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GFMIS  คืออะไร 
 

         โดย     นางวันดี   บุญยิ่ง 
                            ผูอํานวยการกองแผนงาน 
 
      คําวา  GFMIS   หลาย ๆ   ทาน   อาจจะเคยไดยนิกันบางแลว    และคงจะมีคําถามในใจบางวา       คืออะไร 
เกี่ยวของกับสถาบันฯ อยางไร  ใครตองเกี่ยวของบาง  และมีประโยชนอยางไร  ถาหากทานใดไดเขาฟงการบรรยาย 
เมื่อวันที่ 27 กนัยายน 2547  ก็จะตอบคําถามตาง ๆ ไดบางแลว  แตถาหากทานใดไมไดเขาฟงการบรรยาย ทานสามารถ
เปด website กองแผนงาน http://www.kmitl.ac.th/plandiv  เพื่อศึกษาขอมูลในเรื่องดังกลาว  หรืออานและทําความ
เขาใจไดจากเนื้อหาที่จะสรุปใหทุกทานไดทราบ ดังนี ้
      GFMIS  ยอมาจาก  Government Fiscal Management Information System  ซ่ึงรัฐบาลจะใช GFMIS  เปน
เครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานการคลังภาครัฐ  และสามารถใชเปนขอมูลในการตัดสินใจเกีย่วกับ
นโยบายการคลัง และปรับทิศทางเศรษฐกจิของประเทศไดอยางทนัทวงที 
      GFMIS  ไดถูกออกแบบ จัดสรางระบบบริหารงานการคลังภาครัฐของประเทศไทย อยางสมบรูณแบบ ใน
ดานรายรับ  รายจาย  การกูเงิน  เงินคงคลัง  บัญชีการเงินแบบเกณฑคงคาง  บัญชีสินทรัพยถาวร  บัญชีตนทุน  บัญชี
บริหาร  แบบ Single Entry  ซ่ึงรวมถึงการจัดซื้อจัดจาง  การจัดทํา  การอนุมัติ  การเบิกจาย  การปรับปรุง และการ
ติดตามการใชงบประมาณที่เนนการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล แบบ Output – Outcome  โดยเปนการสราง
ฐานขอมูลกลางดานการเงนิการคลังภาครัฐ แบบ Matrix และ Online Real Time  ซ่ึงทุกสวนราชการ เร่ิมใชงานระบบ
จริง  ในวันท่ี 1 ตุลาคม 2547   
      ระบบงาน  GFMIS  ประกอบดวย  ระบบงานหลัก 2 ดาน คือ 
      (1)  ระบบดานปฏิบัติการ  (ใช Software SAP R/3)   ประกอบดวยระบบการบริหารงบประมาณ   การรับ-
จาย  การติดตามการใชจายงบประมาณ  บญัชีแบบเกณฑคงคาง  บัญชีสินทรัพยถาวร  บัญชีตนทนุ  บัญชีบริหาร  การ
จัดซื้อ-จัดจาง  การบริหารเงนิสด และเงนิคงคลัง 
      (2)  ระบบขอมูลเพื่อการบริหาร  (ใช Software SAP BW)  ประกอบดวยขอมูลเพื่อการบริหารดานการเงิน
การคลัง  สําหรับนายกรัฐมนตรี  เรียงลําดับจนกระทั่งถึงระดับอธิบดี  ผูวาราชการจังหวดั CEO  ผูบริหารดานการเงิน 
CFO  แบบ Online Real Time  และหลายมิติ 
      ระบบ  GFMIS  จะครอบคลุม  การบริหาร  การใชเงินงบประมาณแผนดิน  และเงินนอกงบประมาณ  ที่
ผานบัญชีเงินคงคลัง และไมผานบัญชีเงินคงคลังบางสวน  เฉพาะยอดเงินที่สามารถระบุ ติดตามและบันทึกรายการใน
ระบบในปจจบุันได 
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                    การใชงานในระบบ  GFMIS  สามารถบันทึกขอมูลและรับขอมูลได 3 วิธี คือ 
1) บันทึกโดยตรงเขาระบบ  SAP (Terminal GFMIS)  ที่ติดตั้งใหสวนราชการ  
2) Load ผานเขาระบบ ผานระบบ Web Excel Loader  วิธีนี้สําหรับสวนราชการที่ไมไดรับการจัดสรร  

Terminal GFMIS  ใหสามารถนําเขาขอมูลประเภทที่เกดิขึ้นประจํา เขาสูระบบ  GFMIS  จาก File 
Excel Format มาตรฐานที่โครงการสรางขึ้นในแตละระบบงาน 

3) Interface ขอมูลเขามาจากระบบอื่น  ซ่ึงเปนการรับขอมูล Text File ที่ประมวลผลจากระบบบัญชี
การเงินของสวนราชการ  (ที่มีระบบของตนเอง)  มาบนัทึกในระบบ GFMIS 

  
กระบวนงาน GFMIS แบบบรูณาการ 
 

5

การเช่ือมโยงกับฐานขอมูลบริหารภายนอก

ระบบจัดซ้ือ/จัดจาง
สวนราชการ
ทําการจัดซ้ือ/จัด
จาง ในระบบ

การจัดซ้ือ/จัดจาง วัสดุ
ใชสอยทั่วไป วงเงินตํ่า 
ปริมาณมาก 

พรบ. งบประมาณอนุมัติจากสภา1

4

ระบบบริหารเงินสด /เงินคง
คลัง
สวนราชการวางแผน
การรับ/จายเงินสด ราย
เดือน สัปดาห ในระบบ 

3

ระบบจัดสรรงบประมาณ
สวนราชการวางแผนการใชจายงบ 
ประมาณเปนรายเดือน บันทึกในระบบ

2

ระบบจัดสรรงบประมาณ
สํานักงบประมาณเห็นชอบแผนการใชจาย
ของสวนราชการและจัดสรรงบประมาณ
ตามแผนการใชจาย ในระบบ

2
ระบบบริหารติดตามการใชจาย
งบประมาณ
ควบคุมการใชจายงบประมาณตามการจัดสรร  โอน
งบประมาณ ระหวางป  รายงานสถานะงบประมาณ 
กระทรวง ทบวง กรม พ้ืนที ่จังหวัด ในระบบ

2

การจัดซ้ือ/จัดจาง 
โครงการ วงเงินสูง

ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล12

ระบบจัดทํา
งบการเงินรวม  
งบแผนดิน

11ระบบบัญชีแยกประเภทเกณฑคงคาง
สวนราชการบันทึกรายการตามผังบัญชี
แหงชาติ ระบบจัดทํางบการเงิน กระทรวง 
กรม จังหวัด

9

ระบบบริหารเงินสด /เงิน
คงคลัง
เปรียบเทียบ ขอมูล แผน/
การใชจริง ปรับปรุงแผน

3
ระบบบัญชีสินทรัพย
ถาวร
ทะเบียนสินทรัพย
รายตัว

6
ระบบ
บริหาร
พัสดุคง
คลัง

7

สวนราชการ
รับ และนําสง
เงิน ในระบบ

8

ระบบเบิกจาย/บัญชี
เจาหน้ี
การเบิกจายเงินใน
งบประมาณ

ระบบเบิกจาย/บัญชี
เจาหน้ี
การเบิกจายเงินนอก
งบประมาณ

ระบบเบิกจาย/บัญชีเจาหน้ี
กรมบัญชีกลางทํากระบวน
การอนุมัติจาย สงขอมูลการ
เบิกจายใหธนาคาร

ระบบเบิกจาย/บัญชีเจาหนี้
คลังจังหวัด/กรมบัญชีกลางทํา
กระบวนการอนุมัติจาย

ระบบเบิกจาย/บัญชีเจาหน้ี
จายเขาบัญชีผูขาย ขาราชการ 
หรือบัญชีสวนราชการ

ระบบเบิกจาย/บัญชีเจาหน้ี
สวนราชการจายเงินใหกับ
ผูขาย ขาราชการ

กรณีจายเงิน
เขาบัญชี

สวนราชการ

ระบบบัญชีบริหาร /บัญชีตนทุน10

ระบบฐานขอมูลบริหารการเงิน  การคลังกระบวนงาน GFMIS
แบบบูรณาการ
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2.2.  ระบบการบริหารระบบการบริหาร
งบประมาณงบประมาณ  เบิกจายเบิกจาย

แบบอิเล็กทรอนิกสแบบอิเล็กทรอนิกส   และและ
บันทึกบัญชีแบบเกณฑคงคางบันทึกบัญชีแบบเกณฑคงคาง

ระบบขอมลูการบริหารระบบขอมลูการบริหาร
ดานการเงินดานการเงิน   การคลังการคลัง   
การงบประมาณการงบประมาณ   ภาครัฐภาครัฐ

(GFMIS)(GFMIS)

1.1.  ระบบการวางแผนระบบการวางแผน
และจัดทําและจัดทํา
งบประมาณงบประมาณ

3.3.ระบบการติดตามระบบการติดตาม
การใชจายการใชจายงงบประมาณบประมาณ
และผลผลิตและผลผลิต

GFMIS

การบริหารงบประมาณ
•การทําแผนปฏิบัตงิาน/
แผนการใชจายงบประมาณ

•การจดัสรรงบประมาณ
•การโอน/เปล่ียนแปลงงบประมาณ
•การตรวจสอบงบประมาณในระบบ
โดยอัตโนมัติ เม่ือบันทึกรายการเบิกจาย

•การบันทึกบัญชีแบบเกณฑคงคาง

BIS
การวางแผนและ
จัดทํางบประมาณ
•ยุทธศาสตรกระทรวง
และหนวยงาน  : Function

•ยุทธศาสตรที่ไดรับ
มอบหมาย  : Agenda

•ยุทธศาสตรพื้นที่ 
(กลุมจังหวัด จังหวัด 

 ภารกิจตางประเทศ) : Area

ภาพรวมภาพรวม
ระบบงบประมาณระบบงบประมาณ

EvMIS

GFMIS

ติดตามการใชจาย
งบประมาณและผลผลิต
เฉพาะตัวชี้วัดที่เปนตนทุน

ติดตามการใชจาย
งบประมาณและผลผลิต
ตัวช้ีวัดท่ีเปนคณุภาพ 
เวลา และปริมาณ

 
 
 

กองคลัง สนอ. 21

ภาพรวมภาพรวม
ระบบจัดซื้อจัดจางระบบจัดซื้อจัดจาง

GFMIS
การวางแผนการจดัซื้อจดัจาง
ตามงบประมาณที่ไดรับจดัสรร
ของแตละหนวยงาน

1.1.  ระบบการบริหารงบประมาณระบบการบริหารงบประมาณ

G-Procurement

2. ระบบ G-Procurement  
/การจดัซ้ือตามระเบียบปกติ

• ประกาศรายละเอียดการจดัซื้อจดัจาง

• ผูขายลงทะเบียนและเสนอราคา

• ประเมินเปรียบเทียบราคาที่ผูขาย
เสนอกับราคากลาง

GFMIS

3. ระบบ บันทึกการจดัซ้ือจดัจาง

• บันทึกการส่ังซ้ือส่ังจาง

• บันทึกรับรายการส่ังซื้อส่ังจาง

• บันทึกรายการตัง้เบิกเพื่อขอใหจายเงิน

BW - GFMIS

• ประมวลผลเพ่ือนําเสนอขอมูล
สําหรับผูบริหาร

4. ระบบ บริหารขอมูลเพ่ือการบริหาร
(Business Information Warehouse)

 
 



 

MโครงการGFMISp9.doc 4

กองคลัง สนอ. 40

ธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงไทย

บัญชีเงินคงคลังบัญชีเงินคงคลัง
กรมบัญชีกลางกรมบัญชีกลาง
นําเขารายการในใบ
แจงยอดธนาคาร

รายงานแผนการรับจายเงิน
สวนราชการสวนราชการ

โอน
อตัโนมัติ

ประชาชนประชาชน//
บริษทับริษทั

ระบบบัญชี
แยกประเภท

ระบบบริหาร
เงินสด

ระบบ
จัดซื้อจัดจาง

ระบบ
เบิกจายเงิน

สวนราชการสวนราชการ
ระบบ

พิมพใบเสร็จ (ถามี)

ระบบ
การรับรายได
นําสงรายได

และการนําสงและการนําสง  
((ถามีถามี))

ภาพรวมการเชือ่มโยงระบบรบัและนําสง

บนัทึกบนัทึก//สงสง
ไฟลการไฟลการ
จัดเก็บรายไดจัดเก็บรายได

ระบบ
งบประมาณ

 
 
 

ภาพรวมภาพรวม  ระบบเบิกระบบเบิก--จายเงินจายเงิน  GFMIS  GFMIS

2.2.  ระบบการบริหารระบบการบริหาร
งบประมาณและเบิกจายงบประมาณและเบิกจาย

แบบอิเล็กทรอนิกสแบบอิเล็กทรอนิกส

5.5.ระบบขอมูลการบริหารระบบขอมูลการบริหาร
ดานการเงินดานการเงิน   การคลังการคลัง   
การงบประมาณการงบประมาณ   ภาครัฐภาครัฐ

(GFMIS)(GFMIS)

3.3.  ระบบการบัญชีระบบการบัญชี   การเงินการเงิน
ภาครัฐภาครัฐ   แบบเกณฑคงคางแบบเกณฑคงคาง  

1.1.  ระบบการวางแผนระบบการวางแผน
และจัดทําและจัดทํา
งบประมาณงบประมาณ

4.4.  ระบบการติดตามระบบการติดตาม
การใชจายการใชจายงงบประมาณบประมาณ
และผลผลิตและผลผลิต BIS

การวางแผนและจัดทํา
งบประมาณ

GFMIS
ระบบ จัดซ้ือ-จัดจาง

บนัทึกรายการจัดซ้ือ-จัดจาง
บนัทึกรายการตรวจรับงาน
เชื่อมโยงกับ G-Procurement

GFMIS
ระบบ 

เบิก-จายเงนิ 

• รองรับการเบกิจายเงินในงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ
การต้ังเบกิ : บนัทึกรายการต้ังเบกิเพ่ือขอใหกรมบญัชีกลางจายเงินและ
เพ่ือใหระบบลงบญัชีเพ่ือรับรูคาใชจาย /เจาหนี้ตามเกณฑคงคาง

การจาย : กรมบญัชีกลางจายตรงใหคูสัญญา/เจาหนี้ของสวนราชการ
กรมบญัชีกลางจายใหสวนราชการแลวสวนราชการจายตอผูรับเงิน   
สวนราชการจายเอง (เงินนอกงบประมาณที่ไมฝากคลัง)

• การต้ังเบกิอางองิใบสั่งซ้ือในระบบจัดซ้ือ-จัดจางและไมอางองิใบสั่งซ้ือ
• ปรับปรุงยอดงบประมาณตามสถานะการเบกิจายและลงบญัชีอตัโนมัติ

GFMIS

การบริหารงบประมาณ
• แผนปฏิบัตงิาน/แผนการใชจาย
งบประมาณ
• จดัสรรงบประมาณ
• โอน/เปล่ียนแปลงงบประมาณ

พรบ. งบประมาณรายจายประจําป

ระบบ งบประมาณ

GFMIS
• การบนัทึกบญัชีตาม
เกณฑคงคาง

• บญัชีตนทุน
• งบการเงินสวนราชการ
• งบการเงินแผนดิน

ระบบ 
บญัชี
การเงิน

 
 
 



 

MโครงการGFMISp9.doc 5

กองคลัง สนอ. 55

การตัดจําหนาย
(Asset Retirement)

การกําหนดรหัสสินทรัพย
(Asset Master)

การวางแผนและ
จัดทํางบประมาณ

ภาพรวมระบบสินทรัพยถาวร (Fixed Asset)

การใชจายและติดตาม
การใชจายงบประมาณ

การอนมัุติ
งบประมาณ

รายงานรายงาน

ประมวลสิ้นงวด/สิ้นปบัญชี/อ่ืนๆ
(Periodic Processing)

การไดมาของสินทรัพย
(Asset Acquisition)

 
 
     

ภาพรวมของระบบบัญชแียกประเภทภาพรวมของระบบบัญชแียกประเภท

ระบบบญัชี
แยกประเภท

บันทึกรายการ
อัตโนมตัิ

บันทึกรายการ
อัตโนมติั

ปรับปรุง
รายการบัญชี
ปรับปรุง

รายการบัญชี
ระบบบญัชี
ตนทุน ระบบควบคมุ

งบประมาณ

ระบบ
MIS

งบการเงินระดับจังหวัด

งบการเงินระดับกรม

ระบบจะบันทึกรายการ
บัญชตีนทุน และ
ตรวจสอบงบประมาณให
ทันทีท่ีบันทึกรายการ

• รวบรวมขอมลูจัดทํางบการเงินรวมระดับประเทศ

ทําการ Interface สําหรับ
กรม ท่ีมีระบบเอง

ทําการ Interface สําหรับ
กรม ท่ีมีระบบเอง

ระบบ GFMIS
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  จากแผนภาพกระบวนงานดังกลาว  แสดงใหเห็นวา  กระบวนงาน  GFMIS   เปนระบบที่มีการบูรณา
การ (Intergrated)  เชื่อมโยงภายในแตละระบบงานอยางสมบูรณ โดยหนวยงานทีเ่กีย่วของ ไดแก สวนราชการตาง ๆ 
สํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง ธนาคารกรุงไทย จะนําขอมูลที่รับผิดชอบเขาสูระบบเพยีงครั้งเดียว (Single Entry) 
และระบบจะบันทึกรายการที่เกี่ยวของใหอัตโนมัติ ในการปรับปรุงขอมูลจะเปนแบบทันทีทันใด (Online Real Time) 
ผูใชและผูบริหารทุกระดับ ตามสิทธิหนาที่ที่เกี่ยวของ (Authorization) สามารถเรียกดูรายงานตามรูปแบบไดหลายมิต ิ
เชน ตามรหัสโครงสรางสวนราชการ และพื้นที่ตามรหัสงบประมาณ ผลผลิต ผังบัญชี รหัสพัสดุ GPSC และรหัสผูขาย 
เพราะขอมูลตาง ๆ ที่บันทึกเขาระบบจะถูกเก็บไวในฐานขอมูลกลาง 
 
  จากการเชื่อมโยงขอมูลทางดานการเงินของสวนราชการตางๆ ผูนําประเทศ (นายกรัฐมนตรี) สามารถ
เรียกดูขอมูลตางๆ ของสวนราชการ ตลอดจนสามารถเปรียบเทียบการดําเนนิงานทางดานการเงินการคลังของแตละ
สวนราชการ ไดวา สวนราชการใด ใชจายงบประมาณเปนเงินเทาใด เกิดความคุมคา ประหยัดและมีประสิทธิภาพมาก
นอยเพยีงใด  ดังนั้น ถาหากระบบ GFMIS สามารถดําเนินงานไดอยางสมบูรณ ผูเขียนคิดวา หนวยงานที่ควรปฏิบัติ
หนาท่ีอยางระมัดระวังในการจัดซื้อจัดจาง ไดแก หนวยงานพัสดุของสถาบันฯ ทุกระดับ ที่ควรจะตระหนักในเรื่องนี้ 
และเรงดาํเนินการจัดซื้อจัดจาง ตัง้แตตนปงบประมาณ เพื่อมิใหเกิดผลกระทบที่จะตามมาในภายหลัง  เนื่องจากระบบ
ดังกลาว ยังไดเชื่อมโยงกับขอมูลในการรายงานติดตามผลการดําเนินงาน  ผลการใชจายงบประมาณ และผลการจัดซื้อ
จัดจางดวย  ซ่ึงในปงบประมาณ 2548 สถาบันฯ จะตองมีการวิเคราะหและประเมินความสําเรจ็ในการใชงบประมาณ  
เพื่อนําขอมูลไปใชในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในปถัดไปดวย ตลอดจนจะมีการเปรียบเทียบราคาของพัสดุที่
สวนราชการตางหนวยงานทีไ่ดจัดซื้อจดัจาง ในรายการเดยีวกันวา มีความแตกตางกันมากนอยเพียงใด 
 
  ดังนั้น  จะเหน็ไดวา สถาบันฯ จะตองดําเนินงานในระบบ GFMIS  ตามนโยบายที่รัฐบาลกําหนด 
โดยการดําเนนิงานดังกลาว จะตองไดรับความรวมมือจากทุกหนวยงาน และบุคลากรทุกฝาย/ทุกคน โดยเฉพาะ
ผูบริหารและผูปฏิบัติงานที่เกีย่วของในการชวยผลักดนัและเรงดําเนนิการในเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของใหสัมฤทธิผล เพื่อ
นําไปสูองคกรที่มีการบริหารจัดการดานการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพตอไป 
 
  นอกจากนี้  ผูเขียนไดเปรียบเทียบระหวางการปฏิบัติงานและการดําเนินการในระบบเดิมและระบบ
ใหม ของแตละระบบที่เกี่ยวของกับระบบ GFMIS เพื่อใหทุกทานไดเห็นความแตกตาง ดังนี ้
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การเปรียบเทียบระหวางระบบเดิมและระบบใหม 
 

ระบบเดิม ระบบใหม (GFMIS) 
1) ระบบงบประมาณ  
     - สํานักงบประมาณ จดัสรรงบประมาณ ในระบบ BIS - สํานักงบประมาณ จัดสรรงบประมาณ ในระบบ GFMIS 
     - สวนราชการจัดทําแผนการปฏิบัติงาน      - สวนราชการ / สํานักงบประมาณ จัดทํา / ปรับปรุง 
       แผนการใชจายงบประมาณ ใน สงป. 301   แผนการปฏิบัติงาน แผนการใชจายงบประมาณ  
       สงใหสํานักงบประมาณ  ในระบบ GFMIS 
     - สวนราชการ รายงานการโอนงบประมาณ  ตามแบบ - สวนราชการ / สํานักงบประมาณ ขอโอน / อนุมัติ 
       ง. 241  สงใหกรมบัญชกีลาง  สํานักงบประมาณ และ   ในระบบ GFMIS 
       สตง.  
    - สวนราชการ จัดทําผลการใชจายงบประมาณ  - สวนราชการ / สํานักงบประมาณ  เรียกดรูายงานการ 
      ในสงป. 301 และ 302   สงใหสํานักงบประมาณ   ติดตามผลการใชจายงบประมาณ ในระบบ GFMIS 
  
2) ระบบจัดซื้อจัดจาง  
     - บันทึกขอมูลการจัดซื้อจดัจางในแฟมเอกสาร - บันทึกขอมูลการจัดซื้อจัดจางในระบบอิเล็กทรอนิกส 
   ซ่ึงสามารถติดตามสถานะในการจัดซื้อจดัจางไดทันท ี
   และเชื่อมโยงกับระบบที่เกีย่วของ เชน การตรวจสอบ 
   และผูกพันงบประมาณโดยอัตโนมัติ   ในขั้นตอนการ 
   จัดทําใบ PO 
 - บันทึกบัญชี และบันทึกการรับสินทรัพยโดยอัตโนมัต ิ
   ในขั้นตอนการบันทึกรับพสัดุ 
 - บันทึกเจาหนี้   เพื่อทําการเบิกจายเงินดวยวิธี 
   อิเล็กทรอนิกส 
     - แตละสวนราชการกําหนดรหัสพัสดุ  - กําหนดมาตรฐานรหัสพัสดุ และบริการภาครัฐ หรือ 
       เพื่อใชงานภายใน   GPSC (Government Products and Services Code) 
         ใชทุกสวนราชการ 
     - ขอมูลผูขายแยกจดัเก็บแตละสวนราชการ - ขอมูลผูขายเปนขอมูลกลางท่ีสวนราชการใชรวมกัน 
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3) ระบบเบิกจาย  
     - สวนราชการจายตรงใหผูขาย - กรมบัญชีกลางจายตรงใหผูขาย / คูสัญญา  
       ของสวนราชการ 
     - สวนราชการ จัดทําฎีกาเพื่อขอเบิกเงินจาก - สวนราชการ  บันทึกรายการตั้งเบิก        เพื่อขอให   
       กรมบัญชีกลาง   กรมบัญชีกลาง  จายเงนิเขาสูระบบ GFMIS 
    - ตรวจสอบงบประมาณ และขอมูลที่เกี่ยวของกับการ 
        เบิกจาย ณ จดุที่นําเขาระบบ GFMIS และบันทึกบัญช ี
         ตามเกณฑคงคาง 
     - ไมมีการรับ-สง เอกสาร  ขอเบิกเงินระหวางผูเบิกกับ 
           กรมบัญชีกลาง 
     - สวนราชการเปดบัญชีเงินฝากที่ ธ. แหงประเทศไทย - ใหเปดบัญชีเงินฝากกับ ธ.กรุงไทย  
 - ส่ังจายเช็ค ธ.กรุงไทย  ใหผูรับเงิน 
     - กรมบัญชีกลาง  โอนเงินตามแผนการใชจายเงิน - ไมมีการโอนเงินใหสวนราชการตามแผนการใชจายเงนิ 
       ใหสถาบันฯ    แตจายตรง ใหกับผูขาย/คูสญัญาของสวนราชการ และ 
    ในอนาคตจะรวมถึงการจายเงินเดือนและคาจางดวย 
    
4) ระบบสินทรัพยถาวร    
     - บันทึกแบบเกณฑเงินสด - บันทึกแบบเกณฑคงคาง  
     - มีทะเบยีนคุมแยกตางหาก - บันทึกรายการในทะเบยีนคมุใหอัตโนมัต ิ
 - สามารถเรียกดูรายงานไดตลอดเวลา 
  
5) ระบบบัญชแียกประเภท  
     - ผังบัญชีแตกตางกันในแตละสวนราชการ - ผังบัญชีเหมอืนกันทุกสวนราชการ 
     - บันทึกขอมูลเดียวกันหลายที ่ - บันทึกขอมูลคร้ังเดียวจากระบบตนทาง และเชื่อมโยง 
       เพื่อใชงานภายใน   เขาสูระบบบัญชีแยกประเภทโดยอัตโนมตัิ 
     - งบทดลอง / งบการเงิน มีหลายหลาย - เปนรูปแบบมาตรฐานเดยีวกัน 
     - ดูงบการเงินไดเมื่อสวนราชการสงขอมูล     - ดูงบการเงนิไดทันที    โดยไมตองรอขอมูลจาก 
   สวนราชการตนทาง 
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ประโยชน 
1. ลดความซ้ําซอนในการบันทกึขอมูล และลดขั้นตอน / ภาระในการจัดทาํเอกสาร 
2. ติดตามสถานการเบิกจายงบประมาณในระบบไดทกุขั้นตอน 
3. มีเครื่องมือในการจัดสรร / ติดตาม /บริหารงบประมาณ ภายในหนวยงาน 
4. ไดรับความสะดวกรวดเรว็ในการเบิกจายงบประมาณ ลดภาระการจายเงิน 
5. มีระบบเพื่อรองรับการบริหารตนทุน โดยเฉพาะตนทนุกจิกรรม เพื่อประเมินผลสําเร็จของผลผลิต 

และผลลัพธ 
6. สามารถเรียกดขูอมูล รายงาน ในระบบตาง ๆ ที่เกี่ยวของไดถูกตองและทันที เพื่อการตรวจสอบ 

 
ในฉบับนี้   ผูเขียนไดกลาวถึง ขอมูลในภาพรวมในโครงการ GFMIS เพื่อใหผูอานไดทราบและเขาใจ 

หลักการตาง ๆ ของระบบ GFMIS  สวนในฉบับหนา จะกลาวถึงวิธีการที่สถาบันฯ จะตองบนัทึกขอมูลเขาระบบ 
GFMIS จะใชวิธีอะไรในแตละระบบ และใครจะตองเกี่ยวของบาง  และจะเชื่อมโยงกับระบบงบประมาณ พัสดุ 
การเงิน และบญัชีกองทุน โดยเกณฑพึงรับ-พึงจาย ลักษณะ 3 มิติ อยางไร  โปรดติดตามในฉบับหนา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    แหลงขอมูล  :  จากเอกสารประชุมชี้แจงโครงการ  GFMIS 
 
 
 
 


