้งสิ้น 
346,692 ล้านบาท (ตารางที่ 4) 

 
ตารางที่ 4 ฐานะการคลงัของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วง 10 เดือนแรก 

ปีงบประมาณ 2557 (ตุลาคม 2556 – กรกฎาคม 2557) 
                                                                                                                                    หน่วย: ล้านบาท 
 10 เดือนแรก เปรียบเทียบ 

ปีงบประมาณ 
2557 

ปีงบประมาณ 
2556 

จํานวน ร้อยละ 

1. รายได้ 1,682,525 1,756,383  (73,858)        (4.2) 
2. รายจ่าย 2,099,016 2,024,701 74,315  3.7 
3. ดุลเงินงบประมาณ  (416,491)  (268,318)  (148,173)        55.2 
4. ดุลเงินนอกงบประมาณ  (66,033)  (138,660) 72,627       (52.4) 
5. ดุลเงินสดก่อนกู้ (3+4)    (482,524)  (406,978)  (75,546)        18.6 
6. เงินกู้เพ่ือชดเชยการขาดดุล 224,164 233,048  (8,884)        (3.8) 
7. ดุลเงินสดหลังกู้ (5+6)    (258,360)  (173,930)  (84,430)        48.5 
8. เงินคงคลังปลายงวด   346,692 386,407  (39,715)      (10.3) 

      ท่ีมา: กรมบัญชีกลาง และสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
      สํานักนโยบายการคลัง สํานกังานเศรษฐกิจการคลัง โทร 0 2273 9020 ต่อ 3558 


