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การใช้ งาน การดูรายงาน การใช้ จ่ายงบประมาณ
1. สรุปรายจ่ ายจริงงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจําปี งบประมาณ 2552
(จําแนกตามหน่ วยงาน)

1. คลิกรายการทีต้องการ ในช่อง
สี เหลียมสี แดง เช่น เงินงบประมาณ

รู ปที 1 ฟอร์ มสรุ ปรายจ่ายจริ งงบประมาณตามแผนปฏิบตั ิการประจําปี งบประมาณ 2552

1. คลิกหน่วยงานทีต้องการ
ในช่องสี เหลียมสี แดง

รู ปที 2 สรุ ปรายจ่ายประจําปี (แยกตามหน่วยงานและหมวดรายจ่าย)

1. คลิกโครงการทีต้องการ
ในช่องสี เหลียมสี แดง

รู ปที 2 สรุ ปรายจ่ายประจําปี (แยกตามโครงการ)
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1. คลิกกิจกรรมทีต้องการ
ในช่องสี เหลียมสี แดง

รู ปที 3 สรุ ปรายจ่ายประจําปี (แยกตามกิจกรรม)

1. คลิกรายการทีต้องการ
ในช่องสี เหลียมสี แดง
* คลิกที รายโอน เพือดูรายละเอียดการโอน

รู ปที 4 สรุ ปการใช้จ่ายตามรหัสกิจกรรม

รู ปที 5 สรุ ปการใช้จ่าย (งพด.1)

รู ปที 6 สรุ ปการใช้จ่าย (กง.2)

23

รู ปที 7 สรุ ปการใช้จ่าย (กง.3)

รู ปที 8 สรุ ปการใช้จ่าย (กง.3)

2. สรุปรายจ่ ายจริงงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจําปี งบประมาณ 2552
(จําแนกตาม แผนงานหลัก-แผนงานรอง-งานโครงการ)
1. คลิกรายการทีต้องการ ในช่อง
สี เหลียมสี แดง เช่น เงินงบประมาณ

รู ปที 9 สรุ ปรายจ่าย (จําแนกตาม แผนงานหลัก-แผนงานรอง-งานโครงการ)

1. คลิกแผนกหรื อโครงการที
ต้องการ ในช่องสี เหลียมสี แดง

รู ปที 10 ฟอร์ มสรุ ปรายจ่าย (แผนงานหลัก – แผนงานรอง – งานโครงการ และหมวดรายจ่าย)
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1. คลิก กิจกรรมทีต้องการ
ในช่องสี เหลียมสี แดง

รู ปที 11 ฟอร์ มรายการกิจกรรมหลัก

1. คลิก รายการทีต้องการ
ในช่องสี เหลียมสี แดง

รู ปที 12 ฟอร์ มรายการกิจกรรม

1. คลิก รายการทีต้องการ
ในช่องสี เหลียมสี แดง

รู ปที 13 ฟอร์ มสรุ ปการใช้จ่ายตามรหัสกิจกรรม

รู ปที 14 ฟอร์ มสรุ ปค่าใช้จ่าย (งพด.1)
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รู ปที 15 ฟอร์ มสรุ ปค่าใช้จ่าย (กง.2)

รู ปที 16 ฟอร์ มสรุ ปค่าใช้จ่าย (กง.3)

3. รายงานการตัดจ่ ายเงิน

1. คลิก รายการทีต้องการ ใน
ช่องสี เหลียมสี แดง เช่น
รายงานการตัดจ่ายตามกิจกรรม

รู ปที 17 ฟอร์ มรายงานการตัดจ่ายเงิน
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1. พิมพ์รหัสกิจกรรม 12 หลัก
แล้วคลิกทีปุ่ ม OK

รู ปที 18 ฟอร์ มการกรอกรหัสกิจกรรม

1. คลิก รายการทีต้องการ ใน
ช่องสี เหลียมสี แดง

รู ปที 19 ฟอร์ มการสรุ ปใช้จ่ายตามกิจกรรม

รู ปที 20 ฟอร์ มสรุ ปค่าใช้จ่าย (งพด.1)

1. คลิก รายการทีต้องการ ใน
ช่องสี เหลียมสี แดง เช่น
รายงานการตัดจ่ายประจําวัน

รู ปที 22 ฟอร์ มรายงานตัดจ่ายเงิน

27

1. พิมพ์วนั เดือน ปี ทีตัดจ่าย
แล้วคลิกทีปุ่ ม OK

รู ปที 23 ฟอร์ มการกรอกวันทีตัดจ่าย

1. คลิกรายการทีต้องการ

รู ปที 24 ฟอร์ มรายการตัดจ่ายงบประมาณประจําวัน

รู ปที 25 ฟอร์ มสรุ ปค่าใช้จ่าย (งพด.1)
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รู ปที 26 ฟอร์ มสรุ ปค่าใช้จ่าย (กง.3)

รู ปที 27 ฟอร์ มสรุ ปค่าใช้จ่าย (กง.2)

1

1. การซือ/จ้ าง วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ มี 2 แบบ คือ
1.1 การบันทึก Form PS1
1.2 การบันทึก Form PS1 (ครุ ภณั ฑ์)
1.1 การบันทึก Form PS1
1.1.1 การบันทึก หนังสื ออนุ ญาตซื& อจ้าง แบบ PS1

1. คลิกที+ บันทึกการซื&อจ้าง แล้ว
เลือก การบันทึก Form PS1

2. พิมพ์รหัสกิจกรรม 12 หลัก
แล้วคลิกที+ ปุ่ ม
3. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน (1-8)

1
3

2

5

4

6
7
8

4. คลิกที+ ปุ่ มเพิ+มรายการ เพื+อเพิ+ม
รายการการซื&อ/ จ้าง วัสดุ คุรุภณ
ั ฑ์

คลิกที+ ลบรายการ เพื+อ
ลบรายการที+ไม่ตอ้ งการ

รู ปที+ 2 การบันทึก หนังสื ออนุญาตซื& อจ้าง แบบ PS1

2
* การเพิ+มรายการ ซื& อ/จ้าง วัสดุ ครุ ภณั ฑ์ (ในรู ปที+ 2 ข้อที+ 2.)
- การเพิ+มรายการ วัสดุและครุ ภณั ฑ์ (ในกรณี ที+กรอกข้อมูลใหม่)
1
2

1. พิมพ์รายการ วัสดุ คุรุภณ
ั ฑ์ที+ตอ้ งการ

3

รู ปที+ 3 ฟอร์ มการกรอกข้อมูลการซื& อจ้าง วัสดุ ครุ ภณั ฑ์
1

ให้พิมพ์รหัสหน่วยนับ หรื อถ้าต้องการค้นหาตามชื+อ ให้ใส่ เครื+ องหมาย * แล้วตามด้วยชื+อของหน่วยนับ
แล้วกด
เช่น *กระป๋ อง แล้วจะมีรายการให้เลือกดังรู ป
1. เลือกรายการที+ตอ้ งการ

2. คลิกที+ ตกลง เพื+อยืนยันการเลือก

รู ปที+ 4 ฟอร์ มรายการเลือกหน่วยนับ
2

ให้พิมพ์รหัส GPSC หรื อถ้าต้องการค้นหาตามชื+ อ ให้ใส่ เครื+ องหมาย * แล้วตามด้วยชื+ อของ GPSC
แล้วกด
เช่น *กล่องถ่ายเอกสาร แล้วจะมีรายการให้เลือกดังรู ป
1. เลือกรายการที+ตอ้ งการ

2. คลิกที+ ตกลง เพื+อยืนยันการเลือก

3
3

รู ปที+ 5 ฟอร์ มรายการเลือก GPSC
ให้พิมพ์รหัส ผูข้ าย หรื อถ้าต้องการค้นหาตามชื+ อ ให้ใส่ เครื+ องหมาย * แล้วตามด้วยชื+ อของผูข้ าย
แล้วกด
เช่น *สมภาร แล้วจะมีรายการให้เลือกดังรู ป

1. เลือกรายการที+ตอ้ งการ

2. คลิกที+ ตกลง เพื+อยืนยันการเลือก

รู ปที+ 6 ฟอร์ มรายการเลือกชื+อผูข้ าย

1. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน (1-3)

1
3

2

2. คลิกที+ ตกลงเพื+อยืนยันการเลือก

รู ปที+ 7 ฟอร์ มบันทึกการซื& อจ้าง
- การเพิ+มรายการ วัสดุและครุ ภณั ฑ์ (ในกรณี ที+เคยกรอกข้อมูลมาแล้ว)

1. พิมพ์รหัสวัสดุและคุรุภณ
ั ฑ์
12 หลัก แล้วคลิกที+ ปุ่ ม

รู ปที+ 8 ฟอร์ มการบันทึกรายการซื& อ/จ้าง วัสดุ คุรุภณั ฑ์
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1. คลิกเพื+อเลือกรายการที+ตอ้ งการ

2. คลิกที+ ปุ่ ม ตกลง เพื+อยืนยันการเลือก

รู ปที+ 9 ฟอร์ มรายการวัสดุ และ คุรุภณั ฑ์

1. คลิกที+ ปุ่ ม ตกลง เพื+อยืนยัน

รู ปที+ 10 ฟอร์ มการยืนยันการซื& อ/จ้าง วัสดุ คุรุภณั ฑ์
* ตรวจสอบความถูกต้องให้เรี ยบร้อย ถ้าไม่ถูกต้องให้ทาํ การแก้ไขให้ถูกต้อง

1. คลิกที+ ปุ่ ม บันทึก/พิมพ์
เพื+อบันทึกข้อมูล พร้อมพิมพ์
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รู ปที+ 11 ฟอร์ มการบันทึก หนังสื ออนุ ญาตซื& อจ้าง แบบ PS1

1. คลิกที+ วงกลมสี แดง เพื+อพิมพ์เอกสาร

รู ปที+ 12 รายงานอนุ ญาตซื& อ/จ้าง

* หมายเหตุ ในกรณี ที+ซ&ื อ/จ้าง เกิน 5,000 บาท ใน 1ครั&ง
1. คลิกที+ บันทึก/พิมพ์

รู ปที+ 13 ฟอร์ มการบันทึก หนังสื ออนุ ญาตซื& อจ้าง แบบ PS1
1. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน(1-3)
1

2

2. คลิกที+ ตกลง เพื+อบันทึก
3

รู ปที+ 14 ฟอร์ มกําหนดข้อมูลใบสั+งซื& อ/จ้าง

6

1. คลิกที+ วงกลมสี แดง เพื+อพิมพ์เอกสาร

รู ปที+ 15 รายงานใบสั+งซื& อ
1.2 การค้ นหารายการซือ/จ้ าง

1. คลิกที+ ค้นหา เพื+อค้นหารายการซื&อ/จ้าง

รู ปที+ 16 ฟอร์ มการบันทึก หนังสื ออนุ ญาตซื& อจ้าง แบบ PS1

1. เลือกรายการซื&อ/จ้างที+ตอ้ งการ

2. คลิกที+ ตกลงเพื+อยืนยัน

รู ปที+ 17 ฟอร์ มรายการซื& อ/จ้าง
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รู ปที+ 18 ฟอร์ มการบันทึก หนังสื ออนุ ญาตซื& อจ้าง แบบ PS1
1.3 การทําใบขออนุมัติเบิกเงิน จากการซือจ้ าง (ในข้ อ 1.1)
มี 4 แบบ คือ
1.3.1ใบ กง.1 (จากการซื& อจ้าง)
1.3.2 ใบกง.2 (เบิกค่าตอบแทน/ค่าใช้สอย)
1.3.3 ใบกง.3 (เบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ)
1.3.4 ใบกง.6
1.3.1 ใบกง.1 (จากการซือจ้ าง)

1. คลิกที+ บันทึกใบขอเบิก แล้วเลือก
รายการ ใบ กง.1 (จากการซื&อ/จ้าง)

2. คลิกที+ ค้นหา เพื+อค้นหา
รายการซื&อ/จ้าง

รู ปที+ 19 ฟอร์ มการบันทึกขอเบิกเงิน (แบบ กง.1)
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1. เลือกรายการซื&อ/จ้าง
ที+ตอ้ งการ

2. คลิกที+ตกลง เพื+อยืนยัน

รู ปที+ 20 ฟอร์ มรายการซื& อ/จ้าง

1. คลิกที+ พิมพ์ใบ กง.1

รู ปที+ 21 ฟอร์ มการบันทึกขอเบิกเงิน (แบบ กง.1)

1. คลิกที+ วงกลมสี แดง เพื+อพิมพ์เอกสาร

รู ปที+ 22 รายงานใบสั+งซื& อ
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1. คลิกที+ พิมพ์ใบซื&อ/จ้าง เพื+อออกรายงาน

รู ปที+ 23 ฟอร์ มการบันทึกขอเบิกเงิน (แบบ กง.1)

1. คลิกที+ วงกลมสี แดง เพื+อพิมพ์เอกสาร

รู ปที+ 24 รายงานใบสั+งซื& อ

1. คลิกที+ พิมพ์ใบตรวจรับ เพื+อออกรายงาน

รู ปที+ 25 ฟอร์ มการบันทึกขอเบิกเงิน (แบบ กง.1)

10

1. คลิกที+ วงกลมสี แดง เพื+อพิมพ์เอกสาร

รู ปที+ 26 รายงานใบตรวจรับวัสดุ

2. การเบิกเงินค่ าตอบแทน ค่ าใช้ สอย
2.1 ใบกง. 2 (เบิกค่าตอบแทน/ค่าใช้สอย)

1. คลิกที+ บันทึกใบเบิกขอเบิก เลือกรายการ
ใบ กง.2 (เบิกค่าตอบแทน/ค่าใช้สอย)
2. พิมพ์รหัสกิจกรรม 12 หลัก แล้วคลิกที+
1
2
3

4

3. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน (1-5)

5

4. คลิกที+ เพิ+มรายการ เบิกเงินค่าตอบแทน/ค่าใช้สอย

รู ปที+ 27 ฟอร์ มการบันทึก ใบขอเบิกเงิน แบบ กง.2
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* การเพิ+มรายการ เบิกค่าตอบแทน/ค่าใช้สอย (ในรู ปที+ 27 ข้อที+ 2.)
- การเพิ+มรายการ วัสดุและครุ ภณั ฑ์ (ในกรณี ที+กรอกข้อมูลใหม่)
1
2

1. พิมพ์รายการ กิจกรรม ที+ตอ้ งการ

3

รู ปที+ 28 ฟอร์ มการกรอกข้อมูลการซื& อจ้าง วัสดุ ครุ ภณั ฑ์
1

ให้พิมพ์รหัสหน่วยนับ หรื อถ้าต้องการค้นหาตามชื+อ ให้ใส่ เครื+ องหมาย * แล้วตามด้วยชื+อของหน่วยนับ
แล้วกด
เช่น *ชัว+ โมง แล้วจะมีรายการให้เลือกดังรู ป

1. เลือกรายการที+ตอ้ งการ

2. คลิกที+ ตกลง เพื+อยืนยันการเลือก

รู ปที+ 29 ฟอร์ มรายการเลือกหน่วยนับ
2
1

ให้พิมพ์รหัส GPSC หรื อถ้าต้องการค้นหาตามชื+ อ ให้ใส่ เครื+ องหมาย * แล้วตามด้วยชื+ อของ GPSC
แล้วกด
เช่น *พัฒนา แล้วจะมีรายการให้เลือกดังรู ป
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1. เลือกรายการที+ตอ้ งการ

2. คลิกที+ ตกลง เพื+อยืนยันการเลือก

รู ปที+ 30 ฟอร์ มรายการเลือก GPSC
3
1

ให้พิมพ์รหัส ผูข้ าย หรื อถ้าต้องการค้นหาตามชื+ อ ให้ใส่ เครื+ องหมาย * แล้วตามด้วยชื+ อของผูข้ าย
แล้วกด
เช่น *มหาวิทยาลัย แล้วจะมีรายการให้เลือกดังรู ป

1. เลือกรายการที+ตอ้ งการ
2. คลิกที+ ตกลง เพื+อยืนยันการเลือก

รู ปที+ 31 ฟอร์ มรายการข้อมูลสถานที+

1. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน (1-5)
2. คลิกที+ ตกลงเพื+อยืนยัน
1

2
3

5

4

รู ปที+ 32 ฟอร์ มบันทึกการเบิกเงิน
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- การเพิ+มรายการ วัสดุและครุ ภณั ฑ์ (ในกรณี ที+เคยกรอกข้อมูลมาแล้ว)

1. พิมพ์รหัสกิจกรรม12 หลัก
แล้วคลิกที+ ปุ่ ม

รู ปที+ 33 ฟอร์ มบันทึกการเบิกเงิน

1. คลิกเลือกรายการค่าตอบแทน/
ค่าใช้สอย ที+ตอ้ งการ

2. คลิกที+ตกลง เพื+อยืนยัน

รู ปที+ 34 ฟอร์ มรายการเบิกค่าตอบแทน/ค่าใช้สอย

1. คลิกที+ ตกลง เพื+อบันทึกรายการเบิกเงิน

รู ปที+ 35 ฟอร์ มบันทึกการเบิกเงิน
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1. คลิกที+ บันทึก/พิมพ์ เพื+อ
บันทึกการเงิน พร้อมพิมพ์

รู ปที+ 36 ฟอร์ มบันทึกการเบิกเงิน

1. คลิกที+ วงกลมสี แดง
เพื+อพิมพ์เอกสาร

รู ปที+ 37 รายงานใบขออนุมตั ิเบิกเงิน

3. การขอเบิกเงินค้ าใช้ สอยในการไปราชการ
3.1 บันทึกไปขอเบิกเงิน ใบ กง.3 (เบิกค่ าใช้ จ่ายไปราชการ)

1. คลิกที+ ใบกง.3
(เบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ)
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2. พิมพ์รหัสกิจกรรม 12 หลัก
แล้วคลิกที+ ปุ่ ม
1
2

3. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน (1-9)
3

4. คลิกที+ บันทึก/พิมพ์
เพื+อบันทึก พร้อมพิมพ์

4

5

6

7

8

9

รู ปที+ 38 ฟอร์ มการบันทึก ใบขอเบิกเงิน แบบกง.3

1. คลิกที+ วงกลมสี แดง
เพื+อพิมพ์เอกสาร

รู ปที+ 39 รายงาน ใบขออนุมตั ิเบิกเงินค่าใช้สอยการไปราชการ
3.2 การค้ นหารายการเบิกเงินค่ าใช้ สอยไปราชการ

1. คลิกที+ ค้นหา เพื+อค้นหา
รายการเบิกเงินค่าใช้สอย

รู ปที+ 40 ฟอร์ มการบันทึก ใบขอเบิกเงิน แบบกง.3
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1. คลิกที+ รายการเบิกเงิน
ค่าใช้สอยที+ตอ้ งการ

2. คลิกที+ ตกลง เพื+อยืนยัน

รู ปที+ 41 ฟอร์ มรายการเบิกเงินค่าใช้สอย

1. คลิกที+ บันทึก/พิมพ์
เพื+อบันทึกข้อมูล พร้อมพิมพ์

รู ปที+ 42 ฟอร์ มการบันทึก ใบเบิกเงิน แบบ กง.3

1. คลิกที+ วงกลมสี แดง
เพื+อพิมพ์เอกสาร

รู ปที+ 43 รายงานใบขออนุญาตเบิกเงินค่าใช้สอยไปราชการ
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4. การบันทึกประวัติผู้ขาย
1. คลิกที+ บันทึกข้อมูลผูข้ าย
แล้วเลือก บันทึกประวัติผขู ้ าย
2. พิมพ์รหัสผูข้ าย
- บุคคลธรรมดา ใช้เลขบัตรประชาชนชน13หลัก
- นิติบุคคล ใช้เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี 10 หลัก

ในกรณี เพิ+มใหม่

1
2
3

3. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน (1-3)
4. คลิกที+ เพิ+มบัญชีธนาคาร

รู ปที+ 44 ฟอร์ มการบันทึกข้อมูลผูข้ าย
1

2

1. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน (1-2)

2. พิมพ์ * ตามด้วยชื+อธนาคาร แล้วคลิก
รู ปที+ 45 ฟอร์ มการบันทึกเลขที+บญั ชีธนาคาร

1. คลิก รายการชื+อธนาคาร ที+ตอ้ งการ

2. คลิก ตกลง เพื+อยืนยัน

รู ปที+ 46 ฟอร์ มรายการข้อมูลรายชื+อธนาคาร
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1. คลิก ตกลง เพื+อบันทึกบัญชีธนาคาร

รู ปที+ 47 ฟอร์ มการบันทึกเลขที+บญั ชีธนาคาร
ในกรณี ที+ผขู ้ ายมีอยูแ่ ล้ว

1. พิมพ์ รหัสของผูข้ ายที+ตอ้ งการ
หรื อพิมพ์ * ตามด้วยชื+อผูข้ าย แล้วคลิก

รู ปที+ 48 ฟอร์ มการบันทึกข้อมูลผูข้ าย

1. คลิกข้อมูลผูข้ ายที+ตอ้ งการ

2. คลิก ตกลง เพื+อยืนยัน

รู ปที+ 49 ฟอร์ มรายการข้อมูลผูข้ าย

19

5. การทําใบ PO Excel Loader ในระบบ GFMIS (สํ าหรับ กรณีทเีG ป็ นงบประมาณแผ่ นดิน)

1. คลิกที+ ทําใบสัง+ ซื&อจ้าง (บส.10)
เลือกรายการ ใบสัง+ ซื&อจ้าง GFMIS (บส.01)

1. คลิก ค้นหาใบสัง+ ซื&อ/จ้าง

รู ปที+ 50 ฟอร์ มการบันทึกรายการทําใบ สั+งซื& อ/จ้าง ในระบบ GFMIS (บส.01)

1. คลิก รายการ ใบสัง+ ซื&อ/จ้าง ที+ตอ้ งการ

2. คลิก ตกลง เพื+อยืนยัน

รู ปที+ 51 ฟอร์ มรายการ ใบสั+งซื& อ

2. พิมพ์รหัส
กิจกรรม 12
หลัก แล้วคลิก

20

ที+ ปุ่ ม

1. คลิกที+ บันทึก/พิมพ์
เพื+อบันทึกข้อมูล พร้อมพิมพ์

รู ปที+ 52 ฟอร์ มการบันทึกรายการทําใบ สั+งซื& อ/จ้าง ในระบบ GFMIS (บส.01)

1. คลิกที+ วงกลมสี แดงเพื+อพิมพ์เอกสาร

รู ปที+ 53 รายงานใบสั+งซื& อ/จ้าง/เช่า

