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สิ่งที่สงมาดวย
แนวปฏิบัติสําหรับการโอนเงินเหลือจายโครงการภายใตแผนปฏิบัตกิ ารไทยเขมแข็ง 2555 ในระบบ GFMIS
แนบหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 407 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2553
1. การบันทึกขอมูล
เมื่ อ หน ว ยงานต น สั ง กั ด หรื อ หน ว ยงานระดั บ กรม และหน ว ยงานอิ ส ระ รั ฐ วิ ส าหกิ จ
องคการมหาชน ไดตรวจสอบขอมูลการจัดสรรเงินตามโครงการภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555
และไดรายงานขอมูลเงินเหลือจายใหกรมบัญชีกลางทราบแลว ใหดําเนินการบันทึกขอมูลเพื่อโอนเงินดังกลาว
ในระบบ GFMIS ดังนี้
1.1 กรณีเปนหนวยงานตนสังกัด หรือหนวยงานระดับกรมที่ไมมีหนวยงานในภูมิภาค
หนวยงานที่ทําหนาที่กรมจังหวัด และกลุมจังหวัด
ให โ อนเงิน เหลือ จาย โดยระบุเ หตุผ ลการโอนเงิ น เหลื อจ า ย (2002) ดวยคําสั่ งงาน
ZFMBB_TRN ระบุประเภทงบประมาณเปน GEN หรือ COM (ตามการจัดสรรเงินในระบบ) ระบุประเภทเอกสาร
2000 และเหตุผลการโอนเปน 2002
1.2 กรณีหนวยงานตนสังกัด หรือหนวยงานระดับกรมที่มีหนวยงานในภูมิภาค
ใหโอนเงินเหลือจายกลับสวนกลาง ดวยคําสั่งงาน ZFMBB_TRN ระบุประเภทงบประมาณ
ประเภทเอกสาร และเหตุผ ลการโอนเชน เดีย วกับ ขอ 1. และโอนลงระดับ ศูน ยตน ทุน เพื่อ ใหขอ มูล
ปรากฏในรายงานที่เกี่ยวของ ดวยคําสั่งงาน ZFMBB_TRN ระบุประเภทเอกสาร DGEN หรือ DCOM
ประเภทเอกสาร 2100 และเหตุผลการโอนเปน 2102
2. การเรียกรายงาน
เพื่อตรวจสอบขอมูลการโอนเงินเหลือจาย ที่ระบุเหตุผลการโอนเปน 2002 ดังนี้
2.1 เรียกผานเครื่อง GFMIS Terminal ใหตรวจสอบดวยคําสั่งงาน ZFMA57 : รายงาน
แสดงยอดเงินเหลือจายไทยเขมแข็งตามหนวยรับงบประมาณ
2.2 เรียกรายงานผาน Web online ใหตรวจสอบขอมูลจากรายงานแสดงยอดงบประมาณ
ตามหนวยรับงบประมาณ *
* วิ ธีก ารเรี ย กรายงานตามหนั งสื อกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 222 ลงวั นที่ 30
มิถุนายน 2553 เรื่อง คูมือการสรางเอกสารสํารองเงินผาน GFMIS Web online

-21. การบั น ทึ ก รายการโอนเงิ นเหลื อจา ยโครงการภายใตแ ผนปฏิบั ติ การไทยเข มแข็ง 2555 (TKK)
ไปยังหนวยงานตนสังกัด (GEN/COM)
เขาเมนู SAPÆ สวนเพิ่มเติม Æ สวนเพิ่มเติม - ระบบบริหารงบประมาณ Æ การบันทึก
รายการ Æ สําหรับสวนราชการ Æ การทํารายการงบประมาณ Æ ZFMBB_TRN - การโอน/
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ หรือ พิมพคําสั่งงาน ZFMBB_TRN ตามภาพที่ 1

ภาพที่ 1
กดปุม

หรือ Enter เพื่อเขาสูหนาจอถัดไป ตามภาพที่ 2

ภาพที่ 2
ชอง เขต FM ใหระบุ thai แลวกดปุม

หรือ Enter เพื่อเขาสูหนาจอถัดไป ตามภาพที่ 3

-3-

ภาพที่ 3
หนาจอ “มาตรฐานการทํางานการทํางบประมาณ – สรางเอกสาร” บันทึกรายการดังนี้
Header Data
กระบวนการ
เลือก “โอน”
หมวดงบประมาณ
เลือก “การชําระเงิน”
ประเภทเอกสาร
ระบุ 2000
เวอรชั่น
ระบุ 0 (ศูนย)
วันที่เอกสาร
ระบบจะดึงคาใหอัตโนมัติในรูปแบบ วัน/เดือน/ป dd/mm/yyyy
วันที่ผานรายการ
ระบบจะดึงคาใหอัตโนมัติในรูปแบบ วัน/เดือน/ป dd/mm/yyyy
ผูสง
ปบัญชี
ระบุปบัญชี เปนป ค.ศ. จํานวน 4 หลัก
ชวงเวลา
ระบบดึงคาใหอัตโนมัติ
ประเภทงบประมาณ ระบุ GEN สําหรับงบรายจายประจํา / COM สําหรับงบผูกพันขามป
ตัวรับ
ปบัญชี
ระบุปบัญชี เปนป ค.ศ. จํานวน 4 หลัก
ชวงเวลา
ระบบดึงคาใหอัตโนมัติ
ประเภทงบประมาณ ระบุ GEN สําหรับงบรายจายประจํา / COM สําหรับงบผูกพันขามป

-4แลว กดปุม Enter เพื่อบันทึกการโอนเปลี่ยนแปลงเงินเหลือจาย TKK ในบรรทัดการจัดสรรเงิน ตามภาพที่ 4

ภาพที่ 4
หนาจอ “มาตรฐานการทํางานการทํางบประมาณ - สรางเอกสาร” บันทึกรายละเอียดในบรรทัดรายการ ดังนี้
บรรทัด
ระบบดึงคาใหอัตโนมัติ
-/+
ระบุ – สําหรับหนวยงานผูสง
ระบุ + สําหรับหนวยงานผูรับ
แหลงของเงิน
ระบุ แหลงของเงิน YY41XXX จํานวน 7 หลัก
Y คือ สองหลักทายของปงบประมาณ พ.ศ.
X คือ รหัสหมวดรายจาย
รหัสงบประมาณ
ระบุรหัสงบประมาณโครงการ TKK จํานวน 16 หลัก
โดยหลักที่ 6,7 จะแสดงเปนตัวอักษร A1 ตัวอยาง 12005A1701000000
รายการผูกพันงบประมาณ ระบุรายการผูกพันงบประมาณ จํานวน 4 หลัก
พื้นที่/กิจกรรม
ระบุ PXXXX โดย P คือ คาคงที่ , X คือ รหัสพื้นที่
หนวยรับงบประมาณ ระบุรหัสหนวยรับงบประมาณ จํานวน 10 หลัก
จํานวนเงิน
ระบุจํานวนเงินเหลือจายที่ตองการโอนเปลี่ยนแปลง

-5กด Tab

เพื่อระบุเหตุผลการโอนเปลี่ยนแปลงเงินเหลือจาย TKK ตามภาพที่ 5

ระบุเหตุผล 2002

ภาพที่ 5
Tab ขอมูลเพิ่มเติม
ผูรับผิดชอบ
ขอความสวนหัว
ชื่อขอความ
ปของกลุม
กฎหมายมวลชน
การออกกฎหมาย
เหตุผล

ระบุชื่อผูรับผิดชอบ
เงินเหลือจาย TKK
ไมตองระบุ
ไมตองระบุ
ไมตองระบุ
ไมตองระบุ
เลือก 2002 การโอนเงินเหลือจาย TKK 2555

-6กด Tab

อีกครั้ง แลวกดปุม

เพื่อตรวจสอบขอผิดพลาด ตามภาพที่ 6

เพื่อตรวจสอบขอผิดพลาด

ชอง “ผลรวมผูสง” และ
“ผลรวมผูรับ” แสดงจํานวน
เงินเทากัน

ขอความแสดงผลการตรวจสอบ

ภาพที่ 6
กดปุม

เพื่อบันทึกการโอนเปลี่ยนแปลงเงินเหลือจาย TKK ระบบจะแสดงขอความ ตามภาพที่ 7

ขอความแสดงการบันทึกรายการ
เรียบรอยแลว

ภาพที่ 7
ระบบจะใหเลขที่เอกสารการโอนเปลี่ยนแปลงเงินเหลือจาย TKK ตัวอยางเชน

-72. การบัน ทึก รายการโอนเงิน เหลือ จา ยโครงการภายใตแ ผนปฏิบัติก ารไทยเขม แข็ง 2555 (TKK)
ลงระดับศูนยตนทุน DGEN/DCOM
เพื่อใหระบบแสดงขอมูลในรายงานที่เกี่ยวของ โดยคลิกเมนู “เอกสาร” เลือก “สรางโดยตัวอางอิง (A)”
ตามภาพที่ 1

ภาพที่ 1
เขาสูหนาจอการคนหาเอกสาร ตามภาพที่ 2
ระบบจะดึงเลขที่เอกสาร
การโอนเปลี่ยนแปลงเงิน
เหลือจาย TKK

ภาพที่ 2

-8กดปุม
เพื่อผานไปยังหนาจอถัดไป ตามภาพที่ 3
คลิกเมนู “พิเศษ” เลือก “เปลี่ยนแปลงโครงราง (L)”

ภาพที่ 3
ระบบจะขึ้นขอความ “ปอนโครงราง” ใหระบุ Layout Variant เปน ZFMBB ตามภาพที่ 4

ภาพที่ 4
กดปุม
เพื่อเขาสูหนาจอการบันทึกเปลี่ยนแปลงเงินเหลือจาย TKK ลงระดับศูนยตนทุน DGEN/DCOM
ตามภาพที่ 5

-9-

ระบุวันที่ผานรายการ

ภาพที่ 5
หนาจอ “มาตรฐานการทํางานการทํางบประมาณ – สรางเอกสาร” บันทึกรายการดังนี้
Header Data
กระบวนการ
เลือก “โอน”
หมวดงบประมาณ
เลือก “การชําระเงิน”
ประเภทเอกสาร
ระบุ 2100
เวอรชั่น
ระบุ 0 (ศูนย)
วันที่เอกสาร
ระบบจะดึงคาใหอัตโนมัติในรูปแบบ วัน/เดือน/ป dd/mm/yyyy
วันที่ผานรายการ
ระบุวันที่ผานรายการในรูปแบบ วัน/เดือน/ป dd/mm/yyyy
ผูสง
ปบัญชี
ระบุปบัญชี เปนป ค.ศ. จํานวน 4 หลัก
ชวงเวลา
ระบบดึงคาใหอัตโนมัติ
ประเภทงบประมาณ ระบุ DGEN สําหรับงบรายจายประจําหนวยงานยอย /
DCOM สําหรับงบผูกพันขามปหนวยงานยอย
ตัวรับ
ปบัญชี
ระบุปบัญชี เปนป ค.ศ. จํานวน 4 หลัก
ชวงเวลา
ระบบดึงคาใหอัตโนมัติ
ประเภทงบประมาณ ระบุ DGEN สําหรับงบรายจายประจําหนวยงานยอย /
DCOM สําหรับงบผูกพันขามปหนวยงานยอย

- 10 กด Tab
ตามภาพที่ 6

เพื่อระบุเหตุผลในการโอนเปลี่ยนแปลงเงินเหลือจาย TKK ลงระดับศูนยตนทุน

ระบุเหตุผล 2102

ภาพที่ 6
Tab ขอมูลเพิ่มเติม
ผูรับผิดชอบ
ขอความสวนหัว
ชื่อขอความ
ปของกลุม
กฎหมายมวลชน
การออกกฎหมาย
เหตุผล

ระบุชื่อผูรับผิดชอบ
เงินเหลือจาย TKK
ไมตองระบุ
ไมตองระบุ
ไมตองระบุ
ไมตองระบุ
เลือก 2102 การโอนเงินเหลือจาย TKK 2555 ระดับกอง

- 11 กด Tab

อีกครั้ง แลวกดปุม

เพื่อตรวจสอบขอผิดพลาด ตามภาพที่ 7

ภาพที่ 7

- 12 กดปุ ม
ตามภาพที่ 8

เพื่อบันทึกการโอนเปลี่ยนแปลงเงินเหลือจาย TKK ลงระดับศูนยตนทุน ระบบจะแสดงขอความ

ขอความแสดงการจัดสรรงบประมาณลงระดับ
ศูนยตนทุนที่บันทึกเรียบรอยแลว

ภาพที่ 8
ระบบจะใหเลขที่เอกสารการจัดสรรเงิน TKK ลงระดับศูนยตนทุนตัวอยางเชน
หมายเหตุ เลขที่เอกสารที่ไดจากการโอนเปลี่ยนแปลงเงินเหลือจาย TKK ลงระดับศูนยตนทุน (DGEN)
จะเปนเลขที่ลําดับตอจากการทํารายการโอนเปลี่ยนแปลงเงินเหลือจาย TKK ไปยังหนวยเบิกจาย (GEN)

- 13 3. การเรียกรายงาน เพื่อตรวจสอบขอมูลการโอนเงินเหลือจาย ที่ระบุเหตุผลการโอนเปน 2002
3.1 หนวยงานที่ไดรับการจัดสรรเครื่อง GFMIS Terminal ตรวจสอบขอมูลการโอนเงินเหลื อ จ า ย
ด ว ยคําสั่งงาน ZFMA57 : รายงานแสดงยอดเงิน เหลือจ า ยไทยเข ม แข็ ง ตามหน ว ยรั บงบประมาณ
ใหพิมพคําสั่งงาน ZFMA57 (รายงานแสดงยอดเงินเหลือจายไทยเขมแข็งตามหนวยรับงบประมาณ)
ตามภาพที่ 1

ภาพที่ 1
กดปุ ม

หรือ Enter เพื่อเขาสูหนาจอถัดไป ตามภาพที่ 2

- 14 -

ภาพที่ 2
ระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน
- ปบัญชี
- รหัสงบประมาณ
- รหัสแหลงของเงิน

- พื้นที่/กิจกรรมหลัก
- หนวยรับงบประมาณ
- เหตุผลการโอน

ระบุปบัญชี เปนป ค.ศ. โดยระบุปที่ไดรับจัดสรรเงินถึงปปจจุบัน
ระบุรหัสงบโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555
16 หลัก หรือ ระบุ รหัสหนวยงาน 5 หลัก ตามดวย A*
ระบุรหัสแหลงของเงิน 7 หลัก ประกอบดวย YY41XXX
โดย Y คือ 2 หลักทายของปงบประมาณ พ.ศ.
X คือ หมวดรายจาย
หรือ ระบุรหัสแหลงของเงินเปน ++4*
( การระบุเปนเครื่องหมาย + ระบบดึงขอมูลของทุกปที่หลักที่ 3
แสดงคาเปน 4)
ระบุพื้นที่/กิจกรรมหลัก จํานวน 5 หลัก คือ PXXXX
โดย P คือ คาคงที่ X คือ รหัสพื้นที่
ระบุรหัสหนวยเบิกจาย จํานวน 10 หลัก หรือ
ระบุรหัสหนวยงาน 5 หลัก ตามดวย *
ระบบดึงคาเหตุผลการโอนอัตโนมัติ จํานวน 4 หลัก คือ 2002

- 15 กดปุม

เพื่อเรียกรายงาน ตามภาพที่ 3

ตัวอยาง การเรียกรายงานยอดเงินเหลือจายไทยเขมแข็งตามหนวยรับงบประมาณของปงบประมาณ 2011

ภาพที่ 3
ระบบแสดงรายงานยอดเงินเหลือจายไทยเขมแข็งตามหนวยรับงบประมาณ ตามภาพที่ 4

ภาพที่ 4

- 16 คําอธิบายคอลัมน ของรายงานแสดงยอดเงินเหลือจายไทยเขมแข็งตามหนวยรับงบประมาณ
ปงบประมาณ
ชื่อหนวยงาน
รหัสหนวยรับงบประมาณ
รหัสงบประมาณ
สาขาเศรษฐกิจ
แหลงของเงิน
รหัสกิจกรรม/พื้นที่
งบประมาณ
ยอดดึงงวดกลับ
งบประมาณคงเหลือ

แสดงปงบประมาณ เปนป ค.ศ. เชน ปงบประมาณ พ.ศ. 2553
แสดงเปน 2010
แสดงชื่อหนวยงาน
แสดงรหัสหนวยรับงบประมาณ จํานวน 10 หลัก
แสดงรหัสงบประมาณ จํานวน 16 หลัก
แสดงชื่อสาขาเศรษฐกิจของโครงการ
แสดงแหลงของเงิน จํานวน 7 หลัก
แสดงรหัสกิจกรรมหลัก จํานวน 5 หลัก คือ PXXXX
โดย P คือ คาคงที่ X คือ รหัสพื้นที่ จํานวน 4 หลัก
แสดงจํานวนเงินเหลือจายทีด่ ึงกลับดวยเหตุผล 2002
แสดงจํานวนเงินที่สํานักงบประมาณดึงเงินเหลือจายกลับ
แสดงจํานวนเงินคงเหลือ

3.2 หนวยงานที่ไมไดรับการจัดสรรเครื่อง GFMIS Terminal ตรวจสอบขอมูลการโอนเงินเหลือจาย
ผาน Web online จากรายงานแสดงยอดงบประมาณตามหนวยรับงบประมาณ ตามวิธีการเรียกรายงานตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 222 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2553 เรื่อง คูมือการสรางเอกสารสํารองเงิน
ผาน GFMIS Web online

