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GFMIS

ความหมายของ GFMIS
GFMIS หมายถงึ การบรหิารงานการเงนิการคลงัภาครฐั ดว้ย ระบบอเิลก็ทรอนิกส ์

(Government Fiscal Management Information System) หรอืเรยีกยอ่ ๆ วา่ GFMIS ระบบ GFMIS ประกอบดว้ย
ระบบใหญ่ 5 ระบบ คอื

1. ระบบงบประมาณ (PM)

2. ระบบจดัซือ้จดัจา้ง (PO)

3. ระบบการเงนิและบญัช ี(FI)

4. ระบบบรหิารทรพัยากรบุคคล (HR)

5. ระบบบญัชตีน้ทุน (CO)
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GFMIS

ระบบทัง้ 5 ระบบ สามารถท างานรว่มกนัในระบบเครอืข่ายแบบรวมศูนยค์อมพวิเตอร ์โดยมชีุดเครือ่งอุปกรณ์คอมพวิเตอร ์เรยีกว่า 
เครือ่ง Terminal และไดท้ าการตดิตัง้เครือ่ง Terminal ไวด้งันี้

- หน่วยงานในส่วนกลาง ไดแ้ก่กรมบญัชกีลาง ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน

- หน่วยงานในส่วนภมูภิาค ไดแ้ก่ส านกังานเขตพืน้ที ่การศกึษา 185 เขต ส านกังานคลงัจงัหวดั

GFMIS ยอ่มาจาก Government Fiscal Management Information System ซึง่รฐับาลจะใช ้GFMIS เป็นเครือ่งมอืในการเพิม่
ประสทิธภิาพการบรหิารงานการคลงัภาครฐั   และสามารถใชเ้ป็นขอ้มลูในการตดัสนิใจเกี่ยวกบันโยบายการคลงั และปรบัทศิทางเศรษฐกจิของประเทศ
ไดอ้ยา่งทนัท่วงที
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เป้าหมายของระบบ
เป้าหมายของระบบ GFMIS ไดถู้กออกแบบ จดัสรา้งระบบบรหิารงานการคลงัภาครฐัของประเทศไทย อยา่งสมบรูณ์แบบ ในดา้น

รายรบั รายจา่ย การกูเ้งนิ เงนิคงคลงั บญัชกีารเงนิแบบเกณฑค์งคา้ง บญัชสีนิทรพัยถ์าวร บญัชตีน้ทุน บญัชบีรหิาร แบบ Single Entry ซึง่รวมถงึการ
จดัซือ้จดัจา้ง การจดัท า การอนุมตั ิการเบกิจา่ย การปรบัปรงุ และการตดิตามการใชง้บประมาณทีเ่น้นการวดัประสทิธภิาพ ประสิทธผิล แบบ Output –
Outcome โดยเป็นการสรา้งฐานขอ้มลูกลางดา้นการเงนิการคลงัภาครฐั แบบ Matrix และ Online Real Time ซึง่ทุกส่วนราชการ เริม่ใชง้านระบบจรงิ 
ในวนัที ่1 ตุลาคม 2547

ระบบงาน GFMIS ประกอบดว้ย ระบบงานหลกั 2 ดา้น คอื

(1) ระบบดา้นปฏบิตักิาร (ใช ้Software SAP R/3) ประกอบดว้ยระบบการบรหิารงบประมาณ การรบั-จา่ย การตดิตามการใชจ้า่ยงบประมาณ บญัชแีบบ
เกณฑค์งคา้ง บญัชสีนิทรพัยถ์าวร บญัชตีน้ทุน บญัชบีรหิาร การจดัซือ้-จดัจา้ง การบรหิารเงนิสด และเงนิคงคลงั

(2) ระบบขอ้มลูเพื่อการบรหิาร (ใช ้Software SAP BW) ประกอบดว้ยขอ้มลูเพื่อการบรหิารดา้นการเงนิการคลงั ส าหรบันายกรฐัมนตร ีเรยีงล าดบั
จนกระทัง่ถงึระดบัอธบิด ีผูว้่าราชการจงัหวดั CEO ผูบ้รหิารดา้นการเงนิCFO แบบ Online Real Time และหลายมติ ิระบบ GFMIS จะครอบคลุม การ
บรหิาร การใชเ้งนิงบประมาณแผ่นดนิและเงนินอกงบประมาณ ทีผ่่านบญัชเีงนิคงคลงั และไมผ่่านบญัชเีงนิคงคลงับางส่วน เฉพาะยอดเงนิทีส่ามารถระบุ 
ตดิตามและบนัทกึรายการในระบบในปัจจบุนัได้
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การใชง้านในระบบ GFMIS สามารถบนัทกึขอ้มลูและรบัขอ้มลูได ้3 วธิ ีคอื

1) บนัทกึโดยตรงเขา้ระบบ SAP (Terminal GFMIS) ทีต่ดิตัง้ใหส้่วนราชการ

2) Load ผ่านเขา้ระบบ ผ่านระบบ Web Excel Loader และระบบ Web Online วธินีี้ส าหรบัส่วน

ราชการทีไ่มไ่ดร้บัการจดัสรร Terminal GFMIS ใหส้ามารถน าเขา้ขอ้มลูประเภททีเ่กดิขึน้ประจ า เขา้สู่ระบบ GFMIS จากFile Excel Form มาตรฐานที่
โครงการสรา้งขึน้ในแต่ละระบบงาน

3) Interface ขอ้มลูเขา้มาจากระบบอื่น ซึง่เป็นการรบัขอ้มลู Text File ทีป่ระมวลผลจากระบบบญัชกีารเงนิของส่วนราชการ (ทีม่รีะบบของตนเอง) มา
บนัทกึในระบบ GFMIS
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รปูแบบการท างานของGFMIS

การใชง้านในระบบ  GFMIS  ม ี 3 วธิี

1.   ระบบ  SAP ( System  Applications  Products in Data Processing)  เป็นระบบทีใ่ชก้บัเครื่อง Terminal  GFMIS  รายละเอยีด

ระบบดงันี้

1.1  โปรแกรมส าเรจ็รปูเพื่อการวางแผนจดัการทรพัยากรของหน่วยงานภาครฐัประกอบดว้ยหลายระบบงานทีส่ าคญัต่อการด าเนินงาน  

เชื่อมต่อกนัในฐานขอ้มลูเดยีวกนั  มเีครือ่งมอืส าหรบัการปฏบิตังิานและการรายงานทีม่ปีระสทิธภิาพ

1.2  การบนัทกึรายการเป็นแบบ  Online  และ  Real  Time     สามารถตรวจสอบตดิตามสถานะของขอ้มลู  และวเิคราะหร์ายงานได้

โดยไมต่อ้งรอใหปิ้ดบญัชก่ีอน

1.3  การตรวจสอบหรอืวเิคราะหข์อ้มลูสามรถท าไดท้ัง้บนหน้าจอหรอืจากการพมิพม์คีวามยดืหยุน่ในการปรบัระบบใหเ้หมาะสมกบั

ความตอ้งการ  ของแต่ละสภาพธุรกจิ

1.4  ขัน้ตอนการท างานของทุกระบบเป็นมาตรฐานเดยีวกนั
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2.  ระบบ  Excel   Loader ใช ้ Excel  Form  จากระบบ  Excel   Loader  ส าหรบัหน่วยงานเบกิจ่ายทีไ่มไ่ดร้บัจดัสรรเครือ่ง  Terminal  

GFMIS  จะตอ้งท าการ  Download  Template  จากระบบExcel   Loader  จากส่วนกลาง (  www.gfmis.go.tg.) เพื่อน าเอามาใชภ้ายในหน่วยงานของ

ตน  โดยหลงัจากท าการ    Download  Template  ออกมาแลว้หน่วยงานน าแบบฟอรม์ทีไ่ดร้บัมาท าการบนัทกึ เพื่อใชเ้ป็นเอกสารน าเขา้ข้อมลูไปยงั

ระบบ  GFMIS  ผ่านเครือ่ง   Terminal  GFMIS   ณ  ส านกังานคลงัจงัหวดั  หรอืหน่วยงานผูเ้บกิตน้สงักดั  โดยมขีัน้ตอน

2.1    เตรยีม File  ดว้ยเครือ่ง PC  ทีล่ง Program  Pack  Excel

2.2    ผูอ้นุมตั ิ Encrypt  File  โดยใช ้ ID  ประเภท   E

2.3    ผู ้ Load .ใช ้ID  ประเภท  L   Load  File  ที ่ Encrypt  แลว้เขา้ระบบผ่านเครือ่งทีไ่ดร้บัจดัสรร (Terminal  GFMIS  )  หรอื

เครือ่งของคลงัจงัหวดั

2.4    ผูด้รูายงานใช ้  ID  ประเภท  R  ผ่านเครือ่งทีม่เีครอืขา่ย  Internet                  

3.  Interface  ขอ้มลูเขา้มาจากระบบอื่น  การเชื่อมโยงระบบภายนอกระบบ  GFMIS  ในการใชร้ะบบบรหิารทรพัยากรบุคคล

ทีม่า https://sites.google.com/site/reuxnggfmis/1-khwam-hmay-khxng-gfmis/khwam-hmay-khxng-gfmis
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จบการเสนอ...

แลว้พบกนัใหมจ่า้


