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ระบบงบประมาณ
Fund Management : FM
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เนื้อหาการบรรยายระบบงบประมาณ
1. โครงสร้างรหัสในระบบงบประมาณ

รหัสหน่วยงาน
รหัสแหล่งของเงิน
รหัสงบประมาณ
รายการผูกพันงบประมาณ
รหัสกิจกรรมหลัก
รหัสกิจกรรมย่อย
รหัสหน่วยรับงบประมาณ

2. รายงานงบประมาณ
NFMA46
NFMA47
NFMA48
NFMA49
NFMA55

3. การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
สง01
สง02
สง03
รายงานแสดงเอกสารส ารองเงินส าหรับส่วนราชการ NFMA60
รายงานแสดงเอกสารส ารองเงินส าหรับส่วนราชการ-มีข้อมูลสัญญา NFMA60CX

เปลี่ยนแปลงจาก GFMIS เดิม

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง



โครงสร้างรหัสในระบบงบประมาณ
- รหัสหน่วยงาน -
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ตวัอย่างเช่น : 03004 กรมบญัชีกลาง



- รหัสแหล่งของเงิน -
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รหัสแหล่งของเงิน เงินในงบประมาณ



ตัวอย่างรหัสแหล่งของเงิน
งบประมาณส่วนราชการ งบรายจ่ายอ่ืน

ตัวอย่างรหัสแหล่งของเงิน
งบประมาณส่วนราชการ งบบุคลากร

65 1 1 100

65 - ปีงบประมาณ 2565

1 - เงินในงบประมาณ

1 - งบส่วนราชการ

100 - งบบุคลากร

65 1 1 500

65 - ปีงบประมาณ 2565

1 - เงินในงบประมาณ

1 - งบส่วนราชการ

500 - งบรายจ่ายอื่น
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ตัวอย่างแหล่งของเงิน เงินในงบประมาณ งบส่วนราชการ



ตัวอย่างรหัสแหล่งของเงิน
งบกลาง งบรายจ่ายอ่ืน

ตัวอย่างรหัสแหล่งของเงิน
งบกลาง งบบุคลากร

65 1 0 100

65 - ปีงบประมาณ 2565

1 - เงินในงบประมาณ

0 - งบกลาง

100 - งบบุคลากร

65 1 0 500

65 - ปีงบประมาณ 2565

1 - เงินในงบประมาณ

0 - งบกลาง

500 - งบรายจ่ายอื่น
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ตัวอย่างแหล่งของเงิน เงินในงบประมาณ งบกลาง



รหัสแหล่งของเงิน เงินนอกงบประมาณ
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63ตวัอย่างรหสัแหลง่ของเงิน เงนินอก
งบประมาณท่ีฝากธนาคารพาณิชย์

ตวัอย่างรหสัแหลง่ของเงิน เงนินอก
งบประมาณท่ีฝากคลงั

65 - ปีงบประมาณ 2565

26000 เงินนอกงบประมาณฝากคลงั

2600065

65 - ปีงบประมาณ 2565

31000 เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์

3100065
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ตัวอย่างแหล่งของเงิน เงินนอกงบประมาณ



1xx = งบบุคลากร
2xx = งบด าเนินงาน
310 = งบลงทุนครุภัณฑ์
320 = งบที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง
410 = เงินอุดหนุนทั่วไป
420 = เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
500 = งบรายจ่ายอื่น
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ตวัอย่างงบประมาณเงนิกู้ ต่างประเทศ
งบท่ีดิน/สิ่งปลกูสรา้ง

ตวัอย่างงบประมาณเงนิกู้ ในประเทศ
ลงทนุครุภณัฑ์

310

65 - ปีงบประมาณ 2565

41 - เงินกูใ้นประเทศ

310 - งบลงทนุครุภณัฑ์

4165

320

65 - ปีงบประมาณ 2565

43 - เงินกูต้่างประเทศ

320  งบท่ีดิน/สิ่งปลกูสรา้ง

4365
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ตัวอย่างแหล่งของเงิน งบประมาณเงินกู้



รหัสงบประมาณ

13



MMAAA BP O PP XX XXXT

หลักที่ 1 – 5 รหัสหน่วยงาน
หลักที่ 1 – 2 รหัสกระทรวง
หลักที่ 3 – 5 รหัสกรม 

หลักที่ 6 – 7 แผนงาน และ
บอกประเภทโครงการเงินกู้
A = ไทยเข้มแข็ง
B = บริหารจัดการน  า
C,D = น  าถนนระยะเร่งด่วน
E = Covid-19

หลักที่ 8 งบพลาง

หลักที่ 9 - 10 ผลผลิต/โครงการ

หลักที่ 11 - 12 ประเภทรายการงบประมาณที่สอดคล้องกับแหล่งของเงิน

หลักที่ 13 งบประมาณเบิกแทนกัน

หลักที่ 14 – 16 Running

โครงสร้างรหัสแบบเก่า
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15E = Covid-19

มีการเปลี่ยนแปลง
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17E = Covid-19



18E = Covid-19

ไม่เหมือนงบ สรก.



รหัสรายการผูกพันงบประมาณ
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รายการผูกพัน รหัสบัญชีพักสินทรัพย์
120601 1206010102 พักครุภัณฑส์ านักงาน
120602 1206020102 พักครุภัณฑย์านพาหนะและขนส่ง
120603 1206030102 พักครุภัณฑไ์ฟฟ้าและวิทยุ
120604 1206040102 พักครุภัณฑโ์ฆษณาและเผยแพร่
120605 1206050102 พักครุภัณฑก์ารเกษตร
120606 1206060102 พักครุภัณฑโ์รงงาน
120607 1206070102 พักครุภัณฑก่์อสร้าง
120608 1206080102 พักครุภัณฑส์ ารวจ
120609 1206090102 พักครุภัณฑว์ิทยาศาสตรแ์ละการแพทย์
120610 1206010102 พักครุภัณฑค์อมพวิเตอร์
120611 1206110102 พักครุภัณฑก์ารศึกษา
120612 1206120102 พักครุภัณฑง์านบ้านงานครัว
120613 1206130102 พักครุภัณฑก์ีฬา
120614 1206140102 พักครุภัณฑด์นตรี
120615 1206150102 พักครุภัณฑส์นาม
120616 1206160102 พักครุภัณฑอ์ื่น

ตัวอย่างรายการผูกพัน และรหัสบัญชีพักสินทรัพย์
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รหัสหน่วยรับงบประมาณ
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ตวัอย่างเช่น : 0300400000



รหัสกิจกรรมหลัก
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MMAAA XXXX P XXXX

หลักที่ 1 – 5 รหัสหน่วยงาน
หลักที่ 1 – 2 รหัสกระทรวง
หลักที่ 3 – 5 รหัสกรม 

หลักที่ 6 – 9 รหัสพื นที่

หลักที่ 10 ตัวอักษรภาษาอังกฤษบอกปีงบประมาณ 
P = ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หลักที่ 11-14 Running ตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด

โครงสร้างรหัสแบบ 14 หลัก (เก่า)

26

ตัวอย่าง 030041000P3421
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กิจกรรมหลัก งบประมาณเบิกแทนกัน
MMAAA999999999999

รหัสหน่วยงานผู้เบิกแทน

เลข 9 (12ตัว)

เช่น 03003999999999999



รหัสกิจกรรมย่อย
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รหัสพื้นที่
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รายงานสถานะเบิกจ่ายงบประมาณตามค่ารหัสงบประมาณ 
NFMA46













ความหมายของคอลัมน์ กบก.
EN – Enter ใช้ในการจัดสรรงบประมาณของส านักงบประมาณ RE – Return ดึงงวดกลับของส านักงบประมาณ
TS – Transfer Send การโอนงบประมาณออก TR – Transfer Receive การรับงบประมาณ
BR – Budget Reservation การส ารองเงิน PO – แสดงใบสั่งซื อสัญญา ที่ยกยอดไปยังปีงบประมาณหนา้
SW – (Sub-Withdraw) งบประมาณเบิกแทนกัน SR – (Sub-Withdraw Return) คืนงบประมาณเบิกแทนกัน











รายงานสถานะเบิกจ่าย (ตามงวด) ตามค่ารหัสงบประมาณ 
NFMA48











รายงานสถานะเบิกจ่าย ระดับกอง ตามค่ารหัสงบประมาณ
รหัสหน่วยรับงบประมาณ NFMA47





















รายงานสถานะเบิกจ่าย (ตามงวด) ตามหน่วยรับงบประมาณ 
NFMA49





*

*

*





รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ
NFMA55











ความหมายของคอลัมน์ กบก.
EN – Enter ใช้ในการจัดสรรงบประมาณของส านักงบประมาณ RE – Return ดึงงวดกลับของส านักงบประมาณ
TS – Transfer Send การโอนงบประมาณออก TR – Transfer Receive การรับงบประมาณ
BR – Budget Reservation การส ารองเงิน PO – แสดงใบสั่งซื อสัญญา ที่ยกยอดไปยังปีงบประมาณหนา้
SW – (Sub-Withdraw) งบประมาณเบิกแทนกัน SR – (Sub-Withdraw Return) คืนงบประมาณเบิกแทนกัน
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การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน

PO แหล่งเงินปี 65 (ปัจจุบัน)

เงินในงบประมาณคงเหลือ
แหล่งเงินปีปัจจุบัน

ต้องสร้างเอกสารส ารองเงิน

ปีงบประมาณ 2565 (ปีปัจจุบัน) ปีงบประมาณ 2566 (ปีงบประมาณหน้า)

ยกยอดอัตโนมัติ

List และ Confirm กรมบญัชีกลางพิจารณาอนมุติั



สรุปขั้นตอนที่หน่วยงานต้องด าเนินการ
1. ถ้างบประมาณที่ต้องการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมป/ีขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
ไม่ได้อยู่ในรูปแบบ PO หรือเอกสารส ารองเงิน ต้องสร้างเอกสารส ารองเงิน 
2. List (คัดเลือกเอกสารส ารองเงิน) 
3. Confirm (ยืนยันเอกสารส ารองเงิน) (โดยหน่วยงานส่วนกลาง) 
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การสร้างเอกสารส ารองเงิน สง01
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คลิกที่ สง01 “ส ารองเงิน – เงินปีปัจจุบัน (สง.01)
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หากไม่ระบุค าค้นหา ระบบจะแสดงรหัสงบประมาณทกุตัว ตามสิทธิของผู้ใช้งาน
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คลิกเลือกรหัสงบประมาณที่ต้องการ
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คลิกเลือกรหัสงบประมาณ
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ระบุจ านวนเงินที่ต้องการ 
(ไม่เกินงบประมาณคงเหลือ)
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เลือกเหตุผลในการท าเอกสารส ารองเงิน (Require Field)
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เม่ือระบขุอ้มลูครบถว้นแลว้ กดปุ่ มถดัไป 
หรอืแถบขอ้มลูสญัญา
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ต้องระบุข้อมูลอย่างน้อย 1 ช่อง 
ชื่อ อปท. – ถ้าผู้ใช้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เลขที่สัญญา – กรณีมีเลขที่สัญญา
เลขที่ L/C - กรณีจัดซื อจัดจ้างกับต่างประเทศ
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เลือกวันท่ีลงนาม และวันท่ีครบก าหนดสัญญา
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การแก้ไขเอกสารส ารองเงิน
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1
2
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ระบุเลขที่เอกสารส ารองเงินท่ีต้องการแก้ไขข้อมูล

ระบบแสดงผลการค้นหา คลิกปุ่มเลือกเอกสารส ารองเงินที่ต้องการ
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ระบุข้อมูลท่ีต้องการค้นหา

ระบบแสดงผลการค้นหา คลิกปุ่มเลือกเอกสารส ารองเงินท่ีต้องการ
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ระบบไม่อนุญาตให้แก้ไขแถบข้อมูลทั่วไป
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แก้ไขได้เฉพาะแถบข้อมูลสัญญา 

คลิกเลือกรายการสัญญาท่ีต้องการแก้ไข
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แก้ไขข้อมูลได้ทุก Field ยกเว้น Field รายการ

แก้วันท่ีลงนาม
จาก 20 มิถุนายน เป็น 21 มิถุนายน

แก้ไข รายการ ไม่ได้
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เลือกวันท่ี 21 มิถุนายน
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เมื่อด าเนินการแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 
คลิกจัดเก็บรายการนี ลงในตาราง
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วันท่ีลงนามเปลี่ยนไปตามท่ีแก้ไข

คลิกจ าลองการแก้ไข
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ระบบตรวจสอบความถูกต้อง และแสดง “ส าเร็จ”  หากไม่มีข้อผิดพลาด

กดปุ่มบันทึกข้อมูล

1

2

เลขที่เอกสารเดิม
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การค้นหาเอกสารส ารองเงิน
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คลิก ค้นหา

แถบค้นหาตามเลขที่เอกสาร 
ต้องระบุเลขที่เอกสารส ารองเงินท่ีต้องการค้นหา 
โดยสามารถระบุทีละรายการ หรือระบุเป็นค่าช่วงได้
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ระบบแสดงเอกสารส ารองเงินตามเงื่อนไข คลิกเลือก 
เพ่ือแสดงข้อมูลเอกสาร
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การยกเลิกเอกสารส ารองเงิน
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ระบบแสดงข้อมูลแบบฟอร์มปัจจุบัน 
รหัสหน่วยงาน และรหัสหน่วยเบิกจ่าย ตามสิทธิการเข้าใช้งาน

Require Field
ระบุเลขที่เอกสารส ารองเงินที่ต้องการยกเลิก 
ระบุเหตุผลในการยกเลิก
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ระบุเลขที่เอกสารส ารองเงินท่ีต้องการยกเลิก 
และคลิก “แสดงเอกสาร” เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง
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เมื่อตรวจสอบข้อมูลเสร็จแล้ว คลิก “ยกเลิกเอกสาร” 
เพ่ือด าเนินการต่อ
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ระบุเหตุผลในการยกเลิก จากนั นคลิก จ าลองการยกเลิก
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1

2

ระบบตรวจสอบความถูกต้อง และแสดง “ส าเร็จ”  หากไม่มีข้อผิดพลาด

กดปุ่มบันทึกข้อมูล

เลขที่เอกสารเดิม
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จ านวนเงินคงค้างเป็น 0

สถานะ ยกเลิก
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การคัดเลือกเอกสารส ารองเงิน (LIST) (สง02)
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คลิก สง02 (List)

114



แถบเงื่อนไข 
- รหัสหน่วยงานแสดงตามสิทธิ
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย สามารถเลือกได้ ถ้าไม่เลือกจะแสดงเอกสาร
ภายใต้หน่วยเบิกจ่ายทั งหมดตามสิทธิ
- ปีงบประมาณ ระบบแสดงปีงบประมาณปัจจุบัน สามารถเปล่ียนได้
- รอบ สามารถเลือกได้ระหว่างรอบกันยายน และมีนาคม

แถบเงินกันไว้เบิกเหล่ือมปี 
ระบุข้อมูลท่ีต้องการ หากไม่ระบุ ระบบจะแสดงเอกสารส ารองเงินทั งหมด
ภายใต้เงื่อนไขด้านบน

คลิก แสดงรายการ
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คลิกเลือกรายการหรือคลิกแสดง 
เพื่อดูรายละเอียดของเอกสาร

สามารถจัดล าดับรายการ และสรุป
จ านวนรายการและจ านวนเงิน

เลือกทั งหมด – เลือกเอกสารทั งหมด
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