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ภาพแสดงขอ้มลูทางการเงินของเงินนอกงบประมาณ (ภาพรวม) 
ประจ าไตรมาสท่ี 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ข้อมลูเบือ้งต้น ) 

 

 
 
 

 
 

  

 
ท่ีมา :  - เงินทุนหมุนเวียน ขอ้มูลจากระบบฐานขอ้มูลเงินนอกงบประมาณ (ระบบ CFO) เมื่อวันท่ี 22 ตุลาคม 2558 
 - เงินฝากกระทรวงการคลัง ขอ้มูลจากระบบ GFMIS เมื่อวันท่ี 19 ตุลาคม 2558 
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สารสนเทศเงินนอกงบประมาณ  
ประจ าไตรมาสที ่4 ปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (ข้อมูลเบือ้งต้น)  

 

1. ทนุหมุนเวียน  
  ทุนหมนุเวียน หมายถึง ทุนท่ีต้ังขึ้นเพือ่กจิการซ่ึงอนุญาตให้น ารายรับสมทบไว้ใช้จ่ายได้ ปัจจุบัน     
มทุีนหมนุเวียนจ านวนท้ังส้ิน 114 ทุน จัดแบ่งเป็น 5 ประเภท คือ (1) เพือ่การกูยื้ม (2) เพือ่การจ าหน่ายและการผลิต   
 (3) เพือ่การบริการ (4) เพือ่การสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม และ (5) เพือ่การสนับสนุนส่งเสริม  
 

 ณ วันท่ี 30 กนัยายน 2558  ทุนหมนุเวียนจ านวน 114  ทุน มฐีานะทางการเงิน   
และผลการด าเนินงาน (ข้อมลูเบือ้งต้น) ดังนี้ 
    

  
จ านวนเงิน (ลา้นบาท)  ร้อยละ (%)  

 สินทรัพย์   3,125,884.12 100.00   

หนี้สิน   986,588.97 31.56   

ทุน   2,139,295.14 68.44   

     รายได้   518,225.71 100.00   

ค่าใช้จ่าย   397,957.68 76.79   

รายได้สูง (ต  า) กว่าค่าใช้จ่าย   120,268.03 23.21   

     หมายเหตุ : สนิทรัพยท์ีม่ีลกัษณะสภาพคลอ่ง ประกอบด้วย  
  เงินสด   96.57 0.02   

 

เงินฝากธนาคาร    348,592.46 87.70   
 

เงินฝากกระทรวงการคลัง    48,814.50 12.28   
 

    รวม   397,503.54 100.00   
 

          
 

 
  
   

สินทรัพย์ทุนหมนุเวียน               

สินทรัพย์ท่ีมลัีกษณะสภาพคล่อง    397,503.54 12.72   

สินทรัพย์อืน่ท่ีนอกเหนือจากสภาพคล่อง    2,728,380.58 87.28   

รวม   3,125,884.12 100.00   
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 ณ วันท่ี 30  กนัยายน 2558 ปรากฏผลการใช้จ่ายเงินของทุนหมนุเวียน ซ่ึงเป็นข้อมลูเบือ้งต้น ดังนี้ 
  

  
 ไตรมาสที ่ 4/ปีงบประมาณ 2558 (หน่วย : ลา้นบาท)  

  
แผนประจ าปี      

  
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ผลเบิกจ่าย  ร้อยละ(%)  

งบประจ า (บุคลากร ด าเนินงาน รายจ่ายส่วนกลาง) 292,214.39 263,910.33 90.31 

งบลงทุนรวม    316,385.72 179,343.16 56.68 
 

    - งบลงทุน (ครุภัณฑ์ ท่ีดิน ส่ิงกอ่สร้าง) 13,931.52 8,054.33   
 

    - งบลงทุนอืน่ (นอกเหนือจากงบลงทุน) 302,454.20 171,288.83   
 

รวม   608,600.11 443,253.48 72.83 
 

 
2. เงินฝากกระทรวงการ คลงั  

เงินฝากกระทรวงการคลัง หมายถึง เงินท่ีกระทรวงการคลังรับฝากไว้และจ่ายคืนตามค าขอของผู้ฝาก  
ประกอบด้วย  เงินฝากคลังของส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ จ านวน 17 ประเภท คือ (1) เงินช่วยเหลือ  
จากต่างประเทศ  (2) เงินอดุหนุน/เงินบริจาค  (3) เงินบ ารุง/เงินรายรับสถานศึกษา  (4) เงินบ ารุงโรงพยาบาล/  
เงินรายรับสถานพยาบาล  (5) เงินฝากบูรณะทรัพย์สิน  (6) เงินฝากค่าใช้จ่ายเกบ็ภาษท้ีองถิ่น  (7) เงินรายได้จากการ
ด าเนินงาน   (8) เงินประกนัสัญญา/เงินมดัจ า  (9) เงินดอกเบีย้กลางศาล/ค่าธรรมเนียมศาล/ค่าธรรมเนียม  
ในการบังคับคดี  (10) เงินกู ้ (11) เงินท้องถิ่น  (12) เงินฝากผลพลอยได้  (13) เงินเพือ่ประโยชน์การศึกษา   (14)  
เงินสินบนรางวัล  (15) เงินฝากต่าง ๆ  (16) เงินรับฝากเพือ่รอจัดสรร/รอถอนคืน และ   (17) เงินฝากวัตถุประสงค์
อืน่ ๆ ท่ีไมเ่ข้าประเภทท่ีจัดไว้ 

 
  ณ วันท่ี 30 กนัยายน 2558 ยอดบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง (ข้อมลูเบือ้งต้นจากระบบ 

GFMIS) ดังนี้  
                       

          

  
จ านวนเงิน (ลา้นบาท)  ร้อยละ (%)  

 ส่วนกลาง   168,077.35 71.29   

ส่วนภูมภิาค   67,673.99 28.71   

รวม   235,751.34 100.00   
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3. รวมเงินนอกงบประมาณทัง้สิน้       

  
จ านวนเงิน (ลา้นบาท)  ร้อยละ (%)  

        • ทุนหมนุเวียน (สินทรัพย์)    3,125,884.12 92.99   

       • เงินฝากกระทรวงการคลัง    235,751.34 7.01   

รวม   3,361,635.45 100.00   

 
         
 
          
  
 

 
 


