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แหล่งทีมาของเงินทุนและการใช ้ไปของเงินทุน โดยผ่านเครืองมือทางการเงินประเภท
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Oracle
DB2
1 Ms SQL
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*** ไม่ต ้องกรอก
กระทรวง : สํานักนายกรัฐมนตรี
*** ไม่ต ้องกรอก
กรม/หน่วยงานสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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กลุม
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หน่วยงานเจ้าของข้
สังคมแห่งชาติ
อืนๆ
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วิธก
ี ารเก็ บรวบรวมข้
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ขนาดต ัวอย่าง (กรณีการสํารวจ
ระเบียบวิธส
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ความถีในการเก็ บรวบรวมข้อมูล
18.2
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ระเบียบวิธส
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ความถีในการเก็ บรวบรวมข้อมูล
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18.3
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล
วิธก
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