
ระบบการบรหิารการเงินการคลังภาครัฐ

ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)

และรูปแบบรายงานการเงิน



เปนเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน

การคลังภาครัฐ   โดยสามารถใหขอมูลที่เปนประโยชน

ในการตัดสินใจ เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรพัยากร

ในภาครัฐ รวมทั้งการกําหนดนโยบายการคลัง  และ

การปรับบทบาทของภาครัฐใหสอดคลองกับทศิทาง

เศรษฐกิจของประเทศไดอยางทันทวงที

GFMIS
Government Fiscal Management 

Information System



มติคณะรฐัมนตรี เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546

1. เห็นชอบใหมีการออกแบบระบบการคลังในระบบอิเล็กทรอนิกส 
และแผนปฏิบัติการ ป 2546 - 2548 โดยมีการจัดสราง National System

2. แตงตั้งคณะกรรมการกํากับและบริหารโครงการ

นายกรัฐมนตรี เปนประธาน

รองนายกฯ เปนรองประธาน

รมต./ปลัดกระทรวง ที่เกี่ยวของ และที่ปรกึษานายกฯเปนกรรมการ
เลขาธิการนายกฯ เปนเลขานุการ    

3.  ตั้งสํานักงานบริหารโครงการ GFMIS
เลขาธิการนายกฯ เปนผูอํานวยการสํานักงานฯ

นายนิพัทธ พุกกะณะสุต เปนรองผูอํานวยการสํานักงานฯ



มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 22 กรกฎาคม 2546 

เห็นชอบใหออกแบบและพัฒนาระบบการเงิน
การคลังในระบบอิเล็กทรอนิกสเปน National 

System เพื่อใชงานในป 2546-2548

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 22 กรกฎาคม 2546 

เห็นชอบใหออกแบบและพัฒนาระบบการเงิน
การคลังในระบบอิเล็กทรอนิกสเปน National 

System เพื่อใชงานในป 2546-2548

บริษัท T.N. ออกแบบ 

จัดสรางระบบ ติดตั้งใชงาน 

และดําเนนิการสนับสนนุ

บริษัท T.N. ออกแบบ 

จัดสรางระบบ ติดตั้งใชงาน 

และดําเนนิการสนับสนนุ

กรมบัญชกีลาง
(ในฐานะหนวยงานกลาง)

กรมบัญชกีลาง
(ในฐานะหนวยงานกลาง)

สวนราชการและหนวยงานภาครัฐ
อื่น (ในฐานะผูใชระบบ)

เขารับการฝกอบรมการใชระบบ

สวนราชการและหนวยงานภาครัฐ
อื่น (ในฐานะผูใชระบบ)

เขารับการฝกอบรมการใชระบบ

ระบบ GFMIS เริ่มใช
งาน 1 ตุลาคม 2547

ระบบ GFMIS เริ่มใช
งาน 1 ตุลาคม 2547

ภาพรวมภาพรวมโครงการโครงการ GFMIS GFMIS

มอบหมายให

จัดจาง ออกแบบ 

จัดสราง 

ติดตั้ง

รวมออกแบบระบบ ฝกอบรม

ดําเนินการตามนโยบาย ฝกอบรม

ใชงาน

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ลงทุน โดยจดัจางบริษัทผูเชี่ยวชาญ
เพื่อออกแบบและจัดสรางระบบ

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ลงทุน โดยจดัจางบริษัทผูเชี่ยวชาญ
เพื่อออกแบบและจัดสรางระบบ



แนวคิดการทํางานของระบบ GFMIS

1. เปนระบบใหญที่ประกอบดวยระบบงานยอยหลายสวน

เชื่อมตอกันในฐานขอมูลเดียวกัน

2. บันทึกรายการแบบ Online สามารถตรวจสอบติดตาม

สถานะของขอมูลไดตลอดเวลา



เปาหมายสําคัญโครงการ GFMIS

1.  จัดทําระบบงบประมาณและเงินนอกงบประมาณแบบครบวงจร

2.  จัดทําระบบจัดซื้อจัดจาง

3.  จัดทําระบบการรับ – จายเงิน และระบบการบริหารเงินคงคลัง

4.  จัดทําระบบบัญชีเกณฑคงคาง

5.  จัดทําระบบบริหารขอมูลบุคคลากร      

6.  จัดทําระบบฐานขอมลูหลักเพื่อกํากับติดตามและประเมินผล

ครบวงจรทั้งในทางบัญชี และงบประมาณ

7.  ติดตั้งระบบและเครือขายในรูปแบบศูนยคอมพิวเตอร



โครงสรางระบบงาน GFMIS แบบรวมศนูย (Centralized)

Up load

ระบบสนับสนนุการตรวจสอบ

บัญชี

BIS

กองคลัง และ คลังจังหวัด

(กรมบัญชีกลาง)

Payment
System

(ธนาคารกรงุไทย)

(สาํนักงบประมาณ)

e-Payment

(กรมบัญชีกลาง)

DPIS

(สํานักงาน ก.พ.)

(สาํนักงานการตรวจเงินแผนดิน)

(หนวยที่ไมมี Terminal)

คลังจังหวัด

2

Excel  Loader21 เครื่อง Terminal GFMIS Interface ขอมลู

3

1

3

3

3

1

1

3

3

AFMIS

ศูนยคอมพิวเตอรและศูนยสํารอง

ระบบงาน GFMIS

(สวนราชการ)



 กระบวนงานในระบบ GFMIS 

BIS DPIS e-Procurement 

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

e-Payroll , e-Pension AFMIS

Operating System   SAP  R/3 (GFMIS) 

MIS
(ระบบสารสนเทศ)

MIS - BW SEM

PO

ระบบจัดซื้อจัดจางFM

ระบบ

งบประมาณ HR

ระบบทรพัยากรบุคคล

CO

ระบบตนทุน

FI

ระบบการเงินและบัญชี

ประกอบดวย

RPระบบรับและนําสงเงนิ

APระบบเบิกจาย

CM ระบบบริหารเงินสด

FAระบบสินทรัพยถาวร

GL ระบบบัญชีแยกประเภท

(1)

(3)

(5)

(2)

(4)



การใชงานในระบบการใชงานในระบบ  GFMIS GFMIS มีมี  33  วิธีวิธี

1. เครื่อง Terminal GFMIS

2. ใช Excel Form จากระบบ Excel Loader

3. Interface ขอมูล



Client
SAP Server

KCS Network

การรักษาความปลอดภัยของระบบ

• การ logon เขาระบบผาน Terminal โดยใช Smartcard ซึ่งบันทึกรหสัลบั

ที่ระบถุึงอํานาจที่ไดรบัในการเขาใชระบบของ user รวมกบั password

• ขอมูลตางๆที่สงไปมาระหวาง user กบัระบบจะมกีารเขารหัส 

เพื่อปองกันผูไมมีสิทธใิชงาน

• Terminal user



Client
SAP Server

KCS Network

การรักษาความปลอดภัยของระบบ

•  การบันทกึรายการโดยใช Pack Excel และ encrypt file โดยผูมีอํานาจ

เพื่อปองกันการแกไขขอมูล

•  การ upload file ที่บันทกึไวเขาระบบผาน Terminal ทีก่รมบญัชีกลาง

• Excel Loader

(กรมบัญชีกลาง)
หนวยงาน

Upload



ขั้นตอนการทํางานโดยรวมของขั้นตอนการทํางานโดยรวมของ  Excel LoaderExcel Loader

1. การขอรับแบบฟอรม EXCEL LOADER

3. การนําสงแบบฟอรม EXCEL LOADER

4. การเรียกดูรายงานการนําเขาขอมูล

2. การกรอกขอมูลแบบฟอรม EXCEL



ระบบบัญชี

แยกประเภท
บันทึกรายการ

อัตโนมัติ

บันทึกรายการ

อัตโนมัติ

ปรับปรุง

รายการบัญชี

ปรับปรุง

รายการบัญชี
ระบบบัญชี

ตนทุน ระบบควบคุม

งบประมาณ

ระบบ

MIS

งบการเงนิระดับจังหวัด

งบการเงนิระดับกรม

ระบบจะบันทึกรายการ

บัญชี   ตนทุน และ

ตรวจสอบงบประมาณให

ทันทีที่บันทึกรายการ

• รวบรวมขอมูลจัดทํางบการเงินรวมระดบัประเทศ

ทําการ Interface สําหรับ

กรม ที่มีระบบเอง

ทําการ Interface สําหรับ

กรม ที่มีระบบเอง ระบบ GFMIS

ระบบบญัชีแยกประเภท 
GL : General Ledger



FIFI
FinancialFinancial

AccountingAccounting การปดสิ้นงวดการปดสิ้นงวด

COCO
ControllingControlling การปดสิ้นงวดการปดสิ้นงวด

การบันทึกเกณฑการปนสวนการบันทึกเกณฑการปนสวน

Cost Center

Cost Center 
Cost Allocation

การปนสวนการปนสวน

การบนัทึกขอมูลหลัก

การรายงาน

ระบบบัญชีตนทุน
CO : Controlling 



ลกัษณะการนําเสนอขอมูลเพื่อผูบริหาร

Web reporting

Web reporting

Web reporting
Web reporting

Management Cockpit

KPI

Structure of detail

Operational System

Detail of transaction 

MIS

R/3



รายงานการเงิน

(Financial Report)



องคประกอบของรายงานการเงิน

• งบแสดงฐานะการเงิน

• งบรายไดและคาใชจาย

• งบกระแสเงินสด

• หมายเหตุประกอบงบการเงิน



ประโยชนของรายงานการเงิน

• แสดงความรับผิดชอบในการบริหารการเงินของ

หนวยงาน

• ตระหนักถึงสินทรพัยและหนี้สินทั้งหมดในความ

รับผิดชอบ

• สนับสนุนการดําเนินงานทีมุ่งเนนผลผลติ

• ชวยในการตัดสินใจใชทรพัยากรของผูบริหาร



งบแสดงฐานะการเงิน

xxxxรวมสินทรัพยไมหมุนเวียน

xxxxรวมสินทรัพย

xxxxที่ดิน อาคาร และอปุกรณ

xxxxสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

xxxxรวมสินทรัพยหมุนเวียน

xxxxสินทรัพยหมุนเวียนอื่น

xxxxลูกหนี้ระยะสั้น

ลูกหนี้ระยะยาว

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

xxxx

สินทรัพยไมหมุนเวียน

xxxx

สินทรัพยหมุนเวียน

สินทรัพย

25x125x2
หนวย : บาท



งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)

xxxxรวมหนีส้ิน

xxxxรวมหนีส้ินไมหมุนเวียน

xxxxสินทรัพยสุทธิ

xxxxรายไดรอการรับรู

xxxxหนี้สินไมหมุนเวียนอื่น

xxxxรวมหนีส้ินหมุนเวียน

xxxxหนี้สินหมุนเวียนอื่น

เจาหนี้ระยะยาว

เจาหนี้ระยะสั้น

xxxx

หนี้สินไมหมุนเวียน

xxxx

หนี้สินหมุนเวียน

หนี้สิน

25x125x2
หนวย : บาท



งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)

xxxxรวมสนิทรัพยสุทธิ

xxxxรายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจายสะสม

xxxxทุน

สินทรพัยสุทธิ

25x125x2
หนวย : บาท



งบรายไดและคาใชจาย

xxxxรายไดจากการขายสนิคาและบรกิาร

รวมรายไดจากรัฐบาล xxxx

งบประมาณลงทุน xxxx

รวมรายไดจากแหลงอื่น

รายไดจากเงินชวยเหลือและเงินบรจิาค

งบประมาณประจํา

xxxx

xxxxรวมรายไดจากการดําเนินงาน

รายไดจากแหลงอื่น

xxxx

xxxx

รายไดจากรัฐบาล

รายไดจากการดําเนนิงาน

25x125x2
หนวย : บาท



งบรายไดและคาใชจาย (ตอ)

รายไดคาใชจายที่ไมเกิดจากการดําเนินงาน

xxxxรายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจายจากการดําเนินงาน

xxxxรายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจายจากการดําเนินงาน

ตามปกติ

xxxxกําไร/ขาดทนุสุทธจิากการจําหนายสนิทรัพย

xxxxรายการพิเศษ

xxxxรวมคาใชจายจากการดําเนินงาน

xxxxคาบาํเหน็จบาํนาญ

xxxxคาใชจายบุคลากร

คาใชจายจากการดําเนินงาน

25x125x2
หนวย : บาท



งบกระแสเงินสด

xxxxเงินสดรับ

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

xxxxเงินสดรับ

เงินสดจาย

เงินสดรับ

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนนิงาน

xxxx

xxxx

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทนุ

xxxxเงินสดรับ

xxxxเงินสดปลายงวด

xxxxเงินสดตนงวด

xxxxเงินสดจาย

25x125x2 หนวย : บาท



หมายเหตุประกอบงบการเงิน

• สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคญั

• ผลผลิตของหนวยงาน

• เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

• ลูกหนี้

• เงินใหกู

• รายไดคางรับ

• สินคาและวัสดุคงเหลือ

• เงินลงทุน



หมายเหตุประกอบรายงานการเงิน (ตอ)

• ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (สุทธิ)

• สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน (สุทธิ)

• สินทรัพยไมมีตัวตน (สุทธิ)

• เจาหนี้

• คาใชจายคางจาย

• รายไดรับลวงหนา

• รายไดแผนดินรอนาํสงคลัง

• เงินกู

• ทุน



หมายเหตุประกอบรายงานการเงิน (ตอ)

• รายไดจากเงินงบประมาณ

• รายไดจากเงินชวยเหลือ

• คาใชจายบุคลากร

• คาใชจายในการดําเนินงาน

• คาใชจายเงินอุดหนุน

• คาเสื่อมราคาและคาตดัจําหนาย



หมายเหตุประกอบรายงานการเงิน (ตอ)

• คาใชจายผลผลติ

• รายการพิเศษ

• ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

• รายงานการบริหารงบประมาณ



ตนทุนผลผลิตและตนทุนกิจกรรม
(ลานบาท )

ตนทุนรวม ผลผลิต

xx .xx

xx .xx

xx .xx

xx .xx

xx .xx

xx .xx

xx .xx

กิจกรรม

กิจกรรมที่ 1
1

กิจกรรมที่ 2

กิจกรรมที่ 3

กิจกรรมที่ 4

กิจกรรมที่ 5

กิจกรรมที่ 6

กิจกรรมที่ 7

2

3

4




