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กรมบัญชีกลาง เผยว่า ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 ต้ังแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ 31 ก.ค. เบิกจ่าย
ไปได้จ านวน 2,308,218 ล้านบาท หรือ 79.60% ของวงเงินงบประมาณ 2.9 ล้านล้านบาท ต่ ากว่าเป้าหมาย 1.37% (เป้าหมาย 80.97%) 
โดยแบ่งเป็นรายจ่ายประจ า เบิกจ่ายได้จ านวน 2,012,826 ล้านบาท หรือ 89.85% ของวงเงิน 2,240,219 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าเป้าหมาย 6.23% 
และรายจ่ายลงทุน (ไม่รวมงบกลาง) เบิกจ่ายได้จ านวน 295,167 ล้านบาท หรือ 51.13% ของวงเงิน 577,298 ล้านบาท ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมาย 
21.05% (เป้าหมาย 72.15%) โดยในส่วนของผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี เบิกจ่ายแล้วจ านวน 180,796 ล้านบาท หรือ 55.80% ของ
วงเงินงบประมาณ 323,948 ล้านบาท, ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เผยว่า ในเดือน ก.ค. สคร. จัดเก็บรายได้แผ่นดิน
จากรัฐวิสาหกิจและกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ ากว่าร้อยละ 50 ได้จ านวน 15,715 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย จ านวน 49 ล้านบาท 
ส่งผลให้ในช่วง 10 เดือนของปีงบประมาณ 2561 (เดือน ต.ค. 2560 – ก.ค. 2561) สคร. จัดเก็บรายได้แผ่นดินรวมทั้งสิ้นจ านวน 146,319 
ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายสะสมจ านวน 25,220 ล้านบาท หรือ 21% โดยรัฐวิสาหกิจที่น าส่งรายได้สะสมสูงสุด 5 ล าดับแรก ได้แก่ ส านักงาน
สลากฯ กฟผ. ปตท. ธ.ออมสิน และ กฟภ. ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 69 ของการน าส่งรายได้สะสมในภาพรวม 

ธนาคารแห่งประเทศไทย เผยว่า สินเชื่อระบบธนาคารพาณิชย์ในไตรมาสที่ 2/61 มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น 5.4% จากไตรมาสก่อนท่ี
ขยายตัว 4.7% สอคคล้องกับการขยายตัวของเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มปรับดีขึ้น โดยสินเช่ือธุรกิจขยายตัว 4.1% ซึ่งเป็นผลมาจากสินเชื่อเอสเอ็มอี 
ทีข่ยายตัวสูงถึง 7.5% ในขณะทีส่ินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ติดลบ 1.8% ส่วนสินเช่ืออุปโภคบริโภคขยายตัว 8.0% โดย ธปท. คาดว่าสินเช่ือฯ ในครึ่งปี
หลังจะขยายตัวต่อเนื่องจากครึ่งปีแรกและประเมินว่าสินเช่ือตลอดทั้งปี 61 จะขยายตัวในกรอบ 4-6%, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผยว่า ในเดือน 
ก.ค. มียอดการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทต้ังใหม่จ านวน 5,964 ราย ลดลงจะช่วงเดียวกันของปีก่อน 0.3% ทั้งนี้ธุรกิจจัดตั้งใหม่ในเดือน  
ก.ค. มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 26,354 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 5,096 ล้านบาท หรือเพิ่มข้ึน 24% ท าให้ในช่วง 7 เดือนที่ผ่านมามี
การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทตั้งใหม่แล้วกว่า 43,512 ราย เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 4% ซึ่งสอดคล้องกับการขยายตัวของเศรษฐกิจที่อยู่ในเกณฑ์ดี
จากภาคการส่งออกและการท่องเที่ยวท่ีสนับสนุน โดยคาดว่าการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจตลอดปี 61 จะมีจ านวนไม่ต่ ากว่า 80,000 ราย 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปิดที่ระดับ 32.20 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าจากราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 10 ส.ค. ซึ่งเป็นไปตาม
อิทธิพลของสกุลเงินในภูมิภาคที่แข็งค่าขึ้น โดยเฉพาะค่าเงินหยวน ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากสงครามการค้าสหรัฐฯ–จีน ผ่อนคลายลง ในขณะที่ความ
ขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ–ตุรกี ไม่มีผลต่อค่าเงินในภูมิภาคมากนัก 

  

Weekly Review 
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ช่วงวันที่ 13-17 สิงหาคม 2561 

 

ปีที่ 6 ฉบับที ่319 ประจ าวันที่ 20 สิงหาคม 2561 

 

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 เบิกจ่ายไปได้จ านวน 2,308,218 ล้านบาท ต่ ากว่าเป้าหมาย 1.37%  

 สคร. จัดเก็บรายได้แผ่นดินจากรัฐวิสาหกิจและกจิการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ ากว่าร้อยละ 50 ในช่วงระยะเวลา 10 
เดือนของปีงบประมาณ 2561 ได้จ านวนทั้งสิน้ 1.46 แสน ลบ. สูงกว่าเป้าหมาย 21% 

 สินเชื่อระบบธนาคารพาณิชย์ในไตรมาสที่ 2/61 ขยายตัวเพ่ิมขึ้น 5.4% 

 ยอดจดทะเบียนธุรกิจใหม่ในเดือน ก.ค. 61 อยู่ท่ี 5,964 ราย ลดลงจากปีกอ่น 0.3% 

 ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ระดับ 32.20 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. (แข็งค่าจากราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที ่10 ส.ค.) 
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ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยตัวเลขการเร่ิมต้นสร้างบ้านใหม่ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 0.9% เมื่อเทียบรายเดือน สู่ระดับ 
1.168 ล้านยูนิต, ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) รายงานว่า การผลิตภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐในเดือน ก.ค.เพ่ิมขึ้น 0.1%, กระทรวงพาณิชย์
สหรัฐเปิดเผยสต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจเพ่ิมขึ้นเพียง 0.1% ในเดือน มิ.ย. เมื่อเทียบรายเดือน พร้อมทั้งเปิดเผยยอดค้าปลีกเพิ่มขึ้น 0.5% 
ในเดือน ก.ค. 

ประเทศจีน: กระทรวงพาณิชย์จีนเปิดเผยว่า ตัวเลขการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ในช่วง 7 เดือน แรกของปีนี้ขยายตัว 
2.3% เมื่อเทียบเป็นรายปี แตะที่ระดับ 4.967 แสนล้านหยวน , ส านักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) เปิดเผยยอดค้าปลีกประจ าเดือน ก.ค. 
ปรับตัวขึ้น 8.8% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งชะลอตัวลงจากเดือน มิ.ย. ที่มีการขยายตัว 9% 

ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงการคลังญี่ปุ่นเปิดเผยยอดขาดดุลการค้า 2.312 แสนล้านเยนในเดือน ก.ค. ทั้งนี้ ยอดส่งออกปรับตัว
เพ่ิมขึ้น 3.9% จากปีก่อนหน้า ขณะทีย่อดน าเข้าพุ่งขึ้น 14.6% 

ราคาน้ ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 2.4% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 
งวดส่งมอบเดือน ก.ย. 61 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 17 ส.ค. ที่ระดับ 65.91 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 1.72 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิด
เป็น 2.4% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 10 ส.ค. สัญญาน้ ามันดิบตลอดทั้งสัปดาห์ปรับตัวลดลงโดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการแข็งค่าของ
สกุลเงินดอลลาร์ และสต็อกน้ ามันดิบของสหรัฐท่ีเพิ่มขึ้นมากกว่าการคาดการณ์ 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (20-24 สิงหาคม 2561)  

 ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขยอดขายบ้านใหม่เดือน ก.ค., ดัชนีราคาบ้านเดือน มิ.ย., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต
และภาคการบริการเบื้องต้นเดือน ส.ค. จากมาร์กิต, ยอดขายบ้านมือสองเดือน ก.ค., ดัชนีราคาบ้านเดือน มิ.ย., คณะกรรมการก าหนด
นโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) เปิดเผยรายงานการประชุมวันท่ี 31 ก.ค.-1 ส.ค., ผลการเจรจาการค้ารอบใหม่ระหว่าง
ประเทศสหรัฐฯ กับประเทศจีน (ซึง่จะจัดขัน้ระหว่างวันที ่22-23 ส.ค.) 

 ประเทศจีน: ผลการเจรจาการค้ารอบใหม่ระหว่างประเทศสหรัฐฯ กับประเทศจีน (ซึง่จะจัดขัน้ระหว่างวันที ่22-23 ส.ค.) 

 สหภาพยุโรป: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการเบื้องต้นเดือน ส.ค. จากมาร์กิต 
 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 
 

 ประเทศสหรัฐฯ: ตัวเลขการเร่ิมต้นสร้างบ้านใหมป่รับตัวเพ่ิมขึ้น 0.9% เมื่อเทียบรายเดือน, การผลิตภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐใน
เดือน ก.ค. เพ่ิมขึ้น 0.1%, สต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจในเดือน มิ.ย.  เพ่ิมขึ้นเพียง 0.1% เมื่อเทียบรายเดือน  

 ประเทศจีน: ตัวเลขการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ในช่วง 7 เดือนแรกของปีนี้ขยายตัว 2.3% เมื่อเทียบเป็นรายปี, ยอดค้า
ปลีกประจ าเดือน ก.ค. ปรับตัวขึน้ 8.8% เมื่อเทียบเป็นรายป ี

 ประเทศญี่ปุ่น: ยอดขาดดุลการค้า 2.312 แสนล้านเยนในเดือน ก.ค., ยอดส่งออกปรับตัวเพ่ิมขึ้น 3.9%, ยอดน าเข้าพุ่งขึ้น 14.6% 

 ราคาน้ ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 2.4% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน 


