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มติคณะรัฐมนตรี
เม่ือวนัที ่22 กรกฎาคม 2546 เห็นชอบ

ให้ออกแบบระบบการเงินการคลงัในระบบ
อเิลก็ทรอนิกส์ และแผนปฏิบัติการ ปี 2546-
2548 โดยให้มีการจัดสร้าง National System

ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
ลงทุน จัดท าและด าเนินโครงการ
โดยจัดจ้าง บริษัทผู้เช่ียวชาญเพ่ือ
ออกแบบและจัดสร้างระบบ

บริษัท T.N. ออกแบบ 
จัดสร้างระบบ ติดตั้งใช้งาน 
และด าเนินการสนับสนุน

กรมบัญชีกลาง
(ในฐานะหน่วยงานกลาง)

ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐอ่ืน 
(ในฐานะผู้ใช้ระบบ)

เข้ารับการฝึกอบรมการใช้ระบบ

ระบบ GFMIS
เร่ิมใช้งาน 1 ตุลาคม 2547

จดัทีมออกแบบระบบ(สีน ้ำเงิน)

จดัตั้งส ำนกับริหำรโครงกำร GFMIS

จดัทีมท่ีปรึกษำส่วนรำชกำรและ
หน่วยงำนภำครัฐอ่ืน (สีเขียว)

ท่ีมาของโครงการ GFMIS

มอบหมายให้

จัดจ้าง
ออกแบบ 
จัดสร้าง 
ติดต้ัง

ร่วมออกแบบระบบ ฝึกอบรม

ด าเนินการตามนโยบาย ฝึกอบรม

ใช้งาน



เป้าหมายส าคญัของโครงการ GFMIS

1. จัดท าระบบการวางแผน   จัดท า    อนุมัติ    และการบริหารงบประมาณ  
เงินนอกงบประมาณแบบครบวงจร

2. จัดท าระบบจัดซ้ือจัดจ้าง
3. จัดท าระบบการรับ - จ่ายเงินการบริหารเงินคงคลงั
4. จัดท าระบบบริหารส่วนบุคคล
5. จัดท าระบบบัญชีแบบเกณฑ์คงค้าง      
6. จัดท าระบบฐานข้อมูลหลกัเพ่ือก ากบัติดตามและประเมินผล

ครบวงจรทั้งในทางบญัชี   การเงิน  และงบประมาณ
7. ติดตั้งระบบและเครือข่ายในรูปแบบศูนย์คอมพวิเตอร์



หน่วยงานที่เกีย่วข้องกบั GFMIS
1.  ส านักนายกรัฐมนตรี (สนง.โครงการฯ)

2.  กระทรวงการคลงั (กรมบัญชีกลาง)

3.  ส านักงบประมาณ

4.  กระทรวง ICT
5.  ส านักงาน ก.พ.

6.  ส านักงานบริหารหนีส้าธารณะ

7.  ส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิ

8.  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

9.  ธนาคารแห่งประเทศไทย

10. ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)

11. ส่วนราชการทุกแห่ง /หน่วยงานกลาง

ก ากบัดูแลและให้นโยบาย

ออกแบบระบบ

ก าหนดมาตรฐานรหัสและ

มาตรฐานการปฏิบตัิงาน

สนับสนุนการปรับปรุงแก้ไขกม.และระเบียบ

สนับสนุนการโอนเงนิในระบบธนาคาร

จัดหาระบบ Hardware  Software และ Network

ใช้งาน (User)



ภาพรวมของระบบ GFMIS

BIS
ของ สงป.

DPIS
ของ สกพ.

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

e-Payroll , e-Pension
ของกรมบญัชีกลำง

AFMIS
ของส่วนรำชกำร

Operating System   SAP  R/3 (GFMIS)

MIS
(ระบบสารสนเทศ)

MIS - BW SEM

PO

ระบบจัดซ้ือจัดจ้างFM

ระบบ
งบประมาณ HR

ระบบทรัพยากรบุคคล

CO

ระบบต้นทุน

FI
ระบบการเงนิและบัญชี

ประกอบด้วย

RP ระบบรับและน าส่งเงิน

AP ระบบเบิกจ่าย

CM ระบบบริหารเงินสด

FA ระบบสินทรัพย์ถาวร

GL ระบบบัญชีแยกประเภท



ระบบงบประมาณ 
FM : Fund Management

GFMIS

Version 1

BIS

Version 2

Version 9

Version 0

ส่วนราชการจัดท าแผน

สงป.พจิารณาอนุมัติ

งบประมาณทีใ่ช้ได้จริง

พรบ.งบประมาณรายจ่าย

ตั้งยอดงบประมาณในระบบ



ระบบจัดซ้ือจัดจ้าง
PO: Purchasing Order

ข้อมูลเสนอซ้ือเสนอจ้าง

ท าสัญญาจัดซ้ือจัดจ้าง

ตรวจรับสินค้าหรือบริการ

PO

AP

เบิกจ่ายเงิน

CM

ประกอบการวางแผน

GL

บันทึกบัญชีอตัโนมัติ

FA

มมูีลค่า >= 5,000.-

FM

ตรวจสอบงบประมาณ



หน่วยงาน
ระดบักรม
148 แห่ง

MIS

ระบบ

HR

HR: Human Resource
ระบบทรัพยากรบุคคล

ฐานข้อมูลบน
ระบบถือจ่าย

บันทกึการ
เปล่ียนแปลง

ข้อมูล

ตรวจสอบการ
เปล่ียนแปลง
ข้อมูลทาง
การเงนิได้



หน่วยผู้เบกิ
(1)

กรมบญัชีกลำง
(2)

ธนำคำรกรุงไทย
(3)

บัญชีหน่วยงาน
(4)

บัญชีเจ้าหนี/้ผู้มสิีทธิ
(4)

ระบบการเบิกจ่ายเงิน
AP : Account Payable

บันทกึรายการขอเบกิในระบบ GFMIS

โอนเงินเขำ้บญัชีเงินฝำกผูรั้บเงินตรวจสอบและอนุมตัิรายการขอเบกิ

ส่ังจ่ายผ่านระบบธนาคารกรุงไทย

Online



กองคลงั

กระบวนการจดัเกบ็

1. จดัเกบ็เงนิ  
2. ออกในเสร็จ(ด้วยวธีิการเดมิ)

ระบบ GFMIS

กระบวนการน าส่ง
กองคลงั ธนาคารกรุงไทย กรมบัญชีกลาง/คลงัจังหวดั

จดัท ำใบน ำส่งและระบุรหสัอำ้งอิง
ในใบน ำฝำกธนำคำร

ระบบ GFMIS

รับเงินสด/เช็คเข้าบัญชีเงินฝาก
รับ Statement เพื่อกระทบยอดกำร
น ำส่งรำยได/้เงินฝำก

ระบบการรบัและน าสง่เงิน

RP: Receipt  Process

บันทกึข้อมูลเข้าระบบ GFMIS

น าส่งเงิน



ระบบการ
น าส่งรายได้

ระบบเบกิ
จ่ายเงนิ

ระบบบัญชีแยกประเภท

ระบบจัดซ้ือจัดจ้าง

ระบบ
บริหารเงนิสด

ระบบบริหารเงินสด 
CM: Cash Management

รายงานแผน
การใช้จ่ายเงนิ



การก าหนด
รหัสสินทรัพย์

(1)

การได้มาของ
สินทรัพย์

(2)

การตดัจ าหน่าย
สินทรัพย์

(3)

ประมวลผลส้ินงวด
/ส้ินปีบัญชี

(4)

รายงาน

ระบบสินทรัพย์ถาวร
FA : Fixed Asset Management



ระบบ
บัญชีแยกประเภท

บันทึกรายการจากระบบ
PO AP RP FA โดย

อตัโนมัติ

ปรับปรุงรายการ
ทางบัญชี

ท าการ Interface
ส าหรับกรมที่มีระบบเอง

ระบบ
MIS

ระบบบัญชีแยกประเภท
GL : General Ledger



FI
Financial

Accounting การปิดส้ินงวด

CO
Controlling การปิดส้ินงวด

การบันทกึเกณฑ์การปันส่วน

Cost Center

Cost Center 

Cost Allocation

การปันส่วน

การบันทกึข้อมูลหลกั

การรายงาน

CO : Controlling 
ระบบบัญชีต้นทุน



การใช้งานในระบบ GFMIS มี 3 วธีิ

1. เคร่ือง Terminal GFMIS

2. ใช้ Excel Form จากระบบ Excel Loader

3. Interface ข้อมูล



GFMIS  กบักรมบัญชีกลาง

90 % ของระบบงานเป็นงานในหน้าที่
กรมบัญชีกลาง



GFMIS กบัส่วนราชการ

1. ความพร้อมด้านข้อมูล
- ทางบัญชี
- สินทรัพย์
- งบประมาณ/เงินกนัฯ/เงินนอก

2. ความพร้อมด้านบุคลากร
- อบรมให้เข้าใจวิธีการท างาน
- อบรมเพิม่เติมการใช้คอมพวิเตอร์

3. ความพร้อมด้านอุปกรณ์
- มีเคร่ืองคอมพวิเตอร์
- ติดตั้งระบบอนิเตอร์เน็ต


