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บทที่ 1 
บทนํา 

 

 กรมบัญชีกลางได�พัฒนาระบบ GFMIS ให�รองรับการปรับปรุงข�อมูลแผนการใช�จ#ายเงินตามท่ี
คณะกรรมการติดตามเร#งรัดการใช�จ#ายงบประมาณภาครัฐ กําหนดให�ส#วนราชการและจังหวัด จัดทําแผนการใช�
จ#ายเงินและติดตามประเมินผล เพื่อใช�ในการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ#ายเงินในระบบ GFMIS              
ให�สอดคล�องกัน ซึ่งหากไม#เป2นไปตามแผนการใช�จ#ายที่ทําไว� ก็ให�ทําการปรับปรุงแผนการใช�จ#ายเงินให�สอดคล�อง
กับข�อเท็จจริงในระบบ GFMIS พร�อมทั้งระบุสาเหตุที่ปรับปรุงแผนการใช�จ#ายเงิน โดยให�เริ่มดําเนินการในระบบได�
จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน  
 โดยกําหนดให�ส#วนราชการระดับกรมสามารถบันทึกรายการปรับแผนการใช�จ#ายเงินในระบบ 
GFMIS ให�ดําเนินการผ#าน GFMIS Web 0nline ด�วยอุปกรณ7 GFMIS Token Key ผ#านเว็บไซต7 
http://webonlineinter.gfmis.go.th ด�วยสิทธิผู�ใช�งานที่ปฏิบัติหน�าที่เก่ียวกับการวางแผนของส#วนราชการ เช#น 
กองแผนงาน เป2นต�น โดยกําหนดรหัสผู�ใช�งาน (User name) 12 หลัก คือ รหัสหน#วยเบิกจ#ายระดับกรม 10 หลัก 
ตามด�วย 2 หลักท�าย คือ C0  
 
วัตถุประสงค� 
 

 1. เพื่อให�มีคู#มือการปฏิบัติงานเก่ียวกับการปรับแผนการใช�จ#ายเงิน ในระบบ GFMIS ผ#าน GFMIS 
Web online 
 

 2. เพื่อให�ส#วนราชการและจังหวัด ทราบข้ันตอนและวิธีการปรับปรุงข�อมูลแผนการใช�จ#ายเงิน               
ในระบบ GFMIS  
 3. เพื่อให�ส#วนราชการและจังหวัดมีข�อมูลแผนการใช�จ#ายเงินเปรียบเทียบกับผลเบิกจ#ายจริง และ
กรมบัญชีกลางสามารถนําข�อมูลดังกล#าว ใช�ในการติดตามและเร#งรัดการใช�จ#ายงบประมาณของส#วนราชการ 
 
ประโยชน�ที่ได�รับ 
 1. ส#วนราชการและจังหวัด มีคู#มือการปฏิบัติงานในการปรับแผนการใช�จ#ายเงิน ในระบบ GFMIS  
 2. กรมบัญชีกลางมีข�อมูลแผนการใช�จ#ายเงินในระบบ GFMIS ท่ีสอดคล�องกับข�อเท็จจริง  
 
ขอบเขตและข�อจํากัด 
 1. ส#วนราชการและจังหวัด จะเข�ามาดําเนินการปรับแผนในระบบ GFMIS ได�หลังจากที่
กรมบัญชีกลางได�รับข�อมูลแผนการใช�จ#ายเงินจากสํานักงบประมาณ และดําเนินการนําข�อมูลดังกล#าวเข�าสู#ระบบ                   
(นับจากวันที่ได�รับข�อมูลประมาณ 15 วัน เพื่อดําเนินการ Mapping ข�อมูลแผนการใช�จ#ายเงินกับข�อมูลตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ#ายประจําปZ) ทั้งน้ี กรมบัญชีกลางจะมีหนังสือแจ�งส#วนราชการให�เข�ามาดําเนินการ
ในระบบได�ต้ังแต#จนถึงวันที่ ตามท่ีกําหนดในมติคณะกรรมการติดตามเร#งรัดการใช�จ#ายงบประมาณภาครัฐ 
 2. ข�อมูลที่แสดงในระบบ เป2นการประมวลผลข�อมูลจาก ระบบ MIS 
 3. ตัวอย#างหน�าจอท่ีนําเสนอ เป2นตัวอย#างข�อมูลของปZงบประมาณ พ.ศ.2557 
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บทที่ 2 
ภาพรวมการปรับแผนการใช�จ�ายเงินในระบบ GFMIS 

 

 การปรับแผนการใช�จ�ายเงินในระบบ GFMIS ผ�าน GFMIS Web online เป+นการปรับปรุงข�อมูล
แผนการใช�จ�ายเงินที่ส�วนราชการและจังหวัดท่ีได�บันทึกแผนการใช�จ�ายเงินงบประมาณรายจ�ายประจําป8ที่ได�รับจัดสรร 
ที่ระบบ EvMIS (Evoluation Management Information System : ระบบการติดตามผลการปฏิบัติงานและการ
ใช�จ�ายงบประมาณ) ของสํานักงบประมาณ ซึ่งจะมีการดําเนินการหลังจากท่ีพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ�าย
ประจําป8งบประมาณมีผลบังคับใช�  โดยสํานักงบประมาณจะปMดระบบงานดังกล�าว และประมวลผลข�อมูลส�งให�กับ
กรมบัญชีกลาง เพื่อดําเนินการ Mapping ข�อมูลดังกล�าวเข�าสู�ระบบ GFMIS เพื่อใช�ฐานข�อมูลต้ังต�นของแผนการ       
ใช�จ�ายเงินของส�วนราชการ และจังหวัด จําแนกข�อมูลเป+นงบประจํา และงบลงทุน โดยมีหน�าจอสําหรับการวางแผน  
2 หน�าจอ คือ 
 1. หน�าจอการวางแผนงบประมาณ (วผ.01) ใช�สําหรับการวางแผนงบประมาณภายในป8                  
โดยระบบจะแสดงข�อมูลแผนการใช�จ�ายเงินของป8งบประมาณ (ท่ีเข�าระบบ) ตามรหัสงบประมาณ เป+นรายเดือน 
เง่ือนไขการแสดงข�อมูล คือ ในเดือนที่ล�วงเลยมาแล�ว ระบบจะแสดงตัวเลขเป+นสีเทา ไม�สามารถปรังปรุงข�อมูลได� 
จะดําเนินการได�เฉพาะข�อมูลท่ีอยู�ในช�องสีเหล่ียมเท�าน้ัน และอนุญาตให�ดําเนินการในระบบได�จนถึงวันท่ี 30 
มิถุนายน จากน้ันระบบจะปMดไม�ให�บันทึกปรับปรุงข�อมูล แต�สามารถตรวจสอบข�อมูลการเบิกจ�ายเงินในระบบได�
จนถึงวันที่ 30 กันยายน  

 2. หน�าจอการวางแผนงบประมาณเกินป8 (วผ.02) ใช�สําหรับการวางแผนงบประมาณป8ถัดไป      
โดยระบบจะแสดงข�อมูลเริ่มต�นตามข�อมูลแผนการใช�จ�ายเงินเช�นเดียวกับการวางแผนภายในป8 โดยแสดงข�อมูล               
ในช�องส่ีเหล่ียม แต�ไม�ได�นําข�อมูลท่ีแสดงมาประมวลผลในรายงานเปรียบเทียบแผนการใช�จ�ายเงินและผลการเบิกจ�ายเงิน 
จนกว�าจะมีการเข�ามาปรับปรุงการวางแผนงบประมาณเกินป8  

 
ขั้นตอนการปรับปรุงแผนการใช�จ�ายเงินในระบบ GFMIS มีดังน้ี 
 การดําเนินการปรับปรุงแผนการใช�จ�ายเงินในระบบ GFMIS เป+นการปรับปรุงแผนการใช�เงิน
งบประมาณป8ที่ เข�าสู�ระบบ เพื่อปรับปรุงข�อมูลให�สอดคล�องกับข�อเท็จจริง ดังน้ัน ในแต�ละป8งบประมาณ 
กรมบัญชีกลางจํามีหนังสือแจ�งไปยังส�วนราชการ ให�ทราบถึงการนําเข�าข�อมูลในระบบ GFMIS เรียบร�อยแล�ว และ
ระยะเวลาท่ีเข�ามาปรับปรุงรายการในระบบได� (ตามมติคณะกรรมการติดตามเร�งรัดการใช�จ�ายงบประมาณภาครัฐ) 
 1. ตรวจสอบข�อมูลแผนการใช�จ�ายเงินต้ังต�นในระบบ GFMIS ตามรหัสงบประมาณจากรายงาน
เปรียบเทียบแผนการใช�จ�ายเงินและผลการเบิกจ�ายเงิน ในช�อง “วงเงินงบประมาณหลังโอนเปล่ียนแปลง (A)”  
 

 2. เปรียบเทียบการเบิกจ�ายเงินตามรหัสงบประมาณ ในช�อง “เบิกจ�ายประจํา (D)”กับช�อง 
“เบิกจ�ายรายจ�ายลงทุน (E)”  
 3. เม่ือหน�วยงานตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน พบว�าไม�เป+นไปตามแผนการใช�จ�ายท่ีทําไว� และ
ดําเนินการปรับปรุงแผนการใช�จ�ายเงินป8ป\จจุบันให�สอดคล�องกับข�อเท็จจริงในระบบ GFMIS ด�วย วผ.01 วิธีการ
บันทึกปรากฏตามบทที่ 4 กรณีที่ไม�สามารถเร�งรัดการเบิกจ�ายเงินได�ทันภายในป8งบประมาณ ให�ปรับปรุงแผนการ
ใช�จ�ายเงินเกินป8 ด�วย วผ.02 วิธีการบันทึกปรากฏตามบทท่ี 5 
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 4. ในการปรับปรุงแผนการใช�จ�ายเงินในระบบ ส�วนราชการจะต�องทําการระบุเหตุผลท่ีปรับปรุง
ข�อมูล ก�อนการจัดเก็บรายการท่ีบันทึก วิธีการบันทึกปรากฏตามบทท่ี 6 
 5. เมื่อดําเนินการตามข้ันตอนข�างต�นแล�ว ส�วนราชการจะสามารถตรวจสอบข�อมูลแผนการ              
ใช�จ�ายเงินท่ีปรับปรุงจากรายงานเปรียบเทียบแผนการใช�จ�ายเงินและผลการเบิกจ�ายเงินในสัปดาหaถัดไป (วันจันทรa) 
ในช�อง “แผนการใช�จ�ายเงินท่ีปรับใหม� (ในป8) (B)” และ ช�อง “แผนการใช�จ�ายเงินท่ีปรับใหม� (เกินป8) (C)”                 
เมื่อปรับปรุงข�อมูลแผนการใช�จ�ายเงินเกินป8 ด�วย วผ.02 วิธีการตรวจสอบรายงานปรากฏตามบทท่ี 7 
 หลังจากที่ระบบปMดไม�ให�ส�วนราชการเข�ามาปรับปรุงแผนการใช�จ�ายเงินในระบบ GFMIS แล�วแต�
ส�วนราชการและจังหวัดยังสามารถติดตามการใช�จ�ายเงินจากรายงานดังกล�าวได�จนถึงวันท่ี 30 กันยายน จนกว�า 
จะมีการนําเข�าแผนงบประมาณรายจ�ายประจําป8งบประมาณในระบบ GFMIS เรียบร�อยแล�ว 
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บทท่ี 3 
สิทธิการเข�าใช�งานใน GFMIS Web Online 

 

 สิทธิการเข�าใช�งาน เพ่ือบันทึกรายการปรับปรุงแผนการใช�จ-ายเงินในระบบ GFMIS ผ-าน 
GFMIS Web online เป0นการบันทึกรายการผ-านเครือข-าย Internet โดยใช�อุปกรณ7 GFMIS Token Key 
ผ-านเว็บไซต7 https://webonlineinter.gfmis.go.th ด�วย รหัสผู�ใช�งาน (User name) 12 หลัก คือ รหัส
หน-วยเบิกจ-าย 10 หลัก ตามด�วย 2 หลักท�าย คือ C0 (ศูนย7) เช-น 1200500001C0  
 
 

 การเข�าสู!ระบบ GFMIS Web Online 
   
1. การเข�าเว็บไซด*  
 1.1 ดับเบ้ิลคลิกท่ี 
 1.2 เสียบอุปกรณ7 GFMIS Token Key รอให�ไฟของอุปกรณ7 GFMIS Token Key หยุดกะพริบ  
 1.3 ระบุชื่อเว็บไซด7 https://webonlineinter.gfmis.go.th  ตามภาพท่ี 1  
เพ่ือเข�าสู-ระบบ GFMIS Web Online ตามภาพท่ี 2 
 

 
 

ภาพท่ี 1 
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2. การเข�าสู!ระบบ  
  ระบบเชื่อมโยงข�อมูลระหว-างสิทธิการเข�าปฏิบัติงานในระบบกับเว็บไซด7 โดยแสดงกรอบ
ข�อความเข�าสู-ระบบ GFMIS Web online ตามภาพท่ี 2 

 
ภาพท่ี 2 

  ให�ระบุ  
     - User   Name    ระบุชื่อผู�ใช�  XXXXX00000C0   
    (รหัสหน-วยงานระดับกรม 10 หลัก ตามด�วย C0)  
    ตัวอย-างระบุ 1200600000C0 
  - Password ให�ระบุรหัสผ-านของ User name 

  - กดปุaม  ตามภาพท่ี 3 เพ่ือเข�าสู-หน�าจอหลัก ตามภาพท่ี 4 
 

 
 

ภาพท่ี 3 
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ภาพท่ี 4 

 หน�าจอ “บันทึกรายการ” ระบบการบริหารงบประมาณ ให� กดปุaม   
ตามภาพท่ี 4 เพ่ือเข�าสู-คําสั่งงานท่ีใช�บันทึกรายการในระบบการบริหารงบประมาณ ตามภาพท่ี 5 
 

 
 

ภาพท่ี 5 
 

ระบบแสดงคําสั่งงานท่ีใช�ในการปรับปรุงแผนงบประมาณ ออกเป0น  
   1. การวางแผนงบประมาณ              
   2. การวางแผนงบประมาณเกินปf 
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 - กดปุaม ตามภาพท่ี 5 เพ่ือเข�าสู-การบันทึกรายการปรับปรุงแผนการใช�จ-าย
งบประมาณในปf ตามภาพท่ี 6 

 

 
ภาพท่ี 6 

 - กดปุaม  เพ่ือเข�าสู-หน�าจอสร�างแผนการใช�จ-ายเงินในปf ตามภาพท่ี 7 

 
 

ภาพท่ี 7 
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ภาพท่ี 8 

 - กดปุaม  ตามภาพท่ี 8 เพ่ือเข�าสู-การบันทึกรายการปรับปรุงแผนการใช�
จ-ายเงินเกินปf ตามภาพท่ี 9 

 
   

 
 

ภาพท่ี 9 
 

 - กดปุaม  ตามภาพท่ี 9 เพ่ือเข�าสู-หน�าจอการสร�างแผนการใช�จ-าย
งบประมาณเกินปf ตามภาพท่ี 10 
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ภาพท่ี 10 
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บทท่ี 4 
การปรับปรุงแผนการใช�จ�ายเงินงบประมาณในป� 

  
 การปรับปรุงแผนการใช�จ�ายเงินงบประมาณในป�  เป�นการปรับปรุงข�อมูลแผนการใช�จ�ายเงินท่ี
ส�วนราชการได�บันทึกวางแผนการใช�จ�ายเงินงบประมาณรายจ�ายประจําป�งบประมาณเป�นรายเดือน ท่ีระบบงาน
ของสํานักงบประมาณ และใช�เป�นข�อมูลต้ังต�นในระบบ GFMIS โดยสํานักงบประมาณจะส�งข�อมูลดังกล�าวให�
กรมบัญชีกลางหลังจากท่ีพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป�งบประมาณมีผลบังคับใช�แล�ว ประมาณ 1-2 
เดือน ดังนั้นข�อมูลท่ีแสดงในระบบ จึงถือได�ว�าเป�นข�อมูลการวางแผนการใช�จ�ายเงินท่ีสอดคล�องกับแผนการ
ปฏิบัติงานของส�วนราชการ สามารถนํามาใช�ประกอบการติดตามผลการใช�จ�ายเงินท่ีสอดคล�องกับข�อเท็จจริงและ
เป�นไปตามมาตรการเร�งรัดการใช�จ�ายเงิน  
 ข�อมูลท่ีแสดงครั้งแรกในระบบ หมายถึง ข�อมูลต้ังต�น ซ่ึงเป�นข�อมูลท่ีส�วนราชการได�วางแผนการ
ใช�จ�ายเงินท้ังป�งบประมาณ ดังนั้น เม่ือมีการปรับปรุงข�อมูลแผนการใช�จ�ายเงินในระบบ GFMIS หมายความว�า
หน�วยงานไม�สามารถดําเนินการเบิกจ�ายเงินได�สอดคล�องกับแผนท่ีทําไว� จึงต�องเข�ามาปรับปรุงข�อมูลในระบบ  
  เง่ือนไขในการปรับปรุงแผนการใช�จ�ายเงินงบประมาณในป� วผ.01 >> แผนการใช�จ�ายงบประมาณ
ในป�  คือ ในเดือนท่ีล�วงเลยมาแล�ว ระบบจะแสดงตัวเลขเป�นสีเทา จะไม�สามารถปรับปรุงข�อมูลได� จะดําเนินการ
ได�เฉพาะข�อมูลท่ีอยู�ในช�องสี่เหลี่ยมเท�านั้น ตัวอย�างเช�น ส�วนราชการเข�ามาปรับปรุงแผนการใช�จ�ายเงินภายใน
เดือนมกราคม ระบบจะอนุญาตให�หน�วยงานปรับปรุงข�อมูลได�ต้ังแต�เดือนมกราคมจนถึงเดือนกันยายน สําหรับ
ข�อมูลเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมจะไม�สามารถปรับปรุงได� เม่ือเข�าสู�เดือนกุมภาพันธB ระบบจะปCดช�องสี่เหลี่ยม
ของเดือนมกราคม อนุญาตให�ปรับปรุงข�อมูลต้ังแต�เดือนกุมภาพันธBเป�นต�นไป ท้ังนี้ ส�วนราชการสามารถดําเนินการ
ปรับปรุงข�อมูลในระบบได�ถึงเดือนมิถุนายนเท�านั้น (เป�นไปตามมติคณะกรรมการติดตามเร�งรัดการใช�จ�าย
งบประมาณภาครัฐ) แต�ส�วนราชการยังสามารถติดตามผลการเบิกจ�ายเงินในระบบได� จนถึงวันท่ี 30 กันยายน 
 

 หน�าจอสําหรับการปรับปรุงแผนการใช�จ�ายเงินงบประมาณในป� วผ.01 >> แผนการใช�จ�าย
งบประมาณในป� ประกอบด�วย Tab เมนูย�อย 4 Tab คือ 
 1. วางแผนไม�รวมงบลงทุน  ใช�สําหรับการปรับปรุงรายการท่ีมีรหัสงบประมาณ และแหล�งของเงิน      
เป�นงบประจํา (งบบุคลากรและงบดําเนินงาน) งบเงินอุดหนุนท่ัวไป งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และงบรายจ�ายอ่ืน  
 2. วางแผนงบลงทุนครุภัณฑB ใช�สําหรับการปรุงปรุงรายการท่ีมีรหัสงบประมาณ และแหล�งของเงิน  
เป�นงบลงทุน ประเภทครุภัณฑB  
 3. งบลงทุนท่ีดิน สกส. ใช�สําหรับการปรับปรุงรายการท่ีมีรหัสงบประมาณ และแหล�งของเงิน               
เป�นงบลงทุน ประเภทท่ีดิน สิ่งก�อสร�าง (น�อยกว�า 10 ล�านบาท สามารถโอนเปลี่ยนแปลงได� และมากกว�า 10 ล�านบาท) 
 4. วางแผนตามกิจกรรม  แสดงข�อมูลแผนการใช�จ�ายเงินตามกิจกรรมหลักของหน�วยงาน (ส�วนนี้ 
หน�วยงานไม�ต�องปรับปรุง)  
  

โดยมีข้ันตอนการปรับปรุงแผนการใช�จ�ายเงินในป� (วผ.01) ดังนี้ 
1. ข้ันตอนการเข�าสู�ระบบ  (ภาพท่ี  1 – 2) 
2. การระบุเง่ือนไขการแสดงข�อมูล กรณี 

2.1 วางแผนไม�รวมงบลงทุน   (ภาพท่ี  3 – 8) 
2.2 วางแผนงบลงทุนครุภัณฑB   (ภาพท่ี  9 – 12) 
2.3 วางแผนงบลงทุนท่ีดิน สิ่งก�อสร�าง  (ภาพท่ี 13 – 16) 
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3. การบันทึกปรับปรุงข�อมูล 
3.1 วางแผนไม�รวมงบลงทุน   (ภาพท่ี 17 – 18) 
3.2 วางแผนงบลงทุนครุภัณฑB   (ภาพท่ี 19 – 20)  
3.3 วางแผนงบลงทุนท่ีดิน สิ่งก�อสร�าง  (ภาพท่ี 21 – 22) 

4. การระบุเหตุผลในการปรับแผน  (ภาพท่ี 23 – 28) 
5. วางแผนตามกิจกรรม    (ภาพท่ี 29 – 31) 

 
1. ข้ันตอนการเข�าสู�ระบบ 
  เม่ือ Log  on เข�าระบบ GFMIS Web Online  โดยระบุรหัสผู�ใช�และรหัสผ�านแล�ว ระบบแสดง
หน�าจอระบบงาน ตามภาพท่ี 1 
  - กดปุ[ม  (ระบบการบริหารงบประมาณ) เพ่ือเข�าสู�การวางแผนงบประมาณ 
  - กดปุ[ม (การวางแผนงบประมาณ) เพ่ือเข�าสู�เมนู วผ.01>>แผนการใช�
จ�ายงบประมาณในป� 
  - กดปุ[ม  เพ่ือเข�าสู�หน�าจอ “แผนการใช�จ�ายงบประมาณใน
ป� (วผ.01)” ตามภาพท่ี 2 
 

 

 
 

ภาพท่ี 1 
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ภาพท่ี 2 
 

ระบบจะแสดงหน�าจอการสร�างแผนการใช�จ�ายงบประมาณในป� (วผ.01) ตามภาพท่ี 2 โดยมี
หน�าจอในการแสดงข�อมูล ดังนี้ 

 1. วางแผนไม�รวมงบลงทุน 
 2. วางแผนงบลงทุนครุภัณฑB 
 3. งบลงทุนท่ีดิน สิ่งก�อสร�าง 
 4. วางแผนตามกิจกรรม 
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2. การระบุเง่ือนไขการแสดงข�อมูล 
 2.1 หน�าจอ “วางแผนไม�รวมงบลงทุน” ใช�สําหรับปรับปรุงข�อมูลในรายการท่ีมีรหัสงบประมาณ                          
และแหล�งของเงินเป�นงบประจํา ประกอบด�วย งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบเงินอุดหนุนท่ัวไป งบเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ และงบรายจ�ายอ่ืน ตัวอย�างตามภาพท่ี 3 แสดงข�อมูลแบ�งเป�น 2 ส�วน ดังนี้ 
 

 
 

ภาพท่ี 3 
 

 (1) ส�วนท่ีระบบแสดงให�อัตโนมัติตามสิทธิท่ีบันทึกข�อมูล ประกอบด�วย 
  - รหัสหน�วยงาน ระบบแสดงรหัสหน�วยงาน จํานวน 4 หลัก และชื่อหน�วยงาน 
   ตัวอย�าง แสดงรหัสหน�วยงาน A004 สํานักงานคณะกรรมการ 
   การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 - ป�งบประมาณ ระบบแสดงป�งบประมาณท่ีบันทึก 
  ตัวอย�าง แสดงป�งบประมาณ 2557 
 - หน�วยรับงบประมาณ ระบบแสดงรหัสหน�วยรับงบประมาณระดับกรม 10 หลัก 
  ตัวอย�าง แสดง 2000400000 
  - รหัสจังหวัด ระบบแสดงรหัสพ้ืนท่ี  
  ตัวอย�างแสดง 1000 – ส�วนกลาง 
 - รายการผูกพันงบประมาณ ระบบแสดง 5000 
 

 (2) ส�วนท่ีระบุเพ่ือให�ระบบแสดงข�อมูลตามเง่ือนไขท่ีระบุ ประกอบด�วย 

 - ประเภทงบประมาณ  ให�กดปุ[ม  ระบบแสดง   
  ระบุให�สอดคล�องกับการจัดสรรเงินประจํางวดในระบบ
  เป�น GEN หรือ COM เช�น 
  ระบุ SGEN  กรณีระบุงวดเป�น GEN 
  ระบุ SCOM กรณีระบุงวดเป�น COM 
   ตัวอย�าง ระบุ SGEN 
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    - รหัสงบประมาณ  เพ่ือให�ระบบแสดงข�อมูลตามเง่ือนไขท่ีระบุ ตามข�อ (2.1) หรือ 
  (2.2) โดยระบุด�วยวิธีวิธีเดียวเท�านั้น) เม่ือระบุแล�ว 
 

 - กดปุ[ม   เพ่ือเข�าสู�หน�าจอข�อมูลในระบบ GFMIS ตามเง่ือนไขท่ีระบุ 
 

 (2.1) ช�อง “กลุ�มรหัสงบประมาณ” ระบบแสดงให�อัตโนมัติ ZFC57MMAAAPPOOOB01 
                   ZFC  คือ ค�าคงท่ี  
 57  คือ ป�งบประมาณ พ.ศ. 2557 (ระบบจะแสดงตามป�งบประมาณ)  
 MMAAA  คือ 5 หลักแรกของรหัสหน�วยงาน 
 PPOOO  คือ รหัสแผนงาน/โครงการ 
 B01  คือ ค�าคงท่ีของกลุ�มงบประจํา  
 ตัวอย�างภาพท่ี 4 ระบุ ZFC572000489726B01 
  

 
 

ภาพท่ี 4 
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 (2.2) ช�อง “รหัสงบประมาณ” เป�นการระบุเพ่ือให�ระบบแสดงข�อมูลทีละงบรายจ�าย โดยมีวิธีการระบุ
ตามรหัสงบประมาณ 16 หลัก ดังนี้ 
 
งบบุคคลกร และ        MMAAAPPOOO000000 ถึง 
งบดําเนินงาน            MMAAAPPOOO009999 

ตัวอย�างระบุ  2000489726000000 ถึง 
                 2000489726009999 ตามภาพท่ี 5 

งบเงินอุดหนุนท่ัวไป     MMAAAPPOOO500001 ถึง 
                             MMAAAPPOOO599999 

ตัวอย�างระบุ  2000489726500001 ถึง 
                 2000489726599999 ตามภาพท่ี 6 

งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ MMAAAPPOOO600001 ถึง   
                               MMAAAPPOOO699999 

ตัวอย�างระบุ  2000489726600001 ถึง 
                 2000489726699999 ตามภาพท่ี 7 

งบรายจ�ายอ่ืน            MMAAAPPOOO700001 ถึง  
                             MMAAAPPOOO799999 

ตัวอย�างระบุ  2000489726700001 ถึง 
                 2000489726799999 ตามภาพท่ี 8 

 

 
 

ภาพท่ี 5  (งบบุคคลากรและงบดําเนินงาน) 
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ภาพท่ี 6 (งบเงินอุดหนุนท่ัวไป) 

 
 

ภาพท่ี 7 (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 
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ภาพท่ี 8 (งบรายจ�ายอ่ืน) 
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 2.2 หน�าจอ “วางแผนงบลงทุนครุภัณฑ0” ใช�สําหรับการปรุงปรุงรายการท่ีมีรหัสงบประมาณ และ
แหล�งของเงิน เป�นงบลงทุน ประเภทครุภัณฑB ดังนี้ 
 

 
 

ภาพท่ี 9 
 

 หน�าจอ “วางแผนงบลงทุนครุภัณฑ0” ตามภาพท่ี 9 ดังนี้ 
              (1) ส�วนท่ีระบบแสดงให�อัตโนมัติตามสิทธิท่ีบันทึกข�อมูล ประกอบด�วย 
  - รหัสหน�วยงาน ระบบแสดงรหัสหน�วยงาน จํานวน 4 หลัก และชื่อหน�วยงาน 
   ตัวอย�าง แสดงรหัสหน�วยงาน A004 สํานักงานคณะกรรมการ 
   การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 - ป�งบประมาณ ระบบแสดงป�งบประมาณท่ีบันทึก 
  ตัวอย�าง แสดงป�งบประมาณ 2557 
 - รหัสแหล�งของเงิน ระบบแสดง YY11310  
  (YY คือ 2 หลักท�ายของป�งบประมาณ พ.ศ.) 
 - หน�วยรับงบประมาณ ระบบแสดงรหัสหน�วยรับงบประมาณระดับกรม 10 หลัก 
  ตัวอย�าง แสดง 2000400000 
  - รหัสจังหวัด ระบบแสดงรหัสพ้ืนท่ี และจังหวัด 
  ตัวอย�างแสดง 1000 – ส�วนกลาง 
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 (2) ส�วนท่ีระบุเพ่ือให�ระบบแสดงข�อมูลตามเง่ือนไขท่ีระบุ ประกอบด�วย 

 - ประเภทงบประมาณ  ให�กดปุ[ม  ระบบแสดง   
  ระบุให�สอดคล�องกับการจัดสรรเงินประจํางวดในระบบ
  เป�น GEN หรือ COM เช�น 
  ระบุ SGEN  กรณีระบุงวดเป�น GEN 
  ระบุ SCOM กรณีระบุงวดเป�น COM 
   ตัวอย�าง ระบุ SGEN 
    - รหัสงบประมาณ  เพ่ือให�ระบบแสดงข�อมูลตามเง่ือนไขท่ีระบุ ตามข�อ (2.1)  
  หรือ (2.2) โดยระบุด�วยวิธีวิธีเดียวเท�านั้น) เม่ือระบุแล�ว 
 

 - กดปุ[ม   เพ่ือเข�าสู�หน�าจอข�อมูลในระบบ GFMIS ตามเง่ือนไขท่ีระบุ 
 
 (2.1) ช�อง “กลุ�มรหัสงบประมาณ” ระบบแสดงให�อัตโนมัติ ZFC57MMAAAPPOOOB0201 
                   ZFC  คือ ค�าคงท่ี  
 57  คือ ป�งบประมาณ พ.ศ. 2557 (ระบบจะแสดงตามป�งบประมาณ)  
 MMAAA  คือ 5 หลักแรกของรหัสหน�วยงาน 
 PPOOO  คือ รหัสแผนงาน/โครงการ 
 B0201  คือ ค�าคงท่ีของกลุ�มงบลงทุนครุภัณฑB 
 ตัวอย�างภาพท่ี 10 ระบุ ZFC572000489726B0201 
 

 
 

ภาพท่ี 10 
 
 
 
 

2.1 
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 2.2 ช�อง “รหัสงบประมาณ” เป�นการระบุเพ่ือให�ระบบแสดงข�อมูลตามรหัสงบประมาณ 16 หลัก 
ดังนี้ 
 
ครุภัณฑB ตํ่ากว�า       MMAAAPPOOO110000 ถึง 
1 ล�านบาท             MMAAAPPOOO110999 

ตัวอย�างระบุ  2000489726110000 ถึง 
                 2000489726110999 ตามภาพท่ี 11 

ครุภัณฑB ต้ังแต�         MMAAAPPOOO120001 ถึง 
1 ล�านบาทข้ึนไป      MMAAAPPOOO120999 

ตัวอย�างระบุ  2000489726120001 ถึง 
                 2000489726120999 ตามภาพท่ี 12 

 

 
ภาพท่ี 11 (ครุภัณฑB ตํ่ากว�า 1 ล�านบาท) 

 
 

ภาพท่ี 12 (ครุภัณฑB ต้ังแต� 1 ล�านบาทข้ึนไป) 
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 2.3 หน�าจอ “วางแผนงบลงทุนท่ีดิน ส่ิงก�อสร�าง” ใช�สําหรับการปรุงปรุงรายการท่ี มี                      
รหัสงบประมาณ และแหล�งของเงิน เป�นงบลงทุนประเภทท่ีดิน สิ่งก�อสร�าง ดังนี้ 
 

 
 

ภาพท่ี 13 
 

หน�าจอ “วางแผนงบลงทุนท่ีดิน ส่ิงก�อสร�าง” ตามภาพท่ี 13 ดังนี้ 
              (1) ส�วนท่ีระบบแสดงให�อัตโนมัติตามสิทธิท่ีบันทึกข�อมูล ประกอบด�วย 
  - รหัสหน�วยงาน ระบบแสดงรหัสหน�วยงาน จํานวน 4 หลัก และชื่อหน�วยงาน 
   ตัวอย�าง แสดงรหัสหน�วยงาน A004 สํานักงานคณะกรรมการ 
   การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 - ป�งบประมาณ ระบบแสดงป�งบประมาณท่ีบันทึก 
  ตัวอย�าง แสดงป�งบประมาณ 2557 
 - รหัสแหล�งของเงิน ระบบแสดง YY11320  
  (YY คือ 2 หลักท�ายของป�งบประมาณ พ.ศ.) 
 - หน�วยรับงบประมาณ ระบบแสดงรหัสหน�วยรับงบประมาณระดับกรม 10 หลัก 
  ตัวอย�าง แสดง 2000400000 
  - รหัสจังหวัด ระบบแสดงรหัสพ้ืนท่ี  
  ตัวอย�างแสดง 1000 – ส�วนกลาง 
 (2) ส�วนท่ีระบุเพ่ือให�ระบบแสดงข�อมูลตามเง่ือนไขท่ีระบุ ประกอบด�วย 

 - ประเภทงบประมาณ  ให�กดปุ[ม  ระบบแสดง   
  ระบุให�สอดคล�องกับการจัดสรรเงินประจํางวดในระบบ
  เป�น GEN หรือ COM เช�น 
  ระบุ SGEN  กรณีระบุงวดเป�น GEN 
  ระบุ SCOM กรณีระบุงวดเป�น COM 
   ตัวอย�าง ระบุ SGEN 
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    - รหัสงบประมาณ  เพ่ือให�ระบบแสดงข�อมูลตามเง่ือนไขท่ีระบุ ตามข�อ (2.1)  
  หรือ (2.2) โดยระบุด�วยวิธีวิธีเดียวเท�านั้น) เม่ือระบุแล�ว 
 

 - กดปุ[ม   เพ่ือเข�าสู�หน�าจอข�อมูลในระบบ GFMIS ตามเง่ือนไขท่ีระบุ 
 
 (2.1) ช�อง “กลุ�มรหัสงบประมาณ” ระบบแสดงให�อัตโนมัติ ZFC57MMAAAPPOOOB0202 
                   ZFC  คือ ค�าคงท่ี  
 57  คือ ป�งบประมาณ พ.ศ. 2557 (ระบบจะแสดงตามป�งบประมาณ)  
 MMAAA  คือ 5 หลักแรกของรหัสหน�วยงาน 
 PPOOO  คือ รหัสแผนงาน/โครงการ 
 B0202  คือ ค�าคงท่ีของกลุ�มงบลงทุนท่ีดิน สิ่งก�อสร�าง 
 ตัวอย�างภาพท่ี 14 ระบุ ZFC572000489726B0202 
 

 
 

ภาพท่ี 14 
 

 2.2 ช�อง “รหัสงบประมาณ” เป�นการระบุเพ่ือให�ระบบแสดงข�อมูลตามรหัสงบประมาณ 16 หลัก 
ดังนี้ 
 
ท่ีดิน สิ่งก�อสร�าง ตํ่ากว�า  MMAAAPPOOO410000 ถึง 
10 ล�านบาท                MMAAAPPOOO410999 

ตัวอย�างระบุ  2000489726410000 ถึง 
                 2000489726410999 ตามภาพท่ี 15 

ท่ีดิน สิ่งก�อสร�าง ต้ังแต�   MMAAAPPOOO420001 ถึง 
10 ล�านบาทข้ึนไป         MMAAAPPOOO420999 

ตัวอย�างระบุ  2000489726420001 ถึง 
                 2000489726420999 ตามภาพท่ี 16 

 

2.1 
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ภาพท่ี 15 (ท่ีดิน สิ่งก�อสร�าง ตํ่ากว�า 10 ล�านบาท) 

 

 
ภาพท่ี 16 (ท่ีดิน สิ่งก�อสร�าง ต้ังแต� 10 ล�านบาทข้ึนไป) 
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3. การบันทึกปรับปรุงข�อมูล 
 3.1 วางแผนไม�รวมไม�รวมงบลงทุน 
       เม่ือระบุเง่ือนไขการแสดงข�อมูล ตามข�อ 2.1  และกดปุ[ม    แล�ว ระบบ

แสดงหน�าจอ “สร�างแผนการใช�จ�ายงบประมาณในป�” ตามภาพท่ี 17 

 
ภาพท่ี 17 

ตัวอย�างการปรับปรุง 
 ภาพท่ี 17 เป�นข�อมูลก�อนการปรับปรุง โดยในเดือนธันวาคมระบบแสดงตัวเลขเท�ากับ 930,000 บาท 
และเดือนมกราคมเท�ากับ 980,000 บาท  
 ภาพท่ี 18 เป�นข�อมูลท่ีปรับปรุงแล�ว โดยเดือนธันวาคมปรับตัวเลขลดลงเหลือ 900,000 บาท 
และเดือนมกราคมเพ่ิมเป�น 1,100,000 บาท ยอดเงินในแผนรวมหลังปรับจะต�องเท�ากันกับยอดรวมก�อนปรับ 

 
ภาพท่ี 18 
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3.2 วางแผนงบลงทุนครุภัณฑB 
       เม่ือระบุเง่ือนไขการแสดงข�อมูล ตามข�อ 2.  และกดปุ[ม    แล�ว ระบบ

แสดงหน�าจอ “สร�างแผนการใช�จ�ายงบประมาณในป�” ตามภาพท่ี 19 
 

 
ภาพท่ี 19 

  ตัวอย�างการปรับปรุง 
ภาพท่ี 19 เป�นข�อมูลก�อนการปรับ “ยานพาหนะและขนส�ง” เดือนมีนาคมและเมษายนเท�ากับ 

350,000 และ 400,000 ตามลําดับ  
ภาพท่ี 20 เป�นข�อมูลท่ีปรับปรุงแล�ว โดยเดือนมีนาคมปรับตัวเลขลดลงเป�น 300,000 และเดือน

เมษายนเพ่ิมเป�น 450,000 ตามลําดับ 

 

ภาพท่ี 20 
 



บทท่ี 4 การปรับปรุงแผนการใช�จ�ายเงินงบประมาณในป� 4 - 17 
 

3.3 วางแผนงบลงทุนท่ีดิน สิ่งปลูกสร�าง 
       เม่ือระบุเง่ือนไขการแสดงข�อมูล ตามข�อ 2.  และกดปุ[ม    แล�ว ระบบ

แสดงหน�าจอ “สร�างแผนการใช�จ�ายงบประมาณในป�” ตามภาพท่ี 21 
 

 
ภาพท่ี 21 

  ตัวอย�างการปรับปรุง 
ภาพท่ี 21 เป�นข�อมูลก�อนการปรับ “สิ่งก�อสร�าง” เดือนมีนาคมและเมษายนเท�ากับ 750,000 

และ 800,000 ตามลําดับ  
ภาพท่ี 22 เป�นข�อมูลท่ีปรับปรุงแล�ว โดยเดือนมีนาคมปรับตัวเลขลดลงเป�น 700,000 และเดือน

เมษายนเพ่ิมเป�น 850,000 ตามลําดับ 

 
 

ภาพท่ี 22 
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4. การระบุเหตุผลในการปรับแผน 
หลังจากท่ีปรับปรุงข�อมูล ตามข�อ 3 เรียบร�อยแล�ว ก�อนท่ีระบบจะทําการบันทึกรายการท่ีปรับปรุง 

ส�วนราชการจะต�องทําการระบุเหตุผลในการปรับปรุงข�อมูลแผน ด�วยการกดปุ[ม  ตามภาพ  
ท่ี 23 (วิธีการระบุเหตุผลในการปรับแผนให�ดําเนินการตามบทท่ี 6) 

 

 
 

ภาพท่ี 23 
เม่ือระบุเหตุผลในการปรับแผนเรียบร�อยแล�ว กดปุ[ม  ตามภาพท่ี 24 
 

 
 

ภาพท่ี 24 
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 เม่ือกดปุ[ม  ตามภาพท่ี 24 ระบบแสดงข�อความท่ีแสดงสถานะ รหัสข�อความ 

และคําอธิบาย จากนั้นกดปุ[ม  ตามภาพท่ี 25  
 

 
 

ภาพท่ี 25 
 

ระบบบันทึกรายการ 
 

 

 
 

ภาพท่ี 26 
 

 หลังจากกดปุ[มบันทึกข�อมูล ระบบแสดงสถานะ รหัสข�อความ และคําอธิบาย ตามภาพท่ี 26 ให�
เลือกกดปุ[มใดปุ[มหนึ่งเพ่ือกลับไปหน�าจอหลัก ก�อนท่ีจะออกจากระบบ ดังนี้ 
 -กดปุ[ม  เพ่ือแสดงข�อมูลท่ีได�บันทึกรายการ (ตัวอย�างภาพท่ี 27) หรือ 
        -กดปุ[ม  เพ่ือสร�างเอกสารใหม� (ตัวอย�างภาพท่ี 28)  
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ภาพท่ี 27 (เม่ือกดปุ[ม แสดงข�อมูล) 
 

 
 

ภาพท่ี 28 (เม่ือกดปุ[ม สร�างเอกสารใหม�) 
 

 
 

2557 
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5. วางแผนตามกิจกรรม 
Tab วางแผนตามกิจกรรม ใช�สําหรับตรวจสอบข�อมูลการใช�จ�ายเงินของส�วนราชการตามรหัส

กิจกรรมหลัก 14 หลัก ตามป�งบประมาณของส�วนราชการ ซ่ึงไม�ต�องดําเนินการปรับปรุงข�อมูลในระบบ โดยมี
เง่ือนไขการแสดงข�อมูลด�วยการระบุ ในช�อง “รหัสกิจกรรมหลัก” ดังนี้ 

 

 
ภาพท่ี 29 

 
ภาพท่ี 30 

 ตัวอย�างตามภาพท่ี 30  ระบุรหัสกิจกรรมหลักจํานวน 14 หลัก ตัวอย�างระบุ 200041000I1001 

ถึง 200041000I1002 แล�วกดปุ[ม ระบบแสดงรายงานตามภาพท่ี 31 
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ภาพท่ี 31 
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บทท่ี 5 
การปรับปรุงแผนการใช�จ�ายเงินงบประมาณเกินป�  

 

 การปรับปรุงแผนการใช�จ�ายเงินงบประมาณเกินป� เป�นการปรับปรุงแผนการใช�จ�ายเงิน กรณีท่ีส�วน
ราชการและจังหวัดพิจารณาแล�ว พบว�าเงินท่ีได�รับจัดสรรในป�งบประมาณนั้น ไม�สามารถเบิกจ�ายเงินได�ทันภายใน
ป�งบประมาณ จะต�องมีการเบิกจ�ายเงินต�อในป�งบประมาณถัดไป ตัวอย�างเช�น ป�งบประมาณ พ.ศ. 2557 
หน�วยงานได�รับจัดสรรเงินงบลงทุน 100 ล�านบาท บันทึกแผนการใช�จ�ายเงินในระบบ EvMIS ของสํานัก
งบประมาณ แจ�งว�าสามารถเบิกจ�ายได�เสร็จสิ้นเดือนกันยายน แต�เม่ือปฏิบัติงานจริง ปรากฏว�าสามารถเบิกจ�ายเงิน
งบประมาณในป�งบประมาณ พ.ศ. 2557 ได�เพียง 70 ล�านบาท ส�วนอีก 30 ล�านบาท คาดว�าจะสามารถเบิกจ�ายได�
ในป�งบประมาณ พ.ศ.2558 แล�วเสร็จประมาณเดือนธันวาคม 2557 ในการบันทึกปรับแผนการใช�จ�ายเงินในระบบ 
GFMIS ให�สอดคล�องกับข�อเท็จจริง คือ ส�วนราชการจะบันทึกปรับปรุงแผนการใช�จ�ายเงินในระบบ GFMIS ภายใน
ป�งบประมาณ พ.ศ. 2556 จํานวนเงิน 70 ล�านบาท ตามวิธีการในบทท่ี 4 ส�วนท่ีเหลืออีก 30 ล�านบาท บันทึก
ปรับปรุงตามวิธีการปรับปรุงแผนการใช�จ�ายเงินงบประมาณเกินป� 
 หน�าจอสําหรับการปรับปรุงแผนการใช�จ�ายเงินงบประมาณเกินป� วผ.02 >> แผนการใช�จ�าย
งบประมาณเกินป� มี Tab เมนูย�อย 4 Tab คือ 
 1. วางแผนไม�รวมงบลงทุน  ใช�สําหรับการปรับปรุงรายการท่ีมีรหัสงบประมาณ และแหล�งของเงิน เป�น
งบประจํา (งบบุคลากรและงบดําเนินงาน) งบเงินอุดหนุนท่ัวไป งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และงบรายจ�ายอ่ืน  
 2. วางแผนงบลงทุนครุภัณฑM ใช�สําหรับการปรุงปรุงรายการท่ีมีรหัสงบประมาณ และแหล�งของเงิน เป�น
งบลงทุน ประเภทครุภัณฑM  
 3. งบลงทุนท่ีดิน สกส. ใช�สําหรับการปรับปรุงรายการท่ีมีรหัสงบประมาณ และแหล�งของเงิน เป�น
งบลงทุน ประเภทท่ีดิน สิ่งก�อสร�าง (น�อยกว�า 10 ล�านบาท สามารถโอนเปลี่ยนแปลงได� และมากกว�า 10 ล�านบาท) 
 4. วางแผนตามกิจกรรม  แสดงข�อมูลแผนการใช�จ�ายเงินตามกิจกรรมหลักของหน�วยงาน (ส�วนนี้ 
หน�วยงานไม�ต�องปรับปรุง)  
  

โดยมีข้ันตอนการปรับปรุงแผนการใช�จ�ายเงินในป� (วผ.02) ดังนี้ 
1. ข้ันตอนการเข�าสู�ระบบ  (ภาพท่ี  1 – 2) 
2. การระบุเง่ือนไขการแสดงข�อมูล กรณี 

2.1 วางแผนไม�รวมงบลงทุน   (ภาพท่ี  3 – 8) 
2.2 วางแผนงบลงทุนครุภัณฑM   (ภาพท่ี  9 – 12) 
2.3 วางแผนงบลงทุนท่ีดิน สิ่งก�อสร�าง  (ภาพท่ี 13 – 16) 

3. การบันทึกปรับปรุงข�อมูล 
3.1 วางแผนไม�รวมงบลงทุน   (ภาพท่ี 17 – 18) 
3.2 วางแผนงบลงทุนครุภัณฑM   (ภาพท่ี 19 – 20)  
3.3 วางแผนงบลงทุนท่ีดิน สิ่งก�อสร�าง  (ภาพท่ี 21 – 22) 

4. การระบุเหตุผลในการปรับแผน  (ภาพท่ี 23 – 28) 
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1. ข้ันตอนการเข�าสู�ระบบ 
เม่ือ Log  on เข�าระบบ GFMIS Web Online  โดยระบุรหัสผู�ใช�และรหัสผ�านแล�ว ระบบแสดง

หน�าจอระบบงาน ตามภาพท่ี 1 
- กดปุZม  (ระบบการบริหารงบประมาณ) เพ่ือเข�าสู�การวางแผนงบประมาณ 
- กดปุZม (การวางแผนงบประมาณ) เพ่ือเข�าสู�เมนู วผ.02>>แผนการใช�จ�าย

งบประมาณเกินป� 
- กดปุZม  เพ่ือเข�าสู�หน�าจอ “แผนการใช�จ�ายงบประมาณเกินป�                

(วผ.02)” ตามภาพท่ี 2 

 
 

ภาพท่ี 1 

 
ภาพท่ี 2 
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ระบบจะแสดงหน�าจอการสร�างแผนการใช�จ�ายงบประมาณในป� (วผ.02) ตามภาพท่ี 2 โดยมี
หน�าจอในการแสดงข�อมูล ดังนี้ 

 1. วางแผนไม�รวมงบลงทุน 
 2. วางแผนงบลงทุนครุภัณฑM 
 3. งบลงทุนท่ีดิน สิ่งก�อสร�าง 
4. วางแผนตามกิจกรรม 

 
2. การระบุเง่ือนไขการแสดงข�อมูล 

2.1 หน�าจอ “วางแผนไม�รวมงบลงทุน” ใช�สําหรับปรับปรุงข�อมูลในรายการท่ีมีรหัสงบประมาณ                          
และแหล�งของเงินเป�นงบประจํา ประกอบด�วย งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบเงินอุดหนุนท่ัวไป งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
และงบรายจ�ายอ่ืน ตัวอย�างตามภาพท่ี 3 แสดงข�อมูลแบ�งเป�น 2 ส�วน ดังนี้ 

 

 
ภาพท่ี 3 

 (1) ส�วนท่ีระบบแสดงให�อัตโนมัติตามสิทธิท่ีบันทึกข�อมูล ประกอบด�วย 
  - รหัสหน�วยงาน ระบบแสดงรหัสหน�วยงาน จํานวน 4 หลัก และชื่อหน�วยงาน 
   ตัวอย�าง แสดงรหัสหน�วยงาน A004 สํานักงานคณะกรรมการ 
   การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 - ป�งบประมาณ ระบบแสดงป�งบประมาณท่ีบันทึก 
  ตัวอย�าง แสดงป�งบประมาณ 2557 
 - หน�วยรับงบประมาณ ระบบแสดงรหัสหน�วยรับงบประมาณระดับกรม 10 หลัก 
  ตัวอย�าง แสดง 2000400000 
  - รหัสจังหวัด ระบบแสดงรหัสพ้ืนท่ี  
  ตัวอย�างแสดง 1000 – ส�วนกลาง 
 - รายการผูกพันงบประมาณ ระบบแสดง 5000 
 
 
 
 

 
(1) ส�วนท่ีระบบแสดงให�อัตโนมัติ 
ตามสิทธิที่บันทึกข�อมูล 

(2) ส�วนท่ีระบุเพื่อให�ระบบแสดง
ข�อมูลตามเง่ือนไขท่ีระบุ 
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 (2) ส�วนท่ีระบุเพ่ือให�ระบบแสดงข�อมูลตามเง่ือนไขท่ีระบุ ประกอบด�วย 

 - ประเภทงบประมาณ  ให�กดปุZม  ระบบแสดง   
  ระบุให�สอดคล�องกับการจัดสรรเงินประจํางวดในระบบ
  เป�น GEN หรือ COM เช�น 
  ระบุ SGEN  กรณีระบุงวดเป�น GEN 
  ระบุ SCOM กรณีระบุงวดเป�น COM 
   ตัวอย�าง ระบุ SGEN 
    - รหัสงบประมาณ  เพ่ือให�ระบบแสดงข�อมูลตามเง่ือนไขท่ีระบุ ตามข�อ (2.1) หรือ 
  (2.2) โดยระบุด�วยวิธีวิธีเดียวเท�านั้น) เม่ือระบุแล�ว 
 

 - กดปุZม   เพ่ือเข�าสู�หน�าจอข�อมูลในระบบ GFMIS ตามเง่ือนไขท่ีระบุ 
 

 (2.1) ช�อง “กลุ�มรหัสงบประมาณ” ระบบแสดงให�อัตโนมัติ ZFC57MMAAAPPOOOB01 
                   ZFC  คือ ค�าคงท่ี  
 57  คือ ป�งบประมาณ พ.ศ. 2557 (ระบบจะแสดงตามป�งบประมาณ)  
 MMAAA  คือ 5 หลักแรกของรหัสหน�วยงาน 
 PPOOO  คือ รหัสแผนงาน/โครงการ 
 B01  คือ ค�าคงท่ีของกลุ�มงบประจํา  

 ตัวอย�างภาพท่ี 4 ระบุ ZFC572000489726B01 
 

 
ภาพท่ี 4 

 

 

 

2.1 
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(2.2) ช�อง “รหัสงบประมาณ” เป�นการระบุเพ่ือให�ระบบแสดงข�อมูลทีละงบรายจ�าย โดยมีวิธีการระบุ
ตามรหัสงบประมาณ 16 หลัก ดังนี้ 
 

งบบุคคลกร และ        MMAAAPPOOO000000 ถึง 
งบดําเนินงาน            MMAAAPPOOO009999 

ตัวอย�างระบุ  2000489726000000 ถึง 
                 2000489726009999 ตามภาพท่ี 5 

งบเงินอุดหนุนท่ัวไป     MMAAAPPOOO500001 ถึง 
                             MMAAAPPOOO599999 

ตัวอย�างระบุ  2000489726500001 ถึง 
                 2000489726599999 ตามภาพท่ี 6 

งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ MMAAAPPOOO600001 ถึง   
                               MMAAAPPOOO699999 

ตัวอย�างระบุ  2000489726600001 ถึง 
                 2000489726699999 ตามภาพท่ี 7 

งบรายจ�ายอ่ืน            MMAAAPPOOO700001 ถึง  
                             MMAAAPPOOO799999 

ตัวอย�างระบุ  2000489726700001 ถึง 
                 2000489726799999 ตามภาพท่ี 8 

 

 
ภาพท่ี 5 (งบบุคลากร และงบดําเนินงาน) 

 
ภาพท่ี 6 (งบเงินอุดหนุนท่ัวไป) 
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ภาพท่ี 7 (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 

 
ภาพท่ี 8 (งบรายจ�ายอ่ืน) 
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2.2 หน�าจอ “วางแผนงบลงทุนครุภัณฑ0” ใช�สําหรับการปรุงปรุงรายการท่ีมีรหัสงบประมาณ               
และแหล�งของเงิน เป�นงบลงทุน ประเภทครุภัณฑM ดังนี้ 

 
 

 

ภาพท่ี 9 
 

 หน�าจอ “วางแผนงบลงทุนครุภัณฑ0” ตามภาพท่ี 9 ดังนี้ 
              (1) ส�วนท่ีระบบแสดงให�อัตโนมัติตามสิทธิท่ีบันทึกข�อมูล ประกอบด�วย 
  - รหัสหน�วยงาน ระบบแสดงรหัสหน�วยงาน จํานวน 4 หลัก และชื่อหน�วยงาน 
   ตัวอย�าง แสดงรหัสหน�วยงาน A004 สํานักงานคณะกรรมการ 
   การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 - ป�งบประมาณ ระบบแสดงป�งบประมาณท่ีบันทึก 
  ตัวอย�าง แสดงป�งบประมาณ 2557 
 - รหัสแหล�งของเงิน ระบบแสดง YY11310  
  (YY คือ 2 หลักท�ายของป�งบประมาณ พ.ศ.) 
 - หน�วยรับงบประมาณ ระบบแสดงรหัสหน�วยรับงบประมาณระดับกรม 10 หลัก 
  ตัวอย�าง แสดง 2000400000 
  - รหัสจังหวัด ระบบแสดงรหัสพ้ืนท่ี และจังหวัด 
  ตัวอย�างแสดง 1000 – ส�วนกลาง 
 
 
 
 
 
 

 (2) ส�วนท่ีระบุเพื่อให�ระบบแสดง
ข�อมูลตามเง่ือนไขท่ีระบุ 

 (1) ����	
��������������������

�����	��	
����	�ก���� ! 
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 (2) ส�วนท่ีระบุเพ่ือให�ระบบแสดงข�อมูลตามเง่ือนไขท่ีระบุ ประกอบด�วย 

 - ประเภทงบประมาณ  ให�กดปุZม  ระบบแสดง   
  ระบุให�สอดคล�องกับการจัดสรรเงินประจํางวดในระบบ
  เป�น GEN หรือ COM เช�น 
  ระบุ SGEN  กรณีระบุงวดเป�น GEN 
  ระบุ SCOM กรณีระบุงวดเป�น COM 
   ตัวอย�าง ระบุ SGEN 
    - รหัสงบประมาณ  เพ่ือให�ระบบแสดงข�อมูลตามเง่ือนไขท่ีระบุ ตามข�อ (2.1)  
  หรือ (2.2) โดยระบุด�วยวิธีวิธีเดียวเท�านั้น) เม่ือระบุแล�ว 
 

 - กดปุZม   เพ่ือเข�าสู�หน�าจอข�อมูลในระบบ GFMIS ตามเง่ือนไขท่ีระบุ 
 
 (2.1) ช�อง “กลุ�มรหัสงบประมาณ” ระบบแสดงให�อัตโนมัติ ZFC57MMAAAPPOOOB0201 
                   ZFC  คือ ค�าคงท่ี  
 57  คือ ป�งบประมาณ พ.ศ. 2557 (ระบบจะแสดงตามป�งบประมาณ)  
 MMAAA  คือ 5 หลักแรกของรหัสหน�วยงาน 
 PPOOO  คือ รหัสแผนงาน/โครงการ 
 B0201  คือ ค�าคงท่ีของกลุ�มงบลงทุนครุภัณฑM 
 ตัวอย�างภาพท่ี 10 ระบุ ZFC572000489726B0201 
 

 
ภาพท่ี 10 

 
 
 
 

2.1 
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 2.2 ช�อง “รหัสงบประมาณ” เป�นการระบุเพ่ือให�ระบบแสดงข�อมูลตามรหัสงบประมาณ 16 หลัก 
ดังนี้ 
 
ครุภัณฑM ตํ่ากว�า       MMAAAPPOOO110000 ถึง 
1 ล�านบาท             MMAAAPPOOO110999 

ตัวอย�างระบุ  2000489726110000 ถึง 
                 2000489726110999 ตามภาพท่ี 11 

ครุภัณฑM ต้ังแต�         MMAAAPPOOO120001 ถึง 
1 ล�านบาทข้ึนไป      MMAAAPPOOO120999 

ตัวอย�างระบุ  2000489726120001 ถึง 
                 2000489726120999 ตามภาพท่ี 12 

 

 
ภาพท่ี 11 (ครุภัณฑM ตํ่ากว�า 1 ล�านบาท) 

 
 

ภาพท่ี 12 (ครุภัณฑM ต้ังแต� 1 ล�านบาทข้ึนไป) 
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2.3 หน�าจอ “วางแผนงบลงทุนท่ีดิน ส่ิงก�อสร�าง” ใช�สําหรับการปรุงปรุงรายการท่ี มี                      
รหัสงบประมาณ และแหล�งของเงิน เป�นงบลงทุนประเภทท่ีดิน สิ่งก�อสร�าง ดังนี้ 

 
ภาพท่ี 13 

หน�าจอ “วางแผนงบลงทุนท่ีดิน ส่ิงก�อสร�าง” ตามภาพท่ี 13 ดังนี้ 
              (1) ส�วนท่ีระบบแสดงให�อัตโนมัติตามสิทธิท่ีบันทึกข�อมูล ประกอบด�วย 
  - รหัสหน�วยงาน ระบบแสดงรหัสหน�วยงาน จํานวน 4 หลัก และชื่อหน�วยงาน 
   ตัวอย�าง แสดงรหัสหน�วยงาน A004 สํานักงานคณะกรรมการ 
   การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 - ป�งบประมาณ ระบบแสดงป�งบประมาณท่ีบันทึก 
  ตัวอย�าง แสดงป�งบประมาณ 2557 
 - รหัสแหล�งของเงิน ระบบแสดง YY11320  
  (YY คือ 2 หลักท�ายของป�งบประมาณ พ.ศ.) 
 - หน�วยรับงบประมาณ ระบบแสดงรหัสหน�วยรับงบประมาณระดับกรม 10 หลัก 
  ตัวอย�าง แสดง 2000400000 
  - รหัสจังหวัด ระบบแสดงรหัสพ้ืนท่ี  
  ตัวอย�างแสดง 1000 – ส�วนกลาง 
 (2) ส�วนท่ีระบุเพ่ือให�ระบบแสดงข�อมูลตามเง่ือนไขท่ีระบุ ประกอบด�วย 

 - ประเภทงบประมาณ  ให�กดปุZม  ระบบแสดง   
  ระบุให�สอดคล�องกับการจัดสรรเงินประจํางวดในระบบ
  เป�น GEN หรือ COM เช�น 
  ระบุ SGEN  กรณีระบุงวดเป�น GEN 
  ระบุ SCOM กรณีระบุงวดเป�น COM 
   ตัวอย�าง ระบุ SGEN 
    - รหัสงบประมาณ  เพ่ือให�ระบบแสดงข�อมูลตามเง่ือนไขท่ีระบุ ตามข�อ (2.1)  
  หรือ (2.2) โดยระบุด�วยวิธีวิธีเดียวเท�านั้น) เม่ือระบุแล�ว 
 

 - กดปุZม   เพ่ือเข�าสู�หน�าจอข�อมูลในระบบ GFMIS ตามเง่ือนไขท่ีระบุ 

 (1) ส�วนท่ีระบบแสดงให�อัตโนมัติ 
ตามสิทธิที่บันทึกข�อมูล 

(2) ส�วนท่ีระบุเพื่อให�ระบบแสดง
ข�อมูลตามเง่ือนไขท่ีระบุ 
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 (2.1) ช�อง “กลุ�มรหัสงบประมาณ” ระบบแสดงให�อัตโนมัติ ZFC57MMAAAPPOOOB0202 
                   ZFC  คือ ค�าคงท่ี  
 57  คือ ป�งบประมาณ พ.ศ. 2557 (ระบบจะแสดงตามป�งบประมาณ)  
 MMAAA  คือ 5 หลักแรกของรหัสหน�วยงาน 
 PPOOO  คือ รหัสแผนงาน/โครงการ 
 B0202  คือ ค�าคงท่ีของกลุ�มงบลงทุนท่ีดิน สิ่งก�อสร�าง 
 ตัวอย�างภาพท่ี 14 ระบุ ZFC572000489726B0202 
 

 
ภาพท่ี 14 

 

 2.2 ช�อง “รหัสงบประมาณ” เป�นการระบุเพ่ือให�ระบบแสดงข�อมูลตามรหัสงบประมาณ 16 หลัก 
ดังนี้ 
 
ท่ีดิน สิ่งก�อสร�าง ตํ่ากว�า  MMAAAPPOOO410000 ถึง 
10 ล�านบาท                MMAAAPPOOO410999 

ตัวอย�างระบุ  2000489726410000 ถึง 
                 2000489726410999 ตามภาพท่ี 15 

ท่ีดิน สิ่งก�อสร�าง ต้ังแต�   MMAAAPPOOO420001 ถึง 
10 ล�านบาทข้ึนไป         MMAAAPPOOO420999 

ตัวอย�างระบุ  2000489726420001 ถึง 
                 2000489726420999 ตามภาพท่ี 16 

 

2.1 
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ภาพท่ี 15 (ท่ีดิน สิ่งก�อสร�าง ตํ่ากว�า 10 ล�านบาท) 

 

 
ภาพท่ี 16 (ท่ีดิน สิ่งก�อสร�าง ต้ังแต� 10 ล�านบาทข้ึนไป) 
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3. การบันทึกปรับปรุงข�อมูล 
3.1 วางแผนไม�รวมไม�รวมงบลงทุน 
      เม่ือระบุเง่ือนไขการแสดงข�อมูล ตามข�อ 2.1  และกดปุZม    แล�ว ระบบ

แสดงหน�าจอ “สร�างแผนการใช�จ�ายงบประมาณในป�” ตามภาพท่ี 17 

 
ภาพท่ี 17 

ตัวอย�างการปรับปรุง 
 ภาพท่ี 17 เป�นข�อมูลก�อนการปรับปรุง โดยในเดือนตุลาคมระบบแสดงตัวเลขเท�ากับ 20,000 บาท 
และเดือนพฤศจิกายนเท�ากับ 35,000 บาท  
 ภาพท่ี 18 เป�นข�อมูลท่ีปรับปรุงแล�ว โดยเดือนตุลาคมระบบแสดงตัวเลขเท�ากับ 25,000 บาท และ
เดือนพฤศจิกายนเท�ากับ 30,000 บาท ยอดเงินในแผนรวมหลังปรับจะต�องเท�ากันกับยอดรวมก�อนปรับ 

 
ภาพท่ี 18 
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3.2 วางแผนงบลงทุนครุภัณฑM 
     เม่ือระบุเง่ือนไขการแสดงข�อมูล ตามข�อ 2.  และกดปุZม    แล�ว ระบบ

แสดงหน�าจอ “สร�างแผนการใช�จ�ายงบประมาณในป�” ตามภาพท่ี 19 
 

 
ภาพท่ี 19 

  ตัวอย�างการปรับปรุง 
ภาพท่ี 19 เป�นข�อมูลก�อนการปรับ “ยานพาหนะและขนส�ง” เดือนตุลาคมและพฤศจิกายน

เท�ากับ 30,000 และ 35,000 ตามลําดับ  
ภาพท่ี 20 เป�นข�อมูลท่ีปรับปรุงแล�ว โดยเดือนตุลาคมปรับตัวเลขลดลงเป�น 25,000 และเดือน

พฤศจิกายนเพ่ิมเป�น 40,000 ตามลําดับ 

 

ภาพท่ี 20 
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3.3 วางแผนงบลงทุนท่ีดิน สิ่งปลูกสร�าง 
      เม่ือระบุเง่ือนไขการแสดงข�อมูล ตามข�อ 2.  และกดปุZม    แล�ว ระบบ

แสดงหน�าจอ “สร�างแผนการใช�จ�ายงบประมาณในป�” ตามภาพท่ี 21 

 
ภาพท่ี 21 

  ตัวอย�างการปรับปรุง 
ภาพท่ี 21 เป�นข�อมูลก�อนการปรับ “Intangible ไม�ระบุฯ” เดือนตุลาคมและพฤศจิกายนเท�ากับ 

90,000 และ 80,000 ตามลําดับ  
ภาพท่ี 22 เป�นข�อมูลท่ีปรับปรุงแล�ว โดยเดือนตุลาคมปรับตัวเลขลดลงเป�น 75,000 และเดือน

เพฤศจิกายนเพ่ิมเป�น 95,000 ตามลําดับ 

 
 

ภาพท่ี 22 
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4. การระบุเหตุผลในการปรับแผน 
  หลังจากท่ีปรับปรุงข�อมูล ตามข�อ 3 เรียบร�อยแล�ว ก�อนท่ีระบบจะทําการบันทึกรายการท่ีปรับปรุง 
ส�วนราชการจะต�องทําการระบุเหตุผลในการปรับปรุงข�อมูลแผน ด�วยการกดปุZม  ตามภาพท่ี 23 
(วิธีการระบุเหตุผลในการปรับแผนให�ดําเนินการตามบทท่ี 6) 

 
ภาพท่ี 23 

เม่ือระบุเหตุผลในการปรับแผนเรียบร�อยแล�ว กดปุZม  ตามภาพท่ี 24 

 
ภาพท่ี 24 
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เม่ือกดปุZม  ตามภาพท่ี 24 ระบบแสดงข�อความท่ีแสดงสถานะ รหัสข�อความ 

และคําอธิบาย จากนั้นกดปุZม  ตามภาพท่ี 25 

 
ภาพท่ี 25 

 

ระบบบันทึกรายการ 
  

 
 

 

ภาพท่ี 26 
 

 หลังจากกดปุZมบันทึกข�อมูล ระบบแสดงสถานะ รหัสข�อความ และคําอธิบาย ตามภาพท่ี 26               
ให�เลือกกดปุZมใดปุZมหนึ่งเพ่ือกลับไปหน�าจอหลัก ก�อนท่ีจะออกจากระบบ ดังนี้ 
 -กดปุZม  เพ่ือแสดงข�อมูลท่ีได�บันทึกรายการ (ตัวอย�างภาพท่ี 27) หรือ 

-กดปุZม  เพ่ือสร�างเอกสารใหม� (ตัวอย�างภาพท่ี 28) 
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ภาพท่ี 27 (เม่ือกดปุZม แสดงข�อมูล) 

 

 
ภาพท่ี 28 (เม่ือกดปุZม สร�างเอกสารใหม�) 
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บทที่ 6 
การระบุเหตุผลในการปรับแผน 

หลังจากที่ส�วนราชการบันทึกปรับปรุงข อมูลแผนการใช จ�ายเงินในระบบ GFMIS กรณีในป, ตาม
บทท่ี 4 และ/หรือกรณีเกินป, ตามบทที่ 5 แล ว ก�อนการจําลองข อมูล เพื่อให ระบบบันทึกข อมูลท่ีปรับปรุง ส�วน
ราชการจะต องระบุเหตุที่ส�วนราชการเข ามาปรับแผนในระบบ GFMIS ถ ายังไม�มีการระบุเหตุผล ก็จะไม�สามารถ 
กดปุ7ม ได   

 เหตุผลท่ีใช ระบุในการปรับแผนในระบบ GFMIS มีจํานวน 15 เหตุผล ดังน้ี 
 1. ไม�ได เตรียมความพร อมเก่ียวกับการสํารวจ ออกแบบ กําหนดรายละเอียดการก�อสร างและครุภัณฑ= 
 2. แก ไขคุณลักษณะครุภัณฑ= แบบแปลนการก�อสร าง หรือเปล่ียนแปลงรายการ แผนการดําเนินงาน 

หน�วยดําเนินการ งบประมาณ สถานที่ก�อสร าง 
 3. ดําเนินโครงการท่ีได รับอนุมัติให กันเงินฯ เสร็จก�อน จึงดําเนินโครงการท่ีได รับงบประมาณป,ปCจจุบัน 
 4. ขอความเห็นชอบจากหน�วยงานอ่ืน 
 5. ยกเลิกการประกวดราคาและดําเนินการประกวดราคาใหม� 
 6. ปCญหาฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ และภัยธรรมชาติ 
 7. ผู รับจ างทํางานล�าช า และหยุดงาน จึงต องยกเลิกสัญญา 
 8. ส�งมอบพื้นที่ดําเนินการล�าช า ประชาชนคัดค านการเข าดําเนินการในพื้นท่ี และปCญหากรรมสิทธ์ิท่ีดิน 
 9. โครงการที่เปLนนโยบายสําคัญ และมีขนาดใหญ� ต องนําเสนอคณะรัฐมนตรีก�อนดําเนินการ 
 10.ครุภัณฑ=ที่มีลักษณะพิเศษ ต องนําเข าจากต�างประเทศ  
 11.ผู รับจ างเสนอราคาสูงกว�าราคากลาง และงบประมาณที่ได รับ ต องขอทําความตกลงกับสํานัก

งบประมาณ เพื่อขอเพิ่มวงเงินงบประมาณหรือปรับลดเน้ืองานลง  
 12.ผู รับจ างส�งมอบงานแล ว แต�ไม�เบิกเงินตามงวดงาน 
 13.ปCญหาความไม�สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต  ทําให ผู รับจ างไม�เข าทํางาน หรือหยุด                

งานก�อสร างเปLนช�วงๆ 
 14.ผู รับจ างไม�เบิกเงินล�วงหน าร อยละ 15 ของวงเงินตามสัญญา เน่ืองจากปCญหาเก่ียวกับเงิน

ค�าธรรมเนียมและหลักทรัพย=ค้ําประกัน 
 15.(99) (สําหรับระบุเหตุผลโดยหน�วยงาน) 
 
เง่ือนไขในการระบุเหตุผลในการปรับแผนในระบบ คือ ในวันท่ีส�วนราชการเข ามาปรับปรุงข อมูล

แผนการใช จ�ายเงินใน วผ.01 และ วผ.02 ในระบบ GFMIS จะสามารถระบุเหตุผลที่ไม�ซ้ํากันใน 1 วันได ไม�เกิน                   
6 เหตุผล เท�าน้ัน ท้ังน้ี เหตุผลสําหรับการแผนการใช จ�ายเงินในระบบ GFMIS เปLนเหตุผลรวม (ไม�เก็บรายละเอียด
ตามการบันทึกข อมูล (SAVE) แต�ละครั้ง 

ซึ่งในบทน้ีจะแสดงวิธีการระบุเหตุผล และวิธีการลบเหตุผล ต�อไป 
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1.วิธีการระบุเหตุผล 

 
ภาพที่ 1 

- ระบุเหตุผลในการปรับแผน โดยกดปุ7ม  ตามภาพท่ี 1 เพื่อเข าสู�หน าจอ           
การระบุเหตุผลตามภาพท่ี 2  

 
ภาพที่ 2 
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หน าจอระบุเหตุผลในการปรับแผน...-Windows Internet Explorer ระบบแสดงข อมูลหน�วยงาน ป,บัญชี 
และงวด (ท่ีเข ามาระบุเหตุผล) ให อัตโนมัติ ท่ีช�อง “เหตุผล” กดปุ7ม  ระบบจะแสดงรายละเอียด ตามภาพท่ี 3 

 
 

ภาพที่ 3 
 

ระบบแสดงเหตุผลจํานวน 15 เหตุผล เลือกเหตุผลท่ีต องการระบุโดยการเล่ือนแถบ (สีฟfา) ไปยังเหตุผลที่ต องการ  
ตัวอย�างตามภาพที่ 3 เลือกเหตุผล 01  
 

 
 

ภาพที่ 4 
 

เมื่อระบบแสดงเหตุผลที่เลือกระบุในช�อง “เหตุผล” แล ว ให กดปุ7ม  ตามภาพท่ี 4  

 

 

กดปุ7ม   

กดปุ7มเลือกเหตุผล 01 
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ระบบแสดงเหตุผลท่ีบันทึกตามภาพที่ 5 

 
ภาพที่ 5 

ถ าต องการระบุเหตุผลท่ี 2 ให  กดเลือกที่แถบ “เหตุผล” อีกครั้ง เพื่อเพิ่มเหตุผล ตามภาพที่ 6 เลือก “99”   

 
ภาพที่ 6 

กรณีที่เลือกเหตุผล 99 จะมี ช�อง“รายละเอียด” ให สามารถระบุเหตุผลได เอง  

 
ภาพที่ 7 

กดปุ7มท่ีแถบ
เหตุผลอีกครั้ง  

เลือก 99  

ระบุเหตุผลได ท่ีช�องนี ้ 
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ตามภาพท่ี 7 ระบุเหตุผลตามต องการ ตัวอย�างระบุ “เบิกจ�ายล�าช าสาเหตุจากภัยธรรมชาติ”  

 
ภาพที่ 8 

 

เมื่อระบุเรียบร อยแล วกดปุ7ม บันทึกเหตุผล ตามภาพท่ี 8 
จากน้ัน ระบบจะแสดงเหตุผลท่ีบันทึกเหตุผล 1 และเหตุผล 99 ตามภาพที่ 9 
 

 
ภาพที่ 9 

ท้ังน้ี สามารถระบุเหตุผลได สูงสุด 6 เหตุผล (ต�อ 1 วัน) ถ าต องการระบุเหตุผลท่ี 7 ต องเข ามาดําเนินการในวัน
ถัดไป จากน้ันกดปุ7ม ตามภาพท่ี 10 

 

กดบันทึกเหตุผล  

กดตกลง  
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ภาพท่ี 10 

เมื่อระบุเหตุผลเรียบร อยแล ว จะปรากฏวงกลมสีเขียว ตามภาพท่ี 11  

 
ภาพท่ี 11 
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2. วิธีการลบเหตุผล 

 กรณีที่ต องการลบเหตุผลท่ีบันทึกไปแล ว สามารถดําเนินการได  โดยการเรียกเหตุผลท่ีบันทึกแล ว ด วยการ
กดปุ7ม  ตามภาพที่ 12 

 
ภาพท่ี 12 

ระบบแสดงเหตุผลท่ีบันทึกทั้งหมด ตัวอย�างตามภาพท่ี 13 มีเหตุผลที่บันทึกท้ังหมด 6 รายการ 

 
 

ภาพท่ี 13 

 

กดปุ7ม  



บทท่ี 6 การระบุเหตุผลในการปรับแผน 6 - 8 
 

กดปุ7ม  เลือกหน าตัวเลขเหตุผลข อที่ต องการลบ ตัวอย�างตามภาพท่ี 14 เลือกรหัสเหตุผล 01 แล วกดปุ7ม 
 ระบบจะแสดงเหตุผลที่เหลือ ตามภาพท่ี 15 

 

 
 

ภาพที่ 14 
 

 
 

ภาพที่ 15 
 

จากน้ัน กดปุ7ม  ตามภาพที่ 15 เพื่อกลับสู�หน าจอการวางแผนงบประมาณ ตามภาพที่ 16 
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ภาพที่ 16 
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บทที่ 7  
การเรียกรายงาน 

 รายงานท่ีใช�สําหรับการตรวจสอบข�อมูลแผนการใช�จ!ายเงินในระบบ GFMIS ประกอบด�วย  
1. รายงานเหตุผลการบันทึกปรับแผนการใช�จ!ายเงิน ใช�สําหรับตรวจสอบรายละเอียดของเหตุผล

ท่ีส!วนราชการระบุ หลังจากที่ได�ปรับปรุงข�อมูลแผนการใช�จ!ายเงินในระบบ GFMIS 
2. รายงานเปรียบเทียบแผนการใช�จ!ายเงินและผลการเบิกจ!ายเงิน เป0นรายงานท่ีประมวลผลจาก

ระบบ MIS ซึ่งจะแสดงข�อมูลแบบไม!เคล่ือนไหว อัพเดททุกวันจันทร5 ประกอบด�วย 
    - รายงานเปรียบเทียบแผนการใช�จ!ายเงินและผลการเบิกจ!าย (ข�อมูลรายสัปดาห5) 

  - รายงานเปรียบเทียบแผนการใช�จ!ายเงินและผลการเบิกจ!าย (รายเดือน) (ข�อมูลรายสัปดาห5) 
 

 ข้ันตอนการเข�าสู�ระบบ 
  เมื่อ Log  on เข�าระบบ GFMIS Web Online  โดยระบุรหัสผู�ใช�และรหัสผ!านแล�ว ระบบแสดง
หน�าจอระบบงาน ตามภาพท่ี 1 

 
ภาพท่ี  2 

 

 - กดปุDม  (ด�านซ�ายมือของหน�าจอ) ระบบจะแสดงหน�าจอตามภาพท่ี 3 
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ภาพที่ 3 

 - ที่หัวข�อ “หมวดรายงาน” กดปุDม  แล�ว เลือก “ระบบบริหารงบประมาณ” ระบบจะแสดงหน�าจอเรียก
รายงาน Online ตามภาพท่ี 4  
 

  
ภาพที่ 4 

 
 
 
 
 
 

เลือกระบบบริหาร
งบประมาณ 

กด
ปุDม 
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 ระบบแสดงรายงาน 2 รายงาน คือ 
 1. รายงานเหตุผลการบันทึกปรับแผนการใช�จ!ายเงิน 
 เป0นรายงานท่ีแสดงเหตุผลการบันทึกการปรับแผนการใช�จ!ายเงิน สามารถเลือกให�ระบบแสดง
ข�อมูลเป0นงวดบัญชี หรือแสดงเป0นวันท่ีทําการบันทึกเหตุผล  

 

 
ภาพที่ 5 

 

 - ตามภาพท่ี 5 กดปุDม  เพื่อเข�าสู!หน�าจอการระบุเง่ือนไข ตามภาพท่ี 6  
 
 

 
 

ภาพที่ 6  
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ภาพที่ 7 

 - ตามภาพท่ี 7 เป0นการระบุงวดบัญชี เป0นเง่ือนไขในการเรียกดูรายงาน  
      ตัวอย!างระบุ งวดบัญชีงวดท่ี 1 – 12 เมื่อกดปุDม  ระบบแสดงข�อมูลตามภาพที่ 8 

 

 
ภาพที่ 8  
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ภาพที่ 9 

 - ตามภาพท่ี 9 เป0นการระบุวันที่บันทึก เป0นเง่ือนไขในการเรียกดูรายงาน ด�วยการกดปุDม (ปฏิทิน) เพื่อระบุ
วัน เดือน ปR 
      ตัวอย!างระบุ ระบุวันท่ีบันทึกเป0น 1 มีนาคม 2557 ถึง 12 มีนาคม 2557  เมื่อกดปุDม  ระบบ
แสดงข�อมูลตามภาพท่ี 8 

 

 
ภาพท่ี 10 
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2. รายงานเปรียบเทียบแผนการใช�จ!ายเงินและผลการเบิกจ!าย  
เป0นรายงานท่ีแสดงข�อมูลเปรียบเทียบแผนการใช�จ!ายเงินกับผลการเบิกจ!ายเงินแยกออกเป0นรายจ!าย

ประจําและรายจ!ายลงทุน  

กดปุDมหัวข�อ  จะปรากฏรายงาน 2 รายงาน คือ  
 2.1 รายงานเปรียบเทียบแผนการใช�จ!ายเงินและผลการเบิกจ!าย (ข�อมูลรายสัปดาห5) และ 
 2.2 รายงานเปรียบเทียบแผนการใช�จ!ายเงินและผลการเบิกจ!าย (รายเดือน) (ข�อมูลรายสัปดาห5) 

 

 

 

ภาพที่ 11 
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2.1 รายงานเปรียบเทียบแผนการใช�จ�ายเงินและผลการเบิกจ�ายเงิน (ข�อมูลรายสัปดาห')  

- ตามภาพท่ี 12 กดปุDม                 
ระบบจะแสดงรายงานตามภาพที่ 13 

 

 
ภาพที่ 12 

 

 
 

ภาพที่ 13 
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ระบบแสดงรายงานเปรียบเทียบแผนการใช�จ�ายเงินและผลการเบิกจ�าย ป)งบประมาณ พ.ศ..... 
 Text elements: 
 Last refreshed    หมายถึง วัน เดือน ปR และเวลาท่ีแสดงรายงาน 
 Status of Data    หมายถึง วัน เดือน ปR และเวลาท่ีประมวลผล 

คําอธิบายคอลัมภ5 
- Funds Center    แสดงรหัสงบประมาณ และช่ือรหัส 
      10 หลัก (แผนงาน/โครงการ) 
      16 หลัก (รายละเอียด)  
- วงเงินงบประมาณหลังโอนเปล่ียนแปลง  แสดงจํานวนเงินงบประมาณหลังจากสํานักงบประมาณ 
      โอนเปล่ียนแปลงในระบบ 
- แผนการใช�จ!ายเงินที่ปรับใหม!ในปR แสดงจํานวนเงินงบประมาณที่มีการปรับปรุง 

      แผนการใช�จ!ายเงินในปR ด�วย วผ.01 
- แผนการใช�จ!ายเงินที่ปรับใหม!เกินปR  แสดงจํานวนเงินงบประมาณที่มีการปรับปรุง 

      แผนการใช�จ!ายเงินเกินปR ด�วย วผ.02 
- เบิกจ!ายรายจ!ายประจํา    แสดงจํานวนเงินที่เบิกจ!ายจากระบบ GFMIS เป0น 

      รายจ!ายประจํา 
- เบิกจ!ายรายจ!ายลงทุน    แสดงจํานวนเงินที่เบิกจ!ายจากระบบ GFMIS เป0น 
     รายจ!ายลงทุน 
- เบิกจ!ายรวม     แสดงจํานวนเงินเบิกจ!ายรวม 
     (รายจ!ายประจําบวกรายจ!ายลงทุน) 
- %เบิกจ!าย    แสดงอัตราส!วนร�อยละของการเบิกจ!ายรวม 
     เปรียบเทียบกับงบประมาณหลังโอนเปล่ียนแปลง 
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2.2 รายงานเปรียบเทียบแผนการใช�จ!ายเงินและผลการเบิกจ!าย (รายเดือน) (ข�อมูลรายสัปดาห5) 

- ตามภาพท่ี 14 กดปุDม  
ระบบจะแสดงรายงานตามภาพที่ 15 โดยข�อมูลแยกออกเป0นรายเดือน ด�วยคอลัมภ5 เดือน/ปRงบประมาณ 
 

 
ภาพที่ 14 

 
ภาพที่ 15 
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