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ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

GFMIS 

ส านักก ากับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 



   ขอบเขตเนื้อหาการบรรยาย 
                ภาพรวมของระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

       ความหมาย ที่มาและความส าคัญของระบบ GFMIS 

       ประโยชน์จากการน าระบบ GFMIS มาใช้ในภาครัฐ 

                     สิทธิการใช้งานในระบบ GFMIS 

            ระบบงานในระบบ GFMIS 

           -  ระบบงบประมาณ  -  ระบบการรับและน าส่งเงิน 

              -  ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง  -  ระบบสินทรัพย์ถาวร 

               -  ระบบการเบิกจ่ายเงิน  -  ระบบบัญชีแยกประเภท 

         ข้อมูลในระบบ GFMIS 

              -  ข้อมูลในระบบปฏิบัติการ 

                                -  ข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร  

                      ช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ GFMIS  

ส านักก ากับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
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ความหมาย ที่มาและความส าคัญ 

ของระบบ GFMIS 
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แผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐประกอบด้วยแผนงานหลัก 5 แผน 

1.  แผนการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจและวิธีการบริหารงานภาครัฐ 

2.  แผนการปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณ  การเงินและการพัสดุ 

3.  แผนการปรับเปลี่ยนระบบการบริหารบุคคล 

4.  แผนการปรับเปลี่ยนกฎหมาย 

5.  แผนการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและค่านิยมขององค์กรและคนในองค์กร 
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แผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐประกอบด้วยแผนงานหลัก 5 แผน 

แผนงาน 

แผนเงิน 

1.  แผนการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจและวิธีการบริหารงานภาครัฐ 

2.  แผนการปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณ  การเงิน  และการพัสดุ 
ภาครัฐจะต้องเปลี่ยนแนวทางการบริหาร 

ไปสู่การบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์  
(Result Based Management : RBM) 

• การวางแผนกลยุทธ์   
• การก าหนดตัวชี้วัดผลงานอย่างเป็นรูปธรรม 
• การเปิดเผยผลการด าเนินการของภาครัฐให้แก่สาธารณชน  
• เป็นการยืนยันความรับผิดชอบและความโปร่งใสในกิจกรรมต่างๆ ของภาครัฐ 

ส านักก ากับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
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แผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐประกอบด้วยแผนงานหลัก 5 แผน 

แผนงาน 

แผนเงิน 

1.  แผนการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจและวิธีการบริหารงานภาครัฐ 

2.  แผนการปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณ  การเงิน บัญชีและการพัสดุ 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อเป็นเครื่องมือจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ  สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ  และ
ส่งเสริมให้กระทรวง ทบวง กรม มีบทบาทในการตัดสินใจมากขึ้น  

เป้าหมาย 
ให้มีระบบบัญชีที่สะท้อนถึงผลการด าเนินงานและการใช้ทรัพยากรที่สอดคล้องกับความเป็นจริง  โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย  
ซึ่งจะท าให้รัฐบาลเห็นข้อมูลตัวเลขที่ชัดเจนและรวดเร็วย่ิงขึ้น  
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ส านักก ากับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

มารู้จัก GFMIS กันเถอะ  

G                Government  

F                 Fiscal  

M                Management  

I                 Information 

S                System 

 
 

 

เป็น เครื่องมือ  ในการเพิ่มประสิทธิภาพ 

การ  บริหารงานการคลัง  ภาครัฐ และ 

สามารถใช้เป็น  ข้อมูลในการตัดสินใจ 

เกี่ยวกับนโยบายการคลัง ( ซึ่งเป็นนโยบายทางเศรษฐกิจท่ีรัฐบาล 

ใช้เป็นเครื่องมือในการกระตุ้นเศรษฐกิจ และรักษาเสถียรภาพ

ทางเศรษฐกิจของประเทศ ) ได้อย่างทันท่วงท ี

 

ความหมาย GFMIS 

ความหมายของระบบ GFMIS 
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7  พฤศจิกายน 2549 

1 ตุลาคม 2547 - 6 พฤศจิกายน 2549 

ส านักก ากับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ที่มาของระบบ GFMIS 
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• ก าหนดสิทธิการใช้งาน  และการพัฒนาระบบงานใน GFMIS 
• ให้ค าปรึกษา  แนะน า  และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ปฏิบัติงานในระบบ 
• จัดฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในระบบ 
• น าข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS ไปใช้ประโยชน์ในการบริหารการ
คลังภาครัฐ  

ส านักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 

กรมบัญชีกลาง 

Hardware Network 

Software 

วันที่ 12 ม.ค. 2550 กระทรวงการคลังได้รับมอบระบบ GFMIS อย่างเป็นทางการ 

ความรับผิดชอบระบบ GFMIS ของกระทรวงการคลัง 

ส านักก ากับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
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ความส าคัญของระบบ GFMIS 
  
 1. เป็นการยกระดับการท างานด้านการบริหารงาน

การคลังของหน่วยงานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ 

2. เป็นการรองรับการปฏิบัติงานด้านการคลัง 

3. มีข้อมูลด้านการคลังของภาครัฐ 

งานด้านการคลัง 6 ด้าน  
• ระบบงบประมาณ    
• ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง   
• ระบบการเบิกจ่ายเงิน   
• ระบบการรับและน าส่งเงิน   
• ระบบสินทรัพย์ถาวร 
• ระบบบัญชีแยกประเภท   

ส านักก ากับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
10 



11 

ประโยชน์จากการน าระบบ GFMIS มาใช้ในภาครัฐ 

2. กรมบัญชีกลางน างบการเงินของส่วนราชการในระบบ GFMIS  
    ได้แก่ งบแสดงฐานะทางการเงิน งบรายได้ค่าใช้จ่าย  มาจัดท า 
     งบการเงินของแผ่นดินได้อย่างรวดเร็ว  ส่งให้ส านักงาน 
     การตรวจเงินแผ่นดินรับรอง เพื่อเสนอรัฐสภาต่อไป 

1. รัฐบาลน าข้อมูลในระบบ GFMIS มาใช้ในการจัดท านโยบาย 
การคลัง ที่เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ 

ส านักก ากับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
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 สิทธิการใช้งาน 

    ในระบบ GFMIS 

ส านักก ากับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
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สิทธิการใช้งานในระบบ GFMIS 

1.    กลุ่มผู้ใช้งานที่มีเครื่อง GFMIS Terminal   

 ใช้งานผ่านบัตร GFMIS Smart Card 

2.    กลุ่มผู้ใช้งานที่ไม่มเีครื่อง GFMIS Terminal   

         ใช้งานผ่าน GFMIS Web Online 

  2.1  ใช้งานผ่านเครือข่าย Internet โดยใช้ผ่านอุปกรณ์ GFMIS Token Key 
และใส่รหัสผ่าน 

  2.2  ใช้งานผ่านเครือข่าย Intranet 

       โดยใช้รหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน 

 

ส านักก ากับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
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ผู้บันทึก – บัตรผู้ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี 
    

ผู้อนุมัติ – บัตรผู้อนุมัติการขอเบิกเงินการสั่งจ่ายเงิน  
และการน าส่งเงินแทนกัน  

สิทธิการใช้งานในระบบ GFMIS 

ส านักก ากับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
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การใช้งานผ่าน GFMIS Web Online 

รหัสผู้ใช้งาน (xxxxxxxxxx10) 
+ รหัสผ่าน 

รหัสผู้ใช้งาน (xxxxxxxxxx01) 
+ รหัสผ่าน 

รหัสผู้ใช้งาน (xxxxxxxxxx02) 
+ รหัสผ่าน 

1. Token Key  ผู้บันทึก (สีขาว)  
ใช้ส าหรับบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง  ขอเบิกเงิน น าส่งเงิน บันทึก

บัญชีแยกประเภท  ผ่าน  Web Online 

2.  Token Key ผู้อนุมัติเบิก P1 (สีฟ้า) 
    ใช้ส าหรับการอนุมัติเบิกเงิน รายการขอเบิก 
เงิน  ผ่าน Web Online 

3.  Token Key ผู้อนุมัติจ่ายเงิน P2 (สีส้ม) 
    ใช้ส าหรับการอนุมัติการจ่ายเงิน รายการขอ 
เบิกเงิน  ผ่าน Web Online  
    ผู้อนุมัติน าส่งเงิน P3 
    ใช้ส าหรับการอนุมัติการน าส่งเงิน รายการ 
น าส่งเงินแทนหน่วยงานอื่น ผ่าน Web Online  
 

รหัสผู้ใช้งาน (xxxxxxxxxx20) 
+ รหัสผ่าน 

รหัสผู้ใช้งาน (xxxxxxxxxx30) 
+ รหัสผ่าน 

4. Token Key  ผู้บันทึก-พัสดุ (สีเหลือง) 
    ใช้ส าหรับบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง  ผ่าน  Web Online 

5.  Token Key  ผู้บันทึก –การเงิน (สีม่วง) 
    ใช้ส าหรับบันทึกเบิกเงิน น าส่งเงิน ผ่าน  Web Online 

ส านักก ากับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
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การบันทึกผ่าน Web Online Internet โดยใช้อุปกรณ์ GFMIS Token Key 

https://webonlineinter.gfmis.go.th 

การบันทึกผ่าน Web Online Intranet โดยใช้ รหัสผู้ใช้งาน และ รหัสผ่าน 

https://webonlineintra.gfmis.go.th   รหัสผู้ใช้งาน : xxxxxxxxxxYY 
   รหัสผ่าน      : 

การใช้งานผ่าน GFMIS Web Online 

ส านักก ากับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
16 



ส านักก ากับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

การใช้งานผ่าน GFMIS Web Online 
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 ระบบงาน 

    ในระบบ GFMIS 

ส านักก ากับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
18 



< เป็นโปรแกรมส าเร็จรูปที่ก าหนดให้ระบบงานมีความเชื่อมต่อในฐานข้อมูลเดียวกัน  
(ของประเทศเยอรมนี) 

< การบันทึกรายการเป็นแบบ Online  Real Time สามารถตรวจสอบ 
ติดตามสถานะของข้อมูล และรายงานได้โดยไม่ต้องรอให้ปิดบัญชี 

< การตรวจสอบหรือวิเคราะห์ข้อมูลสามารถท าได้ท้ังบนหน้าจอ หรือจากการพิมพ์ 

< มีความยืดหยุ่นในการปรับระบบให้เหมาะสมกับความต้องการของหน่วยงาน 

< ขั้นตอนการท างานของทุกระบบเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

ระบบงานในระบบ GFMIS 

 

ส านักก ากับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

System 
Applications 
Products in Data Processing 

19 



แยกเป็นส่วนๆ เช่ือมโยงบูรณาการ 

Processes Skills 

บันทึกข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 

ระบบงานในระบบ GFMIS 
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IT เป็นผู้ดูแล 

User เป็นผู้บันทึก 

ระบบงานในระบบ GFMIS 
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2. ระบบข้อมูลเพื่อการบริหาร 
(Business Warehouse ) 

Software SAP BW 

MIS EIS 

1. ระบบปฏิบัติการ 
(Operation System)  
    Software SAP R/3 

ระบบ GFMIS  ระบบงบประมาณ : FM 

ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง : PO 

ระบบการเบิกจ่ายเงิน : AP 

ระบบการรับและน าส่งเงิน : RP  

ระบบบัญชีแยกประเภท : GL  

ระบบสินทรัพย์ : FA 

ระบบงานใน GFMIS 

ส านักก ากับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
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ระบบงบประมาณ 

ระบบงบประมาณ (Fund Management : FM)  

ระบบ GFMIS 
การติดตามการใช้จ่าย 
งบประมาณ 
- เร่งรัดการจ่ายเงินให้ภาครัฐ 
- จัดท าต้นทุนผลผลิต 

การวางแผนและจัดท างบประมาณ 
•ยุทธศาสตร์กระทรวง 
  และหน่วยงาน  : Function 
•ยุทธศาสตร์ท่ีได้รับ 
  มอบหมาย  :  Agenda  
•ยุทธศาสตร์พื้นที่  
 (กลุ่มจังหวัด จังหวัด  
 ภารกิจต่างประเทศ)  : Area  

ระบบ e - Budgeting 

ระบบ GFMIS 

การบริหารงบประมาณ 
•การจัดสรรงบประมาณ 
•การปรับแผนใช้จ่ายเงิน 
•การโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

3. กระบวนการติดตาม    
การใช้จ่ายงบประมาณ 

1. กระบวนการวางแผนและ 
        จัดท างบประมาณ 

2.กระบวนการบริหารงบประมาณ 
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ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง (Purchasing Order : PO)  
 

FM 
ตรวจสอบงบประมาณ 

ระบบ e-GP 
ข้อมูลเสนอซื้อเสนอจ้าง 

ท าสัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง 
(ตั้งแต่ 5,000.-) 

ตรวจรับ 

PO 

AP 
เบิกจ่ายเงิน 

GL 
บันทึกบัญชีอัตโนมัต ิ

FA 
มูลค่าตั้งแต่ 5,000.- 

ส านักก ากับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
24 



การเชื่อมข้อมูล e-GP กับระบบ GFMIS 

ระบบ e-GP ระบบ GFMIS 

• เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 
• สัญญา 
• ข้อตกลง 
• ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง 

ตรวจรับ 

ข้อมูลการเบิกจ่าย 

ข้อมูลหลักผู้ขาย 

ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)  

ตรวจรับ 

เบิกจ่าย 

เลขประจ าตัว 
ผู้เสียภาษ ี

เลขที่โครงการ 
เลขคุมสัญญา 

เลขท่ีคุมตรวจรับ 

1 2 

3 

4 5 

6 

ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง (Purchasing Order : PO)  
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ระบบการเบิกจ่ายเงิน (Account Payable System : AP)  

 

หน่วยเบิกจ่าย 
(1) 

กรมบัญชีกลาง 
สนง.คลังจังหวัด  

(2) 

 Online 

     ตรวจสอบและอนุมัติรายการขอเบิก         

 สั่งจ่ายผ่านระบบธนาคารแห่งประเทศไทย 

บัญชีเงินคงคลังที่  
ธนาคารแห่งประเทศไทย 

(3) 

บัญชีเงินฝาก
ธนาคารของ
หน่วยงาน 

(4) 

บัญชีเจ้าหนี้/       
ผู้มีสิทธิรับเงิน 

(4) 

โอนเงินเข้าบัญช ี

ส านักก ากับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
26 



27 

ระบบ 
RP 

2 

3 

4 5 

1 

ระบบการรับและน าส่งเงิน (Receipt Process : RP) 

 

การรับเงิน 
- ออกใบเสร็จรับเงิน 
- บันทึกการรับเงินในระบบ GFMIS 

การบันทึกรายการรับเงิน 
การน าเงินส่งสาขาธนาคารกรุงไทย 
- น าเงิน และ 
- ใบน าฝากเงิน ส่งธนาคาร 

การตรวจสอบ 
- ตรวจสอบส าเนาใบน าฝากเงินและ         
ใบรับเงินจากธนาคาร 

- ตรวจสอบรายงานการน าเงินส่งจาก
ระบบ GFMIS 

การบันทึกรายการน าส่งในระบบ GFMIS 
- น าส าเนาใบน าฝากเงิน และ 
- ใบรับเงินจากธนาคาร มาบันทึก 
 

ส านักก ากับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
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ระบบสินทรัพย์ถาวร(Fixed Asset : FA) 
  

 

การก าหนด 
รหัสสินทรัพย์ 

(1) 

การได้มาของ 
สินทรัพย์ 

(2) 

การตัดจ าหน่าย 
สินทรัพย์ 

(3) 

ประมวลผลสิ้นงวดบัญช ี
(4) 

ส านักก ากับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
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ระบบบัญชีแยกประเภท(General Ledger System : GL) 
 

AP 

RP 

PO 

ประมวลผลสิ้นเดือน 

ประมวลผลสิ้นปี 

FA 

GL 

ประมวลผลสิ้นวัน งบทดลอง 

งบทดลอง 

งบทดลอง 

งบแสดง
ฐานะการเงิน 

งบรายได้
ค่าใช้จ่าย 

1 

2 

3 

4 

5 

ส านักก ากับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
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2. ระบบข้อมูลเพื่อการบริหาร 
(Business Warehouse ) 
ใช้ Software SAP BW 

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
(Management Information System : MIS) 

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร  
ส าหรับผู้บริหาร 

(Executive Information System : EIS) 

1. ข้อมูลในระบบปฏิบัติการ 
(Operation System)  

     ใช้ Software SAP R/3 

ข้อมูลในระบบ GFMIS  

ข้อมูลในระบบ GFMIS 

ส านักก ากับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
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ความแตกต่างของข้อมูลรายงานในระบบ R/3 และ BW 

ระบบปฏิบัติการ(R/3) 

ข้อมูลแบบ Real Time  

ข้อมูลตามช่วงเวลา 
(รายวัน/รายสัปดาห/์รายเดือน) 

Operational 
Reporting 

 
รายงานส าหรับน าไปต่อยอด 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ที่มีหลากหลายมุมมอง  

ท าให้สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน  
(รายสัปดาห/์รายเดือน/รายปี) 

 
 

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร(BW) 

เป็นรายงานเหมาะส าหรับผู้ปฏบิัติงาน  
หรือ ผู้บริหารระดับต้น 

เป็นรายงานเหมาะส าหรับผู้บริหารระดับกลาง  
   หรือ ผู้บริหารระดับสงู 
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R/3 

Web report 
PC 

หน่วยงาน 

Database 

ส่วนราชการ / สนง.
คลังจังหวัด 

MIS Report 
(Web Static) 

BW 
    Business  Warehouse 

• Online real time 

• Detail 

• Update on  

   weekly basis 

• Summary 

• Drill down 

 

PC 
หน่วยงาน 

EIS 

Ready to use : every Monday 6:00 

Load data from R/3 : every Friday  20:30 

PC 
หน่วยงาน Internet 

Internet 

GFMIS 
Terminal 

GFMIS 
Terminal 

 
Operation 

 
MIS 

R/3 

หน่วยงานกลาง 
(20 User) 

Internet  

ผ่านเครื่อง Terminal 
Intranet 

ส่วนราชการ / สนง.คลังจังหวัด 
(320 User) 

GFMIS 
Web Online 

ความเชื่อมโยงของข้อมูลในระบบ GFMIS 

ส านักก ากับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
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 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) 

ส านักก ากับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
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ช่องทาง/สิทธิการเรียกรายงาน 

1. ช่องทางและสิทธิการเรียกรายงาน MIS    
    1.1 ผ่านทางเคร่ือง GFMIS Terminal   : MIS   
สิทธิการใช้งาน (Smart Card)   ให้แก่  หน่วยงานกลางและหน่วยงานภาครัฐ 20 สิทธ ิ
 1.2 ผ่านทาง Internet                            : MIS  Report   
สิทธิการใช้งาน  ให้แก่  หน่วยงานกลางและหน่วยงานภาครัฐ 270 สิทธิ  
 

2. ช่องทางและสิทธิการเรียกรายงาน EIS 
   - ผ่านทาง Internet                                 : EIS   
สิทธิการใช้งาน  ให้แก่  หน่วยงานกลางและหน่วยงานภาครัฐ 320 สิทธิ    

ส านักก ากับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
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อุปกรณ์ที่ได้รับ 

เคร่ือง GFMIS Terminal 
 Smart Reader (ท่ีอ่านบัตร Smart Card)  บัตร GFMIS Smart Card 

วิธีการใช้งาน 

1.1 การใช้งานระบบ MIS ผ่านทางเครื่อง GFMIS Terminal 

โดยบัตร Smart Card 

ระบุ Password  
และคลิก “OK” 

ส านักก ากับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
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1.2 การใช้งานระบบ MIS ผ่านทาง Internet 

36 

Login (ผ่านทาง Internet ที่เว็บไซต์ http://gfmisreport.mygfmis.com) 

ระบุ Username 
Password  

และคลิก “Submit” 

ส านักก ากับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 



Login (ผ่านทาง Internet ที่เว็บไซต์ http://eis.gfmis.go.th) 

ระบุ Username  Password  
และคลิก “ตกลง” 
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2. การใช้งานระบบ EIS ผ่านทาง Internet 

ส านักก ากับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 



• MIS – Management Information System 
  คือ ระบบจัดการสารสนเทศเพื่อน าไปใช้ในการบริหารจัดการและ

การตัดสินใจของผู้บริหาร สามารถเรียกรายงานจาก 2 ช่องทาง  ดังนี ้
  - ผ่านทางเครื่อง GFMIS Terminal 
  - ผ่านทาง Internet (MIS  Report) 
  

          รายงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS)  

38 
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สามารถจัดรูปแบบรายงาน 
ตาม Navigation block 

39 

ลักษณะเด่นของรายงาน MIS 

เฉพาะการเรียกผ่านเครื่อง 
 GFMIS Terminal  

ส านักก ากับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 



รายงานหลักในระบบ MIS 

• รายงานหลักในระบบ MIS  ประกอบด้วย  

–  รายงานการบริหารงบประมาณ 

–  รายงานการเงินและบัญชี 

–  รายงานรายได้แผ่นดิน 

–  รายงานตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล 

–  รายงานเพิ่มเติม 
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รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

41 
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รายงานเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 
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รายงานเบิกจ่ายงบกลาง 

43 
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รายงานการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับบุคลากรภาครัฐ 

44 
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รายงานการเบิกจ่ายเงินกู้เพื่อช่วยเหลือน  าท่วม 
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 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 

ส าหรับผู้บริหาร (EIS)  

ส านักก ากับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
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• EIS – Executive Information System 
  เป็นรายงานที่ออกแบบให้ผู้บริหารระดับสูง  อยู่ในรูปแบบที่

น่าสนใจทั้ งกราฟและตาราง เรียกใช้งานง่ายผ่านทาง Internet 
(http://eis.gfmis.go.th) 

รายงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
ส าหรับผู้บริหาร (EIS)  
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หน้าหลักของรายงาน EIS 
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ตัวอย่างรายงานระบบ EIS (รายงาน A) 

รายงาน A 

A-1 กราฟผลการเบิกจ่ายเงนิงบประมาณภาพรวม 
 

A-4 กราฟ % ผลการเบิกจ่าย เปรียบเทียบกบั % 
แผนการใช้จ่ายเงิน (รายจ่ายลงทุน)  

A-2 กราฟ % ผลการเบิกจ่าย เปรียบเทียบกบั % 
แผนการใช้จ่ายเงิน  (ภาพรวม) 

A-5 กราฟผลการเบิกจ่ายเงนิงบประมาณราย
ยุทธศาสตร์  
 

A-3 กราฟ % ผลการเบิกจ่าย เปรียบเทียบกบั % 
แผนการใช้จ่ายเงิน (รายจ่ายประจ า)  
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รายงาน B 

B-1 ตารางสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 

B-4 ตารางแสดงรายละเอียดผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
จ าแนกรายหน่วยงานและงาน/โครงการ 

B-2 ตารางการเบกิจ่ายงบกลาง B-5 ตารางแสดงรายละเอียดผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
จ าแนกรายหน่วยงานและพื้นที ่
 
 
 
 
 
 

B-3 ตารางผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แสดง
รายละเอียดตามงาน/โครงการ ที่มีผลการเบิกจ่ายต่ า B-6 ตารางแสดงรายละเอียดผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

จ าแนกรายหน่วยงานและงบรายจ่าย 
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ตัวอย่างรายงานระบบ EIS (รายงาน B) 
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รายงาน C และ D (งบเหลื่อมปี) 

C-1 กราฟ % ผลการเบิกจ่าย (งบเหลื่อมปี) 
 
 

D-1 ตารางผลการเบิกจ่ายงบฯ เหลื่อมปี แสดง
รายละเอียดตามงาน/โครงการ ที่มีผลการเบิกจ่ายต่ า 
 

D-2รายงานแสดงรายละเอียดผลการเบิกจ่ายงบฯ เหล่ือม
ปี จ าแนกตามหน่วยงานและงาน/โครงการ 
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ตัวอย่างรายงานระบบ EIS (รายงาน C และ D) 

ส านักก ากับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 



ส านักก ากับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
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