
1

ระบบบริหารการเงินการคลงัภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส

ระบบบริหารการเงินการคลงัภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส

GOVERNMENT   FISCAL   MANAGEMENT  INFORMATION   SYSTEM

(GFMIS)

สํานักกํากับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส
กรมบัญชีกลาง



  ขอบเขตเนื้อหาการบรรยาย
ความหมาย GFMIS

ระบบ SAP

ระบบ GFMIS

การปฏิบัติงานตามระบบ GFMIS

- สิทธิการใชงานในระบบ GFMIS

  -  ระบบงบประมาณ

  -  ระบบจัดซื้อจัดจาง

  -  ระบบเบิกจาย

  -  ระบบสินทรัพยถาวร

  -  ระบบการรับและนําสงเงิน

  -  ระบบบัญชีแยกประเภท

ขอมูลในระบบ GFMIS

รายงานในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
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หลักการบริหาร

การเงินการคลัง

การบริหารการเงินการคลัง

ของสวนราชการ

1. การบริหารการเงินการคลังของสวนราชการ

1.1 ระบบงบประมาณ

1.2 ระบบการเงิน

1.3 ระบบจดัซื้อ/จาง

1.4 ระบบบญัชี

2. การบริหารการเงินการคลังภาครัฐดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกส (GFMIS)

2.1 การปฏิบัติงานตามระบบ GFMIS

2.2 ภาพรวม GFMIS
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หลักบริหารการเงินการคลัง



มารูจัก GFMIS กันเถอะ

G Government

F Fiscal

M Management

I Information

S System

เปน เครื่องมือ  ในการเพิ่มประสิทธิภาพ

การ  บริหารงานการคลัง  ภาครัฐ และ

สามารถใชเปน  ขอมูลในการตดัสนิใจ

เกี่ยวกับนโยบายการคลัง ( ซึ่งเปนนโยบายทาง

เศรษฐกิจที่รัฐบาลใชเปนเครื่องมือในการกระตุน

เศรษฐกิจ และรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของ

ประเทศ ) ไดอยางทันทวงที

ความหมาย GFMIS

ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ

แบบอิเล็กทรอนิกส
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7  พฤศจิกายน 2549

1 ตุลาคม 2547 - 6 พฤศจิกายน 2549

การบริหารการเงินการคลังภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)

5



1. มีระบบการวางแผน และการบริหารงบประมาณ

2. มีระบบขอมูลการจัดซื้อจัดจาง

3. มีระบบการรับเงินและนําเงินสงคลัง 

4. มีระบบการเบิกจายเงินจากคลัง

5. มีระบบบัญชีแบบเกณฑคงคาง        

6. มีระบบฐานขอมูลหลักเพื่อใชกํากับติดตามและประเมินผล   

7. มีระบบงานและระบบเครือขายในรูปแบบรวมศูนย

เปาหมายสําคัญ
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Environment

แยกเปนสวนๆ เชื่อมโยงบูรณาการ

Processes Skills

บันทึกขอมูล วิเคราะหขอมูล
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< เปนโปรแกรมสําเร็จรูปที่กําหนดใหระบบงานมีความเชื่อมตอในฐานขอมูล

เดียวกัน (ของประเทศเยอรมนี)

< การบันทึกรายการเปนแบบ Online  Real Time สามารถตรวจสอบ ติดตามสถานะ

ของขอมูล และรายงานไดโดยไมตองรอใหปดบัญชี

< การตรวจสอบหรือวิเคราะหขอมลูสามารถทําไดทั้งบนหนาจอ หรือจากการพิมพ

< มีความยืดหยุนในการปรับระบบใหเหมาะสมกับความตองการของหนวยงาน

< ขั้นตอนการทํางานของทุกระบบเปนมาตรฐานเดียวกัน

System

Applications

Products in Data Processing
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SAP Component

IT เปนผูดูแล

User เปนผูบันทึก
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หนวยงาน/หนาที่ความรับผิดชอบ

User

IT

Designer

Trainer

Helper

จัดทํายุทธศาสตร แผนแมบทและแผนปฏิบัติการดาน  ICT
รวมออกแบบระบบงาน
 กํากับดูแล/ดําเนินการทดสอบ
 กํากับดูแล/ดําเนินการพัฒนา Authorization Configuration, Function Configuration และ Customized Program
สนับสนุนการฝกอบรม
 กํากับดูแล/ดําเนินการงานปฏิบัติการศูนยคอมพิวเตอร ดาน Hardware Software Network และ Security

 กําหนดและกลั่นกรองความตองการ

 ออกแบบระบบงาน

 ดําเนินการทํา UAT

กํากับและอนุมัติการ Transport  Authorization Configuration Function Configuration และ Customized

Program ไปที่ Production System

 จัดฝกอบรมการปฎิบัติงาน GFMIS ที่มีการพัฒนาใหม (New Function  Training) ใหกับ Trainer

แกไขปญหาและใหคําปรึกษาแกผูใชงาน

จัดฝกอบรมการปฏิบัติงาน GFMIS ที่ใชอยูปจจุบัน (Refresh Training)

 จัดฝกอบรมการปฏิบัติงาน GFMIS ที่มีการพัฒนาใหม (New Function Training) ใหแกผูใชงาน 

บันทึกขอมูล  Master Data และ Transaction Data

เรียกใชขอมูล

ลงทะเบียนผูใชงาน

สราง User ID
Registrar

สป. กค.

บก.

หนวยงาน
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 การปฏิบัติงานตามระบบ GFMIS

อุปกรณที่ไดรับ

เครื่อง GFMIS Terminal  Smart Reader (ที่อานบัตร Smart Card) บัตร GFMIS Smart Card

1. หนวยงานที่มีเครื่อง GFMIS Terminal

วิธีการใชงาน



การเขาใชงานในระบบ GFMIS (GFMIS Smart Card)



การเขาใชงานในระบบ GFMIS (GFMIS Smart Card)



การเขาใชงานในระบบ GFMIS (GFMIS Smart Card)



การเขาใชงานในระบบ GFMIS (GFMIS Smart Card)



1) บันทึกผานเครือขาย Internet

2) บันทึกผานเครือขาย Intranet

- ใช User name และ Password 

16
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Token Key  (1หนวยเบิกจาย)

1.  บันทึกขอมูล                        สีขาว

2.  อนุมัติขอเบิก (P1)      สีฟา

3.  อนุมัติจายเงิน (P2)      สีสม

4.  อนุมัตินําสงแทนกัน (P3)   สีเขียว

อุปกรณที่ไดรับ คือ GFMIS Token Key  4  ตัว 

การปฏิบัติงานตามระบบ GFMIS
2. หนวยงานที่ไมมีเครื่อง GFMIS Terminal  ปฏิบัติงานบนระบบ Web Online

3. หนวยงานที่บันทึกผานทางระบบ Interface (ใชเครื่อง GFMIS Terminal) 



“เพียง 3 ขั้นตอนงายๆ ทานก็สามารถเขาใชระบบ GFMIS ไดอยางปลอดภัยผานเครอืขาย Internet”
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วิธีการใชงาน GFMIS Token Key  (การเชื่อมโยงระบบ GFMIS ดวย GFMIS Token Key) 

การปฏิบัติงานตามระบบ GFMIS
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การปฏิบัติงานตามระบบ GFMIS
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การปฏิบัติงานตามระบบ GFMIS



ระบบ Web Online
การบันทึก

(10)

อนุมัติขอเบิก 

(01)

อนุมัติขอจาย 

(02)

อนุมัตินําสง

แทนกัน (03)

ระบบจัดซื้อจัดจาง

ระบบงบประมาณ

ระบบรับและนําสงเงิน

ระบบเบิกจาย

ระบบบัญชีแยกประเภท

ระบบสินทรัพย

ขั้นตอนการใชงานระบบ Web Online

20
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บันทึกใบสั่งชื้อ/จาง  บันทึกตรวจรับ

บันทึกเอกสารสํารองเงิน  ตส.สถานะเงิน งปม.

บันทึกจัดเก็บและนําสงรายได

กรณีบันทึกนําสงรายไดแทนหนวยงานอื่นตองมีการ

อนุมัตินําสงแทนกันดวย  ใช TK เขียว

บันทึกการขอเบิกเงิน ใช TK ฟา ใช TK สม

บันทึกรายการบัญชี / ปรับปรุงบัญชี

บันทึกสรางสินทรัพย / ลางสินทรัพย



กระบวนงานในระบบ  GFMIS 

BIS

ของ สงป.
DPIS

ของ สกพ.

e-Procurement 
ของกรมบัญชีกลาง
(e-catalog,e-shopping list 
e-Auction)

e-Payroll , e-Pension
ของกรมบัญชีกลาง

AFMIS

ของสวนราชการ

Operating System   SAP  R/3 (GFMIS) 

MIS
(ระบบสารสนเทศ)

MIS - BW SEM

PO

ระบบจัดซื้อจัดจางFM

ระบบ

งบประมาณ HR

ระบบทรัพยากรบุคคล

CO

ระบบตนทุน

FI

ระบบการเงินและบัญชี

ประกอบดวย

RP ระบบรับและนําสงเงิน

AP ระบบเบิกจาย

FA ระบบสินทรัพยถาวร

GL ระบบบัญชีแยกประเภท

CM  ระบบบริหารเงินสด
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ระบบ GFMIS 

1. ระบบขอมูลดานปฏิบัติการ
Software SAP R/3

2. ระบบขอมูลดานการบริหาร 
Business Warehouse

FM : ระบบบริหารงบประมาณ

AP : ระบบการเบิกจายเงิน

PO : ระบบจัดซื้อจัดจาง

FI : ระบบการเงินและบัญชี

CO : ระบบตนทุน

HR: ระบบบริหารบุคคล

RP : ระบบรับและนําสงเงิน

GL : ระบบบัญชีแยกประเภท

FA : ระบบสินทรัพย
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MIS EIS



FM : Fund Management System 
ระบบบริหารงบประมาณ

FI : Financial Accounting System 
ระบบการเงินและบัญชี

HR : Human Resource Management System
ระบบทรัพยากรบุคคล

CO : Controlling System 
ระบบบัญชีตนทุน

PO: Purchasing Order System 
ระบบจัดซื้อจัดจาง
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กระบวนงานในระบบ  GFMIS 



  RP: Receipt  Process System
ระบบรับและนําสงเงิน

   AP : Account Payable System
ระบบการเบิกจายเงิน

   FA : Fixed Asset Management System
ระบบสินทรัพยถาวร 

 GL : General Ledger System
ระบบบัญชแียกประเภท

 CM: Cash Management System   
ระบบบริหารเงินสด 24

กระบวนงานในระบบ  GFMIS 



2. ระบบการบริหาร
งบประมาณ เบิกจาย

แบบอิเล็กทรอนิกส และ
บันทึกบัญชีแบบเกณฑคงคาง

ระบบขอมูลการบริหาร
ดานการเงิน การคลัง
การงบประมาณ ภาครัฐ

(GFMIS)

1. ระบบการ
วางแผน
และจัดทํา
งบประมาณ

3.ระบบการติดตาม
การใชจายงบประมาณ
และผลผลิต

GFMIS

การบริหารงบประมาณ
•การทําแผนปฏิบัติงาน/
  แผนการใชจายงบประมาณ
•การจัดสรรงบประมาณ
•การโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ
•การตรวจสอบงบประมาณในระบบ
  โดยอัตโนมัติ เมื่อบันทึกรายการเบิกจาย
•การบันทึกบัญชีแบบเกณฑคงคาง

BIS

การวางแผนและ
จัดทํางบประมาณ
•ยุทธศาสตรกระทรวง
  และหนวยงาน  : Function
•ยุทธศาสตรที่ไดรับ
  มอบหมาย  :  Agenda 
•ยุทธศาสตรพื้นที่ 
 (กลุมจังหวัด จังหวัด 
 ภารกิจตางประเทศ)  : Area 

ภาพรวม
ระบบงบประมาณ

EvMIS

GFMIS

ติดตามการใชจาย
งบประมาณและผลผลิต
เฉพาะตัวชี้วัดที่เปนตนทุน

ติดตามการใชจาย
งบประมาณและผลผลิต
ตัวชี้วัดที่เปนคุณภาพ 
เวลา และปริมาณ
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พรบ.งบประมาณรายจายประจําป

สวนราชการและรัฐวิสาหกิจ
จัดทํารายละเอียดคําของบประมาณและ

ประมาณการรายได สงใหสํานักงบประมาณ

1

สํานักงบประมาณ
   พิจารณาและจัดทํารายละเอียด   

งบประมาณรายจายประจําปฯ

2

BIS
3

คณะรัฐมนตรี  
ใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปฯ และ

นําเสนอรัฐสภา

BIS

4
รัฐสภา  

ใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปฯ

พรบ.งบประมาณรายจายประจําป

BIS

5

FM

26

Fund Management System 
ระบบบริหารงบประมาณ
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สวนราชการ
จัดสรรงบประมาณที่ไดรับใหหนวยเบิกจาย 

ในสวนกลางและภูมิภาค/จังหวัด

2

การโอน/เปลีย่นแปลงงบประมาณ

สํานักงบประมาณ
พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินงวด

ใหสวนราชการ

1

สวนราชการ
สวนราชการสวนกลางและในภูมิภาคบันทึกขอ

เบิกหรือบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจางในระบบ โดย

ระบบจะตรวจสอบงบประมาณใหอัตโนมัติ

3
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โครงสรางการเก็บขอมูล

รหัสแหลงของเงิน

Fund 

รหัสบัญชีงบประมาณ

Commitment Items

รหัสงบประมาณ

FUND Center

รหัสกิจกรรมหลัก

Functional Area

รหัสหนวยรับงบประมาณ

Funded Program

รหัสที่แสดงแหลงที่มาของเงินทุน

รหัสที่สอดคลองกับรหัสบัญชีแยกประเภท

รหัสที่แสดงมูลคางบประมาณ

แยกตามหนวยงาน งาน/โครงการ

รหัสมูลคางบประมาณแยกตามพื้นที่

รหัสหนวยรับประมาณ 10 หลัก 28



ใชแสดงแหลงที่มาของเงินทุน มี 3 ประเภท

แสดง ปงบประมาณ

1: เงินในงบประมาณ

แสดง งบรายจาย 

แสดง หมวดรายจาย
(สําหรับเงินในงบฯ)

0: งบกลาง
1: งบสวนราชการ
9: รายการอื่น

YY A B C DD
1. เงินในงบประมาณ

1: งบบุคลากร
2: งบดําเนินงาน
3: งบลงทุน
4: งบอุดหนุน
5: งบรายจายอื่น

รหัสแหลงของเงิน (Fund)
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XXXXX BPOPP Z ZZ Z ZZ

ประเภทรายการ
0 – งบประจํา
1 – ครุภัณฑ
2 – ที่ดิน
3 – อาคาร
4 – สิ่งกอสราง
5 – อุดหนุนทั่วไป
6 – อุดหนุนเฉพาะกิจ
7 – รายจายอื่น

1 – ครุภัณฑ < 1 ล.
     อาคาร, สิ่งกอสราง <= 10 ล.
2 – ครุภัณฑ > 1 ล.
     อาคาร, สิ่งกอสราง >= 10 ล.

Running No.

รหัสหนวยงาน
รหัสผลผลิต/
โครงการ

รหัสแผนงาน/
แผนงบประมาณ

รหัสงบประมาณ (Fund Center)

งบประมาณเบิกแทนกัน
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กรณีเงินนอกงบประมาณ 

การบันทึกคาใชจายหรือ PO ใหระบุ

รหัสกิจกรรมหลัก 5 หลัก

P XX  00

ตัวอยาง  P1000   สวนกลาง

P5000    เชียงใหม

กรณีเงินงบประมาณ 

การบันทึกคาใชจายหรือ PO ใหระบุ

รหัสกิจกรรมหลัก 14 หลัก

XXXXX BBBB XXXXX

ตัวอยาง  700111200D6793

               พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

รหัสอําเภอ
(สําหรับอนาคต)

รหัสจังหวัด

รหัสหนวยงาน

รหัสพื้นที่

กิจกรรมหลัก
ตาม สงป.

รหัสกิจกรรมหลัก (Functional Area)
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AAAAA PPPP 99999 = 14 หลัก

หลักที่ 10-15 กิจกรรมเบิกแทนหนวยงานอื่น

หลักที่ 6-10 รหัสจังหวัด

หลักที่ 1-5 รหัสหนวยงานผูเบิกแทน

รหัสกิจกรรมหลักเบิกแทนกัน



รหัสบัญชีงบประมาณ 

(Commitment Item)

รหัสหนวยรับงบประมาณ 

(Funded Program)

เปนรหัสที่สอดคลองกบัรหสับัญชีแยกประเภท (GL)
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แสดง ปงบประมาณ

2: เงินนอกงบประมาณใน TR1

1: เงินกู
2: เงินใหกู
3: เงินใหยืม
4 : เงินทดรอง
5 : เงินคงคลังอื่น
6 : เงินฝากคลัง
7 : งบอุดหนุนใน TR1
8 : เงินทดรองโครงการเงินกู

YY A B 000
2. เงินนอกงบประมาณในบัญชีเงินคงคลังที่ 1

รหัสแหลงของเงิน (Fund)
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แสดง ปงบประมาณ

3: เงินนอกงบประมาณนอก TR1

1 :  รายไดอื่น
2 :  เงินกู
3 :  ทรัพยสินชวยราชการ
4 : เงินชวยเหลือจากตางประเทศ
5 : งบอุดหนุน
6 : เงินทดรอง
7 : เงินยืม
8  :  เงินนอกงบจายจากเงินฝากคลัง
9 :  เงินรับฝาก-เบิกแทน

YY A B 000
3. เงินนอกงบประมาณนอกบัญชีเงินคงคลังที่ 1

รหัสแหลงของเงิน (Fund)
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36

สํานักงบประมาณ หนวยงานเจาของ
งบประมาณ

กรมบัญชีกลาง หนวยงานผูเบิกแทน

ออกงวดตาม พ.ร.บ. 
งบประมาณประจําป

1.สรางขอมูลหลักรายการ
เบิกแทน 

ZSUB_AG_MASTER

(เลขที่เอกสารเบิกแทน)

3. สรางรหัสงบประมาณเบิก
แทน โดยอางอิงเลขที่
เอกสารเบิกแทน ใน
ขั้นตอนที่ 1.

ZSUB_CGD_CREATEFCTR

(รหัสงบประมาณ 16 หลัก

เพื่อนําไปใชเบิกแทน )

5. ตรวจสอบการไดรับ
งบประมาณเบิกแทน
รายงานขอมูลหลัก
รายการเบิกแทน
ZSUB_AG_RPT_0001

2. ตรวจสอบการสรางขอมูล
หลักรายการเบิกแทนที่
รายงานขอมูลหลักรายการ
เบิกแทน 
ZSUB_AG_RPT_0001

6. จัดสรรเงินงบประมาณ
เบิกแทนไปยังหนวย
เบิกจายในสวนภูมิภาค 
ZFMBB_TRN

4. จัดสรรงบประมาณเบิก
แทนใหหนวยงานผูเบิก
แทน โดยอางอิงเอกสาร
เบิกแทน ในขั้นตอนที่ 1

ZSUB_CGD_TRAN

(เลขจัดสรรเบิกแทน 8 หลัก)

7. ดําเนินการตางๆเสมือน
เปน

งบประมาณของหนวยงาน
ตนเอง

งบประมาณเบิกแทนกัน
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หนวยงานเจาของงบประมาณ กรมบัญชีกลาง หนวยงานผูเบิกแทน

1. แจงขอมูลการคืนงบ

เบิกแทนใหเจาของงบประมาณ

3. ตรวจสอบการสรางขอมูลหลัก
รายการเบิกแทนที่รายงาน
ขอมูลหลักรายการเบิกแทน 
ZSUB_AG_RPT_0001

4. ยายงบประมาณเบิกแทน

    คืนใหหนวยงานเจาของ

   โดยอางอิงเอกสารเบิกแทน

   ขั้นตอนที่ 2 

ZSUB_CGD_TRAN

(เลขที่จัดสรรเบิกแทน 8 หลัก )

2. สรางขอมูลหลักรายการ

เบิกแทนประเภท (9200) 
ZSUB_AG_MASTER

(เลขที่เอกสารเบิกแทน)

5. ตรวจสอบการสรางขอมูลหลัก
รายการเบิกแทนที่รายงาน
ขอมูลหลักรายการเบิกแทน 
ZSUB_AG_RPT_0001

งบประมาณเบิกแทนกัน
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สวนราชการสร า ง เอกสาร

สํารองเงิน  ประเภทเอกสาร 

CF, CX,CK ( แ ห ล ง เ งิ น  ป

ปจจุบัน) และ List เอกสาร

สํารองเงิน (แหลงเงินต่ํากวาป
ปจจุบัน) เพื่อขอกันเงินและขอ
ขยาย ฯ ในระบบ 

30 กันยายน กรมบัญชีกลาง 

ดําเนินการบล็อกเอกสารสํารอง

เงินและ PO ทุกรายการใน

ระบบ GFMIS

กรม บัญชี กล า ง พิ จ ารณา  

อนุมัติเอกสารสํารองเงินและ 

PO ที่อนุมัติใหกันเงินไวเบิก

เหลื่อมปและขยายเงินกันไว

เบิกเหลื่อมป

ส ว น ร า ช ก า ร ต ร ว จ ส อบ

เอกสารสํารองเงิน และPO ที่
ไดรับอนุมัติใหกันเงินไวเบิก

เหลื่อมปและขยายเงินกันไว

เบิกเหลื่อมปจากรายงานใน

ระบบ

กระบวนการกันเงนิไวเบกิเหลื่อมปและการขยายเงนิกันไวเบกิเหลื่อมป 

รอบเดือนกันยายน

ผูมี อํานาจของสวนราชการ

ยืนยันเอกสารสํารองเงินที่ขอ

กันเงินไวเบิกเหลื่อมปและขอ

ขยายเงินกันไวเบิกเหลื่อมปใน

ระบบ GFMIS สงให

กรมบัญชีกลาง

สวนราชการเบิกจายเงินหรือ

ก อห นี้ ผูก พันจาก เอกสาร

สํารองเงินที่ไดรับอนุมัติให

กันเงินไว เบิกเหลื่อมปและ

ขยายเงินกันไวเบิกเหลื่อมป

บก.สรก. สรก.

สรก. สรก. บก.
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  ขั้นตอนการกันเงินไวเบิกเหลื่อมปและการขยายเงินกันไวเบิกเหลื่อมป - เอกสารสํารองเงิน

เลือกเอกสารสํารองเงินที่ตองการกันเงิน

และขอขยายภายใน สรก. ZFM_FR_LIST_N

ฝายการเงินทําการสํารองเงินที่ตองการ

ขอกันเงินไวเบิกเหลื่อมป FMX1 / แบบ สง01
ยกเลิก ZFM_SET_COMPLETE

กรณีตองการยกเลิกเอกสารสํารองเงินที่กันเงิน

 และขอขยาย  ZFM_LIST_CANCEL_N

ผูมีอํานาจของ สรก. อนุมัตินําสงเอกสารสํารองเงินที่
กันเงินและขอขยาย ZFM_LIST_CONFIRM_N  

FMX3      :  การแสดงเอกสารเงินกันเหลื่อมป

ZFMA52N : รายงานเอกสารสํารองเงินที่ผูมีอํานาจของ สรก. 
อนุมัติใหกันเงินและขอขยายกับกรมบัญชีกลาง

  

ZFMA51N :  รายงานเอกสารสํารองเงินที่ฝายการเงิน

ขอกันเงินและขอขยาย

ZFMA53N : รายงานเอกสารสํารองเงินที่กรมบัญชีกลาง

อนุมัติใหกันเงินและขอขยายเงินกันไวเบิกเหลื่อมป

 
สวนราชการตรวจสอบผลการกันเงิน

และขอขยายเอกสารสํารองเงิน

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ
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40

สวนราชการทําการ LIST  
เอกสารสํารองเงิน และ PO ที่มี

แหลงของเงินต่ํากวาปปจจุบัน 

และเบิกจายไมทัน ภายใน 31 
มีนาคม  เพื่อขอขยายเวลาเบิก

จายเงินกัน ไวเบิกเหลื่อมป

31 มีนาคม  กรมบัญชีกลาง 

ดําเนินการบล็อกเอกสารสํารอง

เ งินและ  PO ทุกรายการใน
ระบบ GFMIS

กรม บัญชี กล า ง พิ จ ารณา  

อนุมัติเอกสารสํารองเงินและ 

PO ที่อนุมัติใหขยายเวลาเบิก

จายเงินกันไวเบิกเหลื่อมป

ส ว น ร า ช ก า ร ต ร ว จ ส อบ

เอกสารสํารองเงิน และPO ที่
ไดรับอนุมัติใหขยายเวลาเบิก

จายเงินกันไวเบิกเหลื่อมปจาก

รายงานในระบบ

ผูมี อํานาจของสวนราชการ

อนุมั ติ  (ยืนยัน) เ อกสาร
สํารองเงิน และ PO ที่ขอขยาย

เวลาเบิกจายเ งินกันไว เ บิก

เหลื่อมปในระบบ GFMIS สง

กรมบัญชีกลาง

สวนราชการเบิกจายเงินหรือ

ก อห นี้ ผูก พันจาก เอกสาร

สํารองเ งินและ  POที่ไดรับ

อนุมัติใหขยายเงินกันไวเบิก

เหลื่อมป

บก.สรก. สรก.

สรก. สรก. บก.

กระบวนการขอขยายเงินกันไวเบิกเหลื่อมป รอบเดือนมีนาคม
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คัดเลือกเอกสารสํารองเงินที่ตองการ

ขอขยายภายใน สรก. ZFM_FR_LIST

หนวยงานตรวจสอบเอกสารสํารองเงิน

ที่ตองการขอขยาย

ตองการยกเลิกเอกสารสํารองเงินที่

 ขอขยาย  ZFM_LIST_CANCEL

ผูมีอํานาจอนุมัตินําสงเอกสารสํารองเงินที่

ขอขยาย ZFM_LIST_CONFIRM 

ZFMA53N :  รายงานแสดงเอกสารสํารองเงินที่ขอขยาย
               และขอกันที่ บก.อนุมัติ

ZFMA52: รายงานเอกสารสํารองเงินที่ผูมีอํานาจของ สรก. 
          อนุมัติใหขอขยายกับกรมบัญชีกลาง
 

ZFMA51 :  รายงานเอกสารสํารองเงินที่หนวยงาน

            ขอขยายเวลาเบิกจายเงิน

ZFMA53 : รายงานเอกสารสํารองเงินที่กรมบัญชีกลางอนุมัติ

           ใหขอขยายเวลาเบิกจายเงินกันไวเบิกเหลื่อมป

 
สวนราชการตรวจสอบผลการขอขยาย

เวลาเบิกจายเงิน

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ
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ทําสัญญาจัดซื้อจัดจางทําสัญญาจัดซื้อจัดจาง

ตรวจรับสินคาหรือบริการตรวจรับสินคาหรือบริการ

GL
บันทึกบัญชีอัตโนมัติ

GL
บันทึกบัญชีอัตโนมัติ

FM

ตรวจสอบงบประมาณ

FM

ตรวจสอบงบประมาณสรางขอมูลหลักผูขายสรางขอมูลหลักผูขาย

PO
Purchasing Order System 

ระบบจัดซื้อจัดจาง
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• ที่อยู - ชื่อ ที่อยู คําคนหา

• การควบคุม – ขอมูลทางภาษี

• รายการการชําระเงิน - บัญชีธนาคาร

• ขอมูลทางบัญชี - บัญชีกระทบยอด

• รายการการชําระเงิน – เงื่อนไขการชําระเงนิ

• ภาษีหัก ณ ที่จาย – ขอมูลการหักภาษี ณ ที่จาย

ของผูขาย

• ขอมูลการจัดซื้อ - สกุลเงิน (THB) ขอมูลองคกรทางการจัดซื้อ

ขอมูลรหัสหนวยงาน

ขอมูลทั่วไป

ขอมูลหลักผูขาย

• ขอมูลทั่วไปและขอมูลองคกรทางการจัดซื้อ  เปนขอมูลหลักที่จะใชรวมกันในทุกหนวยงาน    

    ในขั้นตอนการสรางใบสั่งซื้อ/จาง

• ขอมูลรหัสหนวยงาน  สรางขึ้นเพื่อเชื่อมโยงขอมูลทางการบัญชีของแตละหนวยงานเขากับ ขอมูลขางตน หนวยงานจะตั้งเบิกได      

ก็ตอเมื่อมีการสรางขอมูลสวนนี้แลว

องคประกอบของขอมูลหลักผูขาย
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กลุม ผูขาย คําคนหา รหัสผูขาย

1000 ผูขายนิติบุคคล เชน บริษัท,หางหุนสวน และสหกรณ ที่มีรหัส

ประจําตัวผูเสียภาษีขึ้นตนดวย 2 ,3 หรือ 4 และไมอยูในรหัสผูขาย

ที่กรมบัญชีกลางเปนผูสรางใหในกลุม 5000 

รหัสประจําตัวผูเสียภาษี 10 หลัก 1 X X X X X X X X X

2000 กลุมผูขายบุคคลธรรมดาที่มีรหัสประจําตัวประชาชน (เดิมรหัส

ประจําตัวผูเสียภาษีขึ้นตนดวย 1) 

รหัสประจําตัวประชาชน  13  หลัก 9 X X X X X X X X X

3000 กลุมสวนราชการ เพื่อการจายชําระเงินใหบุคคลภายนอก การเบิก

แทนกัน การซื้อขายระหวางสวนราชการดวยกัน

รหัสหนวยเบิกจายของ

สวนราชการ  10  หลัก

V Y Y Y Y Z Z Z Z Z

4000 กลุมสวนราชการ  เพื่อนําไปใชจายภายในหนวยงาน รหัสหนวยเบิกจายของ

สวนราชการ  10  หลัก

A Y Y Y Y Z Z Z Z Z

5000 เจาหนี้อื่นที่สามารถทําการจายตรงเขาบัญชีผูขายได โดย

กรมบัญชีกลางเปนผูสรางใหกับทุกสวนราชการ 

รหัสประจําตัวผูเสียภาษี 10 หลัก 8 X X X X X X X X X

6000 ผูขายตางประเทศทั้งนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา Passport Number หรือ รหัสประเทศ + 

เลขประจําตัวผูเสียภาษีของผูขาย

ตางประเทศ 

7 X X X X X X X X X

ขอมูลหลักผูขาย

XXXXXXXXX = running number / YYYY = รหัสหนวยงาน 4 หลัก  / ZZZZZ = 5 หลักสุดทายของหนวยเบิกจาย
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1. ฝายพัสดุ

- คัดเลือกผูขาย ตามระเบียบวิธีการปกติ

- ตรวจสอบขอมูลผูขาย ถาไมมีในระบบ 

ตองดําเนินการสรางขอมูลหลักผูขายตาม

กระบวนการสรางขอมูลหลักผูขาย

- บันทึกรายการสั่งซื้อ/จาง ผาน GFMIS Terminal

- ตรวจสอบรายการที่บันทึก 

- พิมพใบสั่งซื้อ/จาง สงใหผูขาย

- บันทึกรายการสั่งซื้อ/จางลงทะเบียนคุมเพื่อ     

ประโยชนในการอางอิงและคนหาเอกสาร

- สิ้นวันตรวจสอบรายงานสถานะ PO 

(ZMM_ME2N) กับทะเบียนคุม เพื่อตรวจสอบ

ความถูกตองของรายการสั่งซื้อ/จางที่บันทึกเขา 

GFMIS

2. ผูขาย

เมื่อครบกําหนดสงมอบ  

ผูขายจัดสงรายการสั่งซื้อ/จาง 

ใหสวนราชการ

3. ฝายพัสดุ

4. หนวยงานตั้งเบิก
บันทึกตั้งเบิกผานเครื่อง 

GFMIS Terminal โดยอาง

เลขที่ PO เพื่อจายเงินใหกับ

ผูขายโดยตรง

 ภาพรวมการบันทึกการจัดซื้อ/จัดจาง

- คณะกรรมการตรวจรับตามรายการ           

สั่งซื้อ/จาง 

- บันทึกรับพัสดุอางเลขที่ PO ของ GFMIS

ผาน GFMIS Terminal (MIGO)

- บันทึกวันที่รับพัสดุเพิ่มเติมในทะเบียนคุม 

เพื่อสะดวกในการติดตามสถานะ

- สิ้นวัน ตรวจสอบรายงานรับพัสดุ (MB51)

เพื่อตรวจสอบความถูกตองของรายการรับ

พัสดุจากผูขาย

- รวบรวมและตรวจสอบ

เอกสารสําหรับการตั้งเบิก 

สงใหหนวยงานตั้งเบิก

พรอมเลขที่ PO ที่ไดจากระบบ GFMIS
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2-47

K
• การจัดซื้อจัดจางเปนคาใชจายของหนวยงาน (K)

S
• การจัดซื้อจัดจางเปนสินทรัพยหรือเปนงานระหวางทํา 

ลงบัญชีพักสินทรัพย (S)

I
• การจัดซื้อจัดจางเปนวัสดุคงคลัง ที่เก็บเฉพาะมูลคา (I) 

ที่ กค 0409.3/ว 399   ลว 17 พ.ย 51  การกําหนดประเภทเอกสารและรหัสบัญชีแยกประเภทตามใบสัง่ซื้อสั่งจางในระบบ GFMIS



 รายงานการติดตามสถานะผูขาย       
Transaction Code: S_ALR_87012086 (สําหรับสวนราชการ)

• เลือกเงื่อนไข GFMIS_BLOCKED  เมื่อตองการดูผูขายที่ยังไมไดรับการอนุมัติ
•  เลือกเงื่อนไข GFMIS_UNBLOCK เมื่อตองการดูผูขายที่ผานการอนุมัติแลว

 รายงานแสดงการจายเงินเขาบัญชีของผูมีสิทธิรับเงิน             Transaction 
Code: ZAP_RPT506 (สําหรับสวนราชการ)

 รายงานการจายชําระเงินใหแกผูขายผาน Web Report (สําหรับสวนราชการ)
Web :  http://gfmisreport.mygfmis.com

  ระบบเรียกดูขอมูลการจายชําระเงินใหแกผูขาย (สําหรับผูขาย)
Web : http://vendors.mygfmis.com หรือ

        http://gprocurement.go.th 



การกันเงินไวเบิกเหลื่อมปและการขยายเวลาเบิกจายเงิน

การกันเงนิไวเบกิเหลื่อมป/การขอขยายเวลาเบกิจายเงนิรอบ 30 กันยายน

 
ใบสั่งซื้อสัง่จาง (PO)

ปงบประมาณปจจุบัน

ปงบประมาณที่ผานมา

มูลคาต่ํากวา 50,000 บาท แตมูลคา

รวมทั้งสัญญาตั้งแต 50,000 บาท ขึ้นไป

มูลคาตั้งแต 50,000 บาท ขึ้นไป

สวนราชการทําการขอขยายเวลาเบิกจาย
สวนราชการยืนยันการขอขยาย

เวลาเบิกจาย

 กรมบัญชีกลางดําเนินการกันเงิน

ไวเบิกเหลื่อมป

สวนราชการทําการขอกันเงินไว

เบิกเหลื่อมป
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ผาน PO

กรมบัญชีกลาง/สํานักงานคลัง

อนุมัติเปน จาก B เปน วาง

กรมบัญชีกลางสั่งจายเงิน

บัญชีเงินฝากธนาคาร

ของหนวยงาน

 ไมผาน PO
ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อจาก

ระบบ GFMIS เสมอ

เจาหนี้หรือผูมีสิทธิ

จายตอใหผูมีสิทธิ

ตองการจาย

ตรงใหเจาหนี้

ตองการเบิก

เขา

หนวยงาน

AP
Account Payable System
ระบบการเบิกจายเงิน
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สร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

ตรวจรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

บันทึกรายการขอเบิกเงิน

อนุมัติ P1

อนุมัติ P 2

ตรวจสอบและอนุมัติ

รายการขอเบิกเงิน

ประมวลผลสั่งจ่ายเงิน

โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร

ของเจ้าหนี้

ได้รับใบแจ้งหนี้/เอกสาร

ขอเบิกเงิน

ขออนุมัติหัวหน้าส่วนราชการ

ตามระเบียบ

รายการขอเบิกเงิน

ส่วนราชการ
กรมบัญชีกลาง

สนง.คลังจังหวัด
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บันทึกรายการขอเบิกเงิน

อนุมัติ P1

อนุมัติ P 2

ตรวจสอบและอนุมัติ

รายการขอเบิกเงิน

ประมวลผลสั่งจ่ายเงิน

โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร

ของเจ้าหนี้

ได้รับใบแจ้งหนี้/เอกสาร

ขอเบิกเงิน

ขออนุมัติหัวหน้าส่วน

ราชการตามระเบียบ

รายการขอเบิกเงิน

ส่วนราชการ กรมบัญชีกลาง

สนง. คลังจังหวัด
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ได้รับใบแจ้งหนี้/

เอกสารขอเบิกเงิน

ขออนุมัติหัวหน้าส่วน

ราชการตามระเบียบ

บันทึกรายการ

ขอเบิกเงิน

อนุมัติ P1

ได้รับเงินเข้าบัญชีเงินฝาก

ธนาคารของส่วนราชการ

จ่ายเงินให้เจ้าหนี้หรือ

ผู้มีสิทธิรับเงิน

บันทึกรายการ

จ่ายเงิน

อนุมัติ P 2

รายการขอเบิกเงิน

ตรวจสอบและอนุมัติ

รายการขอเบิกเงิน

ประมวลผล/

สั่งจ่ายเงิน

โอนเงินเข้าบัญชี

เงินฝากธนาคารของ

ส่วนราชการ

2

1
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สถานะการรับโอนเงินเขาบัญชี

- เจาหนี้ (ผูขายกลุม 1000 2000 5000)

- หนวยงาน (ผูขายกลุม 3000 4000)

PROCESS

อนุมัติรายการเบิก : สถานะวาง

โอนเงินระบบ B/N (2 ลานบาทขึ้นไป)

วันทําการที่ 1

     (บก.ดําเนินการ)

15.00 น.

10.00 น.

 วันทําการที่ 2

        (โอนเงินให ธปท. และ มีผลเขาบัญชีผูมีสิทธิรับเงิน)

วันทําการที่ 3

(วันที่มีผลเขาบัญชีผูมีสิทธิรับเงิน)

โอนเงินระบบ Bulk (ต่ํากวา 2 ลานบาท)

10.00 น.

Run Payment

วันที่มีผลโอนเงินเขาบัญชีผูมีสิทธิรับเงิน
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การกําหนด

รหัสสินทรัพย

(1)

การกําหนด

รหัสสินทรัพย

(1)

การไดมาของ

สินทรัพย

(2)

การไดมาของ

สินทรัพย

(2)

การตัดจําหนาย

สินทรัพย

(3)

การตัดจําหนาย

สินทรัพย

(3)

ประมวลผลสิ้นงวด

/สิ้นปบัญชี

(4)

ประมวลผลสิ้นงวด

/สิ้นปบัญชี

(4)

รายงาน

FA
Fixed Asset Management System

ระบบสินทรัพยถาวร 
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ธนาคารกรุงไทย

บัญชีเงินคงคลัง

กรมบัญชีกลาง

นําเขารายการในใบ

แจงยอดธนาคาร

รายงานแผนการรับจายเงิน

สวนราชการ

โอนอัตโนมัติ

ประชาชน/
บริษัท

ระบบบัญชี

แยกประเภท

ระบบบริหาร

เงินสด

ระบบ

จัดซื้อจัดจาง

ระบบ

เบิกจายเงิน

สวนราชการ

ระบบ

พิมพใบเสร็จ (ถามี)

ระบบ

การรับรายได

นําสงรายได

และการนําสง 

(ถามี)

บันทึก/สง

ไฟลการ

จัดเก็บรายได

ระบบ

งบประมาณ
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RP
Receipt  Process System

ระบบรับและนําสงเงิน



กระบวนการ

ระบบ RP

B

E

C

D

Aรับเงิน

บันทึกรายการรับเงิน

นําเงินสง

ธนาคาร

กรุงไทย

ตรวจสอบรายงาน บันทึกรายการนําสง
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ออกใบเสรจ็

รับเงินจนท.การเงิน

จนท.บัญชี Key 

ขอมูลการ

จัดเก็บในระบบ 

GFMIS 

จนท.บัญชี
ตรวจสอบขอมูลใน

รายงาน ZFI_Cashbal, G14C
สิ้นสุด

จนท.บัญชี Key แกไข/

ยกเลิกในระบบ GFMIS

ตรวจสอบ/สรุป

ใบเสร็จฯ

กลุมงานกํากับและพัฒนาระบบงาน
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จําแนกประเภท

ของเงิน

นําเงินเขาที่ 

ธ.กรุงไทย

Key ขอมูลใน     

ใบ Pay-in

รับใบรับฝากเงิน

จาก ธ.กรุงไทยจนท.การเงิน

จนท.บัญชี 

Key

ขอมูลการ

นําสงเงิน 

ในระบบ 

GFMIS

แจงเจาหนาที่ ธ.กรุงไทย

จนท.บัญชี
ตรวจสอบขอมูลใน

รายงาน ZFI_Cashbal, G14C
สิ้นสุด

จนท.บัญชี Key แกไข/ยกเลิกในระบบ GFMIS

ตรวจสอบ

ความถูกตอง

กลุมงานกํากับและพัฒนาระบบงาน
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เอกสารไดรับจากธนาคาร
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FM
GL

ประมวลผลสิ้นวัน งบทดลอง

ประมวลผลสิ้นเดือน

ประมวลผลสิ้นป

FA

งบทดลอง

งบทดลอง

AP

RP

PO

งบรายไดคาใชจาย
งบแสดงฐานะการเงิน

งบรายไดคาใชจาย

GL

งบแสดงฐานะการเงิน

General Ledger System
ระบบบัญชีแยกประเภท
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FI
Financial

Accounting การปดสิ้นงวด
CO

Controlling การปดสิ้นงวด

การบันทึกเกณฑการปนสวน

Cost Center

Cost Center 
Cost Allocation

การปนสวน

การบันทึกขอมูลหลัก

การรายงาน

co
Controlling System 

ระบบบัญชตีนทุน
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GFM
IS

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

• แนวทางการกํากับดูแลการเบิกจายเงินใน
ระบบ GFMIS (ว 483 ลว.13 ธ.ค.53)

• แนวทางการกํากับดูแลการปฏบิัติงานตาม

ระบบการรับและนําเงินสงคลังในระบบ GFMIS 

(ว 504 ลว.29 ธ.ค.53)

• ตรวจสอบขอมูลหลักผูขายโครงการจัดสรร

เงินภาษีมูลคาเพิ่มใหแก อปท. ในระบบ GFMIS 

ผาน Web Online (ว 39140 ลว.30 ธ.ค.53)

• แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการเบิกจายเงิน
และนําสงเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือ

ผูประสบภัยพิบัติผาน GFMIS Web Online 

(ว 221ลว.30 มิ.ย.54)

• การตรวจสอบรายงานการเบิกเงินจากคลัง

  (ว 441 ลว.13 ธ.ค.54)

• แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลักสงเงิน งปม.

ป 55 ชดใชเงิน งปม. ป 54 ไปพลางกอน 

(ว 29 ลว.27ม.ค.55)

• แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลักสงเงิน งปม. 

ป 55  ชดใชเงิน งปม. ป 54 ไปพลางกอน กรณีเบิก

เงินงบประมาณแทนกัน  (ว 33 ลว. 2 ก.พ. 55)
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หนังสือสั่งการ



 หนังสือสั่งการ

RP

ระบบงาน เลขที่หนังสือ เรื่อง

งบประมาณ

FM

ที่ กค 0409.3/ว 222 

ลว. 30 มิถุนายน 2553

ที่ กค 0409.3/ว 3102

 ลว. 9 กันยายน 2554

การสร้างเอกสารสํารองเงินผ่าน 

GFMIS Web Online

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสํารองเงิน

แบบมีหนี้ผูกพัน (ประเภท CX) 

ผ่าน GFMIS Web Online

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน



RP

ระบบงาน เลขที่หนังสือ เรื่อง

จัดซื้อจัดจ้าง

PO

ที่ กค 0409.3/ว 490 

ลว. 29 ธันวาคม 2552

ที่ กค 0409.3/ว 66 

ลว. 16 กุมภาพันธ์ 2553

คู่มือการปฏิบัติงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง 

ผ่าน Web Online

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการนําข้อมูล

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง เข้าระบบ GFMIS 

(Upload Excel Form) ผ่าน Web 

Online

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

 หนังสือสั่งการ



RP

ระบบงาน เลขที่หนังสือ เรื่อง

การเบิกจ่าย

AP

ที่ กค 0409.3/ว 213 

ลว. 23 มิถุนายน 2554

ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 

221 ลว. 30 มิถุนายน 2554

ที่ กค 0409.3/ว 246 ลว. 

25 กรกฎาคม 2554

คู่มือการปฏิบัติงานระบบเบิกจ่ายเงิน

ผ่าน GFMIS Web Online

แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการ

เบิกจ่ายและนําส่งเงินทดรองราชการ

เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณี

ฉุกเฉิน ผ่าน GFMIS Web Online

แนวปฏิบัติในการบันทึกล้างลูกหนี้

เงินยืมและบันทึกรายการเบิกเกิน

ส่งคืน ผ่าน GFMIS Web Online

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
หนังสือสั่งการ



RP

ระบบงาน เลขที่หนังสือ เรื่อง

การเบิกจ่าย

AP

ที่ กค 0409.3/ว 297

ลว. 31 สิงหาคม 2554

ที่ กค 0409.3/ว 358

ลว. 4 ตุลาคม 2554

วิธีปฏิบัติในการเรียกรายงานระบบ

การเบิกจ่ายเงิน ผ่าน GFMIS Web 

Online

คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการ

เบิกเกินส่งคืน ผ่าน GFMIS Web 

Online

รับและนําส่ง

RP

ที่ กค 0409.3/ว 239 

ลว. 12 กรกฏาคม 2553

คู่มือการปฏิบัติงานระบบรับและนําส่ง 

ผ่าน GFMIS Web Online

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

 หนังสือสั่งการ



RP

ระบบงาน เลขที่หนังสือ เรื่อง

บัญชี

แยกประเภท  

GL

ที่ กค 0409.3/ว 297

ลว. 31 สิงหาคม 2554

ที่ กค 0409.3/ว 373

ลว. 18 ตุลาคม 2554

คู่มือการบันทึกและปรับปรุงรายการ 

ผ่าน GFMIS Web Online

คู่มือการบันทึกรายการโอนขายบิล

ผ่าน GFMIS Web Online

สินทรัพย์ถาวร

FA

ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 

356 ลว. 30 กันยายน 2554

คู่มือการบันทึกข้อมลูสินทรัพย์ถาวร 

ผ่าน GFMIS Web Online

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

 หนังสือสั่งการ



   คู่มือการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS (จะเสร็จใน ปี 55)

RP

1. คู่มือการล้างลูกหนี้เงินยืม ผ่าน GFMIS Web Online

2. คู่มือการปรับแผนการใช้จ่ายเงิน ผ่าน GFMIS Web Online

3. คู่มือการบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีสิ้นปี ผ่าน GFMIS Web Online 

4. คู่มือการบันทึกรายการเช็คขัดข้อง ผ่าน GFMIS Web Online 

5. คู่มือการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน 

   ของหน่วยงานที่ไม่ได้รับการจัดสรรเครื่อง GFMIS Terminal

6. วิธีปฏิบัติในการเรียกรายงานระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป

    ผ่าน GFMIS Web Online 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน



http://gfmisreport.mygfmis.com



http://gfmisreport.mygfmis.com
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ระบบ GFMIS 

1. ระบบขอมูลดานปฏิบัติการ
Software SAP R/3

2. ระบบขอมูลดานการบริหาร 
Business Warehouse

FM : ระบบบริหารงบประมาณ

AP : ระบบการเบิกจายเงิน

PO : ระบบจัดซื้อจัดจาง

FI : ระบบการเงินและบัญชี

CO : ระบบตนทุน

HR: ระบบบริหารบุคคล

RP : ระบบรับและนําสงเงิน

GL : ระบบบัญชีแยกประเภท

FA : ระบบสินทรัพย
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ขอมูลในระบบ GFMIS

R/3

Web report
PC

หนวยงาน

Database

สวนราชการ / 

สนง.คลังจังหวดั MIS Report
(Web Static)

BW
Business  Warehouse

• Online real time
• Detail

• Update on 
weekly basis

• Summary
• Drill down

PC

หนวยงาน

EIS

Ready to use : every Monday 6:00

Load data from R/3 : every Friday  20:30

PC

หนวยงาน

Internet

Internet

GFMIS
Terminal

GFMIS
Terminal

Operation

MIS

R/3

สวนราชการ

(50 User)

Internet 

ผานเครื่อง Terminal

Intranet

สวนราชการ / 

สนง.คลังจังหวดั

76

GFMIS
Web Online



งบประมาณ

จัดซื้อ เบิกจาย

รับและนําสง

บัญชีแยกประเภทสินทรัพยถาวร

MIS

BW

ขอมูลในระบบ GFMIS

Operation

77



MIS – Management Information System
คือ  ระบบจัดการสารสนเทศเพื่อนําไปใชในการบริหารจัดการ  

แสดงผลรายงานเปนตารางรายละเอียด

EIS – Executive Information System
เปนระบบงานระบบหนึ่งของ MIS สําหรับผูบริหารระดับสูงใหงายตอ

ความเขาใจ โดยแสดงรายงานในรูปแบบของตาราง และกราฟแบบตางๆ   

     สามารถ Drill Down มุมมองตางๆ โดยเรียกผาน Internet

รายงานในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
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Login (http://eis.gfmis.go.th)

ระบุ Username

Password 

และคลิก “ตกลง”

79
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รายงานเปนทั้งกราฟภาพรวมและตาราง
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รายงานสามารถ Drill Down มุมมองตางๆ ไดเอง

ทั้งในแง จังหวัด กระทรวง และกรม

82



รายงานสามารถลงรายละเอียดของขอมูลได

สามารถเลือกหนวย

บาท / ลานบาท
83



รายงานเรียกดยูอนหลงัไดรายเดอืนภายในปงบประมาณ

และรายปในปงบประมาณกอนปจจุบัน

ปงบประมาณ 52

ธันวาคม 52
ปงบประมาณ 51
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รายงานสามารถจัดเก็บในรูปแบบ Excel และ PDF (1/2)

ดูในรูปแบบ Excel

ขั้นตอนการแกไขปญหา 

กรณี Download Excel ไมได

ปรากฏตามเอกสารทาย PowerPoint
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รายงานสามารถจัดเก็บในรูปแบบ Excel และ PDF (2/2)

สามารถเลือก Save หรือพิมพ
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งานนโยบายเรงดวน

87

 
คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 230/2554 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2554 

แตงตั้งคณะกรรมการบริหารศูนยปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารการชวยเหลือ

ผูประสบภัย (กบภ.)

เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานในภาพรวม ตลอดจนประสาน และเชื่อมโยงหนวยงานตางๆ

เพื่อนําแผนไปสูการปฏิบัติใหสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนด 

โดยมีศูนยปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารการชวยเหลือผูประสบอุทกภัย  (ศบภ.)

ทําหนาที่รับผิดชอบงานที่ กบภ. มอบหมาย   

ระบบรายงานการติดตามความกาวหนาของโครงการ 

ใหความชวยเหลือฟนฟู เยียวยา ผูไดรับผลกระทบจากสถานการณอุทกภัย



งานนโยบายเรงดวน

88

องคประกอบของ กบภ.

      นายกรัฐมนตรีเปนประธาน  

      รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  (นายนิวัฒนธํารง  บุญทรงไพศาล)  
และเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปนรองประธาน   

ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี   เลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ผูอํานวยการสํานัก
งบประมาณ  เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ    อธิบดีกรมบญัชีกลาง  เปนกรรมการ

เลขาธิการ ก.พ.ร. เปนกรรมการและเลขานุการ

ระบบรายงานการติดตามความกาวหนาของโครงการ 

ใหความชวยเหลือฟนฟู เยียวยา ผูไดรับผลกระทบจากสถานการณอุทกภัย



OCRMS

เลขาธิการ
คณะกรรมการ
กฤษฎีกา
กรรมการ

เลขาธิการ
คณะกรรมการ
กฤษฎีกา
กรรมการ

องคประกอบของ กบภ.

นายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการ

เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
รองประธานกรรมการ

ปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี
กรรมการ

ปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี
กรรมการ

เลขาธิการ ก.พ.ร.
กรรมการและ
เลขานุการ

เลขาธิการ ก.พ.ร.
กรรมการและ
เลขานุการ

เลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
กรรมการ

เลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
กรรมการ

ผูอํานวยการ
สํานัก

งบประมาณ
กรรมการ

ผูอํานวยการ
สํานัก

งบประมาณ
กรรมการ

เลขาธิการสศช.
กรรมการ

เลขาธิการสศช.
กรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

ผอ.ศบภ.
กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ

ผอ.ศบภ.
กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ

ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

รัฐมนตรีประจํา
สํานักนายกรัฐมนตรี
รองประธานกรรมการ

อธิบดี
กรมบัญชีกลาง
กรรมการ



OCRMS

ระบบการติดตามความกาวหนา
ในการใหความชวยเหลือผูประสบอุทกภัย
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