สถิติการเรียกใชในแตละเมนู เรียงตามการใชงานจากมาก - นอย
เว็บไซตกระทรวงการคลัง (www.mof.go.th)
ขอมูล ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2554
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หนา Index
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แผนปฏิบัติราชการ
ศูนยบริการกระทรวงการคลัง
บริการภาครัฐ

ขาราชการประจํา
แถลงขาวกระทรวง
ขาราชการการเมือง
บัญชีอัตราเงินเดือนและคาจาง
ขาวสมัครงาน
ภาพขาวกระทรวง (หนาหลักภาพขาว ไมรวมเปดจากหนาแรก)
ผูบริหารรัฐวิสาหกิจฯ
ขาวประชาสัมพันธ
สรุปขาวเศรษฐกิจประจําวัน
ประกาศ/กฎกระทรวง
ขอมูลการคลัง
ขาวคลังวันนี้จาก นสพ.
รัฐมนตรีวาการ ตั้งแตอดีต-ปจจุบัน
เครื่องราชอิสริยาภรณของไทย
ภาพรวม กระทรวงการคลัง
ประวัติกระทรวงการคลัง
หนังสือเวียนสํานักงานก.พ.
ขาว-บทความ
รวมลิ้งคหนวยงานที่เกี่ยวของฯ
ปลัดกระทรวง พ.ศ.2550-ปจจุบัน
Link
วิสัยทัศนและพันธกิจ
แผนที่ต้งั หนวยงาน
ลิงกที่เกี่ยวของ
ขาวออนไลน
แผนปฏิบัติราชการ
ภาวะเศรษฐกิจ
กฎหมายฯ กระทรวงการคลัง
ขาวการฝกอบรม/สัมมนา (สพบ.)
ขาวประกวดราคา
ฐานขอมูลเศรษฐกิจ
ผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
ขาวสอบราคา
นโยบายการเงิน
สรุปขอมูลเศรษฐกิจรายสัปดาห
ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ฐานขอมูลหนวยงานภาครัฐ
ตราสัญลักษณ กระทรวงการคลัง (MOF LOGO)
จรรยาและคานิยมสรางสรรค กค.
Sitemap
สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง
คูมือประชาชนฯ
คํารับรองการปฏิบัติราชการ
ตลาดการเงิน
ศูนยบริการรวม
ปาฐกถาผูบริหารระดับสูง (หนาหลักของปาฐกถา ไมรวมเปดจากหนาแ
ขาวการฝกอบรมคอมพิวเตอร
การฝกอบรม iT WEBSITE
การติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามแผนงาน
ศูนยวายุภักษฟาใส Call 1689
คนหาราคาประเมินที่ดินฯ
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หนา Index
เกี่ยวกับกระทรวง
ขอมูลการคลังภาครัฐ
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สาระนารู
ศูนยบริการกระทรวงการคลัง
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สถาบันการเงิน
Banner เทศกาล / อาศิรวาท
สถิติการเรียกใช www.mof.go.th
สรุปขอมูลเศรษฐกิจประจําวัน
บริการ 3 กรมภาษี
ขอมูลเศรษฐกิจมหภาค(สศช)
บริการยื่นแบบและชําระภาษี
ดัชนีเศรษฐกิจ (ธปท)
พิธีการศุลกากร
สถิติดานการเกษตร(กษ)
ระบบติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินฯ
ศูนยรับแจง 1359 การเงินนอกระบบ
ศูนยขอมูลขาวสาร สป.กค.
สถิตินักทองเที่ยว(ททท)
ดัชนีอุตสาหกรรม(อก)
เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจ (สสช)
กองทุนรวมวายุภักษ
ศูนยอํานวยการฯ แกไขปญหาหนี้สินภาคประชาชน
ยื่นแบบชําระภาษีสรรพสามิต
ดัชนีตลาดหลักทรัพย(SET)
อัตราดอกเบี้ยรายวัน
การออกตราสารหนี้ภาครัฐ
ศูนยพยากรณเศรษฐกิจ(มกค)
ศูนยประสานงานและบริการขอมูลกรรมการรัฐวิสาหกิจ
ดัชนีการคา (พณ)
ขอมูลพลังงาน (สนพ)
สถิติการขนสง-การสื่อสาร(คค)
e-Catalog กรมธนารักษ
ศูนยราชการใสสะอาด
e-Mof Magazine
ศูนยขอมูลที่ปรึกษาไทยฯ
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