คาอธิบายข้อมูล
รหัสของตาราง
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ชื่อตาราง

ค่าใช้จา่ ยรัฐบาล จาแนกตามลักษณะเศรษฐกิจ

ความถีข
่ องข้อมูล
ความล่าช้าและ
กาหนดเวลาเผยแพร่

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

หลักวิธีทางสถิติ
 หลักการ นิยาม
และการจัดกลุม
่
 ความครอบคลุม
 การบันทึกข้อมูล
และมาตรฐานบัญชีที่
เกีย่ วข้อง
 ลักษณะของข้อมูล
และวิธีการจัดเก็บ
 วิธีประมวลผลข้อมูล

สถิตค
ิ า่ ใช้จา่ ยรัฐบาล จาแนกตามลักษณะเศรษฐกิจ เป็ นตัวเลขแสดงถึงความเคลือ
่ นไหวของค่าใช้จา่ ยรัฐบาล โดย
ระบุประเภทของค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึ้นสาหรับกิจกรรมนัน
้ ๆ ภายในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง
ข้อมูลค่าใช้จา่ ยรัฐบาล จาแนกตามลักษณะเศรษฐกิจ ประกอบด้วย
21 ค่าตอบแทนแรงงานให้แก่ลูกจ้าง ได้แก่ ค่าจ้างและเงินเดือน และเงินสมทบประกันสังคม
22 การใช้สน
ิ ค้าและบริการ เป็ นค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดจากการดาเนินงานทั่วไป
23 การบริโภคสินค้าทุน เป็ นการลดลงในมูลค่าระหว่างปี บัญชีของสินทรัพย์ถาวรทีเ่ กิดจากการเสือ
่ มค่าทางกายภาพ
ความล้าสมัย หรือความเสียหายทีเ่ กิดจากอุบตั เิ หตุท่วั ไป การประมาณการณ์ การบริโภคสินค้าทุนเกีย่ วโยงกับ
สินทรัพย์ถาวรทัง้ หมดทัง้ ทีม
่ ต
ี วั ตนและไม่มต
ี วั ตน
้ จากหน่ วยงานรัฐบาลกูย้ ืมเงินทุนจากหน่ วยงานอืน
24 ดอกเบีย้ เป็ นเงินทีจ่ า่ ยออกไป เกิดขึน
่ ๆ ดอกเบีย้ จ่ายจะแบ่ง
ออกเป็ นดอกเบีย้ จ่ายให้ผม
ู้ ีถน
ิ่ ทีอ
่ ยูต
่ า่ งประเทศ (241) ดอกเบีย้ จ่ายให้ผม
ู้ ีถน
ิ่ ทีอ
่ ยูใ่ นประเทศ ยกเว้นภาครัฐบาล
(242) และ ดอกเบีย้ จ่ายให้หน่ วยงานรัฐบาลอืน
่ ๆ (243)
25 เงินอุดหนุน เป็ นค่าใช้จา่ ยทีห
่ น่ วยงานรัฐบาลจ่ายให้วิสาหกิจโดยไม่มีสงิ่ แลกเปลีย่ น เงินอุดหนุนจาแนกออกตาม
ผูร้ บั ซึง่ จาแนกได้ออกเป็ น 2 ประเภท คือ เงินอุดหนุนจ่ายให้กบ
ั รัฐวิสาหกิจ (251) และ เงินอุดหนุนจ่ายให้กบ
ั
สถาบันเอกชน (252)
26 เงินช่วยเหลือ เป็ นเงินโอนทีเ่ ป็ นทัง้ รายจ่ายประจาและรายจ่ายลงทุนโดยไม่มข
ี อ
้ ผูกมัด จากหน่ วยงานหนึ่งให้กบั
อีกหน่ วยงานหนึ่งของรัฐบาล หรือให้กบ
ั องค์กรระหว่างประเทศ เงินช่วยเหลือ จาแนกออกตามประเภทของหน่ วยงาน
ทีร่ บ
ั เงินช่วยเหลือ แล้วจึงจาแนกออกเป็ นรายจ่ายประจาและรายจ่ายลงทุน ตามระบบ GFS ผูร้ บ
ั เงินช่วยเหลือแบ่ง
ออกเป็ น 3 ประเภท ได้แก่ เงินช่วยเหลือแก่รฐั บาลต่างประเทศ (261) เงินช่วยเหลือแก่องค์กรระหว่างประเทศ
(262) และเงินช่วยเหลือแก่หน่ วยงานอืน
่ ๆ ของภาครัฐบาล (263)
27 เงินสังคมสงเคราะห์ จัดเป็ นเงินโอนในรูปของเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสดให้ประชาชนกลุ่มใดกลุ่มหนึง่ หรือ
ทัง้ หมด เพือ
่ ป้ องกันความเสีย่ งทางสังคม เงินสังคมสังเคราะห์ จาแนกออกตามประเภทของโครงการทีด
่ าเนินการ
ได้แก่ เงินสังคมสงเคราะห์จากประกันสังคม (271) เงินสังคมสงเคราะห์เพือ
่ การช่วยเหลือทางสังคม(272) และเงิน
สังคมสงเคราะห์สาหรับลูกจ้างของรัฐบาล (273)
28 ค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ประกอบด้วย ค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ จานวนหนึ่ง และเงินโอนอืน
่ ๆ ทีม
่ ไี ว้รองรับวัตถุประสงค์ทแ
ี่ ตกต่าง
กัน รวมทัง้ ค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ทีม
่ ไิ ด้จาแนกไว้ทีใ่ ด
ค่าใช้จา่ ยรัฐบาล จาแนกตามลักษณะเศรษฐกิจ ครอบคลุมเฉพาะธุรกรรมของรัฐบาลกลางเท่านัน
้ เป็ นค่าใช้จา่ ยทีร่ วม
ค่าใช้จา่ ยปี ปัจจุบน
ั และค่าใช้จา่ ยปี ก่อน ไม่นบ
ั รวมรายจ่ายการถือครองสินทรัพย์ทม
ี่ ใิ ช่ทางการเงิน และรายจ่ายการ
ถือครองสินทรัพย์ทางการเงิน ซึง่ ถูกแยกออกมาจากค่าใช้จา่ ยไปปรากฏอยูใ่ นงบกระแสเงินสด และไม่นบ
ั รวมการ
ชาระคืนต้นเงินกู้ และรายจ่ายเพือ
่ ชดใช้เงินคงคลัง
วิธีการจัดเก็บข้อมูล เนือ
่ งจากการจัดเก็บข้อมูลเป็ นการจัดเก็บตามเกณฑ์เงินสด ดังนัน
้ ข้อมูลจึงครอบคลุมเฉพาะ
ธุรกรรมของรัฐบาลทีเ่ ป็ นตัวเงินเท่านัน
้ จะไม่รวมธุรกรรมหรือกิจกรรมใด ๆ ทีไ่ ม่ได้อยูใ่ นรูปของตัวเงิน
ข้อมูลค่าใช้จา่ ยรัฐบาล จาแนกตามลักษณะเศรษฐกิจ ได้รบ
ั ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ผ่านระบบ
GFMIS และสานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ซึง่ เก็บโดยใช้เกณฑ์เงินสด โดยได้รบ
ั ข้อมูลเป็ นราย
เดือน ส่วนข้อมูลการกูย้ ืมเงินกูใ้ นประเทศและการชาระคืนเงินกูต
้ า่ งประเทศ ใช้ขอ
้ มูลจากสานักบริหารหนี้ สาธารณะ
วิธีประมวลผลข้อมูล นาข้อมูลค่าใช้จา่ ยรัฐบาล ทีไ่ ด้รบ
ั จากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ผ่านระบบ GFMIS มา
จาแนกลักษณะเศรษฐกิจ ตามคูม
่ ือ GFS ฉบับปี 2001

แหล่งทีม
่ าของข้อมูล

1. ธนาคารแห่งประเทศไทย
2. กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
3. สานักบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
4. สานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
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คาอธิบายข้อมูล
สือ่ ทีใ่ ช้ในการ
เผยแพร่

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

การปรับปรุงข้อมูล

ปรับตามข้อมูลจริง เมือ
่ แหล่งข้อมูลมีการแก้ไข (ไม่สามารถระบุเวลาได้)
ทีมสถิตก
ิ ารเงินการคลัง 1-2
ฝ่ ายเศรษฐกิจมหภาค
โทร 0-2283-6880
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