
รายงานการเงิน
และการเรียกรายงาน

ในระบบ GFMIS
ผาน Web Online

กมลรัตน  ทองคําสุข
นักวิชาการคลังชํานาญการ



องคประกอบของรายงานการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
งบรายไดและคาใชจาย (งบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธ/ิสวนทุน
งบกระแสเงินสด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน



ประโยชนของรายงานการเงิน

 แสดงความรับผิดชอบในการบริหารการเงินของหนวยงาน
 ตระหนักถึงสินทรัพยและหนี้สินทั้งหมดในความรบัผดิชอบ
 สนับสนุนการดําเนินงานที่มุงเนนผลผลิต
 ชวยในการตัดสินใจใชทรัพยากรของผูบริหาร



งบแสดงฐานะการเงิน
25x2 25x1

สินทรพัย์
สินทรพัยห์มนุเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด xx xx

xx xx
xx xx

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน xx xx
สินทรพัยไ์มห่มนุเวียน

xx xx
xx xx
xx xx

รวมสินทรพัยไ์มห่มนุเวียน xx xx
รวมสินทรพัย์ xx xx

หนว่ย : บาท



งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
25x2 25x1

xx xx
xx xx
xx xx

xx xx
รายไดร้อการรบัร ู้ xx xx

xx xx
xx xx
xx xx

สินทรพัยส์ทุธิ xx xx

หนว่ย : บาท



งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
25x2 25x1

สินทรพัยส์ทุธิ
ทนุ xx xx
รายไดส้งู ( ) กว่าค่าใชจ่้ายสะสม xx xx

รวมสินทรพัยส์ทุธิ xx xx

หนว่ย : บาท



งบรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย
25x2 25x1

รายไดจ้ากการดําเนินงาน
รายไดจ้ากรฐับาล
งบประมาณประจํา xx xx
งบประมาณลงทนุ xx xx
รวมรายไดจ้ากรฐับาล xx xx

รายไดจ้ากการขายสินคา้และบรกิาร xx xx
รายไดจ้ากเงินช่วยเหลือและเงินบรจิาค xx xx

xx xx
รวมรายไดจ้ากการดําเนินงาน xx xx

หนว่ย : บาท



งบรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย (ต่อ)
25x2 25x1

ค่าใชจ่้ายจากการดําเนินงาน
ค่าใชจ่้ายบคุลากร xx xx
ค่าบําเหน็จบํานาญ xx xx
รวมค่าใชจ่้ายจากการดําเนินงาน xx xx

รายไดส้งู ( ) กว่าค่าใชจ่้ายจากการดําเนินงาน xx xx
าน

กาํไร/ขาดทนุสทุธิจากการจําหน่ายสินทรพัย์ xx xx
รายไดส้งู ( ) กว่าค่าใชจ่้ายจากการดําเนินงาน
ตามปกติ

xx xx

รายการพิเศษ xx xx
รายไดส้งู ( ) กว่าค่าใชจ่้ายสทุธิ xx xx

หนว่ย : บาท





งบกระแสเงินสด
25x2 25x1

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดรบั xx xx
เงินสดจ่าย xx xx

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ
เงินสดรบั xx xx
เงินสดรบั

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
xx xx

เงินสดรบั xx xx
เงินสดจ่าย xx xx

เงินสดตน้งวด xx xx
เงินสดปลายงวด xx xx

หนว่ย : บาท



หมายเหตปุระกอบงบการเงิน

ผลผลิตของหน่วยงาน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินใหก้ ู้
รายไดค้า้งรบั
สินคา้และวสัดคุงเหลือ
เงินลงทนุ



หมายเหตปุระกอบรายงานการเงิน (ต่อ)

(สทุธิ)
(สทุธิ)

สินทรพัยไ์มมี่ตวัตน (สทุธิ)

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย
รายไดร้บัลว่งหนา้
รายไดแ้ผน่ดินรอนําสง่คลงั
เงินก ู้
ทนุ



หมายเหตปุระกอบรายงานการเงิน (ต่อ)

รายไดจ้ากเงินงบประมาณ
รายไดจ้ากเงินช่วยเหลือ
ค่าใชจ่้ายบคุลากร
ค่าใชจ่้ายในการดําเนินงาน
ค่าใชจ่้ายเงินอดุหนนุ



หมายเหตปุระกอบรายงานการเงิน (ต่อ)

ค่าใชจ่้ายผลผลิต
รายการพิเศษ

รายงานการบรหิารงบประมาณ



การเรียกรายงานผานระบบ GFMIS Web Online

1.เขาระบบตามชองทางหลักของหนวยงานตนเอง

2.ระบุรหัสผูใช และรหัสผาน



คลิกรายงาน “เรียกรายงาน Online”

การเรียกรายงานผานระบบ GFMIS Web Online



เลือกหมวดรายงานที่ตองการ

การเรียกรายงานผานระบบ GFMIS Web Online



สามารถคลิกเลือกรายงานท่ีตองการได (ทีละรายงาน)

1. รายงานระบบบริหารงบประมาณ



ระบุเง่ือนไข
1.ปบัญชี ระบบ Auto ปปจจุบันให หรือ สามารถเลือกปงบประมาณ พ.ศ.ที่ตองการได
2.รหัสแหลงของเงิน ระบุ * (หากตองการดูทุกรหัส) หรือ ระบุรหัสแหลงของเงินที่ตองการ
3.รหัสงบประมาณ ระบุ * (หากตองการดูทุกรหัส) หรือ ระบุรหัสงบประมาณที่ตองการ
4.รหัสกิจกรรมหลัก ระบุ Pพ้ืนที่ (จังหวัดนครนายก คือ P2600)
5.หนวยรับงบประมาณ ระบุ รหัสหนวยเบิกจาย 10 หลัก

ตัวอยาง รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหนวยรับงบประมาณ



ทําใหทราบยอดงบประมาณที่ไดรับ / ยอดใชงบประมาณ / งบประมาณคงเหลือ แบบ Real Time

ตัวอยาง รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหนวยรับงบประมาณ



สามารถคลิกเลือกรายงานท่ีตองการได (ทีละรายงาน)

2. รายงานระบบจัดซื้อจัดจาง



ตัวอยาง รายงานสรุปขอมูลระบบจัดซื้อจัดจาง



ตัวอยาง รายงานตรวจสอบขอมูลใบสัง่ซื้อสัง่จาง ตามหนวยเบิกจาย



สามารถคลิกเลือกรายงานท่ีตองการได (ทีละรายงาน)

3. รายงานระบบเบิกจายเงิน



ตัวอยาง รายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจายเงิน

วันที่ไฟล คือวันที่กรมบัญชีกลางโอนเงินเขาบัญชีธนาคารของผูมีสิทธิรับเงิน/หนวยงาน



ตัวอยาง รายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจายเงิน (ตอ)



ตัวอยาง รายงานติดตามสถานะขอเบิก



ตัวอยาง รายงานติดตามสถานะขอเบิก (ตอ)

0

A

B

วาง

E

R

เอกสารท่ีรออนุมัติเบิก (อม.01) ของหนวยงาน

เอกสารท่ีรออนุมัติจาย (อม.02) ของหนวยงาน

เอกสารท่ีรอการอนุมัติจากกรมบัญชีกลางหรือสํานักงานคลังจังหวัด

เอกสารท่ีกรมบัญชีกลางหรือสํานักงานคลังจังหวัดอนุมัติใหแลว

เอกสารท่ีกรมบัญชีกลางหรือสํานักงานคลังจังหวัดไมอนุมัต/ิยกเลิก

เอกสารท่ีทางกรมบัญชีกลางไมอนุมัติ เน่ืองจากเปนรายการท่ีธนาคารปฏิเสธการจายชําระเงิน (Return)

ใหตรวจสอบ
สถานะขอเบิก
ในชอง “PBk”



ตัวอยาง รายงานสรุปรายการเบิกจายของหนวยงาน



ตัวอยาง รายงานสรุปรายการเบิกจายของหนวยงาน



เฉพาะคลังจังหวัด

สามารถคลิกเลือกรายงานท่ีตองการได (ทีละรายงาน)

4. รายงานระบบรับและนําสงรายได



ตัวอยาง รายงานจัดเก็บ นําสง รายไดแผนดิน และเงินฝากคลัง



สามารถคลิกเลือกรายงานท่ีตองการได (ทีละรายงาน)

5. รายงานระบบสินทรัพยถาวร



ตัวอยาง รายงานยอดสินทรพัยคงเหลอื



สามารถคลิกเลือกรายงานท่ีตองการได (ทีละรายงาน)

6. รายงานระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป



ตัวอยาง รายงานแสดงการเคลือ่นไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง



ตัวอยาง รายงานงบทดลองรายเดือน-หนวยเบิกจาย



ตัวอยาง รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลอืประจําวัน-แบบสรปุ



ตัวอยาง รายงานแสดงบรรทดัรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป



ตัวอยาง รายงานแสดงขอมูลบัญชีผิดดุลระดับหนวยเบิกจาย



ตัวอยาง รายงานแสดงขอมูลบัญชีผิดดุลระดับหนวยเบิกจาย (ตอ)

หมายเหตุ หากไมมียอดคาง จะไมมีขอมูลรายงานปรากฏข้ึน และระบบจะแจงวา “รายงานไมมีขอมูลบัญชีท่ีตองไมมียอดคงคาง”



ตัวอยาง รายงานลูกหน้ีเงินยืมราชการ



ตัวอยาง รายงานลูกหน้ีเงินยืมราชการ (ตอ)

K1 คือ การตั้งเบิกลูกหนี้เงินยืมในระบบ GFMIS
G1 คือ การสงใชเงินยืมในระบบ GFMIS แลว
ดังนั้น K1 = G1 แสดงวาดําเนินการครบถวนเรียบรอยแลว (ไมมีลูกหนี้คงคางในระบบ GFMIS)



การสงรายงานประจําเดือน ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0423.3/ว 264 ลงวันท่ี 29 กรกฎาคม 2558

เพ่ือลดภาระเอกสารในการจัดสงรายงานประจําเดือน จึงขอยกเลิกการจัดสงรายงานตามหนังสืออางถึง
1. ที่ กค 0423.3/ว30 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ 2552 การสงรายงานประจําเดือนจากระบบ GFMIS
2. ที่ กค 0423.3/ว224 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2557 การตรวจสอบและปรับปรุงรายการบัญชี ณ วันสิ้นปงบประมาณ
3. ที่ กค 0423.3/ว439 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2552 ระบบการบันทึกบัญชีและการควบคุมเงินทดรองราชการ

2.รายงานที่เกี่ยวของกับเงินทดรองราชการตามหนังสือที่อางถึง 3 ใหจัดทําและเสนอหัวหนาฯทราบเปนประจําทุกเดือน
ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป และสงรายงานดังกลาวเปนรายปพรอมกับสงรายงานงบทดลองประจําปงบประมาณ
คําสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMIS Web Online รายงานงบทดลงรายเดือน-หนวยเบิกจาย ระบุงวด 1-16
โดยหัวหนาฯลงลายมือชื่อรับรองความถูกตองและสง สตง. ภายใน 60 วันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ

1.จัดทําและสงเฉพาะรายงานงบทดลองประจําเดือน คําสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMIS Web Online
รายงานงบทดลงรายเดือน-หนวยเบิกจาย โดยหัวหนาหนวยเบิกจายลงลายมือชื่อรับรองความถูกตองและสง สตง. ภายใน
วันที่ 15 ของเดือนถัดไป


