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การประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู

กฎ ระเบียบ ขอปฏิบัติเก่ียวกับการเบิกจายงบประมาณ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. การปรับลดเปาหมายการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4

2. การใชงานระบบ New GFMIS Thai สําหรับหนวยงานระดับกรม (กองคลัง) ของสวนราชการ



สืบเนื่องจาก สํานักงบประมาณไดออกหนังสือ ดวนที่สุด ที่ นร 0702/ว65
ลงวันที่ 9 มี.ค. 2564 แจงการอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 โดยจะจัดใหไมเกินรอยละ 75 ในไตรมาสที่ 3
ในสวนงบประมาณที่เหลือจะจัดสรรใหกอนสิ้นไตรมาสที่ 3 มีผลใหกองคลังตองปรับเปลี่ยนเปาหมาย
การใชจายงบประมาณ เพ่ือใหสอดรับกับงบประมาณที่จะไดรับจัดสรรจากสํานักงบประมาณ 

กรมอนามัยจึงพิจารณาใหปรับลดเปาหมายการใชจายงบประมาณ รวมถึงเปาหมายของ

เกณฑ การใหคะแนนของตัวชี้วัดที่ 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ



ไตรมาสที่ มาตรการสาํนักงบประมาณ มาตรการกรมอนามัย

(เดมิ)

มาตรการกรมอนามัย

(ใหม่)

รายเดือน แบบสะสม แบบสะสม แบบสะสม

ไตรมาสที่ 3 77 84 79
เม.ย. 64 - 64 62
พ.ค. 64 - 74 72
มิ.ย. 64 - 84 79

ไตรมาสที่ 4 100 100 100
ก.ค. 64 - 92 85
ส.ค. 64 - 96 95
ก.ย. 64 - 100 100



ระดับที่ 4 และ 5
เกณฑการใหคะแนน 

(เดิม)

เกณฑการใหคะแนน 

(ใหม)

5. Out Come ผลลัพธของตัวชี้วัด รอยละผลการเบิกจายงบประมาณ

สะสมรายจายภาพรวมเปาหมาย

รอยละ 92

รอยละผลการเบิกจายงบประมาณ

สะสมรายจายภาพรวม เปาหมาย

รอยละ  85

4. Out put ผลผลิต รอยละผลการเบิกจายงบประมาณ

สะสมรายจายประจํา เปาหมาย

รอยละ 92

รอยละผลการเบิกจายงบประมาณ

สะสมรายจายประจํา เปาหมาย

รอยละ 85



แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ กองคลงั ณ วนัที่ 24 พ.ค. 2564

- งบดําเนินงานที่ได้รับจัดสรรทั้งปี 2,399,700 บาท

- ผลการเบิกจ่าย ผ่านระบบ GFMIS 

ณ วันที่ 24 พ.ค. 64 จํานวน 1,570,730.53 บาท

(รวมค่าใช้จ่ายประจําแล้ว)

   1,570,730.53    1,820,730.53 1,858,230.53  

 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์       250,000.00  จ้างเหมา, เช่าเครื่อง

ถ่ายเอกสาร, ค่านํ้าดื่ม

        28,500.00  จ้างเหมา, เช่าเครื่อง

ถ่ายเอกสาร, ค่านํ้าดื่ม

         28,500.00

 ค่าเช่าบ้าน พ.ค.            9,000.00  ค่าเช่าบ้าน ม.ิย.             9,000.00

 ประชุม DFINS 300,000.00      

รวม (ค่าใช้จ่ายจริงและคาดว่าจะเบิกจ่าย )    1,820,730.53    1,858,230.53     2,195,730.53

ร้อยละการเบิกจ่าย                 75.87          77.44                  91.50

 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ของไตรมาสที่ 3 - 4

รายการ

เป้าหมายผลการเบิกจ่าย

พ.ค.-64 ม.ิย.-64 ก.ค.-64

72% 79% 85%

มิ.ย.           คาดวา่เบิกจ่ายได ้1,858,230.53 บาท  ตอ้ง เร่งรัด การเบิกจ่าย  

จาํนวน 37,600 บาท   ถึงจะบรรลุเป้า 79%


ใช้ใส่ประชุม 25564

		รายการ		เป้าหมายผลการเบิกจ่าย

				May-64				Jun-64				Jul-64

				72%				79%				85%

		- งบดำเนินงานที่ได้รับจัดสรรทั้งปี 2,399,700 บาท
- ผลการเบิกจ่าย ผ่านระบบ GFMIS 
ณ วันที่ 24 พ.ค. 64 จำนวน 1,570,730.53 บาท
(รวมค่าใช้จ่ายประจำแล้ว)				1,570,730.53				1,820,730.53				1,858,230.53

		แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ของไตรมาสที่ 3 - 4 		ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์		250,000.00		จ้างเหมา, เช่าเครื่อง
ถ่ายเอกสาร, ค่าน้ำดื่ม 		28,500.00		จ้างเหมา, เช่าเครื่อง
ถ่ายเอกสาร, ค่าน้ำดื่ม 		28,500.00

								ค่าเช่าบ้าน พ.ค. 		9,000.00		ค่าเช่าบ้าน มิ.ย. 		9,000.00

												ประชุม DFINS		300,000.00

		รวม (ค่าใช้จ่ายจริงและคาดว่าจะเบิกจ่าย)				1,820,730.53				1,858,230.53				2,195,730.53

		ร้อยละการเบิกจ่าย				75.87				77.44				91.50

								79% เป็นเงิน 		1,895,763.00

								เร่งรัดอีก		37,532.47

		ค่าเช่าบ้านพี่กุ๊ก เบิกล่าสุด ก.พ. 64 เดือนละ 3,500.00 บาท





ทั้งหมด

		รายการ		เป้าหมายผลการเบิกจ่าย

				May-64				Jun-64				Jul-64				Aug-64				Sep-64

				72%				79%				85%				95%				100%

		- งบดำเนินงานที่ได้รับจัดสรรทั้งปี 2,399,700 บาท
**เดิม 2,456,800 บาท คืนแผนบุคลกร 27,700 บาท 
และแผนบุคลากรไตรมาส 4 จำนวน 29,400 บาท 
**ได้รับจัดสรรมาแล้ว 1,934,900 บาท
 เหลือรับไตรมาสสุดท้าย 464,800 บาท

- ผลการเบิกจ่าย ผ่านระบบ GFMIS 
ณ วันที่ 24 พ.ค. 64 จำนวน 1,570,730.53 บาท
(รวมค่าใช้จ่ายประจำแล้ว)				1,570,730.53				1,820,730.53				1,858,230.53				2,195,730.53				2,233,230.53

		แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ของไตรมาสที่ 3 - 4 		ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์		250,000.00		จ้างเหมา, ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร, ค่าน้ำดื่ม 		28,500.00		จ้างเหมา, ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร, ค่าน้ำดื่ม 		28,500.00		จ้างเหมา, ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร, ค่าน้ำดื่ม 		28,500.00		จ้างเหมา, ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร, ค่าน้ำดื่ม 		28,500.00

								ค่าเช่าบ้าน พ.ค. 		9,000.00		ค่าเช่าบ้าน มิ.ย. 		9,000.00		ค่าเช่าบ้าน ก.ค.		9,000.00		ค่าเช่าบ้าน ส.ค.+ก.ย.		42,500.00

												ประชุม DFINS		300,000.00						OT		95,469.47

		รวม				1,820,730.53				1,858,230.53				2,195,730.53				2,233,230.53				2,399,700.00

		ร้อยละการเบิกจ่าย				75.87				77.44				91.50				93.06				100.00

								79% เป็นเงิน 		1,895,763.00

		ค่าเช่าบ้านพี่กุ๊ก เบิกล่าสุด ก.พ. 64 เดือนละ 3,500.00 บาท						เร่งรัดอีก		37,532.47







2. การใชงานระบบ New GFMIS Thai 
สําหรับหนวยงานระดับกรม (กองคลัง) ของสวนราชการ



ความแตกต่างระหวา่ง กบั

หัวข้อ ระบบ GFMIS
(เดมิ)

ระบบ New GFMIS Thai 
(ใหม่)

ความแตกต่าง

รหสัหน่วยงาน AAAAA MMAAA NEW= 2 หลกัแทนกระทรวง

สงักดั และ 3 หลกัหลงัแทน

ลาํดบัภายในกระทรวง

รหสังบประมาณ MMAAABPOPPXXTXXX MMAAABPPPPOTXXXXXXX OLD= สูงสุด 16 หลกั

NEW= 20 หลกั

รหสักจิกรรมหลัก MMAAAXXXXPXXXX MMAAAYYXXXXXXXXXX OLD= สูงสุด 14 หลกั

NEW= 17 หลกั

รหสักจิกรรมย่อย XXXX YYXXXXXXXXXXYYY NEW= สูงสุด 15 หลกั



ความแตกต่างระหวา่ง กบั
หัวข้อ ระบบ GFMIS

(เดมิ)

ระบบ New GFMIS Thai 
(ใหม่)

ความแตกต่าง

รหสังบประมาณ MMAAABPOPPXXTXXX MMAAABPPPPOTXXXXXXX OLD= สงูสดุ 16 หลกั

NEW= 20 หลกั



ความแตกต่างระหวา่ง กบั
หัวข้อ ระบบ GFMIS

(เดมิ)

ระบบ New GFMIS Thai 
(ใหม่)

ความแตกต่าง

รหสักิจกรรมหลกั MMAAAXXXXPXXXX MMAAAYYXXXXXXXXXX OLD= สงูสดุ 14 หลกั

NEW= 17 หลกั



https://newgfmisthai.gfmis.go.th

https://newgfmisthai.gfmis.go.th/








19 มี.ค. 64

( กรมบญัชีกลาง ท่ี กค 

0414.2/ว153)

• แจง้กาํหนดข้ึนระบบ

New GFMIS Thai

วนัท่ี 5 พ.ค. 64

ปัจจุบนั แจง้เล่ือน

กาํหนดข้ึนระบบ

ออกไปก่อน

29 มี.ค. 64

(กรมบญัชีกลาง ท่ี กค 

0414.2/16140)

• แจง้ส่งอุปกรณ์ New

GFMIS Token Key

และ รหสัผูใ้ชง้านระบบ

• ปัจจุบนัส่งมอบใหผู้ท่ี้

เก่ียวขอ้งเรียบร้อยแลว้ 

• -Token Key กองคลงั 

จาํนวน 3 อนั อยูท่ี่กลุ่ม

การเงิน กลุ่มพสัดุ และ

กลุ่มงบประมาณ

12 พ.ค. 64

(กลุ่มงบประมาณ กองคลงั 

ท่ี สธ 0903.02/242)

• แจง้เปล่ียน Password 

ของ Uses ID: 

A21009000061001 เป็น 

finance21009

10 พ.ค. 64

แจง้บนัทึกขอ้มูลในระบบหอ้งทดลอง

ปฏิบติัการ New GFMIS Thai

• แจง้ใหบ้นัทกึขอ้มลูของวนัท่ี 

16 – 18 มี.ค. 64 ในระบบ

หอ้งทดลองปฏิบตัิการ ได้

ตัง้แต่วนัท่ี 11 – 15 พ.ค. 64 

และส่งภายใน 15 พ.ค. 64

• กลุ่มการเงินไดส้่งขอ้มลู

เรยีบรอ้ยแลว้ ในวนัท่ี 13 

พ.ค. 64 และกลุ่ม

งบประมาณส่งใหห้อ้งทดลอง

ฯ และกรมบญัชีกลางแลว้ใน

วนัท่ี 14 พ.ค. 64                      

5 ก.ค. 2564

• คาดการณ์กาํหนด

ข้ึนระบบ New 

GFMIS Thai

(อยูร่ะหวา่งเสนอ

ท่ีประชุมพิจารณา)



ถอดบทเรียน
การประชุมแลกเปลี่ยน เรียนรู กฎ ระเบียบ 

ขอปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายงบประมาณ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564



ภาพ การประชมุแลกเปลีย่น เรียนรู ้กฎ ระเบยีบ ขอ้ปฏิบติัเกีย่วกบั

การเบกิจ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วนัองัคารท่ี 25 พฤษภาคม 2564



ขอคำถาม คำตอบ (Q & A) ในการประชุมแลกเปลี่ยน เรียนรู กฎ ระเบียบ ขอปฏิบัติเกี่ยวกบั 

การเบิกจายงบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

1. Q : การจัดสรรงบประมาณในสถานการณปกติจะไดรบัการจัดสรรก่ีรอบใน 1 ป งบประมาณ 

A : การจัดสรรงบประมาณในสถานการณปกติหนึ่งปงบประมาณจะจัดสรร 2 รอบ  

2. Q : อัตราสวนการจัดสรรงบประมาณในสถานการณปกติจะจัดสรรเปนสัดสวนเทาไร 

A : อัตราสวนการจัดสรรในสถานการณปกติจะเปน 50 : 50 

3. Q : ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 การจัดสรรงบประมาณแบงการจัดสรรเปนก่ีรอบใน 1 ปงบประมาณ 

A :  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564  จะมีการจัดสรร 3 รอบ 

4. Q : อัตราสวนการจัดสรรงบประมาณป พ.ศ. 2564 มีการจัดสรรเปนสัดสวนเทาไร 

A : อัตราสวนการจัดสรรงบประมาณป พ.ศ. 2564 คิดเปนสัดสวน  50 : 25 : 25  

5. Q : การจัดสรรงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสท่ี 3 เปนจำนวนเทาใดและ

จะจัดสรรงบประมาณสวนท่ีเหลือเวลาใด 

A : จัดสรรงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 3 ไมเกินรอยละ 75 ใน 

ไตรมาสท่ี 3 และในสวนงบประมาณท่ีเหลือจะจัดสรรใหกอนสิ้นไตรมาสท่ี 3 

6. Q : เปาหมายการเบิกจายในไตรมาสท่ี 3 และ 4 ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (หลังปรับ) เปนเทาใด 

A : เปาหมายการเบิกจายในไตรมาสท่ี 3  =  เมย. รอยละ 62 /  พค. รอยละ 72  /  มิย. รอยละ 79 

     เปาหมายการเบิกจายในไตรมาสท่ี 4  =  กค. รอยละ 92 /   สค. รอยละ 96  /  กย. รอยละ 100 

7. Q :  การปรับเปาหมายการเบิกจายงบประมาณ มีความเชื่อมโยงกับการปรับเกณฑการใหคะแนนของ

ตัวชี้วัดท่ี 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ ในระดับท่ี 4 Out Put และ 5 Out Come อยางไร 

A : ในระดับท่ี 4 Out Put  ปรับจาก(เดิม) รอยละ 92  เปน  (ใหม) รอยละ 85 

     ในระดับท่ี 5 Out Come  ปรับจาก(เดิม) รอยละ 92  เปน  (ใหม) รอยละ 85 

8. Q : ความแตกตางระหวาง GFMIS กับ New GFMIS Thai  มีอะไรบาง  แตกตางกันอยางไร 

A : ความแตกตางใน 2 ขอใหญ คือ รหัสงบประมาณ กับรหัสกิจกรรม ดังนี้ 

     รหัสงบประมาณ GFMIS จะเปน 16 หลัก  ใน New GFMIS Thai  จะเปน 20 หลัก 

     รหัสกิจกรรม     GFMIS จะเปน 14 หลัก  ใน New GFMIS Thai  จะเปน 17 หลัก 

9. Q : วิธีการเขาใชงานระบบ New GFMIS Thai สามารถยืนยันตัวตนไดโดยวิธีใด 
A : ระบบ New GFMIS Thai สามารถยืนยันตัวตนเขาใชงานได 2 วิธี คือ  

1) Log in จากอุปกรณ New GFMIS Token Key  
2) Log in ผานรหัสผูใชงานระบบ 
 
 



10.  Q : กองคลังมีอุปกรณ New GFMIS Token Key จำนวนก่ีชิ้นและกลุมใดเปนผูดูแล 

 A :  กองคลังมีอุปกรณ New GFMIS Token Key จำนวน 3 ชิ้น แบงรับผิดชอบกลุมละชิ้นจาก 3 กลุมงาน

ไดแก กลุมการเงิน กลุมพัสดุ และกลุมงบประมาณ 

11. Q : ถาตองการเขาใชงานระบบ New GFMIS Thai ตองเขาไปท่ี URL ใด 

A : เขาไปท่ี URL : https://newgfmisthai.gfmis.go.th 

12. Q : จากขอ 11 คูมือในระบบ New GFMIS Thai แบงเปนก่ีหัวขอ อะไรบาง 

A : คูมือในระบบ New GFMIS Thai ตามเว็บไซต https://newgfmisthai.gfmis.go.th/ มีท้ังหมด 9 หัวขอ 
ดังนี้  

1. ระบบบริหารงบประมาณ  
2. ระบบจัดซ้ือจัดจาง 

3. ระบบเบิกจาย 

4. ระบบรับและนำสงรายได 
5. ระบบบริหารหนี้สาธารณสขุ 

6. ระบบการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ 

7. ระบบบริหารตนทุน 

8. ระบบบัญชีทรัพยสินถาวร 

9. ระบบบัญชีแยกประเภท 

13. Q : ถาตองการไปศึกษาขอมูลเก่ียวกับเรื่องงบประมาณ ในระบบ New GFMIS Thai ตองเลือกหัวขอใด 

A :  ถาตองการไปศึกษาขอมูลเก่ียวกับเรื่องงบประมาณ ในระบบ New GFMIS Thai ใหเลือกหัวขอ  

     ระบบบริหารงบประมาณ (FM) 

14. Q : ถาตองการเขารับชมการบรรยายระบบ New GFMIS Thai (ดานงบประมาณ) ตองไปท่ีหัวขอใด  

A : ถาตองการเขารับชมการบรรยายระบบ New GFMIS Thai (ดานงบประมาณ) ตองไปท่ีหัวขอ

Presentation 
 

 

https://newgfmisthai.gfmis.go.th/
https://newgfmisthai.gfmis.go.th/


ถอดบทเรียนการประชุมแลกเปลีย่น เรียนรู กฎ ระเบียบ ขอปฏบิตัเิกี่ยวกบัการเบกิจายงบประมาณ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
สืบเน่ืองจากการจัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูครั้งที่ 1/2564 ซึ่งเปนหน่ึงกิจกรรมของตัวช้ีวัดที่ 2.3       

รอยละของการเบิกจายงบประมาณ สามารถปด GAP การเบิกจายงบลงทุนสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2564     
ไดสําเร็จเรียบรอยแลวและจะดําเนินการตอไปในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (หากไดรับจัดสรรงบลงทุน)      
ประกอบกับในรอบ 5 เดือนหลัง (มี.ค. – ก.ค. 64) สํานักงบประมาณไดออกหนังสือแจงเวียนการอนุมัติเงินจัดสรร
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 3 และ 4 และกรมบัญชีกลางไดมีการพัฒนา
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครฐัแบบอิเล็กทรอนิกส(GFMIS) เพ่ือบุคลากรภายในกองคลังมีความรู ความเขาใจ
ที่ชัดเจน ถูกตองเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai และรับทราบการจัดสรรงบประมาณ กองคลัง
จึงจัดใหมีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง กฎ ระเบียบ ขอปฏิบัติเก่ียวกับการเบิกจายงบประมาณ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564 จํานวน 2 หัวขอ ดังน้ี 
1. การปรับลดเปาหมายการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 3 และที่ 4 
2. การใชงานระบบ New GFMIS Thai สําหรับหนวยงานระดับกรม (กองคลัง) ของสวนราชการ 

โดยมีขอสรุปในการประชุมแลกเปลี่ยน เรียนรูฯ ไดดังน้ี 

1. การปรบัลดเปาหมายการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที ่3 และที่ 4 
 กรมอนามัยไดพิจารณาปรับเปาหมายการใชจายงบประมาณเพ่ือใหสอดรับกับเงินงบประมาณที่จะไดรับ
จัดสรรตามหนังสือสํานักงบประมาณ ดวนที่สุด ที่ นร 0702/ว 65 ลงวันที่ 9 มี.ค. 2564 แจงการอนุมัติเงิน
จัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 โดยจะจัดสรรให 
ไมเกินรอยละ 75 ในไตรมาสที่ 3 และงบประมาณที่เหลือจะจัดสรรใหกอนสิ้นไตรมาสที่ 3 ในหลายปงบประมาณ
ที่ผานมา(สถานการณปกติ) สํานักงบประมาณจะจัดสรรงบประมาณให 2 รอบๆ ละประมาณ 50 แตใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการจัดสรรแบงเปน 3 รอบ คือรอบที่ 1 = 50%  รอบที่ 2 = 25 % และ 
รอบสุดทายอีก 25 % กองคลังจึงปรับเปาหมายการเบิกจายใหสอดคลองกับงบประมาณที่ไดรับจัดสรร ดังน้ี 
 

ไตรมาสที่  มาตรการ 
สํานักงบประมาณ 

มาตรการกรมอนามัย
(เดิม) 

มาตรการกรมอนามัย 
(ใหม) 

รายเดือน แบบสะสม แบบสะสม แบบสะสม 

ไตรมาสที่ 3 77 84 79 
เม.ย. 64 - 64 62 
พ.ค. 64 - 74 72 
มิ.ย. 64 - 84 79 

ไตรมาสที่ 4 100 100 100 

ก.ค. 64 - 92 85 
ส.ค. 64 - 96 95 
ก.ย. 64 - 100 100 



 
 
ผลจากการปรบัเปาหมายการใชจายงบประมาณ ซึ่งเช่ือมโยงกับเกณฑการใหคะแนนการเบิกจายงบประมาณสะสมของ

ตัวช้ีวัดที่ 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ ในรอบ 5 เดือนหลัง (มี.ค. – ก.ค. 64) มผีลใหตองมีการปรับ

เกณฑการใหคะแนนของตัวช้ีวัดใหม ดังน้ี 

ระดบัที ่4 และ 5 เกณฑการใหคะแนน 
(เดิม) 

เกณฑการใหคะแนน 
(ใหม) 

4. Out put ผลผลติ รอยละผลการเบิกจายงบประมาณ
สะสมรายจายประจํา 
เปาหมายรอยละ 92 

รอยละผลการเบิกจายงบประมาณ
สะสมรายจายประจํา 
เปาหมายรอยละ 85 

5. Out Come ผลลพัธของ
ตัวชี้วัด 

รอยละผลการเบิกจายงบประมาณ
สะสมรายจายภาพรวม 
เปาหมายรอยละ 92 

รอยละผลการเบิกจายงบประมาณ
สะสมรายจายภาพรวม  
เปาหมายรอยละ 85 
 

แผนและผลการเบกิจายงบประมาณกองคลัง 

ผลการใชจายงบประมาณกองคลัง  ณ  วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 สามารถเบิกจายได 1,570,730.53 บาท

คิดเปนรอยละ65.46 และประมาณการวา ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 จะสามารถเบิกจายไดรอยละ 75 ซึ่งสูงกวา

เปาหมายที่กรมกําหนดไว คือ รอยละ 72                                                                                                                        

สําหรับเดือนมิถุนายน 2564 กรมไดกําหนดเปาหมายไวที่รอยละ 79 ซึ่งกองคลังจะตองติดตาม กํากับ 

เรงรัดการใชจายงบประมาณใหไดอีกประมาณ 37,600 บาท โดยมีรายละเอียดแผนการใชจายงบประมาณ ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- งบดําเนินงานที�ได้รับจัดสรรทั�งปี 2,399,700 บาท

- ผลการเบิกจ่าย ผ่านระบบ GFMIS 

ณ วันที� 24 พ.ค. 64 จํานวน 1,570,730.53 บาท

(รวมค่าใช้จ่ายประจําแล้ว)

   1,570,730.53    1,820,730.53 1,858,230.53  

 ซื�อวัสดุคอมพิวเตอร์       250,000.00  จ้างเหมา, เช่าเครื�อง

ถ่ายเอกสาร, ค่านํ�าดื�ม

        28,500.00  จ้างเหมา, เช่าเครื�อง

ถ่ายเอกสาร, ค่านํ�าดื�ม

         28,500.00

 ค่าเช่าบ้าน พ.ค.            9,000.00  ค่าเช่าบ้าน ม.ิย.             9,000.00

 ประชุม DFINS 300,000.00      

รวม (ค่าใช้จ่ายจริงและคาดว่าจะเบิกจ่าย )    1,820,730.53    1,858,230.53     2,195,730.53

ร้อยละการเบิกจ่าย                 75.87          77.44                  91.50

 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ของไตรมาสที� 3 - 4

รายการ

เป้าหมายผลการเบิกจ่าย

พ.ค.-64 ม.ิย.-64 ก.ค.-64

72% 79% 85%



 
 

 

2. การใชงานระบบ New GFMIS Thai สําหรบัหนวยงานระดบักรม (กองคลัง) ของสวนราชการ 

ตามที่กรมบัญชีกลางมีหนังสือแจงใหสวนราชการเปลี่ยนการใชงานจากระบบบริหารการเงินการคลัง

ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกสหรือ GFMIS มาใช  ระบบ New GFMIS Thai กรมอนามัยในฐานะหนวยงาน 

สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเปนหนวยงานนํารองและกําหนดขึ้นระบบในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564  โดยระบบ 

New GFMIS Thai สามารถเขาใชงานไดจากการ Log in ทั้งจากอุปกรณ New GFMIS Token Key และรหัส

ผูใชงานระบบ            

 กองคลังมีอุปกรณ New GFMIS Token Key จํานวน 3 ช้ิน แบงความรับผิดชอบเปน 3 กลุมงาน ไดแก 

กลุมการเงิน กลุมพัสดุ และกลุมงบประมาณ สําหรับการบันทึกขอมูลของวันที่ 16 – 18 มีนาคม 2564 ในระบบ

หองทดลองปฏิบัติการและกําหนดสงภายใน 15 พฤษภาคม 2564 กองคลังไดบันทึกขอมูลพรอมสงกรมบัญชีกลาง

เรียบรอยแลวในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564       

 สถานการณ ณ ปจจุบัน กรมบัญชีกลางไดเลื่อนกําหนดการขึ้นระบบฯ ออกไป กลุมงบประมาณได

ประสานแลว ไดรับแจงวาขณะน้ีอยูระหวางการพิจารณาจากที่ประชุมกําหนดขึ้นระบบใหมวันที่ 5 กรกฎาคม 

2564  

เปรียเทียบความแตกตาง ระหวางระบบ GFMIS มาใช ระบบ New GFMIS Thai เชน รหัสหนวยงาน 
รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก และรหัสกิจกรรมยอย ซึ่งมีจํานวนหลักที่แตกตางกัน การปรับลด/เพ่ิม
สัญลักษณบางอยางเขาไปแทน ทั้งน้ี เพ่ือใหบุคลากรของกองคลังมีความรู ความเขาใจในการใชงานระบบ       
New GFMIS Thai มากยิ่ ง ขึ้ น ส าม า รถ เ ข า ไปดา วน โ หลดคู มื อ  พ ร อ ม วี ดี โ อก า รสอน ใ ช ง านจ าก
เว็บไซต https://newgfmisthai.gfmis.go.th/ โดยเลือกศึกษาจากหัวขอคูมือ มีทั้งหมด 9 หัวขอ ดังน้ี  

1. ระบบบริหารงบประมาณ  
2. ระบบจัดซื้อจัดจาง 

3. ระบบเบิกจาย 

4. ระบบรับและนําสงรายได 
5. ระบบบริหารหน้ีสาธารณสุข 

6. ระบบการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ 

7. ระบบบริหารตนทุน 

8. ระบบบัญชีทรัพยสินถาวร 

9. ระบบบัญชีแยกประเภท 

และสามารถเขารับชมการอบรมยอนหลังไดจากหัวขอ Presentation  

 

 

 

 

https://newgfmisthai.gfmis.go.th/


 
 

จากขอคําถาม คําตอบ ( Q & A ) และการถอดบทเรียนการประชุมแลกเปลี่ยน เรียนรู กฎ ระเบียบ 
ขอปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในขางตน จึงไดขอสรุปวา 
1.บุคลากรกองคลังตองศึกษา เรียนรูการใชงานระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกสใหม หรือ 
New GFMIS Thai เพ่ือใหเขาใจความแตกตาง และสามารถใชงานระบบดังกลาวไดอยางถูกตอง 
2. กองคลังตองดําเนินการเรงรัด กํากับ ติดตาม การใชจายงบประมาณประจําเดือน มิถุนายน 2564 อยางเขมงวด 
เพ่ือใหบรรลุเปาหมายที่กรมกําหนดไว 
 
 

************************************************ 
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