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1. กระทรวง :

กระทรวงการคล ัง

###
2. กรม :
3. สาขาสถิตท
ิ างการ

สําน ักงานเศรษฐกิจการคล ัง
19. การคลัง

ื
ชอสถิ
ตท
ิ างการ

ฐานะการคลังรัฐบาลตามระบบ GFS

รายการสถิตท
ิ างการ

Details of Transactions in Assets and Liabilities by
ิ ทรัพย์และ
Type - General Government (ธุรกรรมในสน
ิ ของภาครัฐบาลจําแนกตามประเภทตราสาร)
หนีสน

ื
ชอรายการสถิ
ติ
ทางการ
ภาษาอ ังกฤษ (ถ้ามี)
*** ไม่ทราบเว ้นว่าง

สถานะความเป็นต ัวชวี ัด SDGs

0 - ไม่เป็ นตัวชีวัด SDGs 1 - เป็ นตัวชีวัด SDGs

สถานะความเป็นต ัวชวี ัดสถาบ ัน IMD

0 - ไม่เป็ นตัวชีวัดสถาบัน IMD 1 - เป็ นตัวชีวัดสถาบัน IMD

*** ไม่ทราบเว ้นว่าง

ตัวเลข
4. ล ักษณะข้อมูลสถิตท
ิ างการ
4.1 กรณีเป็นข้อความ ระบุเอกสาร / กฏหมาย / นโยบาย ฯลฯ ทีสน ับสนุนสถิตท
ิ างการ

รัฐบาล (Budgetary) กองทุนนอกงบประมาณ
5. การจ ัดจําแนกข้อมูลสถิตท
ิ างการ
(Extra-budgetary) การหักล ้างของรัฐบาล
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ิ ทรัพย์และหนีสน
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1. ธุรกรรมในสน
2.
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7. ระด ับการนําเสนอ (ถ ้ามี บันทึก 1, ถ ้าไม่ม ี บันทึก 0 หรือเว ้นว่าง) ตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ
1 ประเทศ
ภาค
จังหวัด
อําเภอ
ตําบล
เขตการปกครอง
อืนๆ
(ระบุ)
8. ความถีในการเผยแพร่ขอ
้ มูล (ถ ้ามี บันทึก 1, ถ ้าไม่ม ี บันทึก 0 หรือเว ้นว่าง) ตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ
ั
ั ดาห์
รายชวโมง
รายวัน
รายสป
รายเดือน
รายไตรมาส
ราย 6 เดือน
1 รายปี
ราย 2 ปี
ราย 3 ปี
ราย 5 ปี
ราย 10 ปี
อืนๆ
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9. หน่วยน ับ (Unit of Measure ล ้านบาท
10. วิธก
ี ารเผยแพร่ (ถ ้ามี บันทึก 1, ถ ้าไม่ม ี บันทึก 0 หรือเว ้นว่าง) ตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ
ิ ชอ)
ื มพ์
เอกสาร/รายงาน/ส
(ระบุงพิ
http://www.fpo.go.th/main/Statistic1 เว็บไซต์/URL ทีเข ้าถึ(ระบุ
งข ้อมูURL)
ลได ้โดยตรง
Database.aspx
อืนๆ
(ระบุ)
11. ภาษาทีใชใ้ นการเผยแพร่ (ถ ้ามี บันทึก 1, ถ ้าไม่ม ี บันทึก 0 หรือเว ้นว่าง) ตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ
ไทย
1 อังกฤษ
12. แนวคิดและคําจําก ัดความ
Presents details of general government transaction in financial assets and
liabilities (by Type). Subsectors are shown separately.
13. วิธก
ี ารคํานวณ (ถ ้ามี)

14. ปี เริมต้นทีมีการจ ัดทําข้อมูลสถิตท
ิ 2556
างการ
15. รูปแบบการจ ัดเก็บข้อมูลสถิตท
ิ างการ (ถ ้ามี บันทึก 1, ถ ้าไม่ม ี บันทึก 0 หรือเว ้นว่าง) ตอบได้มากกว่า
.doc .docx 1 .xls .xlsx
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.pdf
.txt
อืนๆ
(ระบุ)
16. ประเภทฐานข้อมูลทีจ ัดเก็บข้อมูลสถิตท
ิ างการ (ถ ้ามี บันทึก 1, ถ ้าไม่ม ี บันทึก 0 หรือเว ้นว่าง) ตอบได้มากกว่า
Oracle
DB2
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อืนๆ
(ระบุ)
17. หน่วยงานร ับผิดชอบผลิต/จ ัดทําข้อมูลสถิตท
ิ างการ
*** ไม่ต ้องกรอก
กระทรวง : กระทรวงการคลัง
*** ไม่ต ้องกรอก
กรม/หน่วยงานสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
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กลุม
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ตําแหน่ง : เศรษฐกรชํานาญการ
ั ท์ : 0 2273 9020 ต่อ 3595
โทรศพ
pailin@fpo.go.th
E-mail Address
:
18. แหล่งทีมาของข้อมูลทีนํามาใชใ้ นการจ ัดทําสถิตท
ิ างการ (สามารถเพิมข้อย่อยได้)
ผลการเบิกจ่ายของรัฐบาลตามระบบ GFS
18.1
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล
อืนๆ
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รายเดื
อล
น
ความถีในการเก็บรวบรวมข้
อมู
18.2

ระบุ (อืนๆ

Government Debt Classification FY

ระบบ GFMIS

Metadata : คําอธิบายข้อมูลสถิตท
ิ างการ
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล
รายงาน
วิธก
ี ารเก็บรวบรวมข้
อมูล

สํานักงานบริหารหนีสาธารณะ
ระบุ (อืนๆ
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อล
น
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18.3
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล
วิธก
ี ารเก็บรวบรวมข้อมูล

ระบุ (อืนๆ

ขนาดต ัวอย่าง (กรณีการสํารวจ
ระเบียบวิธส
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ระบุ (อืนๆ

19. หมายเหตุ
ื ค ้นข ้อมูลของสํานักงานเศรฐกิจการคลัง
Metadata ได ้จากการสบ

