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บทที่ 1 บทน า หน้า 1 
 

บทท่ี 1 
บทน า 

 
1. ความเป็นมา 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 กรมบัญชีกลางได้พัฒนาระบบ GFMIS (ส่วนขยาย) ในส่วนของ
ระบบรับและน าเงินส่งคลังได้พัฒนาระบบปฏิบัติการ R/3  ให้สามารถบันทึกข้อมูลประเภทของเงินที่น าส่ง
พร้อมกับการส่งเงินที่ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) โดยปรับกระบวนการปฏิบัติงาน แบบเอกสารต่างๆ    
ที่ ใช้ ในการปฏิบัติงานในระบบ R/3 ขณะที่รายงานเงินรายได้ ในระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
(Management Information System : MIS)  ยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับข้อมูลรายได้ในระบบ R/3 
เพ่ือให้ข้อมูลรายได้ในระบบ MIS สอดคล้องกับระบบ R/3 จึงได้จัดท าโครงการออกแบบและพัฒนารายงาน
รายได้ขึ้น  โดยตั้ งคณะท างานก าหนดแนวทางในการพัฒนารายงานรายได้ ในระบบสารสนเทศ 
เพ่ือการบริหาร (MIS) ในระบบ GFMIS จากหน่วยงานภายในกรมบัญชีกลางที่ใช้ข้อมูลรายได้ มาร่วมกัน
ออกแบบรายงานให้สอดคล้องกับความต้องการใช้งานจริง บนพ้ืนฐานข้อมูลที่มีอยู่ในระบบ R/3 หลังจากที่
ออกแบบและพัฒนารายงานในระบบ MIS แล้ว  ได้สุ่มตรวจสอบข้อมูลร่วมกับส านักงานเศรษฐกิจการคลัง
ระยะหนึ่ง จนระบบ MIS พร้อมใช้งานตามที่คณะท างานฯ ได้ตั้งเป้าหมายไว้ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่
ผู้ใช้งานรายงานรายได้ในระบบ MIS จึงได้จัดท า “คู่มือรายงานเงินรายได้แผ่นดินในระบบ GFMIS ในส่วนของ
ข้อมูล MIS” ขึ้น 

 
2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐที่ได้สิทธิในการใช้งานในระบบ MIS มีคู่มือใช้ในการปฏิบัติงาน 
  2.2 เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าใจถึงที่มาและความหมาย
ของข้อมูลที่ปรากฏในรายงาน และสามารถน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 
 
3. ขอบเขตและข้อจ ากัด 
  3.1 ข้อมูลรายงานผลการจัดเก็บ น าส่งและถอนคืนรายได้แผ่นดินในระบบ MIS จะมีเฉพาะ
รายงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เป็นต้นไปเท่านั้น เนื่องจากเป็นการปรับสูตรรองรับรายงานจากระบบ R/3 
ส่วนขยาย 
     3.2 รายงานรายได้ในระบบ MIS ประมวลผลเป็นรายสัปดาห์ จึงไม่อาจน าไปเปรียบเทียบกับ
รายงานในระบบ R/3 ซ่ึง Online Real time ได ้
  3.3 ข้อความในคู่มือบางข้อความอาจใช้ทับศัพท์ เนื่องจากใช้งานในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
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4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  4.1 ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเรียกรายงานรายได้ใน MIS  
  4.2 ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลในรายงาน ตลอดจนสามารถน าข้อมูล
ไปใช้ประกอบการท างานตามภารกิจ 
  4.3 ผู้บริหารของหน่วยงานสามารถใช้ข้อมูลรายได้เพ่ือการบริหารงานของหน่วยงาน 
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บทท่ี 2 
ภาพรวมของรายงานเงินรายได้แผ่นดินในระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (MIS) 

 
ข้อมูลรายงานรายได้ในระบบ MIS นั้น น าเข้าข้อมูลจากระบบ R/3 ที่ได้รวบรวมตั้งแต่       

วันจันทร์ถึงศุกร์ โดยระบบจะสรุปข้อมูลทุกวันศุกร์ของทุกสัปดาห์  ดังนั้น ข้อมูลที่ได้ปรากฏจึงเป็นข้อมูลรายสัปดาห์ 
และเนื่องจากระบบ MIS ดึงข้อมูลการบันทึกมาจากระบบ R/3 หากหน่วยงานบันทึกข้อมูลผิดพลาด สามารถ
ปรับปรุงรายการการจัดเก็บ น าส่ง และถอนคืนรายได้ของตนในระบบ R/3 จนกว่าจะปิดงวดบัญชี (ตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0423.3/ว 60 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่องการปิดงวดและปรับปรุงบัญชี
ในระบบ GFMIS จะปิดงวดบัญชีทุกเดือนภายในวันสิ้นเดือนถัดไป และปิดงวดบัญชีเดือนกันยายน ภายใน   
วันสิ้นเดือนพฤศจิกายน) ซึ่งผลของการปรับปรุงจะท าให้ข้อมูลในระบบ MIS เปลี่ยนแปลงไปด้วย 

รายงานผลการจัดเก็บ น าส่ง และถอนคืนรายได้ จ าแนกตามความต้องการของผู้ใช้งานซึ่งเป็น
ผู้ใช้งานหลัก ซึ่งระบบจะ Default รูปแบบรายงานตามความต้องการของผู้ใช้งาน ในการน าข้อมูลไปใช้     
อาจต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เหมาะสมกับการใช้งาน  ทั้งนี้ระบบจะมีแถบเครื่องมือ Navigation Block 
ที่ใช้ส าหรับจัดรูปแบบรายงานเพ่ิมเติม   

รายงานผลการจัดเก็บรายได้ จ าแนกตามมุมมองต่างๆ จ าแนกตามหน่วยจัดเก็บ และจ าแนก
ตามพ้ืนที่จังหวัด มีช่อง “รหัสบัญชี” บน Navigation Block คือ รหัสบัญชีแยกประเภท 10 หลัก ทั่วไป  
ตามผังบัญชีมาตรฐานของกรมบัญชีกลาง (Version 2551) ซึ่งท าให้สะดวกต่อการหาความสัมพันธ์ระหว่าง
รหัสรายได้ รหัสแหล่งของเงิน และรหัสบัญชีแยกประเภท   

ในส่วนของรายงานผลการจัดเก็บรายได้ จ าแนกตามประเภทรายได้ มีช่องประมาณการ
รายได้ (รายปี) ซึ่งได้รับข้อมูลจากส านักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นข้อมูลย้อนหลังเข้าระบบ ดังนั้น  จึงท าให้
รายงานผลการจัดเก็บรายได้ ณ เดือนปัจจุบันไม่มีข้อมูลดังกล่าว ท าให้ไม่มีข้อมูลในช่องประมาณการรายได้ 
(รายปี) รายได้จัดเก็บสูง (ต่ า) กว่าประมาณการ และร้อยละสูง (ต่ า) กว่าประมาณการ  

การพิจารณาข้อมูลในระดับรหัสรายได้ในระบบ MIS มีความแตกต่างจากข้อมูลของ       
กรมจัดเก็บรายได้หรือส านักงานเศรษฐกิจการคลัง เนื่องจากรูปแบบของการจัดหมวดหมู่ของข้อมูลมีความ
ต่างกัน อีกทั้งรูปแบบของการหักรายการจัดสรรจากรหัสรายได้ กล่าวคือ กรมจัดเก็บรายได้จะหักรายการ
จัดสรรรายได้ออกตามรหัสรายได้นั้นโดยตรง แต่ในส่วนของระบบ MIS จะแสดงการจัดสรรรายได้ในภาพกรม  
โดยหักรายการจัดสรรรายได้ออกจากรหัสรายได้รหัสใดรหัสหนึ่ง เช่น กรมสรรพากร จะหักรายการจัดสรร
รายได้ของกรมที่รหัสรายได้ 517 ภาษีอ่ืน เป็นต้น 

 
การใช้งานจากรายงานเงินรายได้แผ่นดินในระบบ GFMIS 
  1. รายงานการจัดเก็บ น าส่ง และถอนคืนรายได้ แม้จะจ าแนกตามมุมมองต่างๆ หลาย
มุมมอง ตามความต้องการของผู้ใช้งาน  แต่ยอดรวมข้อมูลของแต่ละรหัสรายได้ต้องเท่ากัน  ซึ่งผู้น าข้อมูลไปใช้
งานสามารถตรวจสอบความถูกต้องดังกล่าวในเบื้องต้นได้   

2. การน าข้อมูลรายได้จากระบบ MIS ไปใช้วิเคราะห์และต่อยอดเพ่ือการใดๆ ควรเรียก
รายงานหลังจากปิดงวดและปรับปรุงบัญชีแล้ว  เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ค่อนข้างคงที่  แต่ทั้งนี้  ข้อมูลอาจมี               
การเปลี่ยนแปลง จึงควรระบุวันที่ที่เรียกรายงานไว้ในรายงานด้วย 
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บทท่ี 3 
โครงสร้างรหัสทีเ่กี่ยวข้อง 

 
  รหัสที่เกี่ยวข้องกับรายงานรายได้แผ่นดิน  ที่ผู้ใช้งานควรจะท าความเข้าใจ เพ่ือให้สามารถ
วิเคราะห์ข้อมูลได้สะดวกและเป็นประโยชน์มากขึ้น มีดังนี้ 
  1. รหัสรายได้ 
  2. รหัสแหล่งของเงิน 
  3. รหัสบัญชีแยกประเภท 
 
1. รหัสรายได้  
  รหัสรายได้ คือ รหัสที่แสดงประเภทของรายได้ ทั้งรายได้ที่เป็นภาษีอากรและไม่ใช่ภาษีอากร 
ประกอบด้วยตัวเลข  3 หลัก  
  ตัวอย่างเช่น   001  คือ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
    101 คือ ภาษีการค้า 
    320 คือ ค่าธรรมเนียมการน าทองค าเข้า 
    830 คือ รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น 
 
2. รหัสแหล่งของเงิน 
  รหัสแหล่งของเงิน คือ รหัสที่ใช้ก าหนดแหล่งที่มาของเงินที่ใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ  ประกอบด้วยตัวเลข 7 หลัก ดังนี้ 
  YYABCCC 
  YY คือ  2 หลักท้ายของปีงบประมาณ 
  A  คือ  ประเภทของเงิน แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
   1 – เงินในงบประมาณ 
   2 – เงินนอกงบประมาณฝากคลัง 
   3 – เงินนอกงบประมาณไม่ได้ฝากคลัง 
  B  คือ ประเภทของงบรายจ่าย  
   0 – งบกลาง 
   1 – งบส่วนราชการ 
   2 – รายได้แผ่นดิน 
  CCC คือ หมวดรายได้แผ่นดิน  
   100 – รายได้ภาษีอากร 
   200 – รายได้จากการขายสิ่งของและบริการ 
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   300 – รายได้จากรัฐพาณิชย์ 
   400 – รายได้อ่ืนๆ 
  ตัวอย่างเช่น    
   5619100  คือ รายได้แผ่นดินจากภาษีอากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
   5619200  คือ รายได้แผ่นดินจากการขายสิ่งของและบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
   5619300  คือ รายได้แผน่ดินจากรัฐพาณิชย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
   5619400  คือ รายได้อ่ืนๆ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
 
3. รหัสบัญชีแยกประเภท 
  รหัสบัญชีแยกประเภท คือ รหัสแยกประเภทการจัดกลุ่มบัญชี โดยแสดงการจัดกลุ่มบัญชี
ตั้งแต่กลุ่มบัญชีสินทรัพย์ หนี้สิน ทุน รายได้ และค่าใช้จ่าย ตามองค์ประกอบในงบการเงิน ลงไปจนถึงกลุ่ม
บัญชีย่อย ตามผังบัญชีมาตรฐานส าหรับหน่วยงานภาครัฐ (Version 2551) ที่กรมบัญชีกลางประกาศใช้ 
  ตัวอย่างเช่น 
   4101010101 คือ บัญชีรายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
   4102010101 คือ บัญชีรายได้ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
   4102020101 คือ บัญชีกรายได้ภาษีสรรพสามิตจากการน าเข้า 
   4201020199 คือ บัญชีรายได้ค่าปรับอื่น 
 
  ทั้งนี้ รหัสรายได้ รหัสแหล่งของเงิน และรหัสบัญชีแยกประเภท ต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน  
โดยสามารถหาความสัมพันธ์ของรหัสทั้ง 3 ประเภท ได้จากตารางเปรียบรหัสบัญชีแยกประเภท รหัสรายได้ 
และรหัสแหล่งของเงิน ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.2/ว 74 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551 หรือ 
ในระบบ R/3 (Terminal) ค าสั่งงาน ZRP_T01 (ตารางความสัมพันธ์ของรหัสรายได้ และรหัสแหล่งของเงิน) 
และ ZRP_T02 (ตารางความสัมพันธ์ของรหัสบัญชีแยกประเภท และรหัสรายได้) ดังตัวอย่าง 
ตัวอย่าง   ต้องการทราบรหัสรายได้ที่สัมพันธ์กับรหัสบัญชีแยกประเภท “4102010101” บัญชีรายได้
ภาษีมูลค่าเพ่ิม   
   ให้ค้นหารหัสบัญชีแยกประเภท “4102010101” โดยใช้ค าสั่งงาน ZRP_T02 ซึ่งจะพบว่าสัมพันธ์
กับรหัสรายได้ “102” ดังรูปที่ 3.1  จากนั้นให้น ารหัสรายได้ “102” ไปเรียกดูรหัสแหล่งของเงินที่สัมพันธ์กัน
จากตารางความสัมพันธ์ของรหัสรายได้ และรหัสแหล่งของเงิน ด้วยค าสั่งงาน ZRP_T01 ดังรูปที่ 3.2 
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    รูปที่ 3.1 แสดงผลลัพธ์จากค าสั่งงาน ZRP_T02 
 

   
    รูปที่ 3.2 แสดงผลลัพธ์จากค าสั่งงาน ZRP_T01 



รายงานเงินรายได้แผ่นดินในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) 
 

บทที่ 4 การเรียกรายงาน หน้า 7 
 

บทท่ี 4 
การเรียกรายงาน 

 
  รายงานผลการจัดเก็บ น าส่งและถอนคืนรายได้แผ่นดิน ประกอบด้วย 2 กิ่งเมนูหลัก คือ 
  1. ผลการจัดเก็บรายได้แผ่นดิน ประกอบด้วย 4 กิ่งเมนูย่อย คือ  
     1.1 ผลการจัดเก็บรายได้แผ่นดิน จ าแนกตามมุมมองต่างๆ  
     1.2 ผลการจัดเก็บรายได้แผ่นดิน จ าแนกตามประเภทรายได้ 
     1.3 ผลการจัดเก็บรายได้แผ่นดิน จ าแนกตามหน่วยจัดเก็บ 
     1.4 ผลการจัดเก็บรายได้แผ่นดิน จ าแนกตามพ้ืนที่จังหวัด 
  2. ผลการน าส่ง และถอนคืนรายได้แผ่นดิน ประกอบด้วย 3 กิ่งเมนูย่อย คือ 
     2.1 ผลการน าส่ง และถอนคืนรายได้แผ่นดิน จ าแนกตามประเภทรายได้ 
     2.2 ผลการน าส่ง และถอนคืนรายได้แผ่นดิน จ าแนกตามหน่วยจัดเก็บ 
     2.3 ผลการน าส่ง และถอนคืนรายได้แผ่นดิน จ าแนกตามพ้ืนที่จังหวัด 
  การเข้าดูรายงานข้างต้น  ผู้ใช้งานต้องมีบัตร Smart Card และสิทธิการใช้งานระบบ MIS ที่
กรมบัญชีกลางก าหนดสิทธิให้ โดยสามารถเรียกผ่านเครื่อง GFMIS Terminal  ทั้งนี้ผู้ใช้งานสามารถดูข้อมูลได้
ตามสิทธิที่ได้รับของแต่ละหน่วยงาน 
  วิธีการใช้งาน 
  1. เสียบบัตร Smart Card ในช่อง Smart Card Reader   

  2. เมื่อระบบอ่านบัตรให้ Double Click เข้าระบบผ่านทาง   จะปรากฏหน้าต่าง     
SAP Logon  
  3. ระบรุหัสผ่าน และ Click เลือกที่ GFMIS BW BWP (SMART CARD)  
  4. จะปรากฏหน้าต่างตามรูปที่ 4.1   
 
 
 
 
 

 

 

 

 



รายงานเงินรายได้แผ่นดินในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) 
 

บทที่ 4 การเรียกรายงาน หน้า 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   รูปที่ 4.1 หน้าต่าง SAP ปรากฏเมนูรายงานต่างๆ ให้เลือก 

  ให้ Click เลือกที่     จะปรากฏเมนูย่อย “ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป” 
ตามรูปที่ 4.2  
 

 
  
 
 
    รูปที่ 4.2 เมนูย่อยของรายงานรายได้ 
  ให้ Click เลือกที่ “ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป” จะปรากฏกิ่งเมนูย่อยตามรูปที่ 4.3 

     รูปที่ 4.3 กิ่งเมนูย่อยรายงานรายได้ 
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  ผู้ใช้งานสามารถ Click เลือกกิ่งเมนูที่ต้องการเข้าดูรายงาน ระบบจะเข้าหน้าต่างตามรูป 4.4 
เพ่ือให้ใส่รายละเอียดของปีงบประมาณ เป็นปีพุทธศักราช แล้วกดปุ่ม   ระบบจะแสดงข้อมูลรายงาน
ตามท่ีต้องการ 

    
       รูปที่ 4.4 หน้าต่าง ให้ใส่ข้อมูลปีงบประมาณท่ีต้องการ 
 

1. ผลการจัดเก็บรายได้แผ่นดิน  
1.1 ผลการจัดเก็บรายได้แผ่นดิน จ าแนกตามมุมมองต่างๆ  
  ผลการจัดเก็บรายได้แผ่นดิน จ าแนกตามมุมมองต่างๆ จะแสดงข้อมูลผลการจัดเก็บรายได้
แผ่นดินจ าแนกตามกระทรวง กรม โดยระบบจะ Default ตั้งแต่ส านักนายกรัฐมนตรี เป็นต้นไป รายละเอียด
ตามรูปที่ 4.5  
 

    
   รูปที่ 4.5 ผลการจัดเก็บรายได้แผ่นดิน จ าแนกตามมุมมองต่างๆ 
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1.2 ผลการจัดเก็บรายได้แผ่นดิน จ าแนกตามประเภทรายได้    
ผลการจัดเก็บรายได้แผ่นดิน จ าแนกตามประเภทรายได้ จะแสดงข้อมูลผลการจัดเก็บ

รายได้แผ่นดินจ าแนกตามรหัสรายได้ ตั้งแต่รหัสรายได้ 001 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เป็นต้นไป ในภาพรวม
ของประเทศทั้งหมด เปรียบเทียบกับคอลัมน์ประมาณการรายได้ (ข้อมูลจากส านักงานเศรษฐกิจการคลัง)  
และมีคอลัมน์รายได้จัดเก็บและร้อยละสูงหรือต่ ากว่าประมาณการรายได้  รายละเอียดตามรูปที่ 4.6 

 

  

  รูปที่ 4.6 ผลการจัดเก็บรายได้แผ่นดิน จ าแนกตามประเภทรายได้ 

1.3 ผลการจัดเก็บรายได้แผ่นดิน จ าแนกตามหน่วยจัดเก็บ 
ผลการจัดเก็บรายได้แผ่นดิน จ าแนกตามหน่วยจัดเก็บ จะแสดงข้อมูลผลการจัดเก็บรายได้

แผ่นดินตามหน่วยจัดเก็บ แสดงข้อมูลรายกระทรวง กรม โดยเน้นกรมจัดเก็บที่ส าคัญ คือ กรมสรรพากร กรม
สรรพสามิต กรมศุลกากร และกรมธนารักษ์ ในภาพรวมของประเทศทั้งหมด และลงรายละเอียดในแต่ละกรม
ดังกล่าว รายละเอียดตามรูปที่ 4.7 
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  รูปที่ 4.7 ผลการจัดเก็บรายได้แผ่นดิน จ าแนกตามหน่วยจัดเก็บ 

1.4 ผลการจัดเก็บรายได้แผ่นดิน จ าแนกตามพื้นที่จังหวัด 
ผลการจัดเก็บรายได้แผ่นดิน จ าแนกตามพ้ืนที่จังหวัด จะแสดงข้อมูลผลการจัดเก็บรายได้

แผ่นดินตามพ้ืนที่จังหวัด โดยแสดงในภาพใหญ่ประเทศทั้งหมด กลุ่มจังหวัด และรายจังหวัด รายละเอียดตาม
รูปที่ 4.8 
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  รูปที่ 4.8 ผลการจัดเก็บรายได้แผ่นดิน จ าแนกตามพ้ืนที่จังหวัด 

2. ผลการน าส่ง และถอนคืนรายได้แผ่นดิน  
2.1 ผลการน าส่ง และถอนคืนรายได้แผ่นดิน จ าแนกตามประเภทรายได้ 

ผลการน าส่ง และถอนคืนรายได้แผ่นดิน จ าแนกตามประเภทรายได้ จะแสดงข้อมูลจ าแนก
ตามกระทรวง กรม เริ่มตั้งแต่ส านักนายกรัฐมนตรี เป็นต้นไป มีคอลัมน์การน าส่งรายได้ ถอนคืนรายได้ และ
รายได้สุทธิ โดย Default ตามรหัสรายได้ที่แต่ละกรมมีหน้าที่จัดเก็บ รายละเอียดตามรูปที่ 4.9 
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   รูปที่ 4.9 ผลการน าส่ง และถอนคืนรายได้แผ่นดิน จ าแนกตามประเภทรายได้ 

2.2 ผลการน าส่ง และถอนคืนรายได้แผ่นดิน จ าแนกตามหน่วยจัดเก็บ 
  ผลการน าส่ง และถอนคืนรายได้แผ่นดิน จ าแนกตามหน่วยจัดเก็บ จะแสดงข้อมูลจ าแนกตาม
หน่วยจัดเก็บ รายกระทรวง กรม โดยเน้นกรมจัดเก็บที่ส าคัญ คือ กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร 
และกรมธนารักษ์ ในภาพรวมของประเทศทั้งหมด และลงรายละเอียดในแต่ละกรมดังกล่าว โดยมีคอลัมน์การ
น าส่งรายได้ ถอนคืนรายได้ และรายได้สุทธิ โดย Default ตามรหัสรายได้ที่แต่ละกรมมีหน้าที่จัดเก็บ 
รายละเอียดตามรูปที่ 4.10 
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    รูปที่ 4.10 ผลการน าส่ง และถอนคืนรายได้แผ่นดิน จ าแนกตามหน่วยจัดเก็บ 

2.3 ผลการน าส่ง และถอนคืนรายได้แผ่นดิน จ าแนกตามพื้นที่จังหวัด 
 ผลการน าส่ง และถอนคืนรายได้แผ่นดิน จ าแนกตามพ้ืนที่จังหวัด จะแสดงข้อมูลจ าแนก
ตามพ้ืนที่จังหวัด โดยแสดงในภาพใหญ่ประเทศทั้งหมด กลุ่มจังหวัด และรายจังหวัด  โดยมีคอลัมน์การน าส่ง
รายได้ ถอนคืนรายได้ และรายได้สุทธิ โดย Default ตามรหัสรายได้ที่แต่ละกรมและจังหวัด มีหน้าที่จัดเก็บ 
รายละเอียดตามรูปที่ 4.11 
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           รูปที่ 4.11 ผลการน าส่ง และถอนคืนรายได้แผ่นดิน จ าแนกตามพ้ืนที่จังหวัด 

การจัดรูปแบบรายงานผลการจัดเก็บ น าส่ง และถอนคืนรายได้รายได้แผ่นดิน 

 การเรียกรายงานผลการจัดเก็บรายได้แผ่นดิน ใน MIS นั้น มีปุ่มเครื่องมือ Navigation 
Block ตามรูปที่ 4.12 ไว้ส าหรับจัดรูปแบบข้อมูล เพ่ือให้การแสดงผลในตารางเป็นไปตามต้องการของผู้ใช้งาน 
มีรายละเอียดดังนี้ 

             

              รูปที่ 4.12 แสดงตัวอย่าง Navigation Block 
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ค าอธิบาย  
 

รายการ รายละเอียด หมายเหตุ 
กระทรวง แสดงข้อมูลรายกระทรวง  
กรม แสดงข้อมูลรายกรม  
จังหวัด แสดงข้อมูลรายกลุ่มจังหวัด และจังหวัด  
เดือน/
ปีงบประมาณ 

แสดงข้อมูลรายเดือน ตามปีงบประมาณท่ี
เลือกไว้ 

 

ประเภทรายได้ แสดงข้อมูลตามรหัสรายได้เป็นรหัส หรือ
ข้อความ หรือทั้งสองอย่าง 

 

แหล่งของเงิน แสดงข้อมูลตามรหัสแหล่งของเงิน 5 หลัก
ท้าย (ตัด 2 หลักแรก คือ 2 หลักท้ายของ
ปีงบประมาณออก) 

 

รหัสบัญชี แสดงรหัสบัญชีแยกประเภท 10 หลัก มีเฉพาะบางรายงานเท่านั้น 
 

     หมายถึง แสดงข้อมูลที่เลือกในลักษณะคอลัมน์ 

 หมายถึง แสดงข้อมูลที่เลือกในลักษณะ แถว 

 หมายถึง กรองข้อมูลเฉพาะรายการที่เลือก 

ตัวอย่าง การจัดรูปแบบรายงานผลการจัดเก็บ น าส่ง และถอนคืนรายได้รายได้แผ่นดิน 

-  กดปุ่มเลือก   ให้แสดงข้อมูลรายกระทรวง จะแสดงข้อมูลดังรูปที่ 4.13 



รายงานเงินรายได้แผ่นดินในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) 
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    รูปที่ 4.13 แสดงข้อมูลรายกระทรวงตามแนวต้ัง 

-  กดปุ่มเลือก   ให้แสดงข้อมูลรายกรม จะแสดงข้อมูลดังรูปที่ 4.14 

  

   รูปที่ 4.14 แสดงข้อมูลรายกรมตามแนวต้ัง 

 



รายงานเงินรายได้แผ่นดินในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) 
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-  กดปุ่มเลือก   ให้แสดงข้อมูลรายจังหวัด จะแสดงข้อมูลดังรูปที่ 4.15 

   

   รูปที่ 4.15 แสดงข้อมูลรายจังหวัดตามแนวตั้ง 

-  กดปุ่มเลือก   ให้แสดงข้อมูลเดือน / ปีงบประมาณ จะแสดงข้อมูลดังรูปที่ 4.16 

 

     รูปที่ 4.16 แสดงข้อมูลเดือน / ปีงบประมาณตามแนวนอน 

-  กดปุ่มเลือก   ให้แสดงประเภทรายได้ จะแสดงข้อมูลดังรูปที่ 4.17 
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    รูปที่ 4.17 แสดงข้อมูลประเภทรายได้ตามแนวตั้ง 

-  กดปุ่มเลือก   ให้แสดงแหล่งของเงิน จะแสดงข้อมูลดังรูปที่ 4.18 

  

    รูปที่ 4.18 แสดงข้อมูลแหล่งของเงินตามแนวตั้ง 

 

 


