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°Ò¹Ð¡ÒÃ¤ÅÑ§¢Í§ÃÑ°ºÒÅ

ã¹ª‹Ç§ 2 à´×Í¹áÃ¡¢Í§»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2560
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง
เปดเผยฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในชวง 2 เดือนแรกของปงบประมาณ 2560 วารัฐบาลมีรายได
นําสงคลังทัง้ สิน้ จำนวน 358,217 ลานบาท ในขณะทีม่ กี ารเบิกจายเงินงบประมาณทัง้ สิน้ จำนวน 611,067 ลานบาท
รัฐบาลไดกูเงินเพื่อชดเชยการขาดดุล จำนวน 56,974 ลานบาท สงผลใหเงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2559
มีจาํ นวนทัง้ สิน้ 193,277 ลานบาท
“ฐานะการคลังของรัฐบาลในชวง 2 เดือนแรกของปงบประมาณ 2560 ยังคงอยูในระดับที่เขมแข็งเพียงพอ
ตอการเบิกจาย ทัง้ นี้ รัฐบาลสามารถจัดเก็บรายไดสงู ขึน้ และสามารถเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ โดยเฉพาะรายจาย
ลงทุนไดสงู กวาชวงเดียวกันของปทแ่ี ลว ซึง่ เปนสัญญาณทีด่ แี ละยังจะเปนปจจัยสนับสนุนตอการดำเนินนโยบายการคลัง
เพือ่ สนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะตอไป”
ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสด
2 เดือนแรกของปงบประมาณ 2560
หนวย: ลานบาท
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2 เดือนแรก
เปรียบเทียบ
ปงบประมาณ ปงบประมาณ จำนวน รอยละ
2560
2559
1. รายได
358,217 334,735
23,482
7.0
2. รายจาย
611,067 607,129
3,938
0.6
3. ดุลเงินงบประมาณ
(252,850) (272,394)
19,544
7.2
4. ดุลเงินนอกงบประมาณ (52,147) (15,530)
(36,617) (235.8)
5. ดุลเงินสดกอนกู (3+4) (304,997) (287,924)
(17,073)
(5.9)
6. เงินกูเ พือ่ ชดเชย
56,974 208,170 (151,196) (72.6)
การขาดดุล
7. ดุลเงินสดหลังกู (5+6) (248,023) (79,754) (168,269) (211.0)
8. เงินคงคลังปลายงวด
193,277 346,428 (153,151) (44.2)
ทีม่ า : กรมบัญชีกลาง และสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสด
ในชวง 2 เดือนแรกของปงบประมาณ 2560 (ตุลาคม – พฤศจิกายน 2559)
รายไดนาํ สงคลัง รัฐบาลมีรายไดนาํ สงคลังทัง้ สิน้ 358,217 ลานบาท สูงกวาชวงเดียวกัน
ปที่แลว 23,482 ลานบาท (คิดเปนรอยละ 7.0) ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการจัดเก็บ
ภาษีมลู คาเพิม่ และการจัดเก็บภาษีนำ้ มันทีส่ งู กวาชวงเดียวกันปทแ่ี ลว
รายจายรัฐบาล การเบิกจายเงินงบประมาณของรัฐบาลมีจํานวนทั้งสิ้น 611,067
ลานบาทสูงกวาชวงเดียวกันปที่แลว 3,938 ลานบาท (คิดเปนรอยละ 0.6) ประกอบดวย
รายจ า ยป ป  จ จุ บ ั น 570,818 ล า นบาท คิ ด เป น ร อ ยละ 20.9 ของวงเงิ น งบประมาณ
รายจายปปจจุบันหลังโอนเปลี่ยนแปลง สูงกวาชวงเดียวกันปที่แลว รอยละ 0.4 และ
รายจายจากงบประมาณปกอ น 40,249 ลานบาท สูงกวาชวงเดียวกันปทแ่ี ลวรอยละ 4.4

รายจายปปจ จุบนั จํานวน 570,818 ลานบาท ประกอบดวยรายจายประจํา 521,500
ลานบาท (คิดเปนรอยละ 23.9 ของวงเงินงบประมาณรายจายประจำหลัง โอนเปลีย่ นแปลง
2,183,653 ลานบาท) ต่ำกวาชวงเดียวกันปที่แลวรอยละ 2.3 และรายจายลงทุน 49,318
ลานบาท (คิดเปนรอยละ 9.0 ของวงเงินงบประมาณรายจายลงทุนหลัง โอนเปลี่ยนแปลง
549,347 ลานบาท) สูงกวาชวงเดียวกันปทแ่ี ลวรอยละ 40.9
การเบิกจายเงินงบประมาณในชวง 2 เดือนแรกของปงบประมาณ 2560
(ตุลาคม – พฤศจิกายน 2559)
หนวย: ลานบาท

1. รายจายปปจ จุบนั
1.1 รายจายประจำ
1.2 รายจายลงทุน
2. รายจายจาก
งบประมาณปกอ น
3. รายจายรวม (1+2)

2 เดือนแรก
ปงบประมาณ ปงบประมาณ
2560
2559
570,818 568,574
521,500 533,564
49,318
35,010
40,249
38,555
611,067

607,129

เปรียบเทียบ
จำนวน รอยละ
2,244
(12,064)
14,308
1,694

0.4
(2.3)
40.9
4.4

3,938

0.6

ทีม่ า : กรมบัญชีกลาง

ดุลการคลังรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดขาดดุล 304,997 ลานบาท โดยเปน
การขาดดุลเงินงบประมาณ 252,850 ลานบาท และขาดดุลเงินนอกงบประมาณจํานวน
52,147 ลานบาท ซึง่ มีสาเหตุหลักมาจากรายจายเหลือ่ มจายปกอ น จำนวน 26,607 ลานบาท
และการถอนคืนภาษีมูลคาเพิ่ม งวดที่ 10 - 11 ใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนฯ จำนวน 16,882 ลานบาท ทั้งนี้ รัฐบาลไดบริหาร
เงินสดใหสอดคลองกับความตองการใชเงินโดยการกูเงินเพื่อชดเชยการขาดดุลจํานวน
56,974 ลานบาท สงผลใหดุลเงินสด (หลังการกูเพื่อชดเชยการขาดดุล) ขาดดุลเทากับ
248,023 ลานบาทและเงินคงคลัง ณ สิน้ เดือนพฤศจิกายน 2559 มีจาํ นวน ทัง้ สิน้ 193,277
ลานบาท
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