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 เศรษฐกิจด้านอุปทาน (การผลิต) ขยายตัว โดยพิจารณาจาก ดัชนีผลผลิตภาคบริการ ขยายตัว  
ร้อยละ 552.15 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว ขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อนที่ขยายตัว ร้อยละ 19.46 
ตามการเพ่ิมขึ้นของจ านวนนักท่องเที่ยวและจ านวนผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยาน  (เมษายน 2563 ฐานข้อมูล
เป็นศูนย์ท าให้ไม่สามารถค านวณตัวเลขอัตราการขยายตัวได้) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคบริการ และ
ภาษีมูลค่าเพ่ิมหมวดโรงแรมและภัตตาคาร ที่ขยายตัว ร้อยละ 123.08 และ 20.00 ตามล าดับ เป็นผลจาก 
ฐานการค านวณในช่วงเดียวกันของปีก่อนต่ า ผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID -19) ในประเทศไทยและทั่วโลกที่มีการแพร่ระบาดในวงกว้าง ซึ่งจังหวัดน่านมีการประกาศมาตรการ
ป้องกัน ควบคุมโรคฯ อย่างเข้มงวด เช่น ยุติการเดินรถโดยสารสาธารณะระหว่างจังหวัดเพ่ือระงับการเดินทาง 
เข้า - ออกจังหวัดน่านเป็นการชั่วคราว ค าสั่งปิดกิจการร้านค้า ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ที่พัก โรงแรม 
บริษัทไทยแอร์เอเชีย จ ากัดยกเลิกเที่ยวบินทุกเที่ยวบินในช่วงเวลาดังกล่าว และให้เลื่อนวันหยุดราชการในช่วง
สงกรานต์ ประจ าปี 2563 ท าให้เดือนเมษายน 2563 จ านวนนักท่องเที่ยวและจ านวนผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยาน
มีตัวเลขเป็นศูนย์ ในขณะที่เดือนเมษายน 2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคฯ ของจังหวัดน่านแม้จะมี
รายงานผู้ติดเชื้อฯ ในช่วงกลางเดือนแต่ก็ยังมีการผ่อนคลายมาตรการ Lockdown ประชาชนสามารถเดินทาง
กลับภูมิล าเนาและเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดน่านได้ อีกทั้งสายการบินทุกสายการบินเปิดให้บริการเที่ยวบิน
ภายในประเทศได้ตามปกติ ท าให้มีตัวเลขจ านวนนักท่องเที่ยวและผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยานเกิดขึ้น 
นอกจากนี้ยังส่งผลให้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคบริการและภาษีมูลค่าเพ่ิมหมวดโรงแรมและภัตตาคารเพ่ิมขึ้น
ตามไปด้วย ดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรม ขยายตัว ร้อยละ 42.86 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว 
ขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อนที่ขยายตัว ร้อยละ 10.19 ตามการเพ่ิมขึ้นของปริมาณผลผลิตข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
และไก่พ้ืนเมืองที่ขยายตัว ร้อยละ 5,921.33 37.85 และ 6.90 ตามล าดับ โดยปริมาณผลผลิตข้าวเพ่ิมขึ้น
เนื่องจากเกษตรกรเริ่มเก็บเก่ียวข้าวนาปรังในแปลงออกจ าหน่ายมากขึ้น ปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพ่ิมขึ้น
เนื่องจากมีการเพาะปลูกข้าวโพดหลังนาเพ่ิมมากขึ้นเพราะมีปริมาณน้ าเพียงพอ ประกอบกับรัฐบาลมีโครงการ
ประกันรายได้เกษตรกรฤดูกาลเพาะปลูกปี 2563/2564 ท าให้เกษตรกรขายข้าวโพดได้ราคาดีจึงมีแนวโน้ม 

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดน่านรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดน่าน  
NNaann  EEccoonnoommiicc  &&  FFiissccaall  RReeppoorrtt  

 
 

“เครื่องชี้เศรษฐกิจจังหวัดน่าน ในเดือน เมษายน 2564 มีสัญญาณ ขยายตัว เม่ือเทียบกับ 
เดือนเดียวกันของปีที่แล้ว จากปัจจัย ด้านอุปทาน ขยายตัว ตามเครื่องชี้ดัชนีผลผลิตภาคบริการ  
ดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรม และดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ขณะที่ ปัจจัย ด้านอุปสงค์ หดตัว 
ตามเครื่องชี้ดัชนีการค้าชายแดน ด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ขยายตัว จากอัตราเงินเฟ้อที่ ขยายตัว 
ขณะทีด่้านการจ้างงาน หดตัว” 
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เพ่ิมรอบการเพาะปลูกมากข้ึน ปริมาณผลผลิตไก่พ้ืนเมืองเพ่ิมข้ึนเนื่องจากเกษตรกรมีการจัดการเรื่องสุขาภิบาล
ตามโครงการ “ฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (Good Farming Management 
(GFM)” ส่งผลให้ไก่พ้ืนเมืองปลอดโรคและเจริญเติบโตไดเ้ต็มที่ ท าให้มีผลผลิตส่งออกตลาดเพ่ิมขึ้นประกอบกับ
มีการบริโภคทดแทนเนื้อสุกรที่มีราคาสูงและประชาชนเกรงกลัวต่อการบริโภคเนื้อสุกรในช่วงนี้เพราะเกิดการ
แพร่ระบาดของโรคพีอาร์อาร์เอส (PRRS : Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome) และ 
ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ขยายตัว ร้อยละ 4.40 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว ขยายตัวในอัตรา
ที่ลดลงจากเดือนก่อนที่ขยายตัว ร้อยละ 5.60 ตามการเพ่ิมขึ้นของทุนจดทะเบียนของอุตสาหกรรม  
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมและจ านวนโรงงานในจังหวัด ที่ขยายตัว ร้อยละ 5.18 4.95 และ 0.57 
ตามล าดับ เป็นผลจากมีการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมกิจการใหม่ ประเภทอุตสาหกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากพืช 
กิจการเกี่ยวกับผลผลิตจากเกษตรกรรม ได้แก่ โรงสีข้าวโพด และโรงเก็บพืชผลทางการเกษตร จ านวน 2 
โรงงาน เงินลงทุน 12.50 ล้านบาท จ านวนคนงาน 10 คน โรงงานและอุตสาหกรรมต่างๆ เริ่มมีการผลิต
ตามปกติ ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมเกี่ยวกับผลผลิตทางการเกษตร เช่น การสีข้าว บ่มใบยาสูบ การบด ป่น
ผลผลิตทางการเกษตรและการอบไล่ความชื้นเมล็ดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อุตสาหกรรมอาหาร เช่น ท าน้ าแข็ง  
เส้นก๋วยเตี๋ยว อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อโลหะ เช่น คอนกรีตผสมเสร็จ เสารั้ว ท่อคอนกรีต เป็นต้น  

ตารางเครื่องชี้ ด้านอุปทานของจังหวัดตารางเครื่องชี้ ด้านอุปทานของจังหวัดน่าน่าน เดือนน เดือน  เมษายน เมษายน 25642564  

Q1 ก.พ.-64 ม.ีค.-64 เม.ย.-64 YTD

ดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรม (%yoy)

(โครงสรา้งสัดส่วน  32.25%)
%yoy 4.69 4.68 28.40 10.19 42.86 18.38

ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (%yoy)

(โครงสรา้งสัดส่วน  7.04%)
%yoy -3.00 0.21 -0.10 5.60 4.40 1.40

ดัชนีผลผลิตภาคบรกิาร (%yoy)

(โครงสรา้งสัดส่วน  60.71%)
%yoy -14.44 -49.32 -61.61 19.46 552.15 -30.45 

2563เครือ่งช้ีเศรษฐกิจด้านอุปทาน (Supply side) หน่วย
  ปี 2564

 

 เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ (การใช้จ่าย) หดตัว เป็นผลจาก ดัชนีการค้าชายแดน หดตัว ร้อยละ -1.14 
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว หดตัวในอัตราที่ลดลงจากเดือนก่อนที่หดตัวร้อยละ -10.80 ตามมูลค่า
การค้าชายแดนโดยเฉลี่ยที่หดตัว โดยมูลค่าการน าเข้าสินค้าลดลง 58.13 ล้านบาท หดตัว ร้อยละ -2.32  
เป็นผลจากบริษัทขนส่งสินค้าหยุดงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และจะขนส่งสินค้าที่มีความจ าเป็นเท่านั้น
ขณะเดียวกัน สปป. ลาวมีการเข้มงวดให้ผู้ที่จะการเดินทางเข้าประเทศจะต้องมีใบรับรองการตรวจโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สินค้าที่มีมูลค่าน าเข้าลดลง เช่น พลังงานไฟฟ้า มอเตอร์กระแสสลับ เป็นส าคัญ 
สินค้าที่มีมูลค่าการน าเข้ามากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ พลังงานไฟฟ้า รถดัมพ์ ชุดทดสอบค่าฉนวน เครื่องวัด
กระแสไฟฟ้า และเครื่องยนต์เก่าใช้แล้ว ขณะที่มูลค่าการส่งออกสินค้าเพ่ิมขึ้น 26.93 ล้านบาท ขยายตัว  
ร้อยละ 11.21 สินค้าที่มีมูลค่าส่งออกเพ่ิมขึ้น เช่น น้ ามันปิโตรเลียม เป็นส าคัญ สินค้าที่มีมูลค่าการส่งออก 
มากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ น้ ามันปิโตรเลียม มอเตอร์ ไฟเบอร์บอร์ด เครื่องวัดแสง และเครื่องยนต์เก่าใช้แล้ว 
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ขณะที่ ดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐบาล (เฉพาะงบประมาณปีงบประมาณปัจจุบัน) ขยายตัว ร้อยละ 86.42 
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว ขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อนที่ขยายตัว ร้อยละ 78.35 ตามการ
เพ่ิมข้ึนของการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งรายจ่ายลงทุนและรายจ่ายประจ าที่ขยายตัว ร้อยละ 445.77 และ 2.43  
เป็นผลจากนโยบายการใช้จ่ายของภาครัฐเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการต่างๆ และมาตรการเร่งรัด 
การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนก าหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายในไตรมาส 3 ร้อยละ 65 และรายจ่าย
ประจ าก าหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายในไตรมาส 3 ร้อยละ 80 โดยส่วนราชการที่มีการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน 
มากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ หน่วยงานในสังกัด กรมทางหลวง  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กรมชลประทาน และกรมพัฒนาที่ดิน ส่วนราชการที่มีการเบิกจ่ายรายจ่ายประจ ามากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 
หน่วยงานในสังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งบกลาง ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา กรมหม่อนไหม และกรมทางหลวง ดัชนีการบริโภคภาคเอกชน ขยายตัว ร้อยละ 5.86  
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว ขยายตัวตัวเนื่องจากเดือนก่อนที่ขยายตัว ร้อยละ 3.44 เป็นผลจาก 
การเพ่ิมขึ้นของรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ และรถยนต์นั่งจดทะเบียนใหม่ ที่ขยายตัว ร้อยละ 127.33 
และ 10.48 ตามล าดับ โดยรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่และรถยนต์นั่งจดทะเบียนใหม่เพ่ิมขึ้นเป็นผลจาก
ก าลังซื้อของประชาชนสูงขึ้นเนื่องจากมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากผลผลติสินค้าเกษตรที่ส าคัญ เช่น ข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
ที่ได้ผลผลิตมากขึ้น ประกอบกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายของบริษัทตัวแทนจ าหน่าย เช่น ฟรีเงินดาวน์  
ผ่อนช าระนาน เป็นต้น และ ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน ขยายตัว ร้อยละ 1.43 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ
ปีที่แล้ว ขยายตัวในอัตราที่ลดลงจากเดือนก่อนที่ขยายตัว ร้อยละ 3.48 ตามการเพ่ิมขึ้นของพ้ืนที่อนุญาต
ก่อสร้าง (รวม) ที่ขยายตัว ร้อยละ 4.35 เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของการขออนุญาตก่อสร้างพ้ืนที่ประเภทอาคาร
พาณิชย์ และที่อยู่อาศัย และสินเชื่อเพ่ือการลงทุน (30% ของสินเชื่อรวม) ขยายตัว ร้อยละ 1.47 เป็นผลจาก
ภาคธุรกิจเพ่ิมก าลังการผลิตหรือขยายกิจการ ส่งผลให้มีการกู้เงินเพ่ือมาลงทุนเพ่ิม เช่น สินเชื่อเพ่ือการลงทุน
ระยะสั้น สินเชื่อเพ่ือเพ่ิมเงินทุนหมุนเวียน (Cash Flow) เป็นต้น 

ตารางเครื่องชี้ ด้านอุปสงค์ของจังหวัดน่าน เดือนตารางเครื่องชี้ ด้านอุปสงค์ของจังหวัดน่าน เดือน  เมษายนเมษายน  25642564 

Q1 ก.พ.-64 ม.ีค.-64 เม.ย.-64 YTD

ดัชนีการบรโิภคภาคเอกชน (% yoy ) 

(โครงสรา้งสัดส่วน  31.12%)
%yoy -17.92 7.03 15.78 3.44 5.86 6.82

ดัชนีการลงทนุภาคเอกชน (% yoy ) 

(โครงสรา้งสัดส่วน  31.97%)
%yoy 0.39 6.24 7.07 3.48 1.43 6.24

ดัชนีการใช้จา่ยภาครฐับาล (% yoy ) 

(โครงสรา้งสัดส่วน  10.21%)
%yoy 21.75 53.82 62.23 78.35 86.42 62.46

ดัชนีการค้าชายแดน (% yoy )                 

(โครงสรา้งสัดส่วน  26.70%)
%yoy -6.71 9.30 -0.75 -10.80 -1.14 5.82

2563เครือ่งช้ีเศรษฐกิจด้านอุปสงค์ (Demand) หน่วย
  ปี 2564
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 ด้านรายได้เกษตรกรในจังหวัดน่าน พบว่า รายได้เกษตรกรในเดือน เมษายน 2564 ขยายตัว ร้อยละ  
62.14 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว ขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อนที่ขยายตัว ร้อยละ 50.74  
เป็นผลจากทั้งดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรมและดัชนีราคาผลผลิตที่ขยายตัวพร้อมกัน โดยดัชนีผลผลิต 
ภาคเกษตรกรรมขยายตัวจากผลผลิต ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  และไก่ พ้ืนเมือง และดัชนีราคาผลผลิต 
ภาคเกษตรกรรมขยายตัวจากราคาลิ้นจี่ ยางพารา สุกรและไก่พ้ืนเมือง 

 ด้านสภาพคล่องในระบบสถาบันการเงิน มีการขยายตัวของปริมาณเงินฝากรวมสูงกว่าปริมาณ
สินเชื่อรวม โดยปริมาณเงินฝากมียอดสะสมรวม 38,333 ล้านบาท ขยายตัว ร้อยละ 8.49 ขยายตัวในอัตรา 
ที่ลดลงจากเดือนก่อนที่ขยายตัว ร้อยละ 13.27 เป็นผลจากทั้งภาคประชาชนและภาคธุรกิจต้องการรักษา 
สภาพคล่อง จึงเก็บรักษาเงินและมีความระมัดระวังการใช้จ่ายเงินเนื่องจากความเสี่ยงและความผันผวนของ
ภาวะเศรษฐกิจโดยมีการฝากเงินในรูปแบบสลากออมทรัพย์ เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจ า ด้านปริมาณ
สินเชื่อรวมมียอดสะสม 47,426.14 ล้านบาท ขยายตัว ร้อยละ 1.47 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว 
ขยายตัวตัวเนื่องจากเดือนก่อนที่ขยายตัว ร้อยละ 1.02 เป็นผลจากมาตรการขยายสินเชื่อเพ่ือเสริมสภาพคล่อง 
มาตรการขยายการผ่อนช าระและมาตรการเพ่ือดูแล/เยียวยาของภาครัฐจากผลกระทบโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) อย่างต่อเนื่อง อาทิ สินเชื่อครัวเรือน สินเชื่อธุรกิจ SME สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ เป็นต้น 

ตารางเครื่องชี้ ด้านรายได้เกษตรกรตารางเครื่องชี้ ด้านรายได้เกษตรกร  และด้านการเงินและด้านการเงินจังหวัดน่าน จังหวัดน่าน เดือนเดือน  เมษายนเมษายน  25642564  

Q1 ก.พ.-64 ม.ีค.-64 เม.ย.-64 YTD

  ดัชนีรายได้เกษตรกร (% yoy ) %yoy 7.26 17.39 38.41 50.74 62.14 33.26

  ปรมิาณเงินฝากรวม %yoy 10.90 13.27            13.27 13.27 8.49 8.49

  ปรมิาณสินเช่ือรวม %yoy 0.20 1.02 0.70 1.02 1.47 1.47

2563เครือ่งช้ีเศรษฐกิจจงัหวดั หน่วย
  ปี 2564

  

 เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ พบว่า อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของจังหวัดน่านในเดือน เมษายน 2564  
ขยายตัว ร้อยละ 1.66 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว ขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อนที่ขยายตัว ร้อยละ 
0.10 เป็นผลจากการขยายตัวของดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดน่านหมวดอ่ืนๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม 
(ประเภทหมวดพาหนะ การขนส่งและการสื่อสาร หมวดเคหสถาน) เป็นผลจากราคาน้ ามันเชื้อเพลิงที่ปรับตัว
สูงขึ้นจากช่วงเดือน เมษายน 2563 เกินกว่าลิตรละ 10 บาท ด้านการจ้างงานในเดือน เมษายน 2564 หดตัว 
ร้อยละ -0.01 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว หดตัวในอัตราที่ลดลงจากเดือนก่อนที่หดตัว ร้อยละ  
-0.70 เป็นผลจากภาคธุรกิจชะลอการจ้างงานเนื่องจากผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและยังไม่มั่นใจ
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขณะที่แรงงานเคลื่อนย้ายเข้าสู่ 
ภาคเกษตรมากขึ้นเพ่ือเก็บเก่ียวผลผลิตทางการเกษตร 
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ตารางเครื่องชี้ตารางเครื่องชี้   เสถียรภาพทางเศรษฐกิจจังหวัดน่าน เดือนเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจังหวัดน่าน เดือน  เมษายนเมษายน  25642564  

Q1 ก.พ.-64 ม.ีค.-64 เม.ย.-64 YTD

  อัตราเงินเฟ้อ (Inflation Rate) %yoy 2.42 -1.61 -3.71 0.10 1.66 -0.81 

  การจา้งงาน (Employment) %yoy -0.24 -0.70 -0.92 -0.70 -0.01 -0.01 

2563เครือ่งช้ีเศรษฐกิจจงัหวดั หน่วย
  ปี 2564

  
  

ด้านการคลัง 

เดือนเมษายน 2564 ด้านการคลังของจังหวัดน่าน พบว่า ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรวมของ 
หน่วยราชการในจังหวัดน่าน (รวมงบประมาณทั้งปีปัจจุบันและงบเหลื่อมปี) เท่ากับ 534.13 ล้านบาท  
ขยายตัว ร้อยละ 83.13 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว ผลจากการเบิกจ่ายทั้งงบประมาณรายจ่าย 
ลงทุนและรายจ่ายประจ าที่เพ่ิมขึ้นเนื่องจากมาตรการเร่งรัดเบิกจ่ายเพ่ือให้เงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ 
เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ซบเซาจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)      
โดยส่วนราชการที่มีการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน มากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ หน่วยงานในสังกัดกรมทางหลวง
(รายจ่ายโครงข่ายทางหลวงได้รับการบ ารุงรักษา , โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยง เป็นต้น)        
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  (รายจ่ายจัดสรร เงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น )  
กรมชลประทาน (รายจ่ายโครงการปรับปรุงงานชลประทาน, โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม, โครงการจัดหาแหล่งน้ าและเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน เป็นต้น) กรมทางหลวงชนบท (รายจ่ายโครงข่าย
ทางหลวงชนบทได้รับการบ ารุงรักษา) และกรมพัฒนาที่ดิน (รายจ่ายโครงการสนับสนุนการพัฒนา
ประสิทธิภาพ) และส่วนราชการที่มีการเบิกจ่ายรายจ่ายประจ ามากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ หน่วยงานในสังกัด 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (รายจ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา)  
งบกลาง (ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา) กรมหม่อนไหม (ค่าใช้จ่ายตามโครงการการผลิต
สินค้าหม่อนไหมได้รับการส่งเสริม ) และกรมทางหลวง (รายจ่ายโครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ )   
ด้านการจัดเก็บรายได้ของหน่วยงานราชการจังหวัดน่าน จัดเก็บได้ทั้งสิ้น 167.58 ล้านบาท หดตัว ร้อยละ -3.28  
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว เป็นผลจากการจัดเก็บรายได้ลดลงของส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่น่าน
รายได้ประเภทค่าธรรมเนียม ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่น่านประเภทรายได้ อากรแสตมป์ ภาษีเงินได้นิติบุคคล 
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีมูลค่าเพ่ิม และส่วนราชการอ่ืน ซึ่งเป็นผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่ท าให้เศรษฐกิจชะลอตัวต่อเนื่อง การจ้างงานลดลง ประชาชนมีรายได้
ลดลง การบริโภคลดลง การผลิตลดลงและบริษัทห้างร้านต่างๆ มีรายได้ลดลง หน่วยงานจัดเก็บรายได้จึง
จัดเก็บรายได้ลดลงตามไปด้วย โดยส่วนราชการในจังหวัดน่านมีการน าส่งรายได้ ทั้งสิ้น 160.26 ล้านบาท  
หดตัว ร้อยละ -2.71 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว ผลจากการจัดเก็บรายได้ที่ลดลงของหน่วยจัดเก็บ
รายได้ในพ้ืนที่จังหวัดน่าน ส าหรับดุลเงินงบประมาณ ขาดดุล -373.87 ล้านบาท ขยายตัว ร้อยละ 194.52 
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เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว เนื่องจากมีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายลงทุน และรายจ่าย
ประจ าที่เพ่ิมขึ้นจากมาตรการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณที่ก าหนดเป้าหมายให้ภายในเดือนเมษายนต้องมีการ 
ใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมให้ได้ ร้อยละ 61.60 ขณะที่รายได้น าส่งลดลงจากปัญหาเศรษฐกิจที่หดตัว 

 

ตารางฐานะการคลัง เดือนเมษายน 2564 

ปีงบประมาณ

พ.ศ. 2563

Q1/FY64 Q2/FY64 ก.พ.64 มี.ค.64 เม.ย.64 YTD (FY)

รายได้จัดเก็บ (ล้านบาท) ล้านบาท 1,724.80 481.61 390.72 133.17 114.79 167.58 1,039.91

(%yoy) %yoy -13.35 19.94 4.11 5.62 -25.66 -3.28 9.45

ประมาณการรายได้ ล้านบาท 1,827.06 450.96 429.00 125.12 171.77 205.02  1,084.98

ความแตกต่างเทยีบกับประมาณการ (ล้านบาท) ล้านบาท -102.26 30.65 -38.28 8.05 -56.98 -37.44 -45.07 

รอ้ยละความแตกต่างเทยีบกับประมาณการ (%) %yoy -105.60 6.80 -8.92 6.43 -33.17 -18.26 -4.15 

รายได้น าส่งคลัง (ล้านบาท) ล้านบาท 1,664.61 458.65 372.13 126.98 108.04 160.26 991.04

(%yoy) %yoy -12.07 19.47 3.67 4.31 -26.11 -2.71 9.20

รายจ่ายเงินงบประมาณรวม (ล้านบาท) ล้านบาท 4,972.49 1,170.11 1,454.71 344.18 766.49 534.13 3,158.95

(%yoy) %yoy 16.95 46.88 46.41 65.73 70.35 83.13 51.73

ดุลเงินงบประมาณ (ล้านบาท) ล้านบาท -3,307.88 -711.46 -1,082.58 -217.20 -658.45 -373.87 -2,167.91 

(%yoy) %yoy 40.25 72.38 70.57 152.73 116.78 194.52 84.61

เครื่องช้ีภาคการคลัง หน่วย
ปีงบประมาณ (FY) พ.ศ.2564

 
หมายเหตุ :  ดุลงบประมาณ ค านวณจากรายได้น าส่ง หักรายจ่ายเงินงบประมาณรวม 

 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พศศศ 2564 
สะสมตั้งแตต่้นปีงบประมาณจนถึงเดือน เมษายน พศศศ 2564 

 
รายการ งบประมาณ ร้อยละ เป้าหมาย

ทีไ่ด้รับจัดสรร การเบิกจ่าย การเบิกจ่าย

(ร้อยละ)

1. รายจ่ายจริงปีงบประมาณปัจจุบัน       4,789.35          2,288.42            47.78 100

    1.1 รายจ่ายประจ า (ไมร่วมเบิกจ่ายตรง) 1,790.99       1,384.66                     77.31

    1.2 รายจ่ายลงทุน 2,998.36       903.76                       30.14 100

2. รายจ่ายงบประมาณเหล่ือมปี       1,028.35             870.53            84.65

    2.1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563       1,028.35             870.53            84.65

    2.2 กอ่นปีงบประมาณ พ.ศ.2563               -                    -                  -   

3. รวมการเบิกจ่าย (1+2)       5,817.70          3,158.95            54.30

ผลการเบิกจ่ายจริง

 
 

ที่มา : รายงาน MIS จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

หน่วย : ล้านบาท 



 

 กลุ่มงานบริหารการคลังและเศรษฐกิจ ส านักงานคลังจังหวัดน่าน โทรศัพท์ 0-5471-6459-60 E-mail :nan@cgd.go.th         หน้า 7 

  

กราฟแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม ประจ าปีงบประมาณ พศศศ 2564 เทียบกับ
เป้าหมายการเบิกจ่ายสะสมตั้งแต่ปงีบประมาณจนถึงเดือน เมษายน พศศศ 2564 

 

 
กราฟแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณงบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พศศศ 2564 เทียบกับ

เป้าหมายการเบิกจ่ายสะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงเดือน เมษายน พศศศ 2564 
 

 

หน่วย : ร้อยละ 

 

ที่มา : รายงาน MIS จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

 

 

หน่วย : ร้อยละ 

ที่มา : รายงาน MIS จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
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ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณจัดสรรตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป 
สะสมตั้งแตต่้นปีงบประมาณจนถึงเดือน เมษายน พศศศ 2564 

 

ล าดับ หน่วยงาน
งบประมาณที่

ได้รับจดัสรร
ก่อหน้ี ร้อยละการก่อหน้ี ผลการเบิกจา่ยจริง ร้อยละการเบิกจา่ย

1 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ 1,085.74     -       -              123.11           11.34             

2 กรมทางหลวง 668.61       327.60   49.00           305.11           45.63             

3 กรมชลประทาน 511.15       72.55    14.19           267.87           52.41             

4 กรมจังหวัดน่าน        171.60 95.84    55.85           16.95             9.88               

5 กรมทางหลวงชนบท 122.00       35.77    29.32           80.83             66.25             

6 สนง.คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 119.44       78.98    66.13           31.30             26.21             

2,678.54     610.74   22.80 825.17           30.81             รวม  
 

 
หน่วยงานที่มีรายจ่ายลงทุน วงเงินตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป จ านวน 6 หน่วยงาน รวมผลการเบิกจ่าย

825.17 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30.81 ของงบรายจ่ายลงทุนที่ทั้ง 6 หน่วยงานได้รับจัดสรรในเดือน      
เมษายน 2564 
ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณจัดสรรตั้งแต่ 10 ถึง 100 ล้านบาท 

สะสมตั้งแตต่้นปีงบประมาณจนถึงเดือน เมษายน พศศศ 2564 
 

ล าดับ หน่วยงาน
  งบประมาณที ่

ได้รับจดัสรร
ก่อหน้ี ร้อยละการก่อหน้ี ผลการเบิกจา่ยจริง ร้อยละการเบิกจา่ย

1 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 58.29              3.82       6.55               10.29               17.65               

2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 41.35              27.33      66.09             13.90               33.61               

3 กรมการปกครอง 39.47              34.72      87.97             4.73                 11.98               

4 กรมพฒันาทีดิ่น 37.57              9.22       24.54             17.03               45.33               

5 งบกลาง 24.63              0.49       1.99               1.14                 4.63                 

6 สนง.พระพทุธศาสนาแห่งชาติ 19.90              -         -                15.21               76.43               

7 กรมธนารักษ์ 16.30              16.30      100.00           -                  -                  

8 สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 14.24              11.30      79.35             1.97                 13.83               

9 กรมสรรพสามติ 11.62              8.66       74.53             -                  -                  

263.37            111.84    42.46             64.27               24.40               รวม  
 

หน่วยงานที่มีรายจ่ายลงทุน วงเงินตั้งแต่ 10-100 ล้านบาท จ านวน 9 หน่วยงาน รวมผลการเบิกจ่าย 
64.27 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.40 ของงบรายจ่ายลงทุนที่ทั้ง 9 หน่วยงานได้รับจัดสรรในเดือน       
เมษายน 2564  

ที่มา : รายงาน MIS จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

 

หน่วย : ล้านบาท 

หน่วย : ล้านบาท 

ที่มา : รายงาน MIS จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
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เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัด (Economic and Fiscal) รายเดือน 
ตารางท่ี 1 เครื่องชี้ด้านด้านเศรษฐกิจ 

Q1 ก.พ.-64 มี.ค.-64 เม.ย.-64 YTD

เศรษฐกิจด้านอุปทาน : Supply side

ดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรม (%yoy)

(โครงสรา้งสัดส่วน  32.25%)
%yoy 4.69 4.68 28.40 10.19 42.86 18.38

ตัน 318,420.56 11,834.56     3,410.00     1,889.56     19,954.00    31,788.56   

%yoy 1.02 13.09 316.87 29.96 37.85 27.46

ตัน 94,431.70 709.00 0.00 709.00 4,516.00     5225.00

%yoy 54.61 122.12 #DIV/0! #DIV/0! 5921.33 1225.47

ตัน 32,672.09 8,382.91       2,879.50     1,259.53     819.40 9,202.31     

%yoy -47.98 21.50 102.96 4.27 -13.29 17.31

ตัน 13,675.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

%yoy 289.99 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

ตัน 1,005.00 0.00 0.00 0.00 56.30 56.30

%yoy 14.33 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! -85.38 -85.38

ตัว 82,016.00 19,920.00      6,776.00     6,553.00     6,614.00     26,534.00    

%yoy -10.82 -4.62 -2.25 -5.96 -4.08 -4.49

ตัว 1,051,000.00 285,000.00    96,000.00    95,000.00    93,000.00    378,000.00  

%yoy -8.21 2.15 2.13 5.56 6.90 3.28

ตัน 416.14 94.92 35.35 42.98 28.27 123.19

%yoy -4.15 -3.36 -7.92 -0.14 -3.75 -3.45

ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (%yoy)

(โครงสรา้งสัดส่วน  7.04%)
%yoy -3.00 0.21 -0.10 5.60 4.40 1.40

ล้านกิโลวตัต์ 138.52 33.76 10.11 13.33 12.93 46.69

%yoy -5.03 -0.18 -1.65 6.90 4.95 1.19

แหง่/โรง 174.00 173.00 173.00 173.00 175.00 175.00

%yoy 0.00 0.00 0.00 0.00 0.57 0.57

ล้านบาท 2,592.95 2,606.91 2,606.91     2,606.91     2,619.41     2,619.41     

%yoy 4.49 4.68 5.06 4.68 5.18 5.18

ดัชนีผลผลิตภาคบรกิาร (%yoy)

(โครงสรา้งสัดส่วน  60.71%)
%yoy -14.44 -49.32 -61.61 19.46 552.15 -30.45 

คน 427,807.00 45,646.00 12,803.00   12,599.00    4,606.00     50,252.00

%yoy -21.16 -65.13 -65.20 52.79 #DIV/0! -61.61 

คน 157,271.00 21,425.00 4,792.00     13,488.00   9,498.00     30,923.00

%yoy -15.85 -54.96 -68.92 22.34 #DIV/0! -34.99 

ล้านบาท 8.25 2.51 0.83 0.85 0.48 2.99

%yoy -17.17 0.80 0.00 2.41 20.00 3.46

ล้านกิโลวตัต์ 4.09 1.00 0.30 0.46 0.29 1.29

%yoy -19.49 -4.76 -14.29 43.75 123.08 9.32

ลา้นบาท ณ ราคาคงที่ 3,674.04 918.51 306.17 306.17 306.17 1,224.68

%yoy 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ลา้นบาท ณ ราคาคงที่ 3,233.04 808.26 269.42 269.42 269.42 1,077.68

%yoy 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

  ปี 2564

มูลค่าเพ่ิมสาขาการศึกษา

มูลค่าเพ่ิมสาขาค้าปลีก

ปรมิาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรม

จ านวนโรงงานในจงัหวดั

ทนุจดทะเบียนของอุตสาหกรรม

จ านวนนักทอ่งเทีย่ว

จ านวนผู้โดยสารผ่านทา่อากาศยาน

ภาษีมูลค่าเพ่ิมหมวดโรงแรมและภัตตาคาร

ปรมิาณผลผลิตล าไย

ปรมิาณผลผลิตลิ้นจี่

ปรมิาณผลผลิตสุกร

ปรมิาณผลผลิตไก่พ้ืนเมือง

ปรมิาณผลผลิตปลาตะเพียน

ปรมิาณการใช้ไฟฟ้าภาคบรกิาร

ปรมิาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ปรมิาณผลผลิตข้าว

ปรมิาณผลผลิตยางพารา

เครื่องช้ีเศรษฐกิจจงัหวดั หน่วย 2563
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Q1 ก.พ.-64 มี.ค.-64 เม.ย.-64 YTD

เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ : Demand side

ดัชนีการบรโิภคภาคเอกชน (% yoy ) %yoy -17.92 7.03 15.78 3.44 5.86 6.82

ล้านบาท 166.60 58.48 19.80 19.70 9.30 67.78

%yoy -26.13 3.36 4.98 4.45 -1.38 2.68

คัน 1,528.00 575.00 187.00 172.00 137.00 712.00

%yoy -8.12 15.00 49.60 -1.71 10.48 14.10

คัน 7,877.00 2,415.00 741.00 928.00 707.00 3,122.00

%yoy -4.36 9.67 8.81 26.43 127.33 24.23

ล้านกิโลวตัต์ 181.50 37.48 11.03 14.18 16.34 53.82

%yoy 8.32 2.88 1.66 5.27 -2.80 1.09

ดัชนีการลงทนุภาคเอกชน (% yoy ) %yoy 0.39 6.24 7.07 3.48 1.43 6.24

ตารางเมตร 271,904.70 101,642.00 42,043.00    28,897.00   20,711.00    122,353.00

%yoy -1.14 22.29 97.64 24.33 4.35 18.83

คัน 930.00 311.00 99.00 113.00 73.00 384.00

%yoy -9.88 15.19 10.00 31.40 -6.41 10.34

ล้านบาท 14,263.25 14,287.25 14,215.72    14,287.25   14,227.84   14,227.84

%yoy 0.20 1.02 0.70 1.02 1.47 1.47

ดัชนีการใช้จา่ยภาครฐับาล (% yoy ) %yoy 21.75 53.82 62.23 78.35 86.42 62.46

ล้านบาท 2,572.98 608.45 178.65 235.87 213.16 821.61

%yoy 12.09 -7.63 24.24 -23.03 2.43 -5.21 

ล้านบาท 1,866.80 543.39 78.49 415.59 296.41 839.80

%yoy 40.39 813.87 627.43 979.45 445.77 638.16

ดัชนีการค้าชายแดน (% yoy ) %yoy -6.71 9.30 -0.75 -10.80 -1.14 5.82

ล้านบาท 4,081.55 752.45 179.36 256.58 267.13 1,019.58

%yoy 4.87 -20.39 -40.35 -17.41 11.21 -13.99 

ล้านบาท 21,499.84 5,246.69 1,829.13     1,474.90     2,444.22     7,690.91

%yoy -8.63 15.48 6.16 -9.54 -2.32 9.16

ล้านบาท 12,790.70 2,999.57 1,004.25     865.74 1,355.68     4,355.25

%yoy -6.71 9.30 -0.75 -10.80 -1.14 5.82

ด้านรายได้ (Income)

ดัชนีรายได้เกษตรกร (% yoy ) %yoy 7.26 17.39 38.41 50.74 62.14 33.26

ดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรม (% yoy ) %yoy 4.69 4.68 28.40 10.19 42.86 18.38

ดัชนีราคาผลผลิตภาคเกษตรกรรม (% yoy ) %yoy 2.46 12.14 7.80 36.80 13.49 12.57

ด้านการเงิน

ล้านบาท 37,106.23 38,773.77 38,392.44   38,773.77   38,333.00   38,333.00

%yoy 10.90 13.27 13.27 13.27 8.49 8.49

ล้านบาท 47,544.17 47,624.17 47,385.72   47,624.17    47,426.14    47,426.14

%yoy 0.20 1.02 0.70 1.02 1.47 1.47

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ (Stability)

  ดัชนีราคาผู้บรโิภคทัว่ไป 95.75 93.47 93.41 93.59 93.77 93.54

  อัตราเงินเฟ้อ (Inflation Rate) %yoy 2.42 -1.61 -3.71 0.10 1.66 -0.81 

    - หมวดอาหารและเครื่องด่ืม 110.14 107.80 107.80 108.00 108.20 107.95

   อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีก่อน (%YOY) %yoy 9.30 -1.01 -1.37 -1.55 -1.64 -1.01 

    - หมวดอ่ืน ๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องด่ืม 100.21 101.10 101.10 101.60 101.80 101.40

  อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีก่อน (%YOY) %yoy -1.76 -1.17 -0.59 1.40 3.98 -1.17 

  ดัชนีราคาผู้บรโิภคพ้ืนฐาน 103.76 104.37 104.20 104.70 104.80 104.48

  (อัตราเงินเฟ้อพ้ืนฐาน) %yoy 0.54 0.84 0.68 1.16 1.26 0.94

  ดัชนีราคาผู้ผลิต  97.72 99.10 99.30 99.20 99.40 99.18

  (อัตราการเปลี่ยนแปลง) %yoy -1.30 0.24 0.10 1.22 3.22 0.97

คน 243,636 243,065 243,112      243,065      243,092      243,092

รอ้ยละ -0.24 -0.70 -0.92 -0.70 -0.01 -0.01 

2563เครื่องช้ีเศรษฐกิจจงัหวดั หน่วย

ภาษีมูลค่าเพ่ิมหมวดขายส่ง ขายปลีกฯ

รถยนต์น่ังจดทะเบียนใหม่

รถจกัรยานยนต์จดทะเบียนใหม่

ปรมิาณการใช้ไฟฟ้าภาคครวัเรอืน

พ้ืนทีอ่นุญาตก่อสรา้ง (รวม)

รถยนต์เพ่ือการพาณิชยจ์ดทะเบียนใหม่

สินเช่ือเพ่ือการลงทนุ (30% ของสินเช่ือรวม)

รายจา่ยประจ า ภาครฐัส่วนกลาง+ส่วนภูมิภาค

รายจา่ยลงทนุ  ภาครฐัส่วนกลาง+ส่วนภูมิภาค

มูลค่าการส่งออกผ่านด่านศุลกากร

มูลค่าการน าเข้าผ่านด่านศุลกากร

มูลค่าการค้าชายแดนโดยเฉลี่ย

  ปรมิาณเงินฝากรวม

  ปรมิาณสินเช่ือรวม

  การจา้งงาน (Employment) 

  ปี 2564

 
 

หมายเหตุ :   1. สินเชื่อเพือ่การลงทุนค านวณจาก(สินเช่ือทั้งระบบ*30/100) 
   2. YTD คือ ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปีปฏิทินถึงเดือนล่าสุดที่น าเสนอ 
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ตารางที่ 2 เครื่องชี้ด้านการคลัง 

Q1/FY64 Q2/FY64 ก.พ.64 มี.ค.64 เม.ย.64 YTD (FY)

รายได้จัดเก็บ (ลา้นบาท) ล้านบาท 1,724.80 481.61 390.72 133.17 114.79 167.58 1,039.91

%yoy %yoy -13.35 19.94 4.11 5.62 -25.66 -3.28 9.45

  สรรพากรพืน้ท่ีน่าน (ล้านบาท) ล้านบาท 1,404.06 435.00 362.36 124.00 106.41 161.07 958.43

%yoy %yoy -23.62 16.82 5.09 4.67 -25.59 -3.11 8.49

  สรรพสามิตพืน้ท่ีน่าน (ล้านบาท) ล้านบาท 26.62 7.40 8.22 2.08 2.69 1.96 17.58

%yoy %yoy -13.49 -0.27 10.93 -11.86 7.60 73.45 10.15

  ด่านศุลกากรทุ่งชา้ง (ล้านบาท) ล้านบาท 2.61 0.71 0.61 0.24 0.16 0.50 1.82

%yoy %yoy -59.97 -34.26 -24.69 -27.27 -23.81 1150.00 -5.70

  ธนารักษพ์ืน้ท่ีน่าน (ล้านบาท) ล้านบาท 9.00 1.51 3.70 2.25 0.77 0.54 5.75

%yoy %yoy -15.81 -33.48 16.35 106.42 -25.24 -3.57 -4.33

  หน่วยราชการอืน่ๆ (ล้านบาท) ล้านบาท 282.51 36.99 15.83 4.60 4.76 3.51 56.33

%yoy %yoy 170.81 100.92 -16.95 20.10 -38.02 -33.77 31.70

รายได้น าส่งคลัง (ลา้นบาท) ล้านบาท 1,664.61 458.65 372.13 126.98 108.04 160.26 991.04

%yoy %yoy -12.07 19.47 3.67 4.31 -26.11 -2.71 9.20

รายจ่ายเงินงบประมาณรวม (ลา้นบาท) ล้านบาท 4,972.49 1,170.11 1,454.71 344.18 766.49 534.13 3,158.95

%yoy %yoy 16.95 46.88 46.41 65.73 70.35 83.13 51.73

ดุลเงินงบประมาณ (ลา้นบาท) ล้านบาท -3,307.88 -711.46 -1,082.58 -217.20 -658.45 -373.87 -2,167.91

%yoy %yoy 40.25 72.38 70.57 152.73 116.78 194.52 84.61

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เครื่องช้ีภาคการคลัง หน่วย ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563
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