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คู่มือการใช้งานจอภาพปรับปรุงรหัส GFMIS 

 

 

 

 

 

 

                                      รูปที่ 1                                               รูปที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3 

 จอภาพปรับปรุงรหัส GFMIS เป็นจอภาพที่ใช้ส าหรับปรับปรุงรหัสที่เป็นองค์ประกอบการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS ที่
มีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปีงบประมาณ โดยส่วนราชการต้องด าเนินการหลังการประกาศใช้พระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณในแต่ละปีงบประมาณ ในเดือนแรกหรือห้วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงการก าหนดการใช้  โดย
จอภาพจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน  

ส่วนที่ 1 เป็นส่วนระบุเงื่อนไข / การก าหนดขอบเขตของสังกัดท่ีจะปรับปรุงใช้รหัส                     
ส่วนที่ 2 เป็นส่วนแสดงข้อมูลเดิม        
ส่วนที่ 3 เป็นส่วนที่ก าหนดข้อมูลใหม่ ในการปรับปรุงตามแต่ละรหัส ตาม  

มีข้ันตอนการท างาน ดังต่อไปนี้   

  



 
คู่มือปรับปรุงรหัส GFMIS                                                                                  โครงการระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ า   

 
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร กลุ่มงานพัฒนาระบบงาน 1                                               ลิขสทิธิ์คู่มอืฉบับนีเ้ป็นของกรมบัญชกีลาง       2 
 

ขั้นตอนการท างาน 

1. เข้าท างานที่ระบบข้อมูลพื้นฐาน ดังรูปที่ 1 
2. เลือกการปรับปรุงตามจอภาพในแต่ละฐานข้อมูล จะปรากฏตามจอภาพด้านบน  

(จอภาพปรับปรุงรหัส GFMIS) ดังรูปที่ 2 
3. ระบุรหัสสังกัดในส่วนที่ 1       ดังรูปที่ 3 เป็นส่วนที่ใช้ ก าหนดช่วงรหัสสังกัด  กรมหรือกอง หรือส่วนที่ต้องการ  

โดยก าหนดรหัสสังกัด เช่น   
กรณีท่ีต้องการปรับปรุงทั้งหมดในส่วนราชการนั้น ใช้รหัสผลผลิตหรือรหัสที่ต้องการปรับปรุงเดียว ก็ให้ระบุ เฉพาะ

ช่อง กระทรวง และกรม  เท่านั้น ในช่อง สก./สภ. ถึง หมวด  ให้ปล่อยเป็นค่าว่าง หรือไม่ใส่ค่า  

                  
จากภาพข้างบน หลังจากระบุในส่วนที ่3         เพ่ือปรับปรุงและคลิกปุ่มตกลง ระบบจะปรับปรุงรายการตาม 

ข้อมูลใหม่ ในส่วนที่ 3       ทุกรายการภายใต้ส่วนราชการที่ก าหนดรหัสที่ระบุตามส่วนที่ 1         นั้น  หรือ 
กรณีท่ีต้องการปรับปรุงให้ ทั้งกองหรือส านัก ใช้ กิจกรรมหลักหรือรหัสที่ต้องการปรับปรุง เดียว ก็ให้ระบุ  

รหัสกระทรวง กรม สก./สภ. และ ส านัก/กอง เท่านั้น ในส่วนรหัส ส่วน ถึง หมวด ให้ปล่อยเป็นว่าง    
 
เมื่อคลิกปุ่มตกลง ผลคือระบบจะปรับปรุงรายการภายใต้ส านัก/กองนั้นทั้งหมด ตามข้อมูลใหม่ ในส่วนที่  3 

4. เมื่อระบุรหัสที่จะเปลี่ยนแปลงที่ส่วนที่ 1 เรียบร้อยให้คลิกปุ่ม                    ตาม        ในส่วนที่ 2       เพ่ือแสดง
รายการเดิม ก่อนการปรับปรุง 

5. ระบุค่าที่ต้องการเปลี่ยนแปลง ที่ช่องในส่วนที่ 3 ข้อมูลใหม่  
6. คลิกปุ่ม ตกลง            ระบบจะปรับปรุงรายการให้ จนกระท่ังเสร็จเรียบร้อย โดยสามารถปิดแล้วกลับมาสอบถาม

อีกครั้งได้ที่เมนู สอบถาม -> สอบถามประมวลผล [ขา้ราชการ] /สอบถามประมวลผล [ลกูจา้งประจ า]   
 

หมายเหตุ   

1. การก าหนดค่าในช่องรับข้อมูลใหม่ ในส่วนที่ 3 ระบบงานจะท าการตรวจสอบความถูกต้องให้เบื้องต้นตามรูปแบบ
โครงสร้างรหัสของ NEW GFMIS THAI ในรหัสที่เก่ียวข้อง เช่น ช่องรับค่า หน่วยงาน การก าหนดระบบจะตรวจจากการ
ก าหนดรหัสสังกัด กระทรวง กรม ตามช่องรับเงื่อนไขในส่วนที่ 1 หากไม่ถูกต้องระบบจะมีการแจ้งเตือน หากถูกต้องระบบจะ
ด าเนินการต่อไป   
2. ค าอธิบายที่มาของค่าที่บันทึกในช่องรับข้อมูลใหม่ ในส่วนที่ 3 

รหัสบัญชี  คือ รหัสบัญชีของผลผลิต / โครงการ โดยดูได้จากเอกสารหรือรหัส ดังนี้ 

- รูปที่ 4  ภาพแสดง เอกสารคู่มือรหัสงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ (ขาวคาดฟ้า)  

- รูปที่ 6  ภาพแสดงโครงสร้างจากส่วนในข้อมูลรหัสงบประมาณ ของ New GFMIS Thai ตามหลักตัวอักษร 6-7 
และ 9-11 ใน ตามการก าหนดรหัสตัวอักษรหลักที่ 6-7 และ 9-11 โดยอ้างอิงจาก เอกสารประกอบค าบรรยาย
ระบบบริหารงบประมาณ (FM) หลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai ส าหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ  
https://newgfmisthai.gfmis.go.th/manuals/lecture-ngfmis-fm-paymentcenter/  

https://newgfmisthai.gfmis.go.th/manuals/lecture-ngfmis-fm-paymentcenter/
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ตัวอย่าง ภาพเอกสารคู่มือรหัสงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ (ขาวคาดฟ้า)   

 

 
รูปที่ 4 

 
รูปที่ 5 
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ตัวอย่างรหัสงบประมาณของ New GFMIS Thai ตามความสอดคล้องในเอกสารขาวคาดฟ้า และโครงสร้างรหัสแหล่งเงิน 
ตามรูปที่ 4 และ 5 

 

 

รูปที่ 6 
จากรูปที่ 4  แสดงตัวอย่างภาพเอกสารคู่มือรหัสงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ (ขาวคาดฟ้า)  
               รหัสบัญช ี= รหัส A คือ 14002  
 
จากรูปที่ 4 และ 5 แสดงความสอดคล้องในรหัสงบประมาณ กับแหล่งเงิน ของ New GFMIS Thai ที่ประกอบในหลักที่ 
14-16 ของโครงสร้างรหัสงบประมาณ ส าหรับงบของส่วนราชการ และ เอกสารคู่มือรหัสงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ (ขาวคาดฟ้า)  
 
จากรูปที่ 6  แสดงโครงสร้างรหัสงบประมาณ และตัวอย่าง ข้อมูลรหัสงบประมาณ ของ New GFMIS Thai   

    รหัสบัญช ี= รหัส A คือ 14002  
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หน่วยงาน                       คือ  รหัสหน่วยงาน แทนค่าหน่วยงานระดับกรมตามโครงสร้างรหัสงบประมาณ ของ               
                                          ระบบ New GFMIS THAI  เช่น 03004 หมายถึง กรมบัญชีกลาง  
 
เขตธุรกิจ / ประเทศ           คือ  รหัสพ้ืนที่/รหัสจังหวัด ภายใต้รหัสงบประมาณตามโครงสร้างรหัสงบประมาณ ของ               
                                          ระบบ New GFMIS THAI ตามหลักที่ 2 - 5 เช่น 1100 หมายถึง สมุทรปราการ 
 
ชื่อย่อสังกัด                     คือ  ค าย่อชื่อ แทนชื่อสังกัด ส านัก/กอง ฝ่าย ภายใต้โครงสร้างสังกัดส่วนราชการ  
 
รหัสพื้นที่ตาม กบ              คือ  รหัสพ้ืนที่ ที่ระบบงานจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ าก าหนดการใช้แทนส านักงานคลัง 
                                         จังหวัด สามารถดูได้จาก https://epayroll.cgd.go.th/download/CgdAreaCode.pdf 
 
ศูนย์ต้นทุน                      คือ  รหัสตัวเลขที่ใช้แทนค่าหน่วยงานในระดับที่เท่ากับ หรือต่ ากว่าหน่วยเบิกจ่าย โดยมีฐานะ  
                                         เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้หน่วยเบิกจ่าย ก าหนดขึ้นตามโครงสร้างรหัส ของระบบ New GFMIS THAI 
 
ส่วนราชการ/หน่วยเบิกจ่าย คือ  รหัสข้อมูลหลักผู้ขาย หรือ Vendor Code  เป็นรหัสที่ใช้ในการอ้างอิง เมื่อต้องการขอเบิก   
                                         เงินจากคลังเพ่ือจ่ายให้เจ้าหนี้ หรือผู้มีสิทธิ ตามโครงสร้างรหัส ของ ระบบ New GFMIS THAI                 
                                                     การใช้รหัสก าหนดเพ่ือระบุการขอเบิกโอนเงินหนี้บุคคลที่ 3 ที่ท าการหักช าระผ่านระบบ    
                                         จ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 

รหัสยุทธศาสตร์                คือ รหัสโครงสร้างแผนงานตามยุทธศาสตร์ เป็นตัวเลขที่แสดงถึงการจัดโครงสร้างของแผนงาน 
                                        ตามยุทธศาสตร์ในการจัดสรรงบประมาณประจ าปี รหัสประกอบแสดงในเอกสารคู่มือรหัส      
                                        งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ในแต่ละปี 
 
กิจกรรมหลัก                    คือ รหัสกิจกรรมหลัก ก าหนดตามภารกิจของโครงสร้างรหัสสังกัดในระบบจ่ายตรง 
                                         เงินเดือนและค่าจ้างประจ า ซึ่งรหัสเป็นโครงสร้างรหัสในการใช้งานระบบ New GFMIS Thai 

การบริหารราชการ             คือ  โครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดิน ภายใตโ้ครงสร้างสังกัดของส่วนราชการใน 
                                          ระบบจ่ายตรงเงินเดือน (ส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค) 
 

https://epayroll.cgd.go.th/download/CgdAreaCode.pdf

