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ชื่อตาราง

งบกระแสเงินสดรัฐบาล

ความถีข
่ อง
ข้อมูล
ความล่าช้า
และ
กาหนดเวลา
เผยแพร่

ความถี่ รายเดือน
ความล่าช้า 1 เดือน
กาหนดเวลาเผยแพร่
ข้อมูลเบือ
้ งต้น เผยแพร่วน
ั ทาการสุดท้ายของ 1 เดือนถัดไป
ข้อมูลจริง จะปรับปรุงแก้ไข (ถ้ามี) และเผยแพร่ในงวดการเผยแพร่ถดั ไป

หลักวิธีทาง
สถิติ
 หลักการ
นิยาม และ
การจัดกลุ่ม
 ความ
ครอบคลุม
 การบันทึก
ข้อมูลและ
มาตรฐาน
บัญชีที่
เกีย่ วข้อง
 ลักษณะ
ของข้อมูล
และวิธีการ
จัดเก็บ
 วิธี
ประมวลผล
ข้อมูล

สถิตงิ บกระแสเงินสดรัฐบาล เป็ นงบทีแ
่ สดงถึงการเปลีย่ นแปลงของกระแสเงินสดทีไ่ ด้รบ
ั เข้าและกระแสเงินสดทีจ่ า่ ยออกไป
จากกิจกรรมต่าง ๆ ของรัฐบาลภายในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง
ข้อมูลงบกระแสเงินสด สามารถนามาวิเคราะห์ได้ทง้ ั มุมมองตามกรอบ GFSM 1986 และ GFSM 2001
1. มุมมองฐานะการคลังของไทย ตามกรอบ GFSM1986 ประกอบด้วย ดุลเงินสด (Overall cash balances) และการ
ชดเชยดุลเงินสด (financing)
1.1 ดุลเงินสด (Overall cash balances) คือ ดุลเงินในงบประมาณ (Budget cash balances) รวมกับดุลเงินนอก
งบประมาณ (Non budget cash balances)
 ดุลเงินในงบประมาณ คือ รายได้รฐั บาลหลังหักรายจ่ายรัฐบาล
 ดุลเงินนอกงบประมาณ ครอบคลุมถึงการเปลีย่ นแปลงบัญชีเงินฝากของส่วนราชการและยอดสุทธิของกองทุนเงิน
หมุนเวียนต่างๆ ของรัฐบาล
1.2 การชดเชยดุลเงินสด ครอบคลุมถึงการถือครองทรัพย์สน
ิ ทางการเงิน (รวมถึงการเปลีย่ นแปลงสุทธิในปริมาณเงิน
สด) และการก่อหนี้สท
ุ ธิในกิจกรรมทางการเงิน
2. มุมมองงบกระแสเงินสด ตามกรอบ GFSM2001 ประกอบด้วย 3 กิจกรรม
2.1 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน ประกอบด้วย กระแสเงินสดทีเ่ กิดจากกิจกรรมหลักทีก
่ อ
่ ให้เกิดรายรับ และ
รายจ่ายจากการดาเนินงานต่างๆ (รวมถึงดุลเงินนอกงบประมาณ)
 เงินสดรับจากการดาเนินงาน ประกอบด้วย รายได้ในงบประมาณทีเ่ ป็ นภาษี และรายได้ทีม
่ ใิ ช่ภาษี โดยรายได้
ภาษี ครอบคลุมภาษี จากฐานรายได้ ฐานการบริโภค
ฐานการค้าระหว่างประเทศ และภาษี อน
ื่ ๆ ส่วนรายได้ทีม
่ ใิ ช่ภาษี ได้แก่ รายได้จาก
รัฐพาณิชย์ รายได้จากการขายทรัพย์สน
ิ รายได้จากค่าธรรมเนียมและรายได้อน
ื่ ๆ
 เงินสดจ่ายจากการดาเนินงาน ได้แก่ รายจ่ายในงบประมาณจากการดาเนินงานต่างๆ รวมถึง เงินช่วยเหลือ และ
เงินอุดหนุนทีเ่ ป็ นรายจ่ายประจา และลงทุน
2.2 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนในสินทรัพย์ทีม
่ ใิ ช่ทางการเงิน ประกอบด้วย การซื้อ และจาหน่ ายสินทรัพย์ถาวร
2.3 กระแสเงินสดจากกิจกรรมทางการเงิน ประกอบด้วย การถือครองทรัพย์สน
ิ ทางการเงิน (รวมถึงการเปลีย่ นแปลง
สุทธิในปริมาณเงินสด) และการก่อหนี้สน
ิ สุทธิ ซึง่ จาแนกตามประเภทตราสาร และแหล่งผูถ
้ ือ
งบกระแสเงินสดรัฐบาลครอบคลุม เฉพาะธุรกรรมของรัฐบาลกลางเท่านัน
้ ไม่นบ
ั รวมรัฐวิสาหกิจและรัฐบาลส่วนท้องถิน
่
และไม่นบ
ั รวมผลการดาเนินงานของกองทุนเงินนอกงบประมาณและกองทุนประกันสังคมตลอดจนเงินกูโ้ ครงการต่างๆ
และเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศทีม
่ ไิ ด้นาเข้าไว้ในบัญชีเงินคงคลัง
เนือ
่ งจากการจัดเก็บข้อมูลเป็ นการจัดเก็บตามเกณฑ์เงินสด ดังนัน
้ ข้อมูลจึงครอบคลุมเฉพาะธุรกรรมของรัฐบาลทีเ่ ป็ นตัว
เงินเท่านัน
้ จะไม่รวมธุรกรรมหรือกิจกรรมใด ๆ ทีไ่ ม่ได้อยูใ่ นรูปของตัวเงิน
ข้อมูลการคลังรัฐบาลทัง้ รายได้ รายจ่าย เงินคงคลัง ได้จากกรมบัญชีกลาง และสานักงานเศรษฐกิจการคลัง
กระทรวงการคลัง ผ่านระบบ GFMIS ซึง่ จัดเก็บโดยใช้เกณฑ์เงินสดตามระบบบัญชีเงินคงคลัง โดยได้รบ
ั ข้อมูลเป็ นราย
เดือน ส่วนข้อมูลการกูย้ ืมเงินกูใ้ นประเทศและ
การชาระคืนเงินกูต
้ า่ งประเทศ ใช้ขอ
้ มูลจากสานักบริหารหนี้ สาธารณะ บริษท
ั ศูนย์รบ
ั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
และผูด
้ ูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย์ ประกอบกับข้อมูลจาก
ฝ่ ายการชาระเงินและตราสารหนี้ ธปท.
ข้อมูลทีไ่ ด้จากระบบข้อมูลของกระทรวงการคลังเป็ นข้อมูลทีบ
่ น
ั ทึกตามยอดคงค้าง (บันทึกเมือ
่ หน่ วยงานวางฎีกาเบิกจ่าย
สาหรับรายจ่าย และ หน่ วยงานได้รบ
ั เงินสาหรับรายได้) จึงต้องมี
การปรับปรุงข้อมูลให้ตรงตามเกณฑ์เงินสด คือ เมือ่ มีการรับหรือจ่ายเงินจริงผ่านบัญชีเงินคงคลัง
วิธีการคานวณ จะใช้หลักคือ กระแสเงินสดสุทธิจากการดาเนินงานรวมกับกระแสเงินสดไหลออกจากการลงทุนในสินทรัพย์
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คาอธิบายข้อมูล
ทีม
่ ใิ ช่ทางการเงิน จะเท่ากับดุลเงินในงบประมาณ และกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมทางการเงินรวมกับการเปลีย่ นแปลง
สุทธิในปริมาณเงินสด และดุลเงินในงบประมาณ จะเท่ากับดุลเงินนอกงบประมาณ
วิธีการตรวจสอบข้อมูล ผลรวมระหว่าง ดุลเงินในงบประมาณ ดุลเงินนอกงบประมาณ กระแส
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมทางการเงิน และการเปลีย่ นแปลงในปริมาณเงินสดจะต้องเท่ากับศูนย์

แหล่งทีม
่ า
ของข้อมูล

1. ธนาคารแห่งประเทศไทย
2. กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
3. สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
4. สานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
5. บริษท
ั ศูนย์รบ
ั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
6. ผูด
้ ูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย์

สือ่ ทีใ่ ช้ใน
การเผยแพร่

เว็บไซต์ ธนาคารแห่งประเทศไทย
(https://www.bot.or.th/App/BTWS_STAT/statistics/BOTWEBSTAT.aspx?reportID=698&language=th)

การปรับปรุง
ข้อมูล

ปรับตามข้อมูลจริง เมือ
่ แหล่งข้อมูลมีการแก้ไข (ไม่สามารถระบุเวลาได้)

ทีมสถิตก
ิ ารเงินการคลัง 1-2
ฝ่ ายเศรษฐกิจมหภาค
โทร 0-2283-6880
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