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บทที่ 1 
บทนํา 

 

ตามที่รัฐบาลกําหนดให้หน่วยงานภาครัฐปฏิบัติงานด้านงบประมาณ การเงินบัญชีและพัสดุ 
ในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal Management 
Information System : GFMIS) ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ประกอบด้วย ระบบบริหารงบประมาณ 
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระบบเบิกจ่าย ระบบรับและนําส่งเงิน ระบบบัญชีแยกประเภท และระบบสินทรัพย์ถาวร  
โดยกําหนดการบันทึกรายการเข้าสู่ระบบสําหรับส่วนราชการระดับกรม และส่วนราชการที่มีขนาดใหญ่ที่ต้ังอยู่
ในส่วนภูมิภาค ให้บันทึกรายการ ผ่านเครื่อง GFMIS Terminal ซึ่งจะบันทึกรายการต่างๆ ได้ครอบคลุมกับ
กระบวนงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ สําหรับหน่วยเบิกจ่ายที่ไม่ได้รับการจัดเครื่อง GFMIS Terminal ให้บันทึก
รายการเข้าสู่ระบบผ่านเครือข่าย Internet หรือ Intranet ด้วย GFMIS Web Online 

โดยการปฏิบัติงานในระบบได้มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบ GFMIS ให้มีประสิทธิภาพ และ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบได้ จึงมีการพัฒนารายงานในระบบ อย่างต่อเนื่อง ทําให้ใน
ระบบมีรายงานอยู่เป็นจํานวนมาก บางรายงานก็ไม่ได้มีการใช้งาน บางรายงานแสดงผลไม่ถูกต้องกับการปรับ
ประบวนการบันทึกรายการในระบบ กรมบัญชีกลางจึงได้จัดทําแบบสํารวจการใช้รายงานในระบบปฏิบัติการ 
(Operation Report) เพื่อสํารวจความต้องการในการใช้รายงานสําหรับผู้ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS แยกตาม
ระบบงาน ซึ่งผลจากการตอบแบบสํารวจฯ ดังกล่าว พบว่า บางระบบงานมีจํานวนรายงานมากเกินไป บาง
รายงานไม่มีผู้ใช้งาน ทั้งนี้ ก็มีข้อเสนอแนะจากผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับความต้องการรายงานเพิ่มเติม ทั้งที่มีรายงาน
ดังกล่าวในระบบเรียบร้อยแล้ว  

 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ทราบถึงวัตถุประสงค์และประโยชน์ของรายงานระบบ

งบประมาณ ตรวจสอบสถานะและการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการผ่านรายงานระบบงบประมาณได้
อย่างถูกต้อง  

2. เพื่อให้ส่วนราชการมีคู่มือการเรียกรายงานระบบงบประมาณ  สําหรับใช้ในการตรวจสอบ       
การปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการใช้เป็นคู่มือในการเรียกรายงาน ในการตรวจสอบผลการ

ปฏิบัติงานในระบบ  GFMIS ได้อย่างถูกต้อง ตรงตามวัตถุประสงค์ 
 2. เพื่อให้ผู้ตรวจสอบการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ใช้เป็นแนวทางกําหนดแนวทางการ

ตรวจสอบงบประมาณ การใช้เงินงบประมาณของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ขอบเขตและข้อจํากัด 
รายงานระบบงบประมาณ จัดทําขึ้นโดยพิจารณาจากความถูกต้องและเหมาะสมกับการ

เรียกรายงาน เนื่องจากมีการพัฒนารายงานเพื่อตอบสนองการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ให้เหมาะสมกับ
การพัฒนาระบบตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา ทําให้ระบบงบประมาณมีจํานวนคําสั่งงานที่ใช้
ในการเรียกรายงานเป็นจํานวนมาก และจําแนกการใช้งานออกเป็นรายงานของกรมบัญชีกลางในฐานะ
หน่วยงานกลาง คําสั่งงานจะขึ้นด้วย ZFMC รายงานของสํานักงบประมาณในฐานะหน่วยงานกลาง คําสั่งงาน
ขึ้นต้นด้วย ZFMB และรายงานของส่วนราชการ คําสั่งงานขึ้นต้นด้วย ZFMA   

คู่มือเล่มนี้จัดทําขึ้นเฉพาะคําสั่งงานที่ใช้ในการเรียกรายงานของส่วนราชการเท่านั้น และเป็น
รายงานที่ส่วนราชการใช้เป็นประจํา ตามกระบวนการปฏิบัติงานในระบบ ประกอบด้วย เงินงบประมาณปกติ 
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี และงบประมาณเบิกแทนกัน  
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บทที่ 2 
ภาพรวม 

 
 เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีมีผลบังคับใช้  สํานักงบประมาณจะทําการ 
โอนจัดสรรเงินประจํางวด ตามรหัสงบประมาณ และงบรายจ่าย แต่ละรายการ ให้กับส่วนราชการ (ต้นสังกัด) ระดับกรม 
ในระบบ GFMIS หลังจากนั้นหน่วยงานต้นสังกัดจะดําเนินการจัดสรรเงินประจํางวดไปยังหน่วยรับงบประมาณ
ซึ่งเป็นหน่วยเบิกจ่ายในระบบ GFMIS ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ด้วยคําสั่งงาน ZFMBB_TRN 
ด้วยประเภทเอกสาร GEN หรือ COM เพื่อให้หน่วยเบิกจ่ายมียอดเงินงบประมาณตั้งต้นสําหรับการบันทึก
รายการก่อหนี้ผูกพัน (สร้าง PO) และเบิกจ่ายเงินจากระบบ GFMIS ได้ ซึ่งการบันทึกรายการต่าง ๆ ในระบบ 
จะเป็นไปตามขั้นตอนที่กําหนดในแต่ละเรื่อง แต่ละระบบงาน โดยผู้ปฏิบัติงานสามารถตรวจสอบผลการบันทึก
รายการเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณได้จากรายงาน ต้ังแต่ บทที่ 3 – 11  

 เมื่อใกล้สิ้นปีงบประมาณ หากหน่วยเบิกจ่ายมีการก่อหนี้ผูกพันต้ังแต่ 50,000 บาทข้ึนไป และ
รายการดังกล่าวได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดทําใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ หรือเป็นรายการที่หน่วยงานก่อหนี้
ผูกพันไม่ทัน แต่หน่วยเบิกจ่ายยังมีความประสงค์ที่จะเบิกจ่ายเงินดังกล่าวในปีงบประมาณถัดไป ก็จะต้อง
ดําเนินการตามกระบวนงานการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMIS  
ตามวิธีการที่กําหนด เพื่อขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินดังกล่าวออกไปอีก 6 เดือน แยกตามรอบที่ปฏิบัติงาน คือ 
รอบ 30 กันยายน และรอบ 31 มีนาคม ซึ่งหน่วยสามารถตรวจสอบผลการปฏิบัติงานในระบบได้จากรายงาน 
ต้ังแต่ บทที่ 12 – 21 

 สําหรับกรณีส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณจากสํานักงบประมาณแต่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้เอง ซึ่งในระบบเรียกว่า หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ ต้องให้ส่วนราชการอื่นดําเนินการแทน 
ในระบบเรียกหน่วยงานผู้รับโอน ก็จะต้องดําเนินการตามกระบวนงานงบประมาณเบิกแทนกัน เพื่อตัดเงิน
งบประมาณจากหน่วยงานเจ้าของงบประมาณไปให้หน่วยดําเนินการ (หน่วยงานผู้ เบิกแทน) โดยมี
กรมบัญชีกลางทําให้หน้าที่โอนงบประมาณจากหน่วยงานเจ้าของงบประมาณไปให้หน่วยงานผู้เบิกแทน รวมถึง 
การโอนเงินงบประมาณจากหน่วยงานผู้เบิกแทนกลับคืนหน่วยงานเจ้าของประมาณ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
หรือภารกิจแล้ว และมีเงินเหลือ หน่วยงานเจ้าของงบประมาณและหน่วยงานผู้เบิกแทนก็สามารถตรวจสอบผล 
การบันทึกรายการได้จากรายงาน ต้ังแต่ บทที่ 22 – 24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่ 2 ภาพรวม หน้า 2 - 2 
 

  ข้อมูล/รหัส ทีส่ําคัญที่แสดงในรายงาน ประกอบด้วย 
  1. รหัสหน่วยงานระดับกรม จํานวน 4 หลกั 
  2. รหัสแหล่งของเงินจํานวน 7 หลัก   
 YY11XXX หมายถึง งบส่วนราชการ 
 YY10XXX หมายถึง งบกลาง 
 YY41XXX หมายถึง เงินกู้ 
 YY43XXX หมายถึง เงินกู้ (DPL) 

โดย  YY     คอื 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 
        XXX   คือ งบรายจ่าย 
  100 คือ งบบุคลากร 
 110 คือ งบบุคลากร - เงินเดือน 
 120 คือ งบบุคลากร - ค่าจ้างประจํา 
 130 คือ งบบุคลากร - ค่าใชจ้่ายช่ัวคราว 
 140 คือ งบบุคลากร - ค่าจ้างลูกจ้างสัญญาจ้าง 
 150 คือ งบบุคลากร - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 
     200 คือ งบดําเนินงาน  
 210 คือ งบดําเนินงาน - ค่าตอบแทน 
 220 คือ งบดําเนินงาน - ค่าใช้สอย 
 230 คือ งบดําเนินงาน - ค่าวัสดุ 
 240 คือ งบดําเนินงาน - ค่าสาธารณูปโภค 
     310 คือ งบลงทุน รายการครุภัณฑ์ 
     320  คือ งบลงทุน รายการที่ดิน สิง่ก่อสร้าง 
     410  คือ งบอุดหนุนทั่วไป 
     420  คือ งบอุดหนุนเฉพาะกิจ 
     500  คือ งบรายจ่ายอ่ืน 

  3. รหัสงบประมาณจํานวน 16 หลัก ประกอบด้วย MMAAABPOPPXXXXXX 
 MMAAA หมายถึง รหัสหน่วยงาน จํานวน 5 หลัก  
   MM   คือ รหสักระทรวง  
  AAA  คือ ลําดับหน่วยงานในกระทรวง   
  กรณีงบกลาง MMAAA คือ 90909 
 BPOPP  หมายถึง รหัสรายการงบประมาณ จํานวน 5 หลัก  
    O คือ ค่าคงที่ ระบบแสดงเป็นเลข 0 หรือ 7 สําหรับปีงบประมาณ 

  ที่ใช้งบพลางก่อน (เพื่อใช้แยกรายการที่เป็นเงินงบประมาณ 
  พลางก่อนกับรายการที่เป็นเงนิงบประมาณปกติ) 

 
 
 
 



 

บทที่ 2 ภาพรวม หน้า 2 - 3 
 

 XXXXXX   คือ รหัสรายการที่สมัพันธ์กับแหล่งของเงิน ดังนี้ 
 0000000   สมัพันธ์กับงบบุคลากร และงบดาํเนินงาน 
 11XXXX    สัมพันธ์กับงบลงทุน รายการครุภัณฑ์ ทีม่ีมลูค่าตํ่ากว่า 1 ล้านบาท 
 12XXXX    สัมพันธ์กับงบลงทุน รายการครุภัณฑ์ ทีม่ีมลูค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 1 ลา้นบาท 
 41XXXX    สัมพันธ์กับงบลงทุน รายการอาคาร/สิ่งก่อสร้างที่มีมูลคา่ตํ่ากว่า 10 ล้านบาท 
 42XXXX   สัมพันธ์กับงบลงทุน รายการอาคาร/สิ่งก่อสร้างที่มีมูลคา่มากกว่าหรือเท่ากับ 
  10 ล้านบาทขึน้ไป 
 5XXXXX   สัมพันธ์กับงบอุดหนุนทั่วไป 
 6XXXXX   สัมพันธ์กับงบอุดหนุนเฉพาะกิจ 
 7XXXXX   สัมพันธ์กับงบรายจ่ายอ่ืน 

  4. รหัสกิจกรรมหลักจํานวน 5 หลัก คือ PXXXX  
 P คือ ค่าคงที่  
 XXXX คือ รหสัพ้ืนที ่
 กรณีที่สร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง หรือ เบิกจ่ายเงิน แสดงรหัสกิจกรรมหลัก จาํนวน 14 หลกั 

  5. รหัสหน่วยเบิกจ่าย/ศูนย์ต้นทุน จํานวน 10 หลัก 
 
 

 



 

บทที่ 3 รายงานสถานะ  การเบิกจ่ายงบประมาณตามค่ารหัสงบประมาณ หน้า 3 - 1 
 

บทที่ 3 
รายงานสถานะ  การเบิกจ่ายงบประมาณตามค่ารหัสงบประมาณ : ZFMA46 

   
  รายงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณตามค่ารหัสงบประมาณ เป็นรายงานที่ใช้ในการติดตาม
สถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณ แยกตามรหัสงบประมาณและแหล่งของเงินระดับกรม โดยระบบจะแสดงยอด
การใช้จ่ายเงินงบประมาณ และเงินงบประมาณคงเหลือ ณ ขณะที่เรียกรายงาน 

 
วิธีการเรียกรายงาน 

 เข้าเมนู SAP ส่วนเพิ่มเติม  ส่วนเพิ่มเติม - ระบบบริหารงบประมาณ  รายงาน  
รายงานงบประมาณสําหรับส่วนราชการ  รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ระดับกรม  
รายงานภาพรวมงบประมาณ/ติดตามสถานะการใช้จ่ายงบฯ ตามงาน/โครงการ ระดับกรม ZFMA46 –    
รายงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามค่ารหัสงบประมาณ  
ดับเบิลคลิกที ่                                                             หรือพิมพ์คําสั่งงาน ZFMA46 ตามภาพที่ 1 
แล้วกด Enter หรือ  เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ : เลือก” ตามภาพที่ 2 

ภาพที่ 1 
 



 

บทที่ 3 รายงานสถานะ  การเบิกจ่ายงบประมาณตามค่ารหัสงบประมาณ หน้า 3 - 2 
 

 
 

ภาพที่ 2 
 

หน้าจอ “รายงานสถานะ  การใช้จ่ายงบประมาณ : การเลือก” ระบุรายละเอียด ตามภาพที่ 3 หรือ 5 ดังนี้ 
 ค่าทีเ่ลือก 
 - ปีงบประมาณ ระบุปีงบประมาณ จํานวน 4 หลัก เป็นปี ค.ศ. 
  เช่น ปีงบประมาณ 2554 ระบุ 2011 
 - ถึงงวด ระบบแสดงงวด 16 ให้อัตโนมัติ 
  (ระบบจะดึงสถานภาพงบประมาณเป็นยอดสะสมถึงงวดที่ 16) 
 - ตัวบ่งชี้สถิติ ระบบแสดงค่า Y ให้อัตโนมัติ  
  ให้ลบค่า Y ออก (ไม่ต้องระบุค่าใดๆ) 
 กลุ่มการเลือก  
 - แหล่งของเงิน ระบุกลุ่มของแหล่งของเงิน ในรูปแบบ ZYY11 
  Z คือ ค่าคงที่  
  YY คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 
  11 คือ ชุดข้อมูลของเงินงบประมาณของส่วนราชการ 
  ตัวอย่างระบุ Z5411 หมายถึง ระบบจะเรียกข้อมูลทุกงบรายจ่าย 
  จากแหล่งของเงิน คือ 5411100 - 5411500 
 - หรือมูลค่า ระบุรหัสแหล่งของเงิน จํานวน 7 หลัก 
  (ไม่ต้องระบุหากระบุช่องแหลง่ของเงิน) 
  YY11100 หมายถึง งบบุคลากร  
  YY11200 หมายถึง งบดําเนินงาน 
  YY11310 หมายถึง งบลงทุน รายการครุภัณฑ์ 
  YY11320 หมายถึง งบลงทุน รายการที่ดิน สิ่งก่อสร้าง 
  YY11410 หมายถึง งบอุดหนุนทั่วไป 
  YY11420 หมายถึง งบอุดหนุนเฉพาะกิจ 
  YY11500 หมายถึง งบรายจ่ายอ่ืน 
  YY คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 
 
 



 

บทที่ 3 รายงานสถานะ  การเบิกจ่ายงบประมาณตามค่ารหัสงบประมาณ หน้า 3 - 3 
 

 - รหัสงบประมาณ ระบุกลุ่มของรหัสงบประมาณ ในรูปแบบ ZFCYYAAAAA 
  ZFC คือ ค่าคงที่ 
  YY คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ 
  AAAAA คือ รหัสหน่วยงาน จํานวน 5 หลกั 
  ตัวอย่างระบุ ZFC5403004 
 - หรือมูลค่า ระบุรหัสงบประมาณ จํานวน 16 หลัก  
  (ไม่ต้องระบุหากระบุช่องรหัสงบประมาณ) 
 

 
 

ภาพที่ 3 

กดปุ่ม  ระบบจะแสดงรายงานสถานะ การใช้จ่ายงบประมาณ ตามภาพที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพที่ 4 
 



 

บทที่ 3 รายงานสถานะ  การเบิกจ่ายงบประมาณตามค่ารหัสงบประมาณ หน้า 3 - 4 
 

 

ภาพที่ 5 

กดปุ่ม  ระบบจะแสดงรายงานสถานะ  การใช้จ่ายงบประมาณ ตามภาพที่ 6 
 

 

ภาพที่ 6 
 
 
 



 

บทที่ 3 รายงานสถานะ  การเบิกจ่ายงบประมาณตามค่ารหัสงบประมาณ หน้า 3 - 5 
 

คําอธิบาย “รายงานสถานะ  การใช้จา่ยงบประมาณ” ตามภาพที่ 6 ดังนี้ 
รายงาน 
 รายงานแสดงสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ (บรรทัดที่ 1) 
   แสดงสถานะการใช้จ่ายงบประมาณทั้งหมด  
 รายงานแสดงสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ (บรรทัดที่ 2) 
   แสดงสถานะการใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นงบลงทุน  
การเปลี่ยนแปลง : กิจกรรมหลัก 
 เป็นการเลือกระดับการแสดงข้อมูลตามรหัสกิจกรรมหลกัตามพ้ืนที่ที่เลือก โดยสามารถคลิกเลือกที่ปุ่ม 
 ตามภาพที่ 7 
 

 
ภาพที่ 7 

 
ส่วนหัวของรายงาน 
 ช่ือรายงาน  แสดงชื่อรายงานสถานะ  การใช้จ่ายงบประมาณ 
 หน้าที่    จาก  แสดงหน้าที่   จากจํานวนหน้ารายงานทั้งหมด 
 ประจําปีงบประมาณ  แสดงปีงบประมาณ จํานวน 4 หลัก เป็นปี ค.ศ. 
 สําหรับ  แสดงชื่อหน่วยงานระดับกรม 
 วันที่       แสดงวัน เดือน ปี ที่เรียกงาน 
 เวลา  แสดงเวลาที่แสดงผลรายงาน 
 ช่ือผู้ใช้   แสดงสิทธิบัตรของผู้ใช้งาน 

รายละเอียดของรายงาน   
 - การใช้จ่ายงบประมาณ แสดงรายละเอียดของงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร 
 - งบสุทธิ แสดงจํานวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในแต่ละรหสังบประมาณ 
  และแหล่งของเงิน โดยระบบเก็บค่าจากการบันทึกรายการด้วยคําสั่งงาน 

  ZFMBB_TRN ประเภทงบประมาณ GEN หรือ COM  
 - การสํารองเงิน แสดงจํานวนเงินที่มีการสํารองเงิน 
 - ใบสั่งซื้อ/สญัญา แสดงจํานวนเงินตามใบสั่งซื้อ/สัญญา  
 - เบิกจ่ายสะสม แสดงจํานวนเงินเบิกจ่ายสะสม 
 - งบคงเหลือ แสดงจํานวนเงินงบประมาณคงเหลือ  
  (งบสุทธิ-การสํารองเงิน-ใบสั่งซื้อ/สัญญา-เบิกจ่ายสะสม) 
 
 



 

บทที่ 3 รายงานสถานะ  การเบิกจ่ายงบประมาณตามค่ารหัสงบประมาณ หน้า 3 - 6 
 

กดปุ่ม   เพื่อปิดหน้าจอด้านซ้ายมือ จะแสดงตามภาพที่ 8 
 

  

ภาพที่ 8 

กดปุ่ม  เพื่อซอ่นบรรทัดรายการ 
 กดปุ่ม  เพื่อแสดงบรรทัดรายการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่ 3 รายงานสถานะ  การเบิกจ่ายงบประมาณตามค่ารหัสงบประมาณ หน้า 3 - 7 
 

ภาพแสดงรายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณทั้งหมด   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 9 

คําอธบิายภาพที่ 9 
- 5 ดาว เป็นสถานภาพของงบประมาณรวมที่ระดับแผนงาน/โครงการ ที่รหัสงบประมาณ 10 หลัก 
- 4 ดาว เป็นสถานภาพของงบประมาณรวม ระบุเป็นงบรายจ่ายไม่รวมงบลงทุน หรือระบุเป็นงบลงทุน 
- 3 ดาว เป็นสถานภาพของงบประมาณรวมที่ระดับรายการ ตามรหัสงบประมาณ 16 หลัก 
- 2 หรือ 1 ดาว เป็นสถานภาพของงบประมาณรวม ภายใต้แหล่งของเงินของรหัสงบประมาณนั้นๆ 
- ไม่มีดาว เป็นสถานภาพของงบประมาณตามแหล่งของเงินภายใต้งบรายจ่ายของรหัสงบประมาณนั้นๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่ 3 รายงานสถานะ  การเบิกจ่ายงบประมาณตามค่ารหัสงบประมาณ หน้า 3 - 8 
 

ภาพแสดงรายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณทีเ่ปน็งบลงทนุ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 10 

คําอธบิายภาพที่ 10 
- 5 ดาว เป็นสถานภาพของงบประมาณรวมที่ระดับแผนงาน/โครงการ ที่รหัสงบประมาณ 10 หลัก 
- 4 ดาว เป็นสถานภาพของงบประมาณที่ระบุเป็นงบลงทุน 
- 3 ดาว เป็นสถานภาพของงบประมาณงบลงทุนที่ระดับรหัสแม ่
- 2 ดาว เป็นสถานภาพของงบประมาณงบลงทุนที่ระดับรายการ (รหัสลกู) 
- 1 ดาว เป็นสถานภาพของงบประมาณภายใต้งบรายจ่ายงบลงทุน 
- ไม่มีดาว เป็นสถานภาพของงบประมาณตามแหล่งของเงินที่เป็นงบลงทนุ 

 



 

บทที่ 4 รายงานสถานะ  การเบิกจ่าย (ตามงวด) ตามค่ารหัสงบประมาณ หน้า 4 - 1 
 

บทที่ 4 
รายงานสถานะ  การเบิกจ่าย (ตามงวด) ตามค่ารหสังบประมาณ : ZFMA48 

   
  รายงานสถานะ  การเบิกจ่าย (ตามงวด) ค่ารหัสงบประมาณ เป็นรายงานที่ใช้ในการติดตาม
สถานะ  การใช้จ่ายเงินงบประมาณ แยกตามรหัสงบประมาณและแหล่งของเงิน ระดับกรม โดยระบบจะแสดง
ยอดการใช้จ่ายงบประมาณตามงวดที่ระบุ 
 
วิธีการเรียกรายงาน 

  เข้าเมนู SAP ส่วนเพิ่มเติม  ส่วนเพิ่มเติม - ระบบบริหารงบประมาณ  รายงาน  
รายงานงบประมาณสําหรับส่วนราชการ  รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ระดับกรม     
รายงานภาพรวมงบประมาณ/ติดตามสถานะการใช้จ่ายงบฯ ตามงาน/โครงการ ระดับกรม ZFMA48 – 
รายงานสถานะ  การเบิกจ่ายงบประมาณ (ตามงวด) ตามค่ารหัสงบประมาณ 
ดับเบิลคลิกที ่                                                             หรือพิมพ์คําสั่งงาน ZFMA48 ตามภาพที่ 1 
แล้วกด Enter หรือ  เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “: การเลือก” ตามภาพที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 



 

บทที่ 4 รายงานสถานะ  การเบิกจ่าย (ตามงวด) ตามค่ารหัสงบประมาณ หน้า 4 - 2 
 

 
 

ภาพที่ 2 
 

หน้าจอ “: การเลือก” ระบุรายละเอียด ตามภาพที่ 3 หรือ 5 ดังนี้ 
 ค่าทีเ่ลือก 
 - ปีงบประมาณ ระบุปีงบประมาณ จํานวน 4 หลัก เป็นปี ค.ศ. 
  เช่น ปีงบประมาณ 2554 ระบุ 2011 
 - จากงวด ระบบแสดงงวด 1 ให้อัตโนมัติ 
  สามารถระบุงวดที่ต้องการดูข้อมูล 
 - ถึงงวด ระบบแสดงงวด 16 ให้อัตโนมัติ 
  สามารถระบุงวดที่ต้องการดูข้อมูล 
 - ตัวบ่งชี้สถิติ ระบบแสดงค่า Y ให้อัตโนมัติ  
  ให้ลบค่า Y ออก (ไม่ต้องระบุค่าใดๆ) 
 กลุ่มการเลือก  
 - แหล่งของเงิน ระบุกลุ่มของแหล่งของเงิน ในรูปแบบ ZYY11 
  Z คือ ค่าคงที่  
  YY คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 
  11 คือ ชุดข้อมูลของเงินงบประมาณของส่วนราชการ 
  ตัวอย่างระบุ Z5411 หมายถึง ระบบจะเรียกข้อมูลทุกงบรายจ่าย 
  จากแหล่งของเงิน คือ 5411100 - 5411500 
 - หรือมลูค่า ระบุรหัสแหล่งของเงิน จํานวน 7 หลัก 
  (ไม่ต้องระบุหากระบุช่องแหล่งของเงิน) 
  YY11100 หมายถึง งบบุคลากร 
  YY11200 หมายถึง งบดําเนินงาน 
  YY11310 หมายถึง งบลงทุน รายการครุภัณฑ์ 
  YY11320 หมายถึง งบลงทุน รายการที่ดิน สิ่งก่อสร้าง 
  YY11410 หมายถึง งบอุดหนุนทั่วไป 
  YY11420 หมายถึง งบอุดหนุนเฉพาะกิจ 
  YY11500 หมายถึง งบรายจ่ายอ่ืน 
  YY คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 



 

บทที่ 4 รายงานสถานะ  การเบิกจ่าย (ตามงวด) ตามค่ารหัสงบประมาณ หน้า 4 - 3 
 

 - รหัสงบประมาณ ระบุกลุ่มของรหัสงบประมาณ ในรูปแบบ ZFCYYAAAAA 
  ZFC คือ ค่าคงที่ 
  YY คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ 
  AAAAA คือ รหัสหน่วยงาน จํานวน 5 หลกั 
  ตัวอย่างระบุ ZFC5403004 
 - หรือมูลค่า ระบุรหัสงบประมาณ จํานวน 16 หลัก  
  (ไม่ต้องระบุหากระบุช่องรหัสงบประมาณ) 
 

 

 
 

ภาพที่ 3 

กดปุ่ม  ระบบจะแสดงรายงานสถานะ การใช้จ่ายงบประมาณ ตามภาพที่ 4 
 

 
 

ภาพที่ 4 
 



 

บทที่ 4 รายงานสถานะ  การเบิกจ่าย (ตามงวด) ตามค่ารหัสงบประมาณ หน้า 4 - 4 
 

 

ภาพที่ 5 

กดปุ่ม  ระบบจะแสดงรายงานสถานะ  การใช้จ่ายงบประมาณ ตามภาพที่ 6 

 

ภาพที่ 6 
 
 



 

บทที่ 4 รายงานสถานะ  การเบิกจ่าย (ตามงวด) ตามค่ารหัสงบประมาณ หน้า 4 - 5 
 

คําอธิบาย “รายงานสถานะ  การใช้จา่ยงบประมาณ” ตามภาพที่ 6 ดังนี้ 
รายงาน 
 รายงานแสดงสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ (บรรทัดที่ 1) 
   แสดงสถานะการใช้จ่ายงบประมาณทั้งหมด  
 รายงานแสดงสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ (บรรทัดที่ 2) 
   แสดงสถานะการใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นงบลงทุน  
การเปลี่ยนแปลง : กิจกรรมหลัก 
 เป็นการเลือกระดับการแสดงข้อมูลตามรหัสกิจกรรมหลกัตามพ้ืนที่ที่เลือก โดยสามารถคลิกเลือกที่ปุ่ม 

 เป็นการเลือกระดับการแสดงข้อมูลตามรหัสกิจกรรมหลกัตามพ้ืนที่ที่เลือก โดยสามารถคลิกเลือกที่ปุ่ม 
 ตามภาพที่ 7 
 

 
ภาพที่ 7 

 

ส่วนหัวของรายงาน 
 ช่ือรายงาน  แสดงชื่อรายงานสถานะ  การใช้จ่ายงบประมาณ 
 หน้าที่    จาก  แสดงหน้าที่   จากจํานวนหน้ารายงานทั้งหมด 
 ประจําปีงบประมาณ  แสดงปีงบประมาณ จํานวน 4 หลัก เป็นปี ค.ศ. 
 สําหรับ  แสดงชื่อหน่วยงานระดับกรม 
 วันที่       แสดงวัน เดือน ปี ที่เรียกงาน 
 เวลา  แสดงเวลาที่แสดงผลรายงาน 
 ช่ือผู้ใช้  แสดงสิทธิบัตรของผู้ใช้งาน 
รายละเอียดของรายงาน   
   การใช้จ่ายงบประมาณ แสดงรายละเอียดของงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร 

  งบสุทธิ แสดงจํานวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในแต่ละ 
 รหัสงบประมาณ และแหล่งของเงิน โดยระบบจะเก็บค่าจากการ 
 บันทึกรายการด้วยคําสั่งงาน ZFMBB_TRN ประเภทงบประมาณ  
 GEN หรือ COM 

   การสํารองเงิน แสดงจํานวนเงินที่มีการสํารองเงินตามงวดที่ระบุ 
   ใบสั่งซื้อ/สญัญา แสดงจํานวนเงินตามใบสั่งซื้อ/สัญญาตามงวดที่ระบุ 

   เบิกจ่าย แสดงจํานวนเงินที่เบิกจ่ายตามงวดที่ระบุ 
   รวมในงวด แสดงจํานวนเงินงบประมาณที่ใช้จ่าย 
  (รวมจํานวนเงินการสํารองเงิน+ใบสั่งซื้อ/สญัญา+เบิกจ่าย)  
 



 

บทที่ 4 รายงานสถานะ  การเบิกจ่าย (ตามงวด) ตามค่ารหัสงบประมาณ หน้า 4 - 6 
 

กดปุ่ม         เพื่อปิดหน้าจอด้านซ้ายมือ จะแสดงตามภาพที่ 8 
 

 

ภาพที่ 8 
 
 กดปุ่ม         เพื่อซ่อนบรรทดัรายการ 

กดปุ่ม         เพื่อแสดงบรรทัดรายการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่ 4 รายงานสถานะ  การเบิกจ่าย (ตามงวด) ตามค่ารหัสงบประมาณ หน้า 4 - 7 
 

ภาพแสดงรายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณทั้งหมด   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 9 

คําอธบิายภาพที่ 9 
- 5 ดาว เป็นสถานภาพของงบประมาณรวมที่ระดับแผนงาน/โครงการ ที่รหัสงบประมาณ 16 หลัก 
- 4 ดาว เป็นสถานภาพของงบประมาณรวมที่ระบุเป็นงบรายจ่ายไม่รวมงบลงทุน หรือระบุเป็นงบลงทุน 
- 3 ดาว เป็นสถานภาพของงบประมาณรวมที่ระดับรายการ ตามรหัสงบประมาณ 16 หลัก 
- 2 ดาว เป็นสถานภาพของงบประมาณภายใต้งบรายจ่ายตามรหัสงบประมาณ 
- 1 ดาว  
- ไม่มีดาว เป็นสถานภาพของงบประมาณตามแหล่งของเงินภายใต้งบรายจ่ายของรหัสงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่ 4 รายงานสถานะ  การเบิกจ่าย (ตามงวด) ตามค่ารหัสงบประมาณ หน้า 4 - 8 
 

ภาพแสดงรายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณทีเ่ปน็งบลงทนุ  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 10 

คําอธบิายภาพที่ 10 
- 5 ดาว เป็นสถานภาพของงบประมาณรวมที่ระดับแผนงาน/โครงการ ที่รหัสงบประมาณ 10 หลัก 
- 4 ดาว เป็นสถานภาพของงบประมาณที่ระบุเป็นงบลงทุน 
- 3 ดาว เป็นสถานภาพของงบประมาณงบลงทุนที่ระดับรหัสแม ่
- 2 ดาว เป็นสถานภาพของงบประมาณงบลงทุนที่ระดับรายการ (รหัสลกู) 
- 1 ดาว เป็นสถานภาพของงบประมาณภายใต้งบรายจ่ายงบลงทุน 
- ไม่มีดาว เป็นสถานภาพของงบประมาณตามแหล่งของเงินที่เป็นงบลงทนุ 

 
 



 

บทที่ 5 : รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ระดับหน่วยเบิกจ่าย หน้า 5 - 1 
 

บทที่ 5 
รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ระดับหน่วยเบกิจ่าย : ZFMA50 

   
  รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ระดับหน่วยเบิกจ่าย เป็นรายงานที่ใช้ในการติดตาม
สถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการหรืองบกลางแยกตามรหัสงบประมาณและแหล่งของเงิน  
โดยระบบจะแสดงยอดการใช้จ่ายงบประมาณและงบประมาณคงเหลือของหน่วยเบิกจ่าย ณ ขณะที่เรียกรายงาน 
 
วิธีการเรียกรายงาน 

  เข้าเมนู SAP ส่วนเพิ่มเติม  ส่วนเพิ่มเติม - ระบบบริหารงบประมาณ  รายงาน  
รายงานงบประมาณสําหรับส่วนราชการ รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ระดับกรม     
รายงานภาพรวมงบประมาณ/ติดตามการใช้จ่ายงบฯตามแผนงาน/โครงการ ระดับกรม ZFMA50 –
รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ระดับหน่วยเบิกจ่าย 
ดับเบิลคลิกที ่  หรือพิมพ์คําสั่งงาน ZFMA50 ตามภาพที่ 1 
แล้ว กด Enter หรือ  เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “: การเลือก” ตามภาพที่ 2 

 

 
 

ภาพที่ 1 



 

บทที่ 5 : รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ระดับหน่วยเบิกจ่าย หน้า 5 - 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 2 
 

หน้าจอ “: การเลือก” ระบุรายละเอียด ตามภาพที่ 3  ดังนี้ 
 ค่าทีเ่ลือก 
 - ปีงบประมาณ ระบุปีงบประมาณ จํานวน 4 หลัก เป็นปี ค.ศ. 
  เช่น ปีงบประมาณ 2554 ระบุ 2011 
 - ถึงงวด ระบบแสดงงวด 16 ให้อัตโนมัติ 
  (ระบบจะดึงสถานภาพงบประมาณเป็นยอดสะสมถึงงวดที่ 16) 
 - ตัวบ่งชี้สถิติ ระบบแสดงค่า Y ให้อัตโนมัติ  
  ให้ลบค่า Y ออก (ไม่ต้องระบุค่าใดๆ) 
 กลุ่มการเลือก 
 - แหล่งของเงิน ระบุกลุ่มของแหล่งของเงิน  
  กรณีงบส่วนราชการ ระบุกลุ่มของแหล่งของเงินในรูปแบบ ZYY11 
  Z คือ ค่าคงที่  
  YY คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 
  11 คือ ชุดข้อมูลของเงินงบประมาณของส่วนราชการ 
  ตัวอย่างระบุ Z5411 หมายถึง ระบบจะเรียกข้อมูลทุกงบรายจ่าย 
  จากแหล่งของเงิน คือ 5411100 - 5411500 
  กรณีงบกลาง ระบุกลุ่มของแหล่งของเงินในรูปแบบ ZYY10 
  Z คือ ค่าคงที่  
  YY คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 
  10 คือ ชุดข้อมูลของเงินงบกลาง 
 - หรือมูลค่า ระบุรหัสแหล่งของเงิน จํานวน 7 หลัก 
  (ไม่ต้องระบุหากระบุช่องแหล่งของเงิน) 
 - รหัสงบประมาณ ระบุรหัสงบประมาณจํานวน 16 หลัก 
  ตัวอย่างระบุ 0300413001700002 ถึง 0300413001700007 
 



 

บทที่ 5 : รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ระดับหน่วยเบิกจ่าย หน้า 5 - 3 
 

 - หน่วยงบประมาณ ระบุเป็น ZPTMMAAAZZZZZ 
  ZPT คือ ค่าคงที่ 
  MM คือ รหัสกระทรวง 2 หลกั 
  AAA คือ รหสักรม 3 หลัก 
  ZZZZZ คือ หน่วยเบิกจ่าย 
  ตัวอย่างระบุ ZPT0300400004 
 - หรือมูลค่า ระบุรหัสหน่วยรับงบประมาณ 10 หลัก 
  (ไม่ต้องระบุหากระบุช่องหน่วยงบประมาณ) 
 
 

 

ภาพที่ 3 
 

กดปุ่ม  ระบบจะแสดงรายงานสถานะ  การใช้จ่ายงบประมาณ ตามภาพที่ 4  
 



 

บทที่ 5 : รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ระดับหน่วยเบิกจ่าย หน้า 5 - 4 
 

 
ภาพที่ 4 

 

กดปุ่ม  เพื่อปิดหน้าจอด้านซ้ายมือ จะแสดงตามภาพที่ 5 

 
ภาพที่ 5 



 

บทที่ 5 : รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ระดับหน่วยเบิกจ่าย หน้า 5 - 5 
 

 กดปุ่ม  เพื่อซอ่นบรรทัดรายการ 
กดปุ่ม  เพื่อแสดงบรรทัดรายการ 

 
คําอธบิายภาพที่ 5 

-  4 ดาว เป็นสถานภาพของงบประมาณรวมของหน่วยเบิกจ่าย 
-  3 ดาว เป็นสถานภาพของงบประมาณของศูนย์ต้นทุนภายใต้หน่วยเบิกจ่าย 
-  2 ดาว เป็นสถานภาพของงบประมาณที่ระดับรายการตามรหัสงบประมาณ 16 หลกั ของศูนย์ต้นทุน 
-  1 ดาว เป็นสถานภาพของงบประมาณที่ระดับงบรายจ่ายของศูนย์ต้นทุน 

 
คําอธิบาย “รายงานสถานะ  การใช้จา่ยงบประมาณ ระดับหน่วยเบิกจ่าย” ตามภาพที่ 5 ดังนี้ 
ส่วนหัวของรายงาน 
 ช่ือรายงาน  แสดงชื่อรายงานสถานะ  การใช้จ่ายงบประมาณ ระดับหน่วยเบิกจ่าย 
 หน้าที่    จาก  แสดงหน้าที่   จากจํานวนหน้ารายงานทั้งหมด 
 ประจําปีงบประมาณ  แสดงปีงบประมาณ จํานวน 4 หลัก เป็นปี ค.ศ. 
 สําหรับ  แสดงชื่อหน่วยงานระดับกรม 
 วันที่       แสดงวัน เดือน ปี ที่เรียกงาน 
 เวลา  แสดงเวลาที่แสดงผลรายงาน 
 ช่ือผู้ใช้   แสดงสิทธิบัตรของผู้ใช้งาน 

รายละเอียดของรายงาน   
   รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ แสดงรายละเอียดของงบประมาณตามที่ได้รับงบประมาณ 
   งบสุทธิ แสดงจํานวนเงินงบประมาณที่ได้รับในแต่ละรหัส 
   การสํารองเงิน แสดงจํานวนเงินที่มีการสํารองเงินด้วย FMX1 
   ใบสั่งซื้อ/สญัญา แสดงจํานวนเงินตามใบสั่งซื้อ/สัญญา ตามค่าแหล่งของเงิน 
  และรหัสงบประมาณที่ได้ทําการสร้างใบสั่งซือ้ไว้ 
   เบิกจ่าย แสดงจํานวนเงินที่เบิกจ่าย 
   งบคงเหลือ แสดงจํานวนเงินงบประมาณคงเหลือ  
  (งบสุทธิ-การสํารองเงิน-ใบสั่งซื้อ/สัญญา-เบิกจ่าย) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่ 5 : รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ระดับหน่วยเบิกจ่าย หน้า 5 - 6 
 

การตรวจสอบรายละเอียด - งบสุทธ ิ
 ให้ดับเบิลคลิกจํานวนเงินที่ต้องการตรวจสอบ ในช่อง “งบสุทธิ” ตามภาพที่ 6 
 

 

ภาพที่ 6 
 
เลือกรายงาน – บรรทัดรายการงบประมาณ ตามภาพที่ 7 
 

 
ภาพที่ 7 

 
กดเครื่องหมาย   ระบบจะแสดงรายละเอียดตามภาพที่ 8 
 



 

บทที่ 5 : รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ระดับหน่วยเบิกจ่าย หน้า 5 - 7 
 

 
ภาพที่ 8 

คําอธบิายภาพที่ 8 
 ปภ. แสดงประเภทงบประมาณ เป็น 
   GEN  สําหรับงบรายปี 
  COM สําหรับงบผูกพันข้ามปี 
 เลขที่เอกสาร แสดงเลขที่เอกสารอัตโนมัติจากการโอนจัดสรร/เปลี่ยนแปลง 
  งบประมาณ จํานวน 10 หลกั 
 รหัสงบประมาณ แสดงรหัสงบประมาณ จํานวน 16 หลัก 
 แหล่งของเงิน แสดงรหัสแหลง่ของเงิน จํานวน 7 หลัก 
 รายการผูกพันงบประมาณ แสดงเป็น 5000     กรณีเป็นงบดําเนินงาน งบเงินอุดหนุน และ 
                       งบรายจ่ายอ่ืน 
   1206XX กรณเีป็นงบลงทุน รายการครุภัณฑ์ 
          1204     กรณีเป็นงบลงทุน รายการทีดิ่น 
          1208     กรณีเป็นงบลงทุน รายการสิง่ก่อสร้าง 
 กิจกรรมหลกั แสดงรหัสกิจกรรมหลัก จํานวน 5 หลัก คือ PXXXX 
  โดย P คือ ค่าคงที่ X คือ รหัสพ้ืนที่ จํานวน 4 หลัก 
 Entered on แสดงวัน เดือน ปี ที่ผ่านรายการ 
 ผลรวมรายการ LC แสดงจํานวนเงินที่บันทึก สมัพันธ์กับช่อง “กบก.” ดังนี้ 
  ENTR  แสดง จํานวนเงินเป็นบวก 
  SEND  แสดง จํานวนเงินเป็นลบ 
  RECV  แสดง จํานวนเงินเป็นบวก 
 เอกสารอ้างอิง แสดงเลขที่เอกสารการโอนจัดสรร/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
  จํานวน 10 หลกั 
 หน่วยรับงบประมาณ แสดงรหัสหน่วยรับงบประมาณ  จํานวน 10 หลัก 
 กบก. แสดงการบันทึกการโอนงบประมาณในระบบ 
   ENTR  หมายถึง  การจัดสรรเงินงวดโดยสํานักงบประมาณ 
   SEND  หมายถึง  การโอนเงินงบประมาณออก 
   RECV  หมายถึง  การรับโอนเงินงบประมาณ 
 ช่ือผู้ใช้ แสดงสิทธิผู้บันทึกรายการ 



 

บทที่ 5 : รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ระดับหน่วยเบิกจ่าย หน้า 5 - 8 
 

การตรวจสอบรายละเอียด – เบิกจ่าย 
 ให้ดับเบิลคลิกจํานวนเงินที่ต้องการตรวจสอบ ในช่อง “เบิกจ่าย” ตามภาพที่ 9 
 

 

ภาพที่ 9 
 
เลือกรายงาน – ค้นหาเอกสารรายการบรรทัดตามจริง ตามภาพที่ 10 
 

 
ภาพที่ 10 

 
กดเครื่องหมาย   ระบบจะแสดงรายละเอียดตามภาพที่ 11 
 



 

บทที่ 5 : รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ระดับหน่วยเบิกจ่าย หน้า 5 - 9 
 

 
ภาพที่ 11 

คําอธบิายภาพที่ 11 
 วันที่ผ่านรายการ แสดงวัน เดือน ปี ที่ผ่านรายการ 
 เลขเอกสารอ้างอิง แสดงเลขที่เอกสารขอเบิกเงิน จํานวน 10 หลัก 
 แหล่งของเงิน แสดงรหัสแหลง่ของเงิน จํานวน 7 หลัก 
 หน่วยรับงบประมาณ แสดงรหัสหน่วยรับงบประมาณ  จํานวน 10 หลัก 
 งบฯการชําระเงิน แสดงจํานวนเงินตามบรรทัดรายการ 
 ช่ือรายการผูกพัน แสดงชื่อบัญชีแยกประเภทในเอกสารขอเบิก 
 รหัสงบประมาณ แสดงรหัสงบประมาณ จํานวน 16 หลัก 
 บัญชี G/L แสดงรหัสบัญชีแยกประเภท จํานวน 10 หลัก 
 พ้ืนที่/กิจกรรมหลัก แสดงรหัสกิจกรรมหลัก จํานวน 14 หลัก 
 งวด แสดงงวดที่บันทึกรายการ คอื งวด 1 ถึงงวด 12 
 FMA ระบบแสดงเป็น THAI ให้อัตโนมัติ 



 

บทที่ 6 รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ หน้า 6 - 1 
 

บทที่ 6 
รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ : ZFMA55 

   
  รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ เป็นรายงานที่ใช้ในการตรวจสอบ
รายละเอียดเกี่ยวกับเงินงบประมาณหรือเงินงบกลางหรือเงินกู้ที่ได้รับจัดสรร รวมถึงการใช้จ่ายเงิน (ที่เกิดจาก 
ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง การขอเบิกเงิน การสํารองเงิน) และจํานวนเงินคงเหลือ โดยระบบจะแสดงยอด ณ ขณะที่เรียก
รายงาน และตรวจสอบได้ทีละรหัสงบประมาณ 
 
วิธีการเรียกรายงาน 

  เข้าเมนู SAP ส่วนเพิ่มเติม  ส่วนเพิ่มเติม - ระบบบริหารงบประมาณ  รายงาน  
รายงานงบประมาณสําหรับส่วนราชการ  รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ระดับกรม     
รายงานภาพรวมงบประมาณ/ติดตามสถานะการใช้จ่ายงบฯตามงาน/โครงการ ระดับกรม  ZFMA55-
รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ   
ดับเบิลคลิกที่  หรือพิมพ์คําสั่งงาน ZFMA55 ตามภาพที่ 1 
แล้วกด Enter หรือ  เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ” ตามภาพที่ 2 
 

 

ภาพที่ 1 



 

บทที่ 6 รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ หน้า 6 - 2 
 

 
 

ภาพที่ 2 
 
หน้าจอ “รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ”ระบุรายละเอียด ตามภาพที่ 3 ดังนี้ 
 Selection Criteria 
 - ปีบัญชี ระบุปีบัญชี จํานวน 4 หลัก เป็นปี ค.ศ. 
  เช่น ปีงบประมาณ 2555 ระบุ 2012 
 - รหัสงบประมาณ ระบุรหัสงบประมาณ 16 หลกั  
  หรือ ระบุรหัสหน่วยงาน 5 หลัก ตามด้วย* กรณีงบส่วนราชการ 
  หรือ ระบุ 90909* กรณีงบกลาง 
 - แหล่งของเงิน ระบุรหสัแหล่งของเงิน 7 หลกั  
  กรณีงบส่วนราชการ ประกอบด้วย YY11XXXX 
  โดย Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 
      11 คือ ชุดขอ้มูลของเงินงบประมาณของส่วนราชการ 
        X คือ หมวดรายจ่าย 
  หรือ ระบุรหัสแหล่งของเงินเป็น YY11*  
  กรณีงบกลาง ประกอบด้วย YY10XXXX 
  โดย Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 
      10 คือ ชุดขอ้มูลของเงินงบกลาง 
        X คือ หมวดรายจ่าย 
  หรือ ระบุรหัสแหล่งของเงินเป็น YY10*  
 - พ้ืนที่/กิจกรรมหลัก ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จํานวน 5 หลัก คือ PXXXX 
  โดย P คือ ค่าคงที่ XXXX คือ รหัสพ้ืนที ่
 - หน่วยรับงบประมาณ ระบุรหัสหน่วยรับงบประมาณ จาํนวน 10 หลัก  
 



 

บทที่ 6 รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ หน้า 6 - 3 
 

 

 
 

ภาพที่ 3 
 

กดปุ่ม  ระบบจะแสดงรายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ” ตามภาพที่ 4  
 

 
 

ภาพที่ 4 
 

จัดรูปแบบรายงาน ด้วยการกดปุ่ม “การกําหนดค่า” เลือก “คอลมัภ์ (C)” เลือก “เปลีย่นความกว้างที่ดี
ที่สุด” ตามภาพที่ 5 ระบบจะแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 6 

 



 

บทที่ 6 รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ หน้า 6 - 4 
 

 
 

ภาพที่ 5 
 
  

 
 

ภาพที่ 6 
 

 



 

บทที่ 6 รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ หน้า 6 - 5 
 

คําอธิบาย “รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรบังบประมาณ” ตามภาพที่ 6 ดังนี้ 
 ปีงบประมาณ แสดงปีงบประมาณ เป็นปี ค.ศ.  
  เช่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 แสดงเป็น 2012 
 รหัสหน่วยรับงบประมาณ แสดงรหัสหน่วยรับงบประมาณที่ระดับหน่วยเบิกจ่าย 
  จํานวน 10 หลกั 
 รหัสงบประมาณ แสดงรหัสงบประมาณ จํานวน 16 หลัก 
 รหัสแหล่งของเงิน แสดงรหัสแหลง่ของเงิน จํานวน 7 หลัก  
 รหัสกิจกรรม/พ้ืนที่ แสดงรหัสกิจกรรมหลัก จํานวน 5 หลัก คือ PXXXX 
  โดย P คือ ค่าคงที่ XXXX คือ รหัสพ้ืนที ่

 งบประมาณ แสดงจํานวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยระบบเก็บค่าจาก 
  การบันทึกรายการด้วยคําสั่งงาน ZFMBB_TRR ประเภทงบประมาณ  
  GEN หรือ COM 
 ยอดใช้งบประมาณ แสดงจํานวนเงินงบประมาณทีใ่ช้จ่าย ประกอบด้วย การสํารองเงิน   
  ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง และการเบิกจ่ายเงิน 
 งบประมาณคงเหลอื แสดงจํานวนเงินงบประมาณคงเหลือ เป็นยอดสุทธิ  
  (ยอดเงินในช่อง “งบประมาณ” หักด้วย “ยอดใช้งบประมาณ”) 
 
การตรวจสอบรายละเอียดแต่ละรหสังบประมาณ   
 การตรวจสอบรายละเอยีดของข้อมูล จะตรวจสอบได้ทลีะรหสังบประมาณและแหล่งของเงนิ โดยการคลิก
เลือกรหัสงบประมาณที่ต้องการตรวจสอบ ระบบแสดงรายละเอียดของข้อมูลที่คลิกเลือก  ตามภาพที่ 7 
 

 
ภาพที่ 7 

 
ระบบแสดงรายละเอียดของรหัสงบประมาณที่ต้องการตรวจสอบ ประกอบด้วย ปีงบประมาณ รหัส

หน่วยรับงบประมาณ รหัสงบประมาณ รหัสแหล่งของเงิน รหัสกิจกรรมหลัก/พ้ืนที่ งบประมาณ การสํารองเงิน 
ใบสั่งซื้อ/สัญญา เบิกจ่าย และงบคงเหลือ 
 เมื่อต้องการตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับการโอนจัดสรร หรือโอนเปลี่ยนแปลงรายการ ให้คลิกที่
จํานวนเงินในช่อง “งบประมาณ” ตามภาพที่ 8 และระบบจะแสดงข้อมูลตามภาพที่ 9 
 



 

บทที่ 6 รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ หน้า 6 - 6 
 

 
ภาพที่ 8 

 

 
 

ภาพที่ 9 

คําอธิบาย “รายงานสถานะ  การใช้จา่ยงบประมาณ” ตามภาพที่ 9 ดังนี้ 
 ปี แสดงปีงบประมาณ เป็นปี ค.ศ.  
  เช่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 แสดงเป็น 2012 
 เลขที่เอกสารอา้งอิง แสดงเลขที่เอกสารการโอนจัดสรร/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
  จากคําสั่งงาน ZFMBB_TRN จํานวน 10 หลัก 
 เลขที่เอกสาร แสดงเลขที่เอกสารอัตโนมัติจากการโอนจัดสรร/เปลี่ยนแปลง 
  งบประมาณ จํานวน 10 หลกั 
 LnItn แสดงบรรทัดรายการของเลขที่เอกสารโอนงบประมาณ 
 Vsn แสดงเวอร์ช่ันที่บันทึกรายการ คอื 0 
 กบก แสดงการบันทึกรายการโอนงบประมาณในระบบ 
   ENTR  หมายถึง  การรับจัดสรรเงินประจํางวดจากสํานักงบประมาณ 
   SEND  หมายถึง  การโอนเงินงบประมาณออก 
   RECV  หมายถึง  การรับโอนเงินงบประมาณ 
 ปภ แสดงประเภทงบประมาณ เป็น 
   GEN  สําหรับงบรายปี 
  COM   สําหรบังบผูกพันข้ามปี 
 แหล่งของเงิน แสดงแหล่งของเงิน จํานวน 7 หลัก 
 รหัสงบประมาณ แสดงรหัสงบประมาณ จํานวน 16 หลัก 
 
 



 

บทที่ 6 รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ หน้า 6 - 7 
 

 รายการผูกพันงบประมาณ แสดงเป็น 5000      กรณีเป็นงบดําเนินงาน  งบเงินอุดหนุน และ 
                       งบรายจ่ายอ่ืน 
   1206XX  กรณีเป็นงบลงทุน รายการครุภัณฑ์ 
   (XX คือประเภทของรายการครุภัณฑ์) 
           1204     กรณีเป็นงบลงทุน รายการที่ดิน 
           1208     กรณีเป็นงบลงทุน รายการสิ่งก่อสร้าง 
 กิจกรรมหลกั แสดงรหัสกิจกรรมหลัก จํานวน 5 หลัก คือ PXXXX 
  โดย P คือ ค่าคงที่ X คือ รหัสพ้ืนที่ จํานวน 4 หลัก 
 หน่วยรับงบประมาณ แสดงรหัสหน่วยรับงบประมาณ  จํานวน 10 หลัก 
 ผลรวมรายการ LC แสดงจํานวนเงินที่บันทึก สมัพันธ์กับช่อง “กบก” ดังนี้ 
  ENTR  แสดง จํานวนเงินเป็นบวก 
  SEND  แสดง จํานวนเงินเป็นลบ 
  RECV  แสดง จํานวนเงินเป็นบวก 
 
 เมื่อต้องการตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ให้ คลิกจํานวนเงินที่ ช่อง “ใบสัง่ซื้อสั่งจ้าง”  
ตามภาพที่ 10  

 
 

ภาพที่ 10 
 

ระบบจะแสดงรายละเอียด  ของใบสั่งซื้อสัง่จ้าง  ตามภาพที่ 11 และ 12 
 
 



 

บทที่ 6 รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ หน้า 6 - 8 
 

 
ภาพที่ 11 

 

 
ภาพที่ 12 

 
คําอธบิายภาพที่ 11 และ 12 
 RefdocNo แสดงเลขทีใ่บสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ 
 VT (Value type) แสดงค่าคงที่เป็น 51 หมายถึง ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง 
 G/L แสดงรหัสบัญชีแยกประเภทจํานวน 10 หลกั 
 แหล่งของเงิน แสดงรหัสแหลง่ของเงิน จํานวน 7 หลัก 
 รหัสงบประมาณ แสดงรหัสงบประมาณ จํานวน 16 หลัก 
 พ้ืนที่/กิจกรรมหลัก แสดงรหัสกิจกรรมหลัก จํานวน 14 หลัก  
 
 



 

บทที่ 6 รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ หน้า 6 - 9 
 

 รายการผกูพันงบประมาณ แสดงรายการผกูพันงบประมาณ  
  รหัสเช่นเดียวกับรหสับัญชแียกประเภท 
 หน่วยรับงบประมาณ แสดงรหัสหน่วยรับงบประมาณ จํานวน  10 หลัก 
 รายการ แสดงจํานวนรายการ 
 วันที่ผ่านรายการ FM แสดงวันที่ที่สรา้งเอกสารสํารองเงิน 
 ประเภทจํานวนเงิน แสดงสถานะของใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เช่น 
  ต้นแบบ  หมายถึง  การสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง 
  การปรับปรุงเอกสารที่ตามมา  ปกติจะแสดงค่าเป็น 0   
  หากแสดงจํานวนเงิน หมายถึงใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่มีการบันทึก 
  เงินจ่ายล่วงหน้า 
  การลดลง  หมายถึง  การเบิกเงินจากใบสั่งซื้อสั่งจ้าง 
 งบใช้จ่าย แสดงจํานวนเงินที่สัมพันธ์กับช่อง “ประเภทจํานวนเงิน” 
  ต้นแบบ  แสดงจํานวนเงินเป็น ลบ 
  การปรบัปรุงเอกสารที่ตามมา  แสดงเป็น 0 หรอื จํานวนเงินเปน็ บวก  
  การลดลง  แสดงจํานวนเงินเป็น บวก 
 

เมื่อต้องการตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับการเบิกจ่าย ให้ คลิกจํานวนเงินที่ ช่อง “เบิกจ่าย” ตามภาพที่ 13 
 

 

ภาพที่ 13 
 

ระบบจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการบันทึกขอเบิกเงิน  ตามภาพที่ 14 และ 15 
 



 

บทที่ 6 รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ หน้า 6 - 10 
 

 
ภาพที่ 14 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 15 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่ 6 รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ หน้า 6 - 11 
 

คําอธบิายภาพที่ 14 และ 15 
 RefdocNo แสดงเลขที่เอกสารขอเบิกเงินในระบบ 
 VT (Value type) แสดงค่าคงที่เป็น 54 หมายถึง ขอเบิกเงิน 
                   57 หมายถึง เบิกเกินส่งคืน 
 G/L แสดงรหัสบัญชีแยกประเภท 10 หลัก 
 แหล่งของเงิน แสดงรหัสแหลง่ของเงิน จํานวน 7 หลัก 
 รหัสงบประมาณ แสดงรหัสงบประมาณ จํานวน 16 หลัก 
 พ้ืนที่/กิจกรรมหลัก แสดงรหัสกิจกรรมหลัก จํานวน 14 หลัก  
 รายการผูกพันงบประมาณ แสดงรายการผูกผันงบประมาณด้วยรหัสบัญชีแยกประเภท 
 หน่วยรับงบประมาณ แสดงรหัสหน่วยรับงบประมาณ  จํานวน  10 หลัก 
 รายการ แสดงจํานวนบรรทัดรายการที่บันทึก 
 วันที่ผ่านรายการ FM แสดงวันที่ที่ขอเบิกเงิน 
 ประเภทจํานวนเงิน แสดงสถานะของเอกสารสํารองเงิน เช่น 
  ต้นแบบ  หมายถึง  การบันทกึขอเบิกเงิน 
  จ่ายแล้ว  หมายถึง  การประมวลผลสั่งจ่ายเงิน 
  ลดลง  หมายถงึ  การ Payment transfer  ระบบทําให้อัตโนมัติ  
 สกุลเงิน ระบบแสดงเป็น THB ให้อัตโนมัติ 
 งบใช้จ่าย แสดงจํานวนเงินที่สัมพันธ์กับช่อง “ประเภทจํานวนเงิน” 
  กรณีที่ VT เป็น 54  
   ต้นแบบ  แสดงจํานวนเงินเป็น บวก 
  จ่ายแล้ว  แสดงจํานวนเงินเป็น บวก 
  การลดลง  แสดงจํานวนเงินเป็น ลบ 
  กรณีที่ VT เป็น 57  
  ต้นแบบ  แสดงจํานวนเงินเป็น ลบ 
  จ่ายแล้ว  แสดงจํานวนเงินเป็น ลบ 
  การลดลง  แสดงจํานวนเงินเป็น บวก 
 คําขอ/ข้อความ ระบบแสดงข้อความตามที่ระบุไว้จากการเบิกจ่าย 
 FMA ระบบแสดงเป็น THAI ให้อัตโนมัติ 

 



 

บทที่ 7 รายงานสถานะ  เงินงบประมาณรายจ่ายระดับกรม หน้า 7 - 1 
 

บทที่ 7 
รายงานสถานะเงนิงบประมาณรายจ่ายระดับกรม : ZFMA58 

 
  รายงานสถานะ  เงินงบประมาณรายจ่ายระดับกรม เป็นรายงานที่พัฒนาเพิ่มเติมจากรายงาน 
ZFMA55 (รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ) และแก้ไขปัญหาการแสดงชื่อของรหัส
งบประมาณ กรณีที่มีรหัสงบประมาณซ้ํากันในระบบ ใช้ในการตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับเงินงบประมาณ
ของส่วนราชการที่หน่วยงานได้รับจัดสรร ประกอบด้วย ยอดใช้งบประมาณ เอกสารสํารองเงิน  ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง 
การเบิกจ่ายเงิน และงบประมาณคงเหลือ โดยแยกตามรหัสงบประมาณที่หน่วยงานได้รับ แสดงยอด ณ ขณะที่
เรียกรายงาน ตรวจสอบได้ทีละรหัสงบประมาณ 
 
วิธีการเรียกรายงาน 

  เข้าเมนู SAP ส่วนเพิ่มเติม  ส่วนเพิ่มเติม - ระบบบริหารงบประมาณ  รายงาน  
รายงานงบประมาณสําหรับส่วนราชการ  รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ระดับกรม     
รายงานภาพรวมงบประมาณ/ติดตามสถานะการใช้จ่ายงบฯตามงาน/โครงการ ระดับกรม  ZFMA58 – 
รายงานสถานะเงินงบประมาณรายจ่ายระดับกรม  
ดับเบิลคลิกที่  หรือพิมพ์คําสั่งงาน ตามภาพที่ 1 แล้ว กด Enter 
หรือ  เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “รายงานสถานะเงินงบประมาณรายจ่ายระดับกรม (ZFMA58)” ตามภาพที่ 2 

 
 

ภาพที่ 1 



 

บทที่ 7 รายงานสถานะ  เงินงบประมาณรายจ่ายระดับกรม หน้า 7 - 2 
 

 
 

ภาพที่ 2 
 
หน้าจอ “รายงานสถานะเงนิงบประมาณรายจ่ายระดับกรม (ZFMA58)” ระบุรายละเอียด ตามภาพที่ 3 

ดังนี้ 
 Selection Criteria 
 - ปีบัญชี ระบุปีบัญชี จํานวน 4 หลัก เป็นปี ค.ศ. 
  เช่น ปีงบประมาณ 2554 ระบุ 2011 
 - รหัสหน่วยงาน ระบุรหัสหน่วยงานระดับกรม จํานวน 4 หลกั 
 - รหัสงบประมาณ ระบุรหัสงบประมาณ 16 หลกั  
  หรือ ระบุรหัสหน่วยงาน 5 หลัก ตามด้วย* กรณีงบส่วนราชการ 
  หรือ ระบุ 90909* กรณีงบกลาง 
 - รหัสแหล่งของเงิน ระบุรหัสแหล่งของเงิน 7 หลกั  
  กรณีงบส่วนราชการ ประกอบด้วย YY11XXXX 
  โดย Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 
      11 คือ ชุดขอ้มูลของเงินงบประมาณของส่วนราชการ 
        X คือ หมวดรายจ่าย 
  หรือ ระบุรหัสแหล่งของเงินเป็น YY11*  
  กรณีงบกลาง ประกอบด้วย YY10XXXX 
  โดย Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 
      10 คือ ชุดขอ้มูลของเงินงบกลาง 
        X คือ หมวดรายจ่าย 
  หรือ ระบุรหัสแหล่งของเงินเป็น YY10*  
 - พ้ืนที่/กิจกรรม ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จํานวน 5 หลัก คือ PXXXX 
  โดย P คือ ค่าคงที่ X คือ รหัสพ้ืนที ่

 
กดปุ่ม  ระบบจะแสดงรายงานสถานะเงินงบประมาณรายจ่ายระดับกรม (ZFMA58) ตามภาพที่ 4 

และ 5 
 



 

บทที่ 7 รายงานสถานะ  เงินงบประมาณรายจ่ายระดับกรม หน้า 7 - 3 
 

 
 

  ภาพที่ 3 
 

 

 
 

ภาพที่ 4 
 

 
 

ภาพที่ 5 



 

บทที่ 7 รายงานสถานะ  เงินงบประมาณรายจ่ายระดับกรม หน้า 7 - 4 
 

คําอธิบาย “รายงานสถานะเงินงบประมาณรายจา่ยระดบักรม (ZFMA58)” ตามภาพที่ 4 และ 5 ดังนี้ 
ส่วนหัวของรายงาน 
 ช่ือรายงาน แสดงชื่อรายงานสถานะเงินงบประมาณรายจ่ายระดับกรม 
 ประจําปีงบประมาณ แสดงปีงบประมาณตามปีบัญชีที่ระบุ 
 ช่ือหน่วยงาน แสดงชื่อหน่วยงานระดับกรม 
 ณ วันที่  แสดงวัน เดือน ปี ที่เรียกรายงาน 
รายละเอียดของรายงาน 
 ปีงบประมาณ แสดงปีงบประมาณ เป็นปี ค.ศ.  
  เช่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 แสดงเป็น 2011 
 รหัสกิจกรรม/พ้ืนที่ แสดงรหัสกิจกรรมหลัก จํานวน 5 หลัก คือ PXXXX 
 จังหวัด แสดงชื่อจังหวัด 
 รหัสผลผลิต แสดงรหัสผลผลิต/โครงการ จํานวน 14 หลกั 
 ผลผลิต/โครงการ แสดงชื่อผลผลติ/โครงการ 
 รหัสงบประมาณ แสดงรหัสงบประมาณ จํานวน 16 หลัก 
 ช่ือรหัสงบประมาณ แสดงชื่อรหัสงบประมาณ 
 รหัสแหล่งของเงิน แสดงรหัสแหลง่ของเงิน จํานวน 7 หลัก  

 งบประมาณ แสดงจํานวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
 ยอดใช้งบประมาณ แสดงจํานวนเงินที่ใช้จ่าย ประกอบด้วย การสาํรองเงิน  ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง 
  และการเบิกจ่ายเงิน 
 งบประมาณคงเหลือ แสดงจํานวนเงินคงเหลือ ซึ่งเป็นยอดสุทธิ โดยการนํายอดเงินในช่อง 
  “งบประมาณ” หักด้วย “ยอดใช้งบประมาณ”  
 
การตรวจสอบรายละเอียดแต่ละรหสังบประมาณ   
 การตรวจสอบรายละเอยีดของข้อมูล จะตรวจสอบได้ทลีะรหสังบประมาณและแหล่งของเงนิ โดยการคลิก
เลือกรหัสงบประมาณที่ต้องการตรวจสอบ ระบบแสดงรายละเอียดของข้อมูลที่คลิกเลือก  ตามภาพที่ 6 และ 7 
 

 
ภาพที่ 6 

 



 

บทที่ 7 รายงานสถานะ  เงินงบประมาณรายจ่ายระดับกรม หน้า 7 - 5 
 

 
ภาพที่ 7 

 
การตรวจสอบรายละเอียดเก่ียวกับการจัดสรรเงินงบประมาณ  ใหค้ลกิจํานวนเงินในช่อง “งบประมาณ”       
ตามภาพที่ 8 
 

 
ภาพที่ 8 

 

ระบบจะแสดงรายละเอียด  ของจํานวนเงินที่คลิก  ตามภาพที่ 9 และ 10 
 

 
 

ภาพที่ 9 
 

 
 

ภาพที่ 10 



 

บทที่ 7 รายงานสถานะ  เงินงบประมาณรายจ่ายระดับกรม หน้า 7 - 6 
 

คําอธบิายภาพที่ 9 และ 10 
 ปี แสดงปีงบประมาณ เป็นปี ค.ศ.  
  เช่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 แสดงเป็น 2011 
 เลขที่เอกสารอา้งอิง แสดงเลขที่เอกสารการโอนจัดสรร/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
  จํานวน 10 หลกั 
 เลขที่เอกสาร แสดงเลขที่เอกสารอัตโนมัติจากการโอนจัดสรร/เปลี่ยนแปลง 
  งบประมาณ จํานวน 10 หลกั 
 LnItn แสดงบรรทัดรายการของเลขที่เอกสาร 
 Vsn แสดงเวอร์ช่ันที่บันทึกรายการ คือ 0 
 กบก. แสดงการบันทึกการโอนงบประมาณในระบบ 
   ENTR  หมายถึง  การจัดสรรเงินงวดโดยสํานักงบประมาณ 
   SEND  หมายถึง  การโอนเงินงบประมาณออก 
   RECV  หมายถึง  การรับโอนเงินงบประมาณ 
 ปภ. แสดงประเภทงบประมาณ เป็น 
   GEN  สําหรับงบรายปี 
  COM   สําหรบังบผูกพันข้ามปี 
 แหล่งของเงิน แสดงรหัสแหลง่ของเงิน จํานวน 7 หลัก 
 รหัสงบประมาณ แสดงรหัสงบประมาณ จํานวน 16 หลัก 
 รายการผูกพันงบประมาณ แสดงเป็น 5000     กรณีเป็นงบดําเนินงาน งบเงินอุดหนุน และ 
                       งบรายจ่ายอ่ืน 
   1206XX กรณเีป็นงบลงทุน รายการครุภัณฑ์ 
          1204     กรณีเป็นงบลงทุน รายการทีดิ่น 
          1208     กรณีเป็นงบลงทุน รายการสิง่ก่อสร้าง 
 กิจกรรมหลกั แสดงรหัสกิจกรรมหลัก จํานวน 5 หลัก คือ PXXXX 
  โดย P คือ ค่าคงที่ X คือ รหัสพ้ืนที่ จํานวน 4 หลัก 
 หน่วยรับงบประมาณ แสดงรหัสหน่วยรับงบประมาณ  จํานวน 10 หลัก 
 ผลรวมรายการ LC แสดงจํานวนเงินที่บันทึก สมัพันธ์กับช่อง “กบก.” ดังนี้ 
  ENTR  แสดง จํานวนเงินเป็นบวก 
  SEND  แสดง จํานวนเงินเป็นลบ 
  RECV  แสดง จํานวนเงินเป็นบวก 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่ 7 รายงานสถานะ  เงินงบประมาณรายจ่ายระดับกรม หน้า 7 - 7 
 

เมื่อต้องการตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ให้ คลิกจํานวนเงินที่ ช่อง “ใบสั่งซือ้/สัญญา”  ตามภาพที่ 11 
 

 

ภาพที่ 11 
 

ระบบจะแสดงรายละเอียด  ของใบสั่งซื้อสัง่จ้าง  ตามภาพที่ 12 และ 13 
 

 
ภาพที่ 12 

 

 
ภาพที่ 13 

 



 

บทที่ 7 รายงานสถานะ  เงินงบประมาณรายจ่ายระดับกรม หน้า 7 - 8 
 

คําอธบิายภาพที่ 12 และ 13 
 RefdocNo แสดงเลขทีใ่บสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ 
 VT (Value type) แสดงค่าคงที่เป็น 51 หมายถึง ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง 
 G/L แสดงรหัสบัญชีแยกประเภท 10 หลัก 
 แหล่งของเงิน แสดงรหัสแหลง่ของเงิน จํานวน 7 หลัก 
 รหัสงบประมาณ แสดงรหัสงบประมาณ จํานวน 16 หลัก 
 พ้ืนที่/กิจกรรมหลัก แสดงรหัสกิจกรรมหลัก จํานวน 14 หลัก  
 รายการผกูพันงบประมาณ แสดงรายการผกูผันงบประมาณเช่นเดียวกับรหัสบัญชแียกประเภท 
 หน่วยรับงบประมาณ แสดงรหัสหน่วยรับงบประมาณ จํานวน  10 หลัก 
 รายการ แสดงจํานวนรายการ 
 วันที่ผ่านรายการ FM แสดงวันที่ที่สรา้งเอกสารสํารองเงิน 
 ประเภทจํานวนเงิน แสดงสถานะของใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เช่น 
  ต้นแบบ  หมายถึง  การสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง 
  การปรับปรุงเอกสารที่ตามมา  ปกติจะแสดงค่าเป็น 0   
  หากแสดงจํานวนเงิน หมายถึงใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่มีการบันทึก 
  เงินจ่ายล่วงหน้า 
  การลดลง  หมายถึง  การเบิกเงินจากใบสั่งซื้อสั่งจ้าง 
 งบใช้จ่าย แสดงจํานวนเงินที่สัมพันธ์กับช่อง “ประเภทจํานวนเงิน” 
  ต้นแบบ  แสดงจํานวนเงินเป็น ลบ 
  การปรบัปรุงเอกสารที่ตามมา  แสดงเป็น 0 หรอื จํานวนเงินเปน็ บวก  
  การลดลง  แสดงจํานวนเงินเป็น บวก 
 

เมื่อต้องการตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับการเบิกจ่าย ให้ คลิกจํานวนเงินที่ ช่อง “เบิกจ่าย” ตามภาพที่ 14 
 

 

ภาพที่ 14 
 

ระบบจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการบันทึกขอเบิกเงิน  ตามภาพที่ 15 และ 16 
 



 

บทที่ 7 รายงานสถานะ  เงินงบประมาณรายจ่ายระดับกรม หน้า 7 - 9 
 

 
ภาพที่ 15 

 

 
ภาพที่ 16 

 
 



 

บทที่ 7 รายงานสถานะ  เงินงบประมาณรายจ่ายระดับกรม หน้า 7 - 10 
 

คําอธบิายภาพที่ 15 และ 16 
 RefdocNo แสดงเลขที่เอกสารขอเบิกเงินในระบบ 
 VT (Value type) แสดงค่าคงที่เป็น 54 หมายถึง ขอเบิกเงิน 
                   57 หมายถึง เบิกเกินส่งคืน 
 G/L แสดงรหัสบัญชีแยกประเภท 10 หลัก 
 แหล่งของเงิน แสดงรหัสแหลง่ของเงิน จํานวน 7 หลัก 
 รหัสงบประมาณ แสดงรหัสงบประมาณ จํานวน 16 หลัก 
 พ้ืนที่/กิจกรรมหลัก แสดงรหัสกิจกรรมหลัก จํานวน 5 หลัก คือ PXXXX 
  โดย P คือ ค่าคงที่ X คือ รหัสพ้ืนที่ จํานวน 4 หลัก 
 รายการผูกพันงบประมาณ แสดงรายการผูกผันงบประมาณด้วยรหัสบัญชีแยกประเภท 
 หน่วยรับงบประมาณ แสดงรหัสหน่วยรับงบประมาณ จํานวน  10 หลัก 
 รายการ แสดงจํานวนบรรทัดรายการที่บันทึก 
 วันที่ผ่านรายการ FM แสดงวันที่ที่ขอเบิกเงิน 
 ประเภทจํานวนเงิน แสดงสถานะของเอกสารสํารองเงิน เช่น 
  ต้นแบบ  หมายถึง  การบันทกึขอเบิกเงิน 
  จ่ายแล้ว  หมายถึง  การประมวลผลสั่งจ่ายเงิน 
  ลดลง  หมายถงึ  การ Payment transfer  ระบบทําให้อัตโนมัติ  
 งบใช้จ่าย แสดงจํานวนเงินที่สัมพันธ์กับช่อง “ประเภทจํานวนเงิน” 
  กรณีที่ VT เป็น 54  
   ต้นแบบ  แสดงจํานวนเงินเป็น บวก 
  จ่ายแล้ว  แสดงจํานวนเงินเป็น บวก 
  การลดลง  แสดงจํานวนเงินเป็น ลบ 
  กรณีที่ VT เป็น 57  
  ต้นแบบ  แสดงจํานวนเงินเป็น ลบ 
  จ่ายแล้ว  แสดงจํานวนเงินเป็น ลบ 
  การลดลง  แสดงจํานวนเงินเป็น บวก 

 



 

บทที่ 8 รายงานการเบกิจ่ายเงินเกี่ยวกับอุทกภัย/นโยบายเร่งด่วน หน้า 8 - 1 
 

บทที่ 8 
รายงานการเบกิจ่ายเงนิเก่ียวกับอุทกภัย/นโยบายเรง่ด่วน : ZFMA62 

 
  รายงานการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับอุทกภัย/นโยบายเร่งด่วน เป็นรายงานที่ส่วนราชการต้นสังกัด 
ใช้ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับเงินงบประมาณของส่วนราชการ เงินงบกลาง และโครงการ ที่หน่วยงานได้รับ
จัดสรร ประกอบด้วย ยอดใช้งบประมาณ เอกสารสํารองเงิน  ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง การเบิกจ่ายเงิน และงบประมาณ
คงเหลือ โดยแยกตามรหัสงบประมาณที่หน่วยงานได้รับ 
 
วิธีการเรียกรายงาน 

  เข้าเมนู SAP ส่วนเพิ่มเติม  ส่วนเพิ่มเติม - ระบบบริหารงบประมาณ  รายงาน  
รายงานงบประมาณสําหรับส่วนราชการ รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ระดับกรม     
รายงานภาพรวมงบประมาณ/ติดตามการใช้จ่ายงบฯตามแผนงาน/โครงการ ระดับกรม ZFMA62 -
รายงานการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับอุทกภัย/นโยบายเร่งด่วน  
ดับเบิลคลิกที่  หรือพิมพ์คําสั่งงาน ตามภาพที่ 1 
แล้ว กด Enter หรือ  เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “รายงานการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับอุทกภัย/นโยบายเร่งด่วน” ตามภาพที่ 2 
 

 
 

ภาพที่ 1 



 

บทที่ 8 รายงานการเบกิจ่ายเงินเกี่ยวกับอุทกภัย/นโยบายเร่งด่วน หน้า 8 - 2 
 

 
 

ภาพที่ 2 
 

หน้าจอ “รายงานการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับอุทกภัย/นโยบายเร่งด่วน” ระบุรายละเอียด ตามภาพที่ 3  ดังนี้ 
 Selection Criteria 
 - ปีบัญชี ระบุปีบัญชี จํานวน 4 หลัก เป็นปี ค.ศ. 
  ตัวอย่างระบุ 2012 
 - รหัสงบประมาณ ระบุรหัสงบประมาณที่ส่วนราชการได้รับ 10 หลัก แล้วตามด้วย* 
  ตัวอย่างระบุ 9090991736* 
 - แหล่งของเงิน ระบุรหัสแหล่งของเงิน 4 หลกั คือ YY10 แล้วตามด้วย * 
  โดย Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 
  ตัวอย่างระบุ 5510* 
 - พ้ืนที่/กิจกรรม ไม่ต้องระบุ 
 - หน่วยรับงบประมาณ ระบุรหัสหน่วยงานจํานวน 5 หลัก แล้วตามด้วย * 
  ตัวอย่างระบุ 18004* 
 
กดปุ่ม  ระบบจะแสดงรายงานการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับอุทกภัย ตามภาพที่ 4  
 

 
 

ภาพที่ 3 
 



 

บทที่ 8 รายงานการเบกิจ่ายเงินเกี่ยวกับอุทกภัย/นโยบายเร่งด่วน หน้า 8 - 3 
 

 
 

ภาพที่ 4 
 

 จัดรูปแบบรายงาน ด้วยการ คลิกที่ เมนู การกําหนดค่า เลือก คอลัมภ์ (C) เลือก “เปลี่ยนความกว้าง
ที่ดีที่สุด” ตามภาพที่ 5 ระบบแสดงหน้ารายงานตามภาพที่ 6 

 
 

 
 

ภาพที่ 5 
 



 

บทที่ 8 รายงานการเบกิจ่ายเงินเกี่ยวกับอุทกภัย/นโยบายเร่งด่วน หน้า 8 - 4 
 

 
 

ภาพที่ 6 
 
“รายงานการเบิกจ่ายเงนิเก่ียวกับอุทกภัย/นโยบายเรง่ดว่น”  ระบบแสดงรายละเอียด ตามภาพที่ 6 ดังนี้ 
 ปีงบประมาณ แสดงปีงบประมาณ เป็นปี ค.ศ.  
  เช่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 แสดงเป็น 2012 
 ด้าน แสดงชื่อด้านตามที่สํานักงบประมาณกําหนด 3 ด้าน 
  ประกอบด้วย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ด้านเศรษฐกิจ และ 
  ด้านฟื้นฟูคุณภาพชีวิต 
 รหัสหนว่ยรับงบประมาณ  แสดงรหัสหน่วยรับงบประมาณ จํานวน 10 หลัก 
 รหัสงบประมาณ แสดงรหัสงบประมาณ จํานวน 16 หลัก 
 ช่ือรหัสงบประมาณ แสดงชื่อรหัสงบประมาณ 
 แหล่งของเงิน แสดงรหัสแหลง่ของเงิน จํานวน 7 หลัก  
 รหัสกิจกรรม/พ้ืนที่ แสดงรหัสกิจกรรมหลัก จํานวน 5 หลัก คือ PXXXX 
 จังหวัด แสดงชื่อจังหวัด 

 งบประมาณ แสดงจํานวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
 ยอดใช้งบประมาณ แสดงจํานวนเงินที่ใช้จ่าย ประกอบด้วย เอกสารสํารองเงิน  ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง 
  และการเบิกจ่ายเงิน 
 งบประมาณคงเหลือ แสดงจํานวนเงินคงเหลือ ซึ่งเป็นยอดสุทธิ โดยการนํายอดเงินในช่อง 
  “งบประมาณ” หักด้วย “ยอดใช้งบประมาณ”  
 
 



 

บทที่ 8 รายงานการเบกิจ่ายเงินเกี่ยวกับอุทกภัย/นโยบายเร่งด่วน หน้า 8 - 5 
 

การตรวจสอบรายละเอียดแต่ละรหสังบประมาณ   
 ให้คลิกจํานวนเงินที่ต้องการตรวจสอบ ในชอ่ง “งบประมาณ” ตามภาพที่ 7 

 
 

ภาพที่ 7 
 

ระบบจะแสดงรายละเอียด  ของจํานวนเงินที่คลิก  ตามภาพที่ 8 
 

 
 

ภาพที่ 8 
 
 
 



 

บทที่ 8 รายงานการเบกิจ่ายเงินเกี่ยวกับอุทกภัย/นโยบายเร่งด่วน หน้า 8 - 6 
 

การตรวจสอบรายละเอียดเก่ียวกับการจัดสรรเงินงบประมาณ  
 ให้คลิกจํานวนเงินในช่อง “งบประมาณ” ตามภาพที่ 9 
 

 
ภาพที่ 9 

 

ระบบจะแสดงรายละเอียด  ของจํานวนเงินที่คลิก  ตามภาพที่ 10  
 

 
ภาพที่ 10 

 

คําอธบิายภาพที่ 11 
 ปี แสดงปีงบประมาณ เป็นปี ค.ศ.  
  เช่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 แสดงเป็น 2012 
 เลขที่เอกสารอา้งอิง แสดงเลขที่เอกสารการโอนจัดสรร/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
  จํานวน  10 หลัก 
 เลขที่เอกสาร แสดงเลขที่เอกสารอัตโนมัติจากการโอนจัดสรร/เปลี่ยนแปลง 
  งบประมาณ จํานวน 10 หลกั 
 LnItn แสดงบรรทัดรายการของเลขที่เอกสาร 
 Vsn แสดงเวอร์ช่ันที่บันทึกรายการ คือ 0 
 กบก. แสดงการบันทึกการโอนงบประมาณในระบบ 
   ENTR  หมายถึง  การจัดสรรเงินงวดโดยสํานักงบประมาณ 
   SEND  หมายถึง  การโอนเงินงบประมาณออก 
   RECV  หมายถึง  การรับโอนเงินงบประมาณ 
 ปภ. แสดงประเภทงบประมาณ เป็น GEN   
 แหล่งของเงิน แสดงรหัสแหลง่ของเงิน จํานวน 7 หลัก 
 รหัสงบประมาณ แสดงรหัสงบประมาณ จํานวน 16 หลัก 
  



 

บทที่ 8 รายงานการเบกิจ่ายเงินเกี่ยวกับอุทกภัย/นโยบายเร่งด่วน หน้า 8 - 7 
 

 รายการผูกพันงบประมาณ แสดงเป็น 5000     กรณีเป็นงบดําเนินงาน  งบเงินอุดหนุน และ 
                      งบรายจ่ายอ่ืน 
   1206XX  กรณีเป็นงบลงทุน รายการครุภัณฑ์ 
           1204     กรณีเป็นงบลงทุน รายการที่ดิน 
           1208     กรณีเป็นงบลงทุน รายการสิ่งก่อสร้าง 
 กิจกรรมหลกั แสดงรหัสกิจกรรมหลัก จํานวน 5 หลัก คือ PXXXX 
  โดย P คือ ค่าคงที่ X คือ รหัสพ้ืนที่ จํานวน 4 หลัก 
 หน่วยรับงบประมาณ แสดงรหัสหน่วยรับงบประมาณ  จํานวน 10 หลัก 
 ผลรวมรายการ LC แสดงจํานวนเงินที่บันทึก สมัพันธ์กับช่อง “กบก” ดังนี้ 
  ENTR  แสดง จํานวนเงินเป็นบวก 
  SEND  แสดง จํานวนเงินเป็นลบ 
  RECV  แสดง จํานวนเงินเป็นบวก 
 
เมื่อต้องการตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ให้ คลิกจํานวนเงินที่ ช่อง “ใบสั่งซือ้สั่งจ้าง”  ตามภาพที่ 11 
 

 
 

ภาพที่ 11 
 

ระบบจะแสดงรายละเอียด ของใบสั่งซื้อสั่งจ้าง  ตามภาพที่ 12 
 

 
 

ภาพที่ 12 
 



 

บทที่ 8 รายงานการเบกิจ่ายเงินเกี่ยวกับอุทกภัย/นโยบายเร่งด่วน หน้า 8 - 8 
 

คําอธบิายภาพที่ 12 
 RefdocNo แสดงเลขทีใ่บสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ 
 VT (Value type) แสดงค่าคงที่เป็น 51 หมายถึง ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง 
 G/L แสดงรหัสบัญชีแยกประเภท 10 หลัก 
 แหล่งของเงิน แสดงรหัสแหลง่ของเงิน จํานวน 7 หลัก 
 รหัสงบประมาณ แสดงรหัสงบประมาณ จํานวน 16 หลัก 
 พ้ืนที่/กิจกรรมหลัก แสดงรหัสกิจกรรมหลัก จํานวน 14 หลัก  
 รายการผกูพันงบประมาณ แสดงรายการผกูผันงบประมาณเช่นเดียวกับรหัสบัญชแียกประเภท 
 หน่วยรับงบประมาณ แสดงรหัสหน่วยรับงบประมาณ  จํานวน  10 หลัก 
 Fm pstg.d. แสดงวันที่ใบสัง่ซื้อสั่งจ้าง 
 ปภ.จํานวนเงิน แสดงสถานะของใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เช่น 
  ต้นแบบ  หมายถึง  การสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง 
  การปรับปรุงเอกสารที่ตามมา  ปกติจะแสดงค่าเป็น 0   
  หากแสดงจํานวนเงิน หมายถึงใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่มีการบันทึก 
  เงินจ่ายล่วงหน้า 
  การลดลง  หมายถึง  การเบิกเงินจากใบสั่งซื้อสั่งจ้าง 
 งบใช้จ่าย แสดงจํานวนเงินที่สัมพันธ์กับช่อง “ประเภทจํานวนเงิน” 
  ต้นแบบ  แสดงจํานวนเงินเป็น ลบ 
  การปรบัปรุงเอกสารที่ตามมา  แสดงเป็น 0 หรอื จํานวนเงินเปน็ บวก  
  การลดลง  แสดงจํานวนเงินเป็น บวก 
 คําขอ/ข้อความ แสดงข้อความที่บันทึก 
 
 

เมื่อต้องการตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับการเบิกจ่าย ให้ คลิกจํานวนเงินที่ ช่อง “เบิกจ่าย” ตามภาพที่ 13 
 

 

ภาพที่ 13 
 

ระบบจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน  ตามภาพที่ 14 
 



 

บทที่ 8 รายงานการเบกิจ่ายเงินเกี่ยวกับอุทกภัย/นโยบายเร่งด่วน หน้า 8 - 9 
 

 
 

ภาพที่ 14 

คําอธบิาย ภาพที่ 14 
 RefdocNo แสดงเลขที่เอกสารขอเบิกเงินในระบบ 
 VT (Value type) แสดงค่าคงที่เป็น 54 หมายถึง ขอเบิกเงิน 
                   57 หมายถึง เบิกเกินส่งคืน 
 G/L แสดงรหัสบัญชีแยกประเภท 10 หลัก 
 แหล่งของเงิน แสดงรหัสแหลง่ของเงิน จํานวน 7 หลัก 
 รหัสงบประมาณ แสดงรหัสงบประมาณ จํานวน 16 หลัก 
 พ้ืนที่/กิจกรรมหลัก แสดงรหัสกิจกรรมหลัก จํานวน 5 หลัก คือ PXXXX 
  โดย P คือ ค่าคงที่ X คือ รหัสพ้ืนที่ จํานวน 4 หลัก 
 รายการผูกพันงบประมาณ แสดงรายการผูกผันงบประมาณ จํานวน 10 หลัก 
 หน่วยรับงบประมาณ แสดงรหัสหน่วยรับงบประมาณ  จํานวน  10 หลัก 
 Fm pstg.d. แสดงวันที่บันทึกรายการขอเบิก 
 ประเภทจํานวนเงิน แสดงสถานะของเอกสารสํารองเงิน เช่น 
  ต้นแบบ  หมายถึง  การบันทกึขอเบิกเงิน 
  จ่ายแล้ว  หมายถึง  การประมวลผลสั่งจ่ายเงิน 
  ลดลง  หมายถงึ  การ Payment transfer  ระบบทําให้อัตโนมัติ  
 งบใช้จ่าย แสดงจํานวนเงินที่สัมพันธ์กับช่อง “ประเภทจํานวนเงิน” 
  กรณีที่ VT เป็น 54  
   ต้นแบบ  แสดงจํานวนเงินเป็น บวก 
  จ่ายแล้ว  แสดงจํานวนเงินเป็น บวก 
  การลดลง  แสดงจํานวนเงินเป็น ลบ 
  กรณีที่ VT เป็น 57  
  ต้นแบบ  แสดงจํานวนเงินเป็น ลบ 
  จ่ายแล้ว  แสดงจํานวนเงินเป็น ลบ 
  การลดลง  แสดงจํานวนเงินเป็น บวก 
 
  



 

บทที่ 9 : รายงานสถานะ  การเบิกจ่ายระดับกอง ตามค่ารหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบ หน้า 9 - 1 
 

บทที่ 9 
รายงานสถานะ  การเบิกจ่าย ระดับกอง ตามค่ารหสังบประมาณและหน่วยรับงบ : ZFMA47 

   
  รายงานสถานะ  การเบิกจ่าย ระดับกอง ตามค่ารหัสงบประมาณและหน่วยรับงบ เป็นรายงาน 
ที่ใช้ในการติดตามสถานะ  การเบิกจ่ายเงินตามรหัสงบประมาณและแหล่งของเงินตามหน่วยรับงบประมาณ 
(ระดับศูนย์ต้นทุน) โดยระบบจะแสดงยอดงบประมาณ ณ ขณะที่เรียกรายงาน 
 
วิธีการเรียกรายงาน 

  เข้าเมนู SAP ส่วนเพิ่มเติม  ส่วนเพิ่มเติม - ระบบบริหารงบประมาณ  รายงาน  
รายงานงบประมาณสําหรับส่วนราชการ  รายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ระดับกอง   
รายงานภาพรวมงบประมาณ/ติดตามสถานการณ์ใช้จ่ายงบประมาณ ระดับหน่วยรับงบประมาณ ZFMA47 
– รายงานสถานะ การเบกิจ่าย ระดับกอง ตามค่ารหัสงบประมาณ รหสัหนว่ยรับ 
ดับเบิลคลิกที ่                                                                หรือพิมพ์คําสั่งงาน ZFMA47 ตามภาพที่ 1 
แล้วกด Enter หรือ  เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “สถานะการใช้จ่ายงบประมาณ หน่วยรับงบ : การเลือก” ตามภาพที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 



 

บทที่ 9 : รายงานสถานะ  การเบิกจ่ายระดับกอง ตามค่ารหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบ หน้า 9 - 2 
 

 
 

ภาพที่ 2 
 

หน้าจอ “สถานะ การใช้จา่ยงบประมาณ หน่วยรับงบ : การเลือก” ระบุรายละเอียด ตามภาพที่ 3  ดังนี้ 
 ค่าทีเ่ลือก 
 - ปีงบประมาณ ระบุปีงบประมาณ จํานวน 4 หลัก เป็นปี ค.ศ. 
  เช่น ปีงบประมาณ 2554 ระบุ 2011 
 - ถึงงวด ระบบแสดงงวด 16 ให้อัตโนมัติ 
  (ระบบจะดึงสถานภาพงบประมาณเป็นยอดสะสมถึงงวดที่ 16) 
 - ตัวบ่งชี้สถิติ ระบบแสดงค่า Y ให้อัตโนมัติ  
  ให้ลบค่า Y ออก (ไม่ต้องระบุค่าใดๆ) 
 กลุ่มการเลือก 
 - แหล่งของเงิน ระบุกลุ่มของแหล่งของเงิน ในรูปแบบ ZYY11 
  Z คือ ค่าคงที่  
  YY คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 
  11 คือ ชุดข้อมูลของเงินงบประมาณของส่วนราชการ 
  ตัวอย่างระบุ Z5411 หมายถึง ระบบจะเรียกข้อมูลทุกงบรายจ่าย 
  จากแหล่งของเงิน คือ 5411100 - 5411500 
 - หรือมูลค่า ระบุแหล่งของเงิน จํานวน 7 หลัก 
  (ไม่ต้องระบุหากระบชุ่องแหล่งของเงิน) 
  YY11100 หมายถึง งบบุคลากร 
  YY11200 หมายถึง งบดําเนินงาน 
  YY11310 หมายถึง งบลงทุน รายการครุภัณฑ์ 
  YY11320 หมายถึง งบลงทุน รายการที่ดิน สิ่งก่อสร้าง 
  YY11410 หมายถึง งบอุดหนุนทั่วไป 
  YY11420 หมายถึง งบอุดหนุนเฉพาะกิจ 
  YY11500 หมายถึง งบรายจ่ายอ่ืน 
  YY คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 
 



 

บทที่ 9 : รายงานสถานะ  การเบิกจ่ายระดับกอง ตามค่ารหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบ หน้า 9 - 3 
 

 - รหัสงบประมาณ ระบุรหัสงบประมาณจํานวน 16 หลัก 
  ตัวอย่างระบุ 0300413001700002 ถึง 0300413001700007 
 - หน่วยงบประมาณ ระบุรหัสหน่วยรับงบประมาณจํานวน 10 หลกั 
  ตัวอย่างระบุ 0300400000 ถึง 0300400010 
 

กดปุ่ม  ระบบจะแสดงรายงานสถานะ  การใช้จ่ายงบประมาณ ตามภาพที่ 4  
 

 

ภาพที่ 3 
 

 
ภาพที่ 4 



 

บทที่ 9 : รายงานสถานะ  การเบิกจ่ายระดับกอง ตามค่ารหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบ หน้า 9 - 4 
 

กดปุ่ม   เพื่อปิดหน้าจอด้านซ้ายมือ จะแสดงตามภาพที่ 5 
 

 

ภาพที่ 5 

 กดปุ่ม  เพื่อซอ่นบรรทัดรายการ 
กดปุ่ม  เพื่อแสดงบรรทัดรายการ 

 

คําอธบิายภาพที่ 5 
-  4 ดาว เป็นสถานภาพของงบประมาณรวมของทุกศูนยต้์นทุนภายใต้หน่วยเบิกจ่าย 
-  3 ดาว เป็นสถานภาพของงบประมาณของศูนย์ต้นทุน 
-  2 ดาว เป็นสถานภาพของงบประมาณที่ระดับรายการตามรหัสงบประมาณ 16 หลกั ของศูนย์ต้นทุน 
-  1 ดาว เป็นสถานภาพของงบประมาณที่ระดับงบรายจ่ายของศูนย์ต้นทุน 
-  ไมม่ีดาว เป็นสถานภาพของงบประมาณตามแหล่งของเงินภายใต้งบรายจ่ายของรหัสงบประมาณ      
   ของศูนย์ต้นทุน 

 
 
 



 

บทที่ 9 : รายงานสถานะ  การเบิกจ่ายระดับกอง ตามค่ารหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบ หน้า 9 - 5 
 

คําอธิบาย “รายงานสถานะ  การใช้จา่ยงบประมาณ” ตามภาพที่ 5 ดังนี้ 
ส่วนหัวของรายงาน 
 ช่ือรายงาน  แสดงชื่อรายงานสถานะ  การใช้จ่ายงบประมาณ ระดับหน่วยรับ 
   งบประมาณ 
 หน้าที่    จาก  แสดงหน้าที่   จากจํานวนหน้ารายงานทั้งหมด 
 ประจําปีงบประมาณ  แสดงปีงบประมาณ จํานวน 4 หลัก เป็นปี ค.ศ. 
 สําหรับ  แสดงชื่อหน่วยงานระดับกรม 
 วันที่       แสดงวันที่ที่เรยีกงาน 
 เวลา  แสดงเวลาที่แสดงผลรายงาน 
 ช่ือผู้ใช้งาน   แสดงสิทธิบัตรของผู้ใช้งาน 
รายละเอียดของรายงาน   
 - รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ แสดงรายละเอียดของงบประมาณ 
  ตามหน่วยรับงบประมาณ ที่ได้รับงบประมาณ 

- งบหน่วยงบฯ สุทธิ แสดงจํานวนเงินงบประมาณที่ได้รับในแต่ละหน่วยรับงบ 
 โดยระบบเก็บค่าจากการบันทึกรายการด้วยคําสั่งงาน 
 ZFMBB_TRN ประเภทงบประมาณ DGEN หรือ DCOM 

 - กันเงิน/เบิกแทน แสดงจํานวนเงินที่มีการสํารองเงิน 
 - ใบสั่งซื้อ/สญัญา แสดงจํานวนเงินตามใบสั่งซื้อ/สัญญา  
 - เบิกจ่ายสะสม แสดงจํานวนเงินที่เบิกจ่ายเป็นจํานวนเงินสะสม 
 - งบคงเหลือ แสดงจาํนวนเงินงบประมาณคงเหลือ  
  (งบสุทธิ-การสํารองเงิน-ใบสั่งซื้อ/สัญญา-เบิกจ่ายสะสม) 
 
 

 



 

บทที่ 10 : รายงานสถานะ  การเบิก (ตามงวด) ระดับกอง ตามค่ารหัสงบประมาณ  หน้า 10 - 1 
 

บทที่ 10 
รายงานสถานะ  การเบิกจ่าย (ตามงวด) ระดับกอง ตามคา่รหัสงบประมาณ : ZFMA49 

   
  รายงานสถานะ  การเบิกจ่าย (ตามงวด) ระดับกอง ตามค่ารหัสงบประมาณ เป็นรายงานที่ใช้ 
ในการติดตามสถานะ การเบิกจ่ายตามรหัสงบประมาณและแหล่งของเงิน ระดับหน่วยรับงบประมาณ (ศูนย์ต้นทุน) 
โดยระบบจะแสดงยอดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ตามงวดที่ระบุ 
 
วิธีการเรียกรายงาน 

  เข้าเมนู SAP ส่วนเพิ่มเติม  ส่วนเพิ่มเติม - ระบบบริหารงบประมาณ  รายงาน  
รายงานงบประมาณสําหรับส่วนราชการ รายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ระดับกอง     
รายงานภาพรวมงบประมาณ/ติดตามสถานการณ์ใช้จ่ายงบประมาณ ระดับหน่วยรับงบประมาณ ZFMA49 – 
รายงานสถานะ  การเบิกจ่าย (ตามงวด) ระดับกอง ตามค่ารหัสงบประมาณ  
ดับเบิลคลิกที ่  หรือพิมพ์คําสั่งงาน ZFMA49 ตามภาพที่ 1 
แล้ว กด Enter หรือ  เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “: การเลือก” ตามภาพที่ 2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 



 

บทที่ 10 : รายงานสถานะ  การเบิก (ตามงวด) ระดับกอง ตามค่ารหัสงบประมาณ  หน้า 10 - 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2 

 

หน้าจอ “: การเลือก” ระบุรายละเอียด ตามภาพที่ 3  ดังนี้ 
 ค่าทีเ่ลือก 
 - ปีงบประมาณ ระบุปีงบประมาณ จํานวน 4 หลัก เป็นปี ค.ศ. 
  เช่น ปีงบประมาณ 2554 ระบุ 2011 
 - จากงวด ระบบแสดงงวด 1 ให้อัตโนมัติ 
  สามารถระบุงวดที่ต้องการดูข้อมูล 
 - ถึงงวด ระบบแสดงงวด 16 ให้อัตโนมัติ 
  สามารถระบุงวดที่ต้องการดูข้อมูล 
 - ตัวบ่งชี้สถิติ ระบบแสดงค่า Y ให้อัตโนมัติ  
  ให้ลบค่า Y ออก (ไม่ต้องระบุค่าใดๆ) 
 กลุ่มการเลือก 
 - แหล่งของเงิน ระบุกลุ่มของแหล่งของเงิน ในรูปแบบ ZYY11 
  Z คือ ค่าคงที่  
  YY คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 
  11 คือ ชุดข้อมูลของเงินงบประมาณของส่วนราชการ 
  ตัวอย่างระบุ Z5411 หมายถึง ระบบจะเรียกข้อมูลทุกงบรายจ่าย 
  จากแหล่งของเงิน คือ 5411100 - 5411500 
 - หรือมูลค่า ระบแุหล่งของเงิน จํานวน 7 หลัก 
  (ไม่ต้องระบุหากระบุช่องแหล่งของเงิน) 
  YY11100 หมายถึง งบบุคลากร 
  YY11200 หมายถึง งบดําเนินงาน 
  YY11310 หมายถึง งบลงทุน รายการครุภัณฑ์ 
  YY11320 หมายถึง งบลงทุน รายการที่ดิน สิ่งก่อสร้าง 
  YY11410 หมายถึง งบอุดหนุนทั่วไป 
  YY11420 หมายถึง งบอุดหนุนเฉพาะกิจ 
  YY11500 หมายถึง งบรายจ่ายอ่ืน 
  YY คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 



 

บทที่ 10 : รายงานสถานะ  การเบิก (ตามงวด) ระดับกอง ตามค่ารหัสงบประมาณ  หน้า 10 - 3 
 

 - รหัสงบประมาณ ระบุรหัสงบประมาณ 16 หลกั 
  (สามารถระบุคา่เดียว หรือระบุเป็นช่วงได้) 
  ตัวอย่างระบุ 0300413001700002 ถึง 0300413001700007 
 - หน่วยงบประมาณ ระบุรหัสหน่วยรับงบประมาณ 10 หลัก 
  (สามารถระบุคา่เดียว หรือระบุเป็นช่วงได้) 
  ตัวอย่างระบุ 0300400000 ถึง 0300400010 
 

 

ภาพที่ 3 

กดปุ่ม  ระบบจะแสดงรายงานสถานะ  การใช้จ่ายงบประมาณ ตามภาพที่ 4  
 

 
ภาพที่ 4 



 

บทที่ 10 : รายงานสถานะ  การเบิก (ตามงวด) ระดับกอง ตามค่ารหัสงบประมาณ  หน้า 10 - 4 
 

กดปุ่ม   เพื่อปิดหน้าจอด้านซ้ายมือ จะแสดงตามภาพที่ 5 
 

 
 

ภาพที่ 5 
 

กดปุ่ม  เพื่อซอ่นบรรทัดรายการ 
 กดปุ่ม  เพื่อแสดงบรรทัดรายการ 
 
คําอธบิายภาพที่ 5 

-  3 ดาว เป็นสถานภาพของงบประมาณรวมของทุกศูนยต้์นทุนภายใต้หน่วยเบิกจ่าย 
-  2 ดาว เป็นสถานภาพของงบประมาณของศูนย์ต้นทุน 
-  1 ดาว เป็นสถานภาพของงบประมาณที่ระดับรายการตามรหัสงบประมาณ 16 หลกั ของศูนย์ต้นทุน 
-  ไมม่ีดาว เป็นสถานภาพของงบประมาณตามแหล่งของเงินภายใต้งบรายจ่ายของรหัสงบประมาณ      
   ของศูนย์ต้นทุน 

 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่ 10 : รายงานสถานะ  การเบิก (ตามงวด) ระดับกอง ตามค่ารหัสงบประมาณ  หน้า 10 - 5 
 

คําอธิบาย “รายงานสถานะ  การใช้จา่ยงบประมาณ” ตามภาพที่ 5 ดังนี้ 
ส่วนหัวของรายงาน 
 ช่ือรายงาน  แสดงชื่อรายงานสถานะ  การใช้จ่ายงบประมาณ 
 หน้าที่    จาก  แสดงหน้าที่   จากจํานวนหน้ารายงานทั้งหมด 
 ประจําปีงบประมาณ  แสดงปีงบประมาณ จํานวน 4 หลัก เป็นปี ค.ศ. 
 สําหรับ  แสดงชื่อหน่วยงานระดับกรม 
 วันที่       แสดงวันที่ที่เรยีกงาน 
 เวลา  แสดงเวลาที่แสดงผลรายงาน 
 ช่ือผู้ใช้งาน   แสดงสิทธิบัตรของผู้ใช้งาน 
รายละเอียดของรายงาน   
   รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ  แสดงรายละเอียดของงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ 
   ที่ได้รับงบประมาณ 
  งบสุทธิ แสดงจํานวนเงินงบประมาณที่ได้รับในแต่ละรหัสงบประมาณ 

 และแหล่งของเงิน โดยระบบจะเก็บค่าจากการบันทึกรายการ 
 ด้วยคําสั่งงาน ZFMBB_TRN ประเภทงบประมาณ DGEN หรือ  
 DCOM 

   กันเงิน/เบิกแทน แสดงจํานวนเงินที่มีการสํารองเงินตามงวดที่ระบุ 
   ใบสั่งซื้อ/สญัญา แสดงจํานวนเงินตามใบสั่งซื้อ/สัญญาตามงวดที่ระบุ 
   เบิกจ่าย แสดงจํานวนเงินที่เบิกจ่ายตามงวดที่ระบุ 
   รวมในงวด แสดงจํานวนเงินงบประมาณที่ใช้จ่าย 
  (รวมจํานวนเงินการกันเงิน/เบิกแทน+ใบสั่งซื้อ/สัญญา+เบกิจ่าย)  
 
 

 



 

บทที่ 11 รายงานสถานะเงินงบประมาณรายจ่ายระดับหน่วยเบิกจ่าย หน้า 11 - 1 
 

บทที่ 11 
รายงานสถานะเงนิงบประมาณรายจ่ายระดับหน่วยเบิกจ่าย : ZFMA59 

 
  รายงานสถานะ  เงินงบประมาณรายจ่ายระดับหน่วยเบิกจ่าย เป็นรายงานที่พัฒนาเพิ่มเติมจาก
รายงาน ZFMA55 (รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ) โดยให้เรียกที่ระดับหน่วยเบิกจ่าย
และแก้ไขปัญหาการแสดงชื่อของรหัสงบประมาณ กรณีที่มีรหัสงบประมาณซ้ํากันในระบบ ใช้ในการตรวจสอบ
รายละเอียดเก่ียวกับเงินงบประมาณของส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่าย ประกอบด้วย ยอดใช้งบประมาณ 
เอกสารสํารองเงิน ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง การเบิกจ่ายเงิน และงบประมาณคงเหลือ  
 
วิธีการเรียกรายงาน 

  เข้าเมนู SAP ส่วนเพิ่มเติม  ส่วนเพิ่มเติม - ระบบบริหารงบประมาณ  รายงาน  
รายงานงบประมาณสําหรับส่วนราชการ  รายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ระดับกอง     
รายงานภาพรวมงบประมาณ/ติดตามสถานการณใ์ช้จ่ายงบประมาณ ระดบัหน่วยรับงบประมาณ  ZFMA59 – 
รายงานสถานะเงินงบประมาณรายจ่ายระดับหน่วยเบิกจ่าย  
ดับเบิลคลิกที่   หรือพิมพ์คําสั่งงาน ตามภาพท่ี 1 
แล้วกด Enter หรือ  เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “รายงานสถานะเงินงบประมาณรายจ่ายระดับหน่วยเบิกจ่าย (ZFMA59)” 
ตามภาพที่ 2 
 

 
ภาพที่ 1 



 

บทที่ 11 รายงานสถานะเงินงบประมาณรายจ่ายระดับหน่วยเบิกจ่าย หน้า 11 - 2 
 

 
 

ภาพที่ 2 
 
หน้าจอ “รายงานสถานะเงินงบประมาณรายจ่ายระดับหน่วยเบิกจ่าย (ZFMA59)” ระบรุายละเอียด ตาม

ภาพที่ 3 ดังนี้ 
 Selection Criteria 
 - ปีบัญชี ระบุปีบัญชี จํานวน 4 หลัก เป็นปี ค.ศ. 
  เช่น ปีงบประมาณ 2554 ระบุ 2011 
 - รหัสงบประมาณ ระบุรหัสงบประมาณ 16 หลกั  
  หรือ ระบุรหัสหน่วยงาน 5 หลัก ตามด้วย* กรณีงบส่วนราชการ 
  หรือ ระบุ 90909* กรณีงบกลาง 
 - รหัสแหล่งของเงิน ระบุรหัสแหล่งของเงิน 7 หลกั  
  กรณีงบส่วนราชการ ประกอบด้วย YY11XXXX 
  โดย Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 
      11 คือ ชุดขอ้มูลของเงินงบประมาณของส่วนราชการ 
        X คือ หมวดรายจ่าย 
  หรือ ระบุรหัสแหล่งของเงินเป็น YY11*  
  กรณีงบกลาง ประกอบด้วย YY10XXXX 
  โดย Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 
      10 คือ ชุดขอ้มูลของเงินงบกลาง 
        X คือ หมวดรายจ่าย 
  หรือ ระบุรหัสแหล่งของเงินเป็น YY10*  
 - พ้ืนที่/กิจกรรม ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จํานวน 5 หลัก คือ PXXXX 
  โดย P คือ ค่าคงที่ X คือ รหัสพ้ืนที ่
 - หน่วยเบิกจ่าย ระบุรหัสหน่วยเบิกจ่าย จํานวน 10 หลัก 
 
กดปุ่ม  ระบบจะแสดงรายงานสถานะเงินงบประมาณรายจ่ายระดับหน่วยเบิกจ่าย (ZFMA59) ตาม

ภาพที่ 4  
 
 



 

บทที่ 11 รายงานสถานะเงินงบประมาณรายจ่ายระดับหน่วยเบิกจ่าย หน้า 11 - 3 
 

 

 
 

ภาพที่ 3 
 

 
 

ภาพที่ 4 
 

 
 
 



 

บทที่ 11 รายงานสถานะเงินงบประมาณรายจ่ายระดับหน่วยเบิกจ่าย หน้า 11 - 4 
 

คําอธิบาย “รายงานสถานะเงินงบประมาณรายจา่ยระดบัหน่วยเบิกจา่ย (ZFMA59)” ตามภาพที่ 4 
ดังนี้ 

ส่วนหัวของรายงาน 
 ช่ือรายงาน แสดงชื่อรายงานสถานะเงินงบประมาณรายจ่าย (ระดับหน่วยเบิกจ่าย) 
 ประจําปีงบประมาณ แสดงปีงบประมาณตามปีบัญชีที่ระบุ 
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย แสดงชื่อรหัสหน่วยเบิกจ่าย 
 ช่ือหน่วยเบิกจ่าย แสดงชื่อหน่วยเบิกจ่าย 
 รหัสพ้ืนที ่ แสดงรหัสพ้ืนที่ 
 จังหวัด แสดงจังหวัด 
 ณ วันที ่ แสดงวัน เดือน ปี ที่เรียกรายงาน 
รายละเอียดของรายงาน 
 ปีงบประมาณ แสดงปีงบประมาณ เป็นปี ค.ศ.  
  เช่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 แสดงเป็น 2011 
 รหัสผลผลิต แสดงรหัสผลผลิต/โครงการ จํานวน 10 หลกั 
 ผลผลิต/โครงการ แสดงชื่อผลผลติ/โครงการ 
 รหัสงบประมาณ แสดงรหัสงบประมาณ จํานวน 16 หลัก 
 ช่ือรหัสงบประมาณ แสดงชื่อรหัสงบประมาณ 
 รหัสแหล่งของเงิน แสดงรหัสแหลง่ของเงิน จํานวน 7 หลัก  

 งบประมาณ แสดงจํานวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
 ยอดใช้งบประมาณ แสดงจํานวนเงินที่ใช้จ่าย ประกอบด้วย การสาํรองเงิน  ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง 
  และการเบิกจ่ายเงิน 
 งบประมาณคงเหลือ แสดงจํานวนเงินคงเหลือ ซึ่งเป็นยอดสุทธิ โดยการนํายอดเงินในช่อง 
  “งบประมาณ” หักด้วย “ยอดใช้งบประมาณ”  
 
การตรวจสอบรายละเอียดแต่ละรหสังบประมาณ   
 ให้คลิกจํานวนเงินที่ต้องการตรวจสอบ ในชอ่ง “งบประมาณ” ตามภาพที่ 5 
 



 

บทที่ 11 รายงานสถานะเงินงบประมาณรายจ่ายระดับหน่วยเบิกจ่าย หน้า 11 - 5 
 

 
 

ภาพที่ 5 
 
ระบบจะแสดงรายละเอียดของจํานวนเงินที่คลิก  ตามภาพที่ 6  
 

 
 

ภาพที่ 6 
 

 
 



 

บทที่ 11 รายงานสถานะเงินงบประมาณรายจ่ายระดับหน่วยเบิกจ่าย หน้า 11 - 6 
 

การตรวจสอบรายละเอียดเก่ียวกับการจัดสรรเงินงบประมาณ  ใหค้ลกิจํานวนเงินในช่อง “งบประมาณ”       
ตามภาพที่ 7 
 

 
 

ภาพที่ 7 
 

ระบบจะแสดงรายละเอียด  ของจํานวนเงินที่คลิก  ตามภาพที่ 8 
 

 
 

ภาพที่ 8 
 

คําอธบิายภาพที่ 8 
 ปี แสดงปีงบประมาณ เป็นปี ค.ศ.  
  เช่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 แสดงเป็น 2012 
 เลขที่เอกสารอา้งอิง แสดงเลขที่เอกสารการโอนจัดสรร/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
  จํานวน  10 หลัก 
 เลขที่เอกสาร แสดงเลขที่เอกสารอัตโนมัติจากการโอนจัดสรร/เปลี่ยนแปลง 
  งบประมาณ  จํานวน 10 หลกั 
 LnItn แสดงบรรทัดรายการของเลขที่เอกสาร 
 Vsn แสดงเวอร์ช่ันที่บันทึกรายการ คือ 0 
 กบก. แสดงการบันทึกการโอนงบประมาณในระบบ 
   ENTR  หมายถึง  การจัดสรรเงินงวดโดยสํานักงบประมาณ 
   SEND  หมายถึง  การโอนเงินงบประมาณออก 
   RECV  หมายถึง  การรับโอนเงินงบประมาณ 
 



 

บทที่ 11 รายงานสถานะเงินงบประมาณรายจ่ายระดับหน่วยเบิกจ่าย หน้า 11 - 7 
 

 ปภ. แสดงประเภทงบประมาณ เป็น 
   GEN  สําหรับงบรายปี 
  COM   สําหรบังบผูกพันข้ามปี 
 แหล่งของเงิน แสดงรหัสแหลง่ของเงิน จํานวน 7 หลัก 
 รหัสงบประมาณ แสดงรหัสงบประมาณ จํานวน 16 หลัก 
 รายการผูกพันงบประมาณ แสดงเป็น 5000     กรณีเป็นงบดําเนินงาน งบเงินอุดหนุน และ 
                       งบรายจ่ายอ่ืน 
   1206XX กรณเีป็นงบลงทุน รายการครุภัณฑ์ 
          1204     กรณีเป็นงบลงทุน รายการทีดิ่น 
          1208     กรณีเป็นงบลงทุน รายการสิง่ก่อสร้าง 
 กิจกรรมหลกั แสดงรหัสกิจกรรมหลัก จํานวน 5 หลัก คือ PXXXX 
  โดย P คือ ค่าคงที่ X คือ รหัสพ้ืนที่ จํานวน 4 หลัก 
 หน่วยรับงบประมาณ แสดงรหัสหน่วยรับงบประมาณ  จํานวน 10 หลัก 
 ผลรวมรายการ LC แสดงจํานวนเงินที่บันทึก สมัพันธ์กับช่อง “กบก.” ดังนี้ 
  ENTR  แสดง จํานวนเงินเปน็บวก 
  SEND  แสดง จํานวนเงินเป็นลบ 
  RECV  แสดง จํานวนเงินเป็นบวก 
 
เมื่อต้องการตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ให้ คลิกจํานวนเงินที่ ช่อง “ใบสั่งซือ้/สัญญา”  ตามภาพที่ 9 
 

 
 

ภาพที่ 9 
 

ระบบจะแสดงรายละเอียด  ของใบสั่งซื้อสัง่จ้าง  ตามภาพที่ 10 และ 11 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่ 11 รายงานสถานะเงินงบประมาณรายจ่ายระดับหน่วยเบิกจ่าย หน้า 11 - 8 
 

 
 

ภาพที่ 10 
 

 
 

ภาพที่ 11 
 

 
 



 

บทที่ 11 รายงานสถานะเงินงบประมาณรายจ่ายระดับหน่วยเบิกจ่าย หน้า 11 - 9 
 

คําอธบิายภาพที่ 10 และ 11 
 RefdocNo แสดงเลขทีใ่บสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ 
 VT (Value type) แสดงค่าคงที่เป็น 51 หมายถึง ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง 
 G/L แสดงรหัสบัญชีแยกประเภท 10 หลัก 
 แหล่งของเงิน แสดงรหัสแหลง่ของเงิน จํานวน 7 หลัก 
 รหัสงบประมาณ แสดงรหัสงบประมาณ จํานวน 16 หลัก 
 พ้ืนที่/กิจกรรมหลัก แสดงรหัสกิจกรรมหลัก จํานวน 14 หลัก  
 รายการผกูพันงบประมาณ แสดงรายการผกูผันงบประมาณเช่นเดียวกับรหัสบัญชแียกประเภท 
 หน่วยรับงบประมาณ แสดงรหัสหน่วยรับงบประมาณ  จํานวน  10 หลัก 
 รายการ แสดงจํานวนรายการ 
 วันที่ผ่านรายการ FM แสดงวันที่ที่สรา้งเอกสารสํารองเงิน 
 ประเภทจํานวนเงิน แสดงสถานะของใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เช่น 
  ต้นแบบ  หมายถึง  การสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง 
  การปรับปรุงเอกสารที่ตามมา  ปกติจะแสดงค่าเป็น 0   
  หากแสดงจํานวนเงิน หมายถึงใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่มีการบันทึก 
  เงินจ่ายล่วงหน้า 
  การลดลง  หมายถึง  การเบิกเงินจากใบสั่งซื้อสั่งจ้าง 
 งบใช้จ่าย แสดงจํานวนเงินที่สัมพันธ์กับช่อง “ประเภทจํานวนเงิน” 
  ต้นแบบ  แสดงจํานวนเงินเป็น ลบ 
  การปรบัปรุงเอกสารที่ตามมา  แสดงเป็น 0 หรอื จํานวนเงินเปน็ บวก  
  การลดลง  แสดงจํานวนเงินเป็น บวก 
 

เมื่อต้องการตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับการเบิกจ่าย ให้ คลิกจํานวนเงินที่ ช่อง “เบิกจ่าย” ตามภาพที่ 12 
 

 
 

ภาพที่ 12 
 

ระบบจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการบันทึกขอเบิกเงิน ตามภาพที่ 13 และ 14 
 



 

บทที่ 11 รายงานสถานะเงินงบประมาณรายจ่ายระดับหน่วยเบิกจ่าย หน้า 11 - 10 
 

 
 

ภาพที่ 13 
 

 
 

ภาพที่ 14 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่ 11 รายงานสถานะเงินงบประมาณรายจ่ายระดับหน่วยเบิกจ่าย หน้า 11 - 11 
 

คําอธบิายภาพที่ 13 และ 14 
 RefdocNo แสดงเลขที่เอกสารขอเบิกเงินในระบบ 
 VT (Value type) แสดงค่าคงที่เป็น 54 หมายถึง ขอเบิกเงิน 
                   57 หมายถึง เบิกเกินส่งคืน 
 G/L แสดงรหัสบัญชีแยกประเภท 10 หลัก 
 แหล่งของเงิน แสดงรหัสแหลง่ของเงิน จํานวน 7 หลัก 
 รหัสงบประมาณ แสดงรหัสงบประมาณ จํานวน 16 หลัก 
 พ้ืนที่/กิจกรรมหลัก แสดงรหัสกิจกรรมหลัก จํานวน 5 หลัก คือ PXXXX 
  โดย P คือ ค่าคงที่ X คือ รหัสพ้ืนที่ จํานวน 4 หลัก 
 รายการผูกพันงบประมาณ แสดงรายการผูกผันงบประมาณด้วยรหัสบัญชีแยกประเภท 
 หน่วยรับงบประมาณ แสดงรหัสหน่วยรับงบประมาณ  จํานวน  10 หลัก 
 รายการ แสดงจํานวนบรรทัดรายการที่บันทึก 
 วันที่ผ่านรายการ FM แสดงวันที่ที่ขอเบิกเงิน 
 ประเภทจํานวนเงิน แสดงสถานะของเอกสารสํารองเงิน เช่น 
  ต้นแบบ  หมายถึง  การบันทกึขอเบิกเงิน 
  จ่ายแล้ว  หมายถึง  การประมวลผลสั่งจ่ายเงิน 
  ลดลง  หมายถงึ  การ Payment transfer  ระบบทําให้อัตโนมัติ  
 งบใช้จ่าย แสดงจํานวนเงินที่สัมพันธ์กับช่อง “ประเภทจํานวนเงิน” 
  กรณีที่ VT เป็น 54  
   ต้นแบบ  แสดงจํานวนเงินเป็น บวก 
  จ่ายแล้ว  แสดงจํานวนเงินเป็น บวก 
  การลดลง  แสดงจํานวนเงินเป็น ลบ 
  กรณีที่ VT เป็น 57  
  ต้นแบบ  แสดงจํานวนเงินเป็น ลบ 
  จ่ายแล้ว  แสดงจํานวนเงินเป็น ลบ 
  การลดลง  แสดงจํานวนเงินเป็น บวก 

 



 

บทที่ 12 รายงานแสดงเอกสารสํารองเงินที่ส่วนราชการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน หน้า 12 - 1 
 

บทที่ 12 
รายงานแสดงเอกสารสาํรองเงินทีส่่วนราชการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงนิ : ZFMA51 

 
 รายงานแสดงเอกสารสํารองเงินที่ส่วนราชการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน เป็นรายงานที่ใช้ 
ในการตรวจสอบเอกสารสํารองเงินที่หน่วยเบิกจ่ายได้ทําการคัดเลือก (List) เอกสารสํารองเงินที่ขอขยายเวลา 
เบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีผ่านระบบ GFMIS รอบ 31 มีนาคม (จากคําสั่งงาน ZFM_FR_LISTและ สง.02)  
 
วิธีการเรียกรายงาน 

  เข้าเมนู SAP ส่วนเพิ่มเติม  ส่วนเพิ่มเติม-ระบบบริหารงบประมาณ  การบันทึกรายการ 
สําหรับส่วนราชการ  กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกันรอบ 31 มีนาคม  ZFMA51 – รายงาน

แสดงเอกสารสํารองเงินที่ส่วนราชการขอขยายเวลาเบิกจ่าย 
ดับเบิลคลิกที่    หรือพิมพ์คําสั่งงาน ZFMA51 ตามภาพที่ 1 
แล้ว กด Enter หรือ  เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “รายงานเอกสารสาํรองเงิน(เงินกนัเหลือ่มป)ี / ขยายเวลาเบิกจา่ย” 
ตามภาพที่ 2 

 

 
 

ภาพที่ 1 



 

บทที่ 12 รายงานแสดงเอกสารสํารองเงินที่ส่วนราชการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน หน้า 12 - 2 
 

 
 

ภาพที่ 2 
 

ระบุเงื่อนไขการเรียกรายงาน ใน Selection criteria โดยระบุ 
 - รหัสหน่วยงาน  ให้ระบุรหัสหน่วยงาน จํานวน 4 หลัก   
 - ปีงบประมาณ   ให้ระบุปีงบประมาณที่ต้องการเรียกรายงาน โดยระบุเป็นปี ค.ศ.   
  เช่นปีงบประมาณ 2555 ระบุเป็น 2012 เป็นต้น 

 - ระบบ  และ  ให้อัตโนมัติ  
 

กด  เพื่อเข้าสู่หน้าจอถัดไป ตามรูปภาพที่ 3 
 

 



 

บทที่ 12 รายงานแสดงเอกสารสํารองเงินที่ส่วนราชการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน หน้า 12 - 3 
 

การระบุเงื่อนไขเพิ่มเติมในการเรียกรายงาน กรณีไม่ต้องการเรียกเอกสารสํารองเงินทั้งหมด ให้ระบุดังนี้ 
 

 - จํานวนเงินคงเหลือทั้งใบ  ให้ระบุจํานวนเงินคงเหลือของเอกสารสํารองเงิน กรณีต้องการใช้ 
  จํานวนเงินเป็นเงื่อนไขในการเรียกรายงาน 
 - แหล่งของเงิน   ให้ระบุรหัสแหล่งของเงินที่ต้องการเรียก  
  หากไม่ระบุ ระบบจะดึงข้อมูลจากทุกแหล่งเงิน 
 - กิจกรรมหลัก (พ้ืนที่)   ให้ระบุ P ตามด้วยรหัสพ้ืนที่ ที่ต้องการเรียก  
  ถ้าไม่ระบุ ระบบจะดึงข้อมูลจากทุกรหัสพ้ืนที่ 
 - เอกสารสํารองเงิน งปม.   ให้ระบุเลขที่เอกสารสํารองเงินที่ต้องการเรียก 
 - ประเภทเอกสาร   ให้ระบุประเภทเอกสารที่ต้องการเรียก 
  ถ้าไม่ระบุ ระบบจะดึงข้อมูลจากทุกประเภทเอกสาร 

 - การระบุ   ให้ระบุโครงร่างรายงานที่ต้องการ  
  ถ้าไม่มีการระบุระบบจะดึงโครงร่างต้ังต้นมาให้ 
การคัดลอกรายงานเป็น Text File 

 - การสร้าง Text File  ให้ทําเครื่องหมาย   
  เพื่อให้ระบบบันทึกข้อมูลเป็น Text Format 

 - File Option  ให้เลือก  กรณีต้องการบันทึกข้อมูลทั้งหมดในไฟล์เดียวกัน 

                  ให้เลือก  กรณีที่ต้องการแยกข้อมูล 
  เป็นหลายไฟล์ (ข้อมูลมีจํานวนมาก) โดยจะต้องระบุจํานวนรายการ 
  ที่ต้องการในแต่ละไฟล์ 

  ให้ระบุ   ที่ต้องการเก็บไฟล์ Text  
  ถ้าไม่ระบุระบบจะเก็บไว้ที่ C:\ 
 
 

 
 

ภาพที่ 3 
 



 

บทที่ 12 รายงานแสดงเอกสารสํารองเงินที่ส่วนราชการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน หน้า 12 - 4 
 

คําอธิบาย “รายงานแสดงเงนิกันที่ขอขยายเวลาเบิกจา่ย”  ตามภาพที่ 3 
 

 หน่วยงาน  แสดงรหัสหน่วยงาน จํานวน 4 หลัก และชื่อหน่วยงาน 
 ปีงบประมาณ แสดงปีงบประมาณเป็นปี ค.ศ. ตามท่ีระบุในเงื่อนไขเรียกรายงาน 
 รายการทั้งหมด แสดงจํานวนรวมรายการ 
 ประเภทเอกสาร แสดงประเภทเอกสารสํารองเงินที่หน่วยงานสร้าง 
 เลขที่เอกสาร แสดงเลขที่เอกสารสํารองเงิน 
 ข้อความเอกสาร แสดงข้อความเอกสารสํารองเงินที่สร้าง 
 แหล่งของเงิน แสดงรหัสแหลง่ของเงิน จํานวน 7 หลัก 
 รหัสงบประมาณ แสดงรหัสงบประมาณ  จํานวน 16 หลัก 
 กิจกรรมหลกั  แสดงรหัสกิจกรรมหลัก จํานวน 5 หลัก คือ PXXXX 
  P คือ ค่าคงที่ X คือ รหัสพ้ืนที่ 
 หน่วยรับงบประมาณ แสดงหน่วยรับงบประมาณ จํานวน 10 หลกั 
 มูลค่าทั้งใบ แสดงจํานวนเงินรวมที่สร้าง 
 มูลค่าคงเหลือ แสดงจํานวนเงินคงเหลือ 
 

เมื่อส่วนราชการทําการอนุมัติรายการ (Confirm) เอกสารสํารองเงินทุกรายการในระบบ GFMIS แล้ว เมื่อเรียก
รายงานนี้ในครั้งต่อไป จะแสดงรายงานตามภาพที่ 4 
 

 
 

ภาพที่ 4 
 



 

บทที่ 13 รายงานแสดงเอกสารสํารองเงินที่นําส่ง บก. เพื่อขอขยายเวลา หน้า 13 - 1 
 

บทที่ 13 
รายงานแสดงเอกสารสาํรองเงินทีน่ําส่งกรมบัญชีกลางเพื่อขอขยายเวลา : ZFMA52 

 
 รายงานแสดงเอกสารสํารองเงินที่นําส่งกรมบัญชีกลางเพื่อขอขยายเวลา เป็นรายงานที่ใช้ใน
การตรวจสอบเอกสารสํารองเงินที่ผู้มีอํานาจของส่วนราชการทําการอนุมัติ (Confirm) เอกสารสํารองเงินส่ง
ให้กรมบัญชีกลางผ่านระบบ GFMIS รอบ 31 มีนาคม (จากคําสั่งงาน ZFM_LIST_CONFIRM)  
 
วิธีการเรียกรายงาน 

  เข้าเมนู SAP ส่วนเพิ่มเติม  ส่วนเพิ่มเติม-ระบบบริหารงบประมาณ  การบันทึกรายการ 
สําหรับส่วนราชการ  กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกันรอบ 31 มีนาคม  ZFMA52 – รายงาน

แสดงเอกสารสํารองเงินที่นําส่ง บก. เพื่อขอขยายเวลา  
ดับเบิลคลิกที่  หรือพิมพ์คําสั่งงาน ZFMA52 ตามภาพที่ 1 
แล้วกด Enter หรือ  เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “รายงานเอกสารสํารองเงิน(เงินกันเหลื่อมปี)/ขยายเวลาเบิกจ่าย” ตามภาพที่ 2 
 

 
 

ภาพที่ 1 



 

บทที่ 13 รายงานแสดงเอกสารสํารองเงินที่นําส่ง บก. เพื่อขอขยายเวลา หน้า 13 - 2 
 

 
 

ภาพที่ 2 
 

ระบุเงื่อนไขการเรียกรายงาน ใน Selection criteria โดยระบุ 
 - รหัสหน่วยงาน  ให้ระบุรหัสหน่วยงาน จํานวน 4 หลัก   
 - ปีงบประมาณ   ให้ระบุปีงบประมาณที่ต้องการเรียกรายงาน โดยระบุเป็นปี ค.ศ.   
  เช่นปีงบประมาณ 2555 ระบุเป็น 2012 เป็นต้น 

 - ระบบ  และ  ให้อัตโนมัติ  
 

กด  เพื่อเข้าสู่หน้าจอถัดไป ตามรูปภาพที่ 3 
 

 
 
 
 



 

บทที่ 13 รายงานแสดงเอกสารสํารองเงินที่นําส่ง บก. เพื่อขอขยายเวลา หน้า 13 - 3 
 

การระบุเงื่อนไขเพิ่มเติมในการเรียกรายงาน กรณีไม่ต้องการเรียกเอกสารสํารองเงินทั้งหมด ให้ระบุดังนี้ 
 

 - จํานวนเงินคงเหลือทั้งใบ  ให้ระบุจํานวนเงินคงเหลือของเอกสารสํารองเงิน กรณีต้องการใช้ 
  จํานวนเงินเป็นเงื่อนไขในการเรียกรายงาน 
 - แหล่งของเงิน   ให้ระบุรหัสแหล่งของเงินที่ต้องการเรียก  
  หากไม่ระบุ ระบบจะดึงข้อมูลจากทุกแหล่งเงิน 
 - กิจกรรมหลัก (พ้ืนที่)   ให้ระบุ P ตามด้วยรหัสพ้ืนที่ ที่ต้องการเรียก  
  ถ้าไม่ระบุ ระบบจะดึงข้อมูลจากทุกรหัสพ้ืนที่ 
 - เอกสารสํารองเงิน งปม.   ให้ระบุเลขที่เอกสารสํารองเงินที่ต้องการเรียก 
 - ประเภทเอกสาร   ให้ระบุประเภทเอกสารที่ต้องการเรียก 
  ถ้าไม่ระบุ ระบบจะดึงข้อมูลจากทุกประเภทเอกสาร 

 - การระบุ   ให้ระบุโครงร่างรายงานที่ต้องการ  
  ถ้าไม่มีการระบุระบบจะดึงโครงร่างต้ังต้นมาให้ 
การคัดลอกรายงานเป็น Text File 

 - การสร้าง Text File  ให้ทําเครื่องหมาย   
  เพื่อให้ระบบบันทึกข้อมูลเป็น Text Format 

 - File Option  ให้เลือก  กรณีต้องการบันทึกข้อมูลทั้งหมดในไฟล์เดียวกัน 

                  ให้เลือก  กรณีที่ต้องการแยกข้อมูล 
  เป็นหลายไฟล์ (ข้อมูลมีจํานวนมาก) โดยจะต้องระบุจํานวนรายการ 
  ที่ต้องการในแต่ละไฟล์ 

  ให้ระบุ   ที่ต้องการเก็บไฟล์ Text  
  ถ้าไม่ระบุระบบจะเก็บไว้ที่ C:\ 
 

 
 

ภาพที่ 3 
 
 



 

บทที่ 13 รายงานแสดงเอกสารสํารองเงินที่นําส่ง บก. เพื่อขอขยายเวลา หน้า 13 - 4 
 

คําอธิบาย “รายงานแสดงเงนิกันขยายทีส่ง่กรมบัญชีกลาง”  ตามภาพที่ 3 
 

 หน่วยงาน  แสดงรหัสหน่วยงาน จํานวน 4 หลัก และชื่อหน่วยงาน 
 ปีงบประมาณ แสดงปีงบประมาณเป็นปี ค.ศ. ตามท่ีระบุในเงื่อนไขเรียกรายงาน 
 รายการทั้งหมด แสดงจํานวนรวมรายการ 
 ประเภทเอกสาร แสดงประเภทเอกสารสํารองเงินที่หน่วยงานสร้าง 
 เลขที่เอกสาร แสดงเลขที่เอกสารสํารองเงิน 
 ข้อความเอกสาร แสดงข้อความเอกสารสํารองเงินที่สร้าง 
 แหล่งของเงิน แสดงรหัสแหลง่ของเงิน จํานวน 7 หลัก 
 รหัสงบประมาณ แสดงรหัสงบประมาณ  จํานวน 16 หลัก 
 กิจกรรมหลกั  แสดงรหัสกิจกรรมหลัก จํานวน 5 หลัก คือ PXXXX 
  P คือ ค่าคงที่ X คือ รหัสพ้ืนที่ 
 หน่วยรับงบประมาณ แสดงหน่วยรับงบประมาณ จํานวน 10 หลกั 
 มูลค่าทั้งใบ แสดงจํานวนเงินรวมที่สร้าง 
 มูลค่าคงเหลือ แสดงจํานวนเงินคงเหลือ 
 

เมื่อกรมบัญชีกลางได้อนุมัติรายการเอกสารสํารองเงินในระบบ GFMIS ทุกรายการแลว้ จะแสดงรายงาน    
เมื่อเรียกรายงานนี้ในครั้งต่อไป ตามภาพที่ 4 
 

 
 

ภาพที่ 4 
 



 

บทที่ 14 รายงานแสดงเอกสารสํารองเงินมีหนี้ CX ที่ขอขยายและขอกันเงิน ที่ส่ง บก. หน้า 14 - 1 
 

บทที่ 14 
รายงานแสดงเอกสารสาํรองเงินมีหนี้ CX ที่ขอขยายและขอกันเงิน ทีส่่งกรมบัญชีกลาง : ZFMA52N_CX 

 
 รายงานแสดงเอกสารสํารองเงินมีหนี้ CX ที่ขอขยายและขอกันเงิน ที่ส่งกรมบัญชีกลาง 
เป็นรายงานที่ใช้ในการตรวจสอบเอกสารสํารองเงินประเภทมีหนี้ (เอกสารประเภท CX) ที่ผู้มีอํานาจของ
ส่วนราชการหน่วยงานทําการอนุมัติ (Confirm) เอกสารสํารองเงินในระบบ GFMIS ส่งให้กรมบัญชีกลาง 
รอบ 30 กันยายน (จากคําสั่งงาน ZFM_LIST_CONFIRM_N)  
 
วิธีการเรียกรายงาน 

  เข้าเมนู SAP ส่วนเพิ่มเติม  ส่วนเพิ่มเติม-ระบบบริหารงบประมาณ  การบันทึกรายการ 
สําหรับส่วนราชการ กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลื่อมปีรอบ 30 กันยายน  

ZFMA52N_CX - รายงานแสดงเอกสารสํารองเงินมีหนี้ CX ที่ขอขยายและขอกันเงินที่ส่งกรมบัญชีกลาง 
ดับเบิลคลิกที ่  หรือพิมพ์คําสั่งงาน ZFMA52N_CX 
ตามภาพที่ 1 แล้ว กด Enter หรือ  เพื่อเข้าสูห่น้าจอ “รายงานการกันเงิน/ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีมหีนี้ผกูพัน” 
ตามภาพที่ 2 
 

 
 

ภาพที่ 1 



 

บทที่ 14 รายงานแสดงเอกสารสํารองเงินมีหนี้ CX ที่ขอขยายและขอกันเงิน ที่ส่ง บก. หน้า 14 - 2 
 

 
 

ภาพที่ 2 
 

ระบุเงื่อนไขการเรียกรายงาน ใน Selection criteria โดยระบุ 
 - รหัสหน่วยงาน  ให้ระบุรหัสหน่วยงาน จํานวน 4 หลัก   
 - ปีงบประมาณ   ให้ระบุปีงบประมาณที่ต้องการเรียกรายงาน โดยระบุเป็นปี ค.ศ.   
  เช่น ปีงบประมาณ 2555 ระบุเป็น 2012 เป็นต้น 
 

 - ระบบ  และ  ให้อัตโนมัติ 
 - ประเภทเอกสาร ระบุ CX 
 

กด  เพื่อเข้าสู่หน้าจอถัดไป ตามรูปภาพที่ 3 และ 4 
 

 
 



 

บทที่ 14 รายงานแสดงเอกสารสํารองเงินมีหนี้ CX ที่ขอขยายและขอกันเงิน ที่ส่ง บก. หน้า 14 - 3 
 

การระบุเงื่อนไขในการเรียกรายงานเพิ่มเติม กรณีไม่ต้องการเรียกเอกสารสํารองเงินทั้งหมด ระบุดังนี้ 
 

 - กรณีเลือก    ระบบจะแสดงรายการเอกสารสํารองเงินของเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 
  ที่สร้างด้วยแหล่งของเงินเป็นปีปัจจุบัน  

 - กรณีเลือก   ระบบจะแสดงรายการเอกสารสํารองเงินที่สร้างด้วยแหล่งของเงิน 
  ที่มีแหล่งของเงินเป็นของปีก่อนที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่าย 
  เงินจากรอบ 31 มีนาคม  
 - จํานวนเงินคงเหลือทั้งใบ  ให้ระบุจํานวนเงินคงเหลือของเอกสารสํารองเงิน กรณีต้องการใช้ 
  จํานวนเงินเป็นเงื่อนไขในการเรียกรายงาน 
 - แหล่งของเงิน   ให้ระบุรหัสแหล่งของเงินที่ต้องการเรียก  
  หากไม่ระบุ ระบบจะดึงข้อมูลจากทุกแหล่งเงิน 
 - กิจกรรมหลัก (พ้ืนที่)   ใหร้ะบุ P ตามด้วยรหัสพ้ืนที่ ที่ต้องการเรียก  
  ถ้าไม่ระบุ ระบบจะดึงข้อมูลจากทุกรหัสพ้ืนที่ 
 - เอกสารสํารองเงิน งปม.   ให้ระบุเลขที่เอกสารสํารองเงินที่ต้องการเรียก 
 - ประเภทเอกสาร   ให้ระบุประเภทเอกสารที่ต้องการเรียก 
  ถ้าไม่ระบุ ระบบจะดึงข้อมูลจากทุกประเภทเอกสาร 

 - การระบุ   ให้ระบุโครงร่างรายงานที่ต้องการ  
  ถ้าไม่มีการระบุระบบจะดึงโครงร่างต้ังต้นมาให้ 
 

การคัดลอกรายงานเป็น Text File 

 - การสร้าง Text File  ให้ทําเครื่องหมาย   
  เพื่อให้ระบบบันทึกข้อมูลเป็น Text Format 

 - File Option  ให้เลือก  กรณีต้องการบันทึกข้อมูลทั้งหมดในไฟล์เดียวกัน 

                  ให้เลือก  กรณีที่ต้องการแยกข้อมูล 
  เป็นหลายไฟล์ (ข้อมูลมีจํานวนมาก) โดยจะต้องระบุจํานวนรายการ 
  ที่ต้องการในแต่ละไฟล์ 

  ให้ระบุ   ที่ต้องการเก็บไฟล์ Text  
  ถ้าไม่ระบุระบบจะเก็บไว้ที่ C:\ 
 
 
 
 
 



 

บทที่ 14 รายงานแสดงเอกสารสํารองเงินมีหนี้ CX ที่ขอขยายและขอกันเงิน ที่ส่ง บก. หน้า 14 - 4 
 

 
 

ภาพที่ 3 
 

 
 

ภาพที่ 4 
 

คําอธิบาย “การนาํส่งเอกสารสาํรองเงิน CX ที่ขอขยายและขอกันเงนิให้กรมบญัชกีลาง”  ตามภาพที่ 3 
และ 4 ตามลําดับ 
 

 หน่วยงาน  แสดงรหัสหน่วยงาน 4 หลัก และชื่อหน่วยงาน 
 ปีงบประมาณ แสดงปีงบประมาณเป็นปี ค.ศ. ตามท่ีระบุในเงื่อนไขเรียกรายงาน 
 เลขที่เอกสารสาํรองเงิน แสดงเลขที่เอกสารสํารองเงิน 
 ช่ือ อปท. แสดงรายละเอียดของชื่อ อปท. (ถ้าระบุ) 
 เลขที่สญัญา แสดงรายละเอียดของสัญญา (ถ้าระบุ) 
 เลขที่ L/C แสดงรายละเอียดของเลขที่ L/C (ถ้าระบุ) 
 แหล่งของเงิน แสดงรหัสแหลง่ของเงิน จํานวน 7 หลัก 
 รหัสงบประมาณ แสดงรหัสงบประมาณ  จํานวน 16 หลัก 
 รายการ แสดงรายละเอียดของรายการตามที่บันทึก 
 จํานวนเงินทั้งใบ แสดงจํานวนเงินทั้งจํานวนที่สร้าง 
 จํานวนเงินคงเหลือ แสดงจํานวนเงินคงเหลือ 
 รายชื่อเจ้าหนี้ แสดงรายละเอียดของเจ้าหนี้ตามรายการการที่บันทึก 
 วันที่ลงนาม แสดงวัน เดือน ปี ของวันที่ลงนาม 
 วันที่ครบกําหนด แสดงวัน เดือน ปี ของวันที่ครบกําหนด 
 
 



 

บทที่ 14 รายงานแสดงเอกสารสํารองเงินมีหนี้ CX ที่ขอขยายและขอกันเงิน ที่ส่ง บก. หน้า 14 - 5 
 

เมื่อกรมบัญชีกลางทําการอนุมัติรายการเอกสารสํารองเงินที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกําหนด
ในระบบ GFMIS แล้ว จะแสดงรายงานตามภาพที่ 5 
 

 
 

ภาพที่ 5 
 



 

บทที่ 15 : รายงานเอกสารสํารองเงินมีหนี้ CX ที่นําส่ง บก. เพื่อขอขยายเวลา หน้า 15 - 1 
 

บทที่ 15 
รายงานเอกสารสาํรองเงินมหีนี้ CX ที่นาํสง่กรมบัญชีกลางเพื่อขอขยายเวลา : ZFMA52_CX 

 
 รายงานเอกสารสํารองเงินมีหนี้ CX ที่นําส่งกรมบัญชีกลางเพื่อขอขยายเวลา เป็นรายงานที่ใช้
ในการตรวจสอบเอกสารสํารองเงินที่ผู้มีอํานาจของส่วนราชการทําการอนุมัติ (Confirm) เอกสารสํารองเงิน
ประเภทมีหนี้ (ประเภทเอกสาร CX) ส่งให้กรมบัญชีกลางผ่านระบบ GFMIS รอบ 31 มีนาคม (จากคําสั่งงาน 
ZFM_LIST_CONFIRM)  
 
วิธีการเรียกรายงาน 

  เข้าเมนู SAP ส่วนเพิ่มเติม  ส่วนเพิ่มเติม-ระบบบริหารงบประมาณ  การบันทึก
รายการ สําหรับส่วนราชการ กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกันรอบ 31 มีนาคม  ZFMA52_CX 
- รายงานเอกสารสํารองเงินมีหนี้ CX ที่นําส่งกรมบัญชีกลางเพื่อขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน  
ดับเบิลคลิกที่                                                                        หรือพิมพ์คําสั่งงาน ZFMA52_CX 
ตามภาพที่ 1 แล้วกด Enter หรือ  เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “รายงานการกันเงิน/ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีมีหนี้ผูกพัน” 
ตามภาพที่ 2 

 

   
 

ภาพที่ 1 



 

บทที่ 15 : รายงานเอกสารสํารองเงินมีหนี้ CX ที่นําส่ง บก. เพื่อขอขยายเวลา หน้า 15 - 2 
 

 
 

ภาพที่ 2 
 

ระบุเงื่อนไขการเรียกรายงาน ใน Selection criteria โดยระบุ 
 - รหัสหน่วยงาน  ให้ระบุรหัสหน่วยงาน จํานวน 4 หลัก   
 - ปีงบประมาณ   ให้ระบุปีงบประมาณที่ต้องการเรียกรายงาน โดยระบุเป็นปี ค.ศ.   
  เช่นปีงบประมาณ 2555 ระบุเป็น 2012 เป็นต้น 

 - ระบบ  และ  ให้อัตโนมัติ โดยระบบจะประมวลผลเอกสารสํารองที่
ผ่านการคัดเลือก (List) ในระบบแล้ว 

 - ประเภทเอกสาร ระบุ CX 
 

กด  เพื่อเข้าสู่หน้าจอถัดไป ตามรูปภาพที่ 3 และ 4 
 
 
 



 

บทที่ 15 : รายงานเอกสารสํารองเงินมีหนี้ CX ที่นําส่ง บก. เพื่อขอขยายเวลา หน้า 15 - 3 
 

การระบุเงื่อนไขเพิ่มเติมในการเรียกรายงาน กรณีไม่ต้องการเรียกเอกสารสํารองเงินทั้งหมด ให้ระบุดังนี้ 
 

 - จํานวนเงินคงเหลือทั้งใบ  ให้ระบุจํานวนเงินคงเหลือของเอกสารสํารองเงิน กรณีต้องการใช้ 
  จํานวนเงินเป็นเงื่อนไขในการเรียกรายงาน 
 - แหล่งของเงิน   ให้ระบุรหัสแหล่งของเงินที่ต้องการเรียก  
  หากไม่ระบุ ระบบจะดึงข้อมูลจากทุกแหล่งเงิน 
 - กิจกรรมหลัก (พ้ืนที่)   ให้ระบุ P ตามด้วยรหัสพ้ืนที่ ที่ต้องการเรียก  
  ถ้าไม่ระบุ ระบบจะดึงข้อมูลจากทุกรหัสพ้ืนที่ 
 - เอกสารสํารองเงิน งปม.   ให้ระบุเลขที่เอกสารสํารองเงินที่ต้องการเรียก 
 - ประเภทเอกสาร   ให้ระบุประเภทเอกสารที่ต้องการเรียก 
  ถ้าไม่ระบุ ระบบจะดึงข้อมูลจากทุกประเภทเอกสาร 

 - การระบุ   ให้ระบุโครงร่างรายงานที่ต้องการ  
  ถ้าไม่มีการระบุระบบจะดึงโครงร่างต้ังต้นมาให้ 
การคัดลอกรายงานเป็น Text File 

 - การสร้าง Text File  ให้ทําเครื่องหมาย   
  เพื่อให้ระบบบันทึกข้อมูลเป็น Text Format 

 - File Option  ให้เลือก  กรณีต้องการบันทึกข้อมูลทั้งหมดในไฟล์เดียวกัน 

                  ให้เลือก  กรณีที่ต้องการแยกข้อมูล 
  เป็นหลายไฟล์ (ข้อมูลมีจํานวนมาก) โดยจะต้องระบุจํานวนรายการ 
  ที่ต้องการในแต่ละไฟล์ 

  ให้ระบุ   ที่ต้องการเก็บไฟล์ Text  
  ถ้าไม่ระบุระบบจะเก็บไว้ที่ C:\ 
 

 
 

ภาพที่ 3 
 



 

บทที่ 15 : รายงานเอกสารสํารองเงินมีหนี้ CX ที่นําส่ง บก. เพื่อขอขยายเวลา หน้า 15 - 4 
 

 
 

ภาพที่ 4 
 

คําอธิบาย “การนาํส่งเอกสารสาํรองเงิน CX ที่ขอขยายและขอกันเงนิให้กรมบญัชกีลาง”  ตามภาพที่ 3 
และ 4 ตามลําดับ 
 

 หน่วยงาน  แสดงรหัสหน่วยงาน 4 หลัก และชื่อหน่วยงาน 
 ปีงบประมาณ แสดงปีงบประมาณเป็นปี ค.ศ. ตามท่ีระบุในเงื่อนไขเรียกรายงาน 
 เลขที่เอกสารสาํรองเงิน แสดงเลขที่เอกสารสํารองเงิน 
 ช่ือ อปท. แสดงรายละเอียดของชื่อ อปท. (ถ้าระบุ) 
 เลขที่สญัญา แสดงรายละเอียดของสัญญา (ถ้าระบุ) 
 เลขที่ L/C แสดงรายละเอียดของเลขที่ L/C (ถ้าระบุ) 
 แหล่งของเงิน แสดงรหัสแหลง่ของเงิน จํานวน 7 หลัก 
 รหัสงบประมาณ แสดงรหัสงบประมาณ  จํานวน 16 หลัก 
 รายการ แสดงรายละเอียดของรายการตามที่บันทึก 
 จํานวนเงินทั้งใบ แสดงจํานวนเงินทั้งจํานวนที่สร้าง 
 จํานวนเงินคงเหลือ แสดงจํานวนเงินคงเหลือ 
 รายชื่อเจ้าหนี้ แสดงรายละเอียดของเจ้าหนี้ตามรายการการที่บันทึก 
 วันที่ลงนาม แสดงวัน เดือน ปี ของวันที่ลงนาม 
 วันที่ครบกําหนด แสดงวัน เดือน ปี ของวันที่ครบกําหนด 
 

เมื่อกรมบัญชีกลางทําการอนุมัติรายการเอกสารสํารองเงินที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกําหนด
ในระบบ GFMIS แล้ว จะแสดงรายงานตามภาพที่ 5 
 

 
 

ภาพที่ 5 
 



 

บทที่ 16 รายงานแสดงเอกสารสํารองเงินที่กรมบัญชีกลางอนุมัติใหข้ยายเวลาเบิกจา่ยเงิน หน้า 16 - 1 
 

บทที่ 16 
รายงานแสดงเอกสารสาํรองเงินที่กรมบัญชีกลางอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงนิ : ZFMA53 

 
 รายงานแสดงเอกสารสํารองเงินที่กรมบัญชีกลางอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน เป็นรายงาน
ที่ใช้ในการตรวจสอบเอกสารสํารองเงินที่กรมบัญชีกลางอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินไปจนถึงวันที่ 30 
กันยายน (6 เดือน) 
 
วิธีการเรียกรายงาน 

  เข้าเมนู SAP ส่วนเพิ่มเติม  ส่วนเพิ่มเติม-ระบบบริหารงบประมาณ  การบันทึกรายการ 
สําหรับส่วนราชการ กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกันรอบ 31 มีนาคม  ZFMA53 – รายงาน

แสดงเอกสารสํารองเงินที่กรมบัญชีกลางอนุมัติให้ขยายเวลา  
ดับเบิลคลิกที่  หรือพิมพ์คําสั่งงาน ZFMA53 ตามภาพที่ 1 
แล้วกด Enter หรือ   เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “รายงานเอกสารสํารองเงิน (เงินกันเหลื่อมปี/ขยายเวลาเบิกจ่าย)” 
ตามภาพที่ 2 

 

   
 

ภาพที่ 1 



 

บทที่ 16 รายงานแสดงเอกสารสํารองเงินที่กรมบัญชีกลางอนุมัติใหข้ยายเวลาเบิกจา่ยเงิน หน้า 16 - 2 
 

 
 

ภาพที่ 2 
 

ระบุเงื่อนไขการเรียกรายงาน ใน Selection criteria โดยระบุ 
 - รหัสหน่วยงาน  ให้ระบุรหัสหน่วยงาน  จํานวน 4 หลัก   
 - ปีงบประมาณ   ให้ระบุปีงบประมาณที่ต้องการเรียกรายงาน โดยระบุเป็นปี ค.ศ.   
  เช่นปีงบประมาณ 2555 ระบุเป็น 2012 เป็นต้น 
 

 - ระบบ  และ  ให้อัตโนมัติ โดยระบบจะประมวลผลเอกสารสํารองที่
ผ่านการคัดเลือก (List) ในระบบแล้ว 

 

กด  เพื่อเข้าสู่หน้าจอถัดไป ตามรูปภาพที่ 3 
 

 



 

บทที่ 16 รายงานแสดงเอกสารสํารองเงินที่กรมบัญชีกลางอนุมัติใหข้ยายเวลาเบิกจา่ยเงิน หน้า 16 - 3 
 

การระบุเงื่อนไขเพิ่มเติมในการเรียกรายงาน กรณีไม่ต้องการเรียกเอกสารสํารองเงินทั้งหมด ให้ระบุดังนี้ 
 

 - จํานวนเงินคงเหลือทั้งใบ  ให้ระบุจํานวนเงินคงเหลือของเอกสารสํารองเงิน กรณีต้องการใช้ 
  จํานวนเงินเป็นเงื่อนไขในการเรียกรายงาน 
 - แหล่งของเงิน   ให้ระบุรหัสแหล่งของเงินที่ต้องการเรียก  
  หากไม่ระบุ ระบบจะดึงข้อมูลจากทุกแหล่งเงิน 
 - กิจกรรมหลัก (พ้ืนที่)   ให้ระบุ P ตามด้วยรหัสพ้ืนที่ ที่ต้องการเรียก  
  ถ้าไม่ระบุ ระบบจะดึงข้อมูลจากทุกรหัสพ้ืนที่ 
 - เอกสารสํารองเงิน งปม.   ให้ระบุเลขที่เอกสารสํารองเงินที่ต้องการเรียก 
 - ประเภทเอกสาร   ให้ระบุประเภทเอกสารที่ต้องการเรียก 
  ถ้าไม่ระบุ ระบบจะดึงข้อมูลจากทุกประเภทเอกสาร 

 - การระบุ   ให้ระบุโครงร่างรายงานที่ต้องการ  
  ถ้าไม่มีการระบุระบบจะดึงโครงร่างต้ังต้นมาให้ 
การคัดลอกรายงานเป็น Text File 

 - การสร้าง Text File  ให้ทําเครื่องหมาย   
  เพื่อให้ระบบบันทึกข้อมูลเป็น Text Format 

 - File Option  ให้เลือก  กรณีต้องการบันทึกข้อมูลทั้งหมดในไฟล์เดียวกัน 

                  ให้เลือก  กรณีที่ต้องการแยกข้อมูล 
  เป็นหลายไฟล์ (ข้อมูลมีจํานวนมาก) โดยจะต้องระบุจํานวนรายการ 
  ที่ต้องการในแต่ละไฟล์ 

  ให้ระบุ   ที่ต้องการเก็บไฟล์ Text  
  ถ้าไม่ระบุระบบจะเก็บไว้ที่ C:\ 
 
 

 
 

ภาพที่ 3 
 



 

บทที่ 16 รายงานแสดงเอกสารสํารองเงินที่กรมบัญชีกลางอนุมัติใหข้ยายเวลาเบิกจา่ยเงิน หน้า 16 - 4 
 

คําอธิบาย “รายงานแสดงเงนิกันขยายที่กรมบัญชีกลางอนุมัติ”  ตามภาพที่ 3 
 

 หน่วยงาน  แสดงรหัสหน่วยงาน จํานวน 4 หลัก และชื่อหน่วยงาน 
 ปีงบประมาณ แสดงปีงบประมาณเป็นปี ค.ศ. ตามท่ีระบุในเงื่อนไขเรียกรายงาน 
 รายการทั้งหมด แสดงจํานวนรวมรายการ 
 ประเภทเอกสาร แสดงประเภทเอกสารสํารองเงินที่หน่วยงานสร้าง 
 เลขที่เอกสาร แสดงเลขที่เอกสารสํารองเงิน 
 ข้อความเอกสาร แสดงข้อความเอกสารสํารองเงินที่สร้าง 
 แหล่งของเงิน แสดงรหัสแหลง่ของเงิน จํานวน 7 หลัก 
 รหัสงบประมาณ แสดงรหัสงบประมาณ  จํานวน 16 หลัก 
 กิจกรรมหลกั  แสดงรหัสกิจกรรมหลัก จํานวน 5 หลัก คือ PXXXX 
  P คือ ค่าคงที่ X คือ รหัสพ้ืนที่ 
 หน่วยรับงบประมาณ แสดงหน่วยรับงบประมาณ จํานวน 10 หลกั 
 มูลค่าทั้งใบ แสดงจํานวนเงินรวมที่สร้าง 
 มูลค่าคงเหลือ แสดงจํานวนเงินคงเหลือ 
 
 
 

 



 

บทที่ 17 รายงานเงินกันขยายเอกสารสํารองเงินมีหนี้ CX รอบ 31 มีนาคม หน้า 17 - 1 
 

บทที่ 17 
รายงานเงินกันขยายเอกสารสํารองเงนิมหีนี้ CX รอบ 31 มีนาคม : ZFMA53_CX 

 
 รายงานเงินกันขยายเอกสารสํารองเงินมีหนี้ CX รอบ 31 มีนาคม เป็นรายงานที่ใช้ในการ
ตรวจสอบเอกสารสํารองเงินประเภทมีหนี้ (ประเภทเอกสาร CX) ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
ไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน (6 เดือน) 
 
วิธีการเรียกรายงาน 

  เข้าเมนู SAP ส่วนเพิ่มเติม  ส่วนเพิ่มเติม-ระบบบริหารงบประมาณ  การบันทึกรายการ 
สําหรับส่วนราชการ กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกันรอบ 31 มีนาคม  ZFMA53_CX - 

รายงานเงินกันขยายเอกสารสํารองเงินมีหนี้ CX รอบ 31 มีนาคม 
ดับเบิลคลิกที่  หรือพิมพ์คําสั่งงาน ZFMA53_CX ตามภาพที่ 1 
แล้วกด Enter หรือ  เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “รายงานการกันเงิน/ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีมีหนี้ผูกพัน” ตามภาพที่ 2 

 

   
 

ภาพที่ 1 
 



 

บทที่ 17 รายงานเงินกันขยายเอกสารสํารองเงินมีหนี้ CX รอบ 31 มีนาคม หน้า 17 - 2 
 

 
ภาพที่ 2 

 

ระบุเงื่อนไขการเรียกรายงาน ใน Selection criteria โดยระบุ 
 - รหัสหน่วยงาน  ให้ระบุรหัสหน่วยงาน จํานวน 4 หลัก   
 - ปีงบประมาณ   ให้ระบุปีงบประมาณที่ต้องการเรียกรายงาน โดยระบุเป็นปี ค.ศ.   
  เช่นปีงบประมาณ 2555 ระบุเป็น 2012 เป็นต้น 
 

 - ระบบ  และ  ให้อัตโนมัติ  
 - ประเภทเอกสาร ระบุ CX 
 

กด  เพื่อเข้าสู่หน้าจอถัดไป ตามรูปภาพที่ 3 และ 4 
 
 
 
 
 



 

บทที่ 17 รายงานเงินกันขยายเอกสารสํารองเงินมีหนี้ CX รอบ 31 มีนาคม หน้า 17 - 3 
 

การระบุเงื่อนไขเพิ่มเติมในการเรียกรายงาน กรณีไม่ต้องการเรียกเอกสารสํารองเงินทั้งหมด ให้ระบุดังนี้ 
 

 - จํานวนเงินคงเหลือทั้งใบ  ให้ระบุจํานวนเงินคงเหลือของเอกสารสํารองเงิน กรณีต้องการใช้ 
  จํานวนเงินเป็นเงื่อนไขในการเรียกรายงาน 
 - แหล่งของเงิน   ให้ระบุรหัสแหล่งของเงินที่ต้องการเรียก  
  หากไม่ระบุ ระบบจะดึงข้อมูลจากทุกแหล่งเงิน 
 - กิจกรรมหลัก (พ้ืนที่)   ให้ระบุ P ตามด้วยรหัสพ้ืนที่ ที่ต้องการเรียก  
  ถ้าไม่ระบุ ระบบจะดึงข้อมูลจากทุกรหัสพ้ืนที่ 
 - เอกสารสํารองเงิน งปม.   ให้ระบุเลขที่เอกสารสํารองเงินที่ต้องการเรียก 
 - ประเภทเอกสาร   ให้ระบุประเภทเอกสารที่ต้องการเรียก 
  ถ้าไม่ระบุ ระบบจะดึงข้อมูลจากทุกประเภทเอกสาร 

 - การระบุ   ให้ระบุโครงร่างรายงานที่ต้องการ  
  ถ้าไม่มีการระบุระบบจะดึงโครงร่างต้ังต้นมาให้ 
การคัดลอกรายงานเป็น Text File 

 - การสร้าง Text File  ให้ทําเครื่องหมาย   
  เพื่อให้ระบบบันทึกข้อมูลเป็น Text Format 

 - File Option  ให้เลือก  กรณีต้องการบันทึกข้อมูลทั้งหมดในไฟล์เดียวกัน 

                  ให้เลือก  กรณีที่ต้องการแยกข้อมูล 
  เป็นหลายไฟล์ (ข้อมูลมีจํานวนมาก) โดยจะต้องระบุจํานวนรายการ 
  ที่ต้องการในแต่ละไฟล์ 

  ให้ระบุ   ที่ต้องการเก็บไฟล์ Text  
  ถ้าไม่ระบุระบบจะเก็บไว้ที่ C:\ 
 

 
 

ภาพที่ 3 
 



 

บทที่ 17 รายงานเงินกันขยายเอกสารสํารองเงินมีหนี้ CX รอบ 31 มีนาคม หน้า 17 - 4 
 

 
 

ภาพที่ 4 
 

คําอธิบาย “รายงานเงนิกันขยายกรณีมีหนีผู้กพัน (CX) ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติรอบมีนาคม”  ตามภาพที่ 3 
และ 4 ตามลําดับ 
 

 หน่วยงาน  แสดงรหัสหน่วยงาน 4 หลัก และชื่อหน่วยงาน 
 ปีงบประมาณ แสดงปีงบประมาณเป็นปี ค.ศ. ตามท่ีระบุในเงื่อนไขเรียกรายงาน 
 เลขที่เอกสารสาํรองเงิน แสดงเลขที่เอกสารสํารองเงิน 
 ช่ือ อปท. แสดงรายละเอียดของชื่อ อปท. (ถ้าระบุ) 
 เลขที่สญัญา แสดงรายละเอียดของสัญญา (ถ้าระบุ) 
 เลขที่ L/C แสดงรายละเอียดของเลขที่ L/C (ถ้าระบุ) 
 แหล่งของเงิน แสดงรหัสแหลง่ของเงิน จํานวน 7 หลัก 
 รหัสงบประมาณ แสดงรหัสงบประมาณ  จํานวน 16 หลัก 
 รายการ แสดงรายละเอียดของรายการตามที่บันทึก 
 จํานวนเงินทั้งใบ แสดงจํานวนเงินทั้งจํานวนที่สร้าง 
 จํานวนเงินคงเหลือ แสดงจํานวนเงินคงเหลือ 
 รายชื่อเจ้าหนี้ แสดงรายละเอียดของเจ้าหนี้ตามรายการการที่บันทึก 
 วันที่ลงนาม แสดงวัน เดือน ปี ของวันที่ลงนาม 
 วันที่ครบกําหนด แสดงวัน เดือน ปี ของวันที่ครบกําหนด 

 



 

บทที่ 18 รายงานแสดงเอกสารสํารองเงินที่ส่วนราชการขอขยายเวลาเบิกจ่าย หน้า 18 - 1 
 

บทที่ 18 
รายงานแสดงเอกสารสาํรองเงินทีส่่วนราชการขอขยายและขอกนัเงนิ : ZFMA51N 

 

 รายงานแสดงเอกสารสํารองเงินที่ส่วนราชการขอขยายเวลาเบิกจ่าย เป็นรายงานที่ใช้ 
ในการตรวจสอบเอกสารสํารองเงินที่หน่วยเบิกจ่ายได้ทําการคัดเลือก (List) เอกสารสํารองเงินที่ขอกันเงินและ
ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีผ่านระบบ GFMIS รอบ 30 กันยายน (จากคําสั่ งงาน 
ZFM_FR_LIST_N)  
 

วิธีการเรียกรายงาน 
  เข้าเมนู SAP ส่วนเพิ่มเติม  ส่วนเพิ่มเติม - ระบบบริหารงบประมาณ  การบันทึกรายการ 
สําหรับส่วนราชการ กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลื่อมปีรอบ 30 กันยายน  ZFMA51N – 

รายงานแสดงเอกสารสํารองเงินที่ขอขยายและขอกันเงิน  
ดับเบิลคลิกที่  หรือพิมพ์คําสั่งงาน ZFMA51N ตามภาพที่ 1 
แล้วกด Enter หรือ  เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “รายงานเอกสารสํารองเงิน(เงินกันเหลื่อมปี) / ขยายเวลาเบิกจ่าย” 
ตามภาพที่ 2 

 

 
 

ภาพที่ 1 



 

บทที่ 18 รายงานแสดงเอกสารสํารองเงินที่ส่วนราชการขอขยายเวลาเบิกจ่าย หน้า 18 - 2 
 

 
 

ภาพที่ 2 
 

ระบุเงื่อนไขการเรียกรายงาน ใน Selection criteria โดยระบุ 
 - รหัสหน่วยงาน  ให้ระบุรหัสหน่วยงาน จํานวน 4 หลัก   
 - ปีงบประมาณ   ให้ระบุปีงบประมาณที่ต้องการเรียกรายงาน โดยระบุเป็นปี ค.ศ.   
  เช่นปีงบประมาณ 2555 ระบุเป็น 2012 เป็นต้น 

- ระบบ  และ  ให้อัตโนมัติ 
กด  เพื่อเข้าสู่หน้าจอถัดไป ตามรูปภาพที่ 3 
 

 
 
 



 

บทที่ 18 รายงานแสดงเอกสารสํารองเงินที่ส่วนราชการขอขยายเวลาเบิกจ่าย หน้า 18 - 3 
 

การระบุเงื่อนไขในการเรียกรายงานเพิ่มเติม กรณีไม่ต้องการเรียกเอกสารสํารองเงินทั้งหมด ระบุดังนี้ 
 

 - กรณีเลือก    ระบบจะแสดงรายการเอกสารสํารองเงินของเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 
  ที่สร้างด้วยแหล่งของเงินเป็นปีปัจจุบัน  

 - กรณีเลือก   ระบบจะแสดงรายการเอกสารสํารองเงินที่สร้างด้วยแหล่งของเงิน 
  ที่มีแหล่งของเงินเป็นของปีก่อนที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่าย 
  เงินจากรอบ 31 มีนาคม  
 - จํานวนเงินคงเหลือทั้งใบ  ให้ระบุจํานวนเงินคงเหลือของเอกสารสํารองเงิน กรณีต้องการใช้ 
  จํานวนเงินเป็นเงื่อนไขในการเรียกรายงาน 
 - แหล่งของเงิน   ให้ระบุรหัสแหล่งของเงินที่ต้องการเรียก  
  หากไม่ระบุ ระบบจะดึงข้อมูลจากทุกแหล่งเงิน 
 - กิจกรรมหลัก (พ้ืนที่)   ให้ระบุ P ตามด้วยรหัสพ้ืนที่ ที่ต้องการเรียก  
  ถ้าไม่ระบุ ระบบจะดึงข้อมูลจากทุกรหัสพ้ืนที่ 
 - เอกสารสํารองเงิน งปม.   ให้ระบุเลขที่เอกสารสํารองเงินที่ต้องการเรียก 
 - ประเภทเอกสาร   ให้ระบุประเภทเอกสารที่ต้องการเรียก 
  ถ้าไม่ระบุ ระบบจะดึงข้อมูลจากทุกประเภทเอกสาร 

 - การระบุ   ให้ระบุโครงร่างรายงานที่ต้องการ  
  ถ้าไม่มีการระบุระบบจะดึงโครงร่างต้ังต้นมาให้ 
 

การคัดลอกรายงานเป็น Text File 

 - การสร้าง Text File  ให้ทําเครื่องหมาย   
  เพื่อให้ระบบบันทึกข้อมูลเป็น Text Format 

 - File Option  ให้เลือก  กรณีต้องการบันทึกข้อมูลทั้งหมดในไฟล์เดียวกัน 

                  ให้เลือก  กรณีที่ต้องการแยกข้อมูล 
  เป็นหลายไฟล์ (ข้อมูลมีจํานวนมาก) โดยจะต้องระบุจํานวนรายการ 
  ที่ต้องการในแต่ละไฟล์ 

  ให้ระบุ   ที่ต้องการเก็บไฟล์ Text  
  ถ้าไม่ระบุระบบจะเก็บไว้ที่ C:\ 
 
 
 
 
 



 

บทที่ 18 รายงานแสดงเอกสารสํารองเงินที่ส่วนราชการขอขยายเวลาเบิกจ่าย หน้า 18 - 4 
 

 
 

ภาพที่ 3 
 

คําอธิบาย “รายงานแสดงเงนิกันขยายและเงนิกันที่ขออนุมัติ”  ตามภาพที่ 3 
 

 หน่วยงาน  แสดงรหัสหน่วยงาน จํานวน 4 หลัก และชื่อหน่วยงาน 
 ปีงบประมาณ แสดงปีงบประมาณเป็นปี ค.ศ. ตามท่ีระบุในเงื่อนไขเรียกรายงาน 
 รายการทั้งหมด แสดงจํานวนรวมรายการ 
 ประเภทเอกสาร แสดงประเภทเอกสารสํารองเงินที่หน่วยงานสร้าง 
 เลขที่เอกสาร แสดงเลขที่เอกสารสํารองเงิน 
 ข้อความเอกสาร แสดงข้อความเอกสารสํารองเงินที่สร้าง 
 แหล่งของเงิน แสดงรหัสแหลง่ของเงิน จํานวน 7 หลัก 
 รหัสงบประมาณ แสดงรหัสงบประมาณ  จํานวน 16 หลัก 
 กิจกรรมหลกั  แสดงรหัสกิจกรรมหลัก จํานวน 5 หลัก คือ PXXXX 
  P คือ ค่าคงที่ X คือ รหัสพ้ืนที่ 
 หน่วยรับงบประมาณ แสดงหน่วยรับงบประมาณ จํานวน 10 หลกั 
 มูลค่าทั้งใบ แสดงจํานวนเงินรวมที่สร้าง 
 มูลค่าคงเหลือ แสดงจํานวนเงินคงเหลือ 
 

เมื่อส่วนราชการทําการอนุมัติรายการ (Confirm) เอกสารสํารองเงินทุกรายการในระบบ GFMIS แล้ว เมื่อเรียก
รายงานนี้ในครั้งต่อไป จะแสดงรายงานตามภาพที่ 4 
 

 
 

ภาพที่ 4 
 



 

บทที่ 19 รายงานแสดงเอกสารสํารองเงินที่ขอขยายและขอกันเงินที่ส่ง บก. หน้า 19 - 1 
 

บทที่ 19 
รายงานแสดงเอกสารสาํรองเงินทีข่อขยายและขอกันเงินที่ส่งกรมบญัชกีลาง : ZFMA52N 

 
 รายงานแสดงเอกสารสํารองเงินที่ขอขยายและขอกันเงินที่ส่งกรมบัญชีกลาง เป็นรายงานที่ใช้
ในการตรวจสอบเอกสารสํารองเงินที่ผู้มีอํานาจของส่วนราชการหน่วยงานทําการอนุมัติ (Confirm) เอกสาร
สํารองเงินในระบบ GFMIS ส่งให้กรมบัญชีกลาง รอบ 30 กันยายน (จากคําสั่งงาน ZFM_LIST_CONFIRM_N)  
 
วิธีการเรียกรายงาน 

  เข้าเมนู SAP ส่วนเพิ่มเติม  ส่วนเพิ่มเติม-ระบบบริหารงบประมาณ  การบันทึกรายการ 
สําหรับส่วนราชการ กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลื่อมปีรอบ 30 กันยายน  

ZFMA52N – รายงานแสดงเอกสารสํารองเงินที่ขอขยายและขอกันเงินที่ส่งกรมบัญชีกลาง  
ดับเบิลคลิกที่  หรือพิมพ์คําสั่งงาน ZFMA52N ตามภาพที่ 1 
แล้ว กด Enter หรือ  เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “รายงานเอกสารสํารองเงิน(เงินกันเหลื่อมปี) / ขยายเวลาเบิกจ่าย” 
ตามภาพที่ 2 

 

 
 

ภาพที่ 1 



 

บทที่ 19 รายงานแสดงเอกสารสํารองเงินที่ขอขยายและขอกันเงินที่ส่ง บก. หน้า 19 - 2 
 

 
 

ภาพที่ 2 
 

ระบุเงื่อนไขการเรียกรายงาน ใน Selection criteria โดยระบุ 
 - รหัสหน่วยงาน  ให้ระบุรหัสหน่วยงาน จํานวน 4 หลัก   
 - ปีงบประมาณ   ให้ระบุปีงบประมาณที่ต้องการเรียกรายงาน โดยระบุเป็นปี ค.ศ.   
  เช่น ปีงบประมาณ 2555 ระบุเป็น 2012 เป็นต้น 
 

- ระบบ  และ  ให้อัตโนมัติ 
 

กด  เพื่อเข้าสู่หน้าจอถัดไป ตามรูปภาพที่ 3 
 

 
 



 

บทที่ 19 รายงานแสดงเอกสารสํารองเงินที่ขอขยายและขอกันเงินที่ส่ง บก. หน้า 19 - 3 
 

การระบุเงื่อนไขในการเรียกรายงานเพิ่มเติม กรณีไม่ต้องการเรียกเอกสารสํารองเงินทั้งหมด ระบุดังนี้ 
 

 - กรณีเลือก    ระบบจะแสดงรายการเอกสารสํารองเงินของเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 
  ที่สร้างด้วยแหล่งของเงินเป็นปีปัจจุบัน  

 - กรณีเลือก   ระบบจะแสดงรายการเอกสารสํารองเงินที่สร้างด้วยแหล่งของเงิน 
  ที่มีแหล่งของเงินเป็นของปีก่อนที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่าย 
  เงินจากรอบ 31 มีนาคม  
 - จํานวนเงินคงเหลือทั้งใบ  ให้ระบุจํานวนเงินคงเหลือของเอกสารสํารองเงิน กรณีต้องการใช้ 
  จํานวนเงินเป็นเงื่อนไขในการเรียกรายงาน 
 - แหล่งของเงิน   ให้ระบุรหัสแหล่งของเงินที่ต้องการเรียก  
  หากไม่ระบุ ระบบจะดึงข้อมูลจากทุกแหล่งเงิน 
 - กิจกรรมหลัก (พ้ืนที่)   ให้ระบุ P ตามด้วยรหัสพ้ืนที่ ที่ต้องการเรียก  
  ถ้าไม่ระบุ ระบบจะดึงข้อมูลจากทุกรหัสพ้ืนที่ 
 - เอกสารสํารองเงิน งปม.   ให้ระบุเลขที่เอกสารสํารองเงินที่ต้องการเรียก 
 - ประเภทเอกสาร   ให้ระบุประเภทเอกสารที่ต้องการเรียก 
  ถ้าไม่ระบุ ระบบจะดึงข้อมูลจากทุกประเภทเอกสาร 

 - การระบุ   ให้ระบุโครงร่างรายงานที่ต้องการ  
  ถ้าไม่มีการระบุระบบจะดึงโครงร่างต้ังต้นมาให้ 
 

การคัดลอกรายงานเป็น Text File 

 - การสร้าง Text File  ให้ทําเครื่องหมาย   
  เพื่อให้ระบบบันทึกข้อมูลเป็น Text Format 

 - File Option  ให้เลือก  กรณีต้องการบันทึกข้อมูลทั้งหมดในไฟล์เดียวกัน 

                  ให้เลือก  กรณีที่ต้องการแยกข้อมูล 
  เป็นหลายไฟล์ (ข้อมูลมีจํานวนมาก) โดยจะต้องระบุจํานวนรายการ 
  ที่ต้องการในแต่ละไฟล์ 

  ให้ระบุ   ที่ต้องการเก็บไฟล์ Text  
  ถ้าไม่ระบุระบบจะเก็บไว้ที่ C:\ 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่ 19 รายงานแสดงเอกสารสํารองเงินที่ขอขยายและขอกันเงินที่ส่ง บก. หน้า 19 - 4 
 

 
 

ภาพที่ 3 
 

คําอธิบาย “รายงานแสดงเงนิกันขยายทีส่ง่กรมบัญชีกลาง”  ตามภาพที่ 3 
 

 หน่วยงาน  แสดงรหัสหน่วยงาน จํานวน 4 หลัก และชื่อหน่วยงาน 
 ปีงบประมาณ แสดงปีงบประมาณเป็นปี ค.ศ. ตามท่ีระบุในเงื่อนไขเรียกรายงาน 
 รายการทั้งหมด แสดงจํานวนรวมรายการ 
 ประเภทเอกสาร แสดงประเภทเอกสารสํารองเงินที่หน่วยงานสร้าง 
 เลขที่เอกสาร แสดงเลขที่เอกสารสํารองเงิน 
 ข้อความเอกสาร แสดงข้อความเอกสารสํารองเงินที่สร้าง 
 แหล่งของเงิน แสดงรหัสแหลง่ของเงิน จํานวน 7 หลัก 
 รหัสงบประมาณ แสดงรหัสงบประมาณ  จํานวน 16 หลัก 
 กิจกรรมหลกั  แสดงรหัสกิจกรรมหลัก จํานวน 5 หลัก คือ PXXXX 
  P คือ ค่าคงที่ X คือ รหัสพ้ืนที่ 
 หน่วยรับงบประมาณ แสดงหน่วยรับงบประมาณ จํานวน 10 หลกั 
 มูลค่าทั้งใบ แสดงจํานวนเงินรวมที่สร้าง 
 มูลค่าคงเหลือ แสดงจํานวนเงินคงเหลือ 
 

เมื่อส่วนราชการทําการอนุมัติรายการ (Confirm) เอกสารสํารองเงินทุกรายการในระบบ GFMIS แล้ว เมื่อเรียก
รายงานนี้ในครั้งต่อไป จะแสดงรายงานตามภาพที่ 4 
 

 
 

ภาพที่ 4 
 



 

บทที่ 20 รายงานแสดงเอกสารสํารองเงินที่ขอขยายและขอกันเงินที่ บก. อนุมัติ หน้า 20 - 1 
 

บทที่ 20 
รายงานแสดงเอกสารสาํรองเงินทีข่อขยายและขอกันเงินที่กรมบัญชีกลางอนุมัติ : ZFMA53N 

 
 รายงานแสดงเอกสารสํารองเงินที่ขอขยายและขอกันเงินที่ บก. อนุมัติ เป็นรายงานที่ใช้ในการ
ตรวจสอบเอกสารสํารองเงินที่กรมบัญชีกลางอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคมของ
ปีงบประมาณถัดไป (6 เดือน) 
 
วิธีการเรียกรายงาน 

  เข้าเมนู SAP ส่วนเพิ่มเติม  ส่วนเพิ่มเติม-ระบบบริหารงบประมาณ  การบันทึกรายการ 
สําหรับส่วนราชการ กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลื่อมปีรอบ 30 กันยายน  

ZFMA53N - รายงานแสดงเอกสารสํารองเงินที่ขอขยายและขอกันเงินที่กรมบัญชีกลางอนุมัติ 
ดับเบิลคลิกที่  หรือพิมพ์คําสั่งงาน ZFMA53N ตามภาพที่ 1 
แล้วกด Enter หรือ  เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “รายงานเอกสารสํารองเงิน (เงินกันเหลื่อมปี/ขยายเวลาเบิกจ่าย)” 
ตามภาพที่ 2 

 

   
 

ภาพที่ 1 



 

บทที่ 20 รายงานแสดงเอกสารสํารองเงินที่ขอขยายและขอกันเงินที่ บก. อนุมัติ หน้า 20 - 2 
 

 
 

ภาพที่ 2 
 

ระบุเงื่อนไขการเรียกรายงาน ใน Selection criteria โดยระบุ 
 - รหัสหน่วยงาน  ให้ระบุรหัสหน่วยงาน จํานวน 4 หลัก   
 - ปีงบประมาณ   ให้ระบุปีงบประมาณที่ต้องการเรียกรายงาน โดยระบุเป็นปี ค.ศ.   
  เช่นปีงบประมาณ 2555 ระบุเป็น 2012 เป็นต้น 

 - ระบบ  และ  ให้อัตโนมัติ 
 

กด  เพื่อเข้าสู่หน้าจอถัดไป ตามรูปภาพที่ 3 
 

 
 
 



 

บทที่ 20 รายงานแสดงเอกสารสํารองเงินที่ขอขยายและขอกันเงินที่ บก. อนุมัติ หน้า 20 - 3 
 

การระบุเงื่อนไขในการเรียกรายงานเพิ่มเติม กรณีไม่ต้องการเรียกเอกสารสํารองเงินทั้งหมด ระบุดังนี้ 
 

 - กรณีเลือก    ระบบจะแสดงรายการเอกสารสํารองเงินของเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 
  ที่สร้างด้วยแหล่งของเงินเป็นปีปัจจุบัน  

 - กรณีเลือก   ระบบจะแสดงรายการเอกสารสํารองเงินที่สร้างด้วยแหล่งของเงิน 
  ที่มีแหล่งของเงินเป็นของปีก่อนที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่าย 
  เงินจากรอบ 31 มีนาคม  
 - จํานวนเงินคงเหลือทั้งใบ  ให้ระบุจํานวนเงินคงเหลือของเอกสารสํารองเงิน กรณีต้องการใช้ 
  จํานวนเงินเป็นเงื่อนไขในการเรียกรายงาน 
 - แหล่งของเงิน   ให้ระบุรหัสแหล่งของเงินที่ต้องการเรียก  
  หากไม่ระบุ ระบบจะดึงข้อมูลจากทุกแหล่งเงิน 
 - กิจกรรมหลัก (พ้ืนที่)   ให้ระบุ P ตามด้วยรหัสพ้ืนที่ ที่ต้องการเรียก  
  ถ้าไม่ระบุ ระบบจะดึงข้อมูลจากทุกรหัสพ้ืนที่ 
 - เอกสารสํารองเงิน งปม.   ให้ระบุเลขที่เอกสารสํารองเงินที่ต้องการเรียก 
 - ประเภทเอกสาร   ให้ระบุประเภทเอกสารที่ต้องการเรียก 
  ถ้าไม่ระบุ ระบบจะดึงข้อมูลจากทุกประเภทเอกสาร 

 - การระบุ   ให้ระบุโครงร่างรายงานที่ต้องการ  
  ถ้าไม่มีการระบุระบบจะดึงโครงร่างต้ังต้นมาให้ 
 

การคัดลอกรายงานเป็น Text File 

 - การสร้าง Text File  ให้ทําเครื่องหมาย   
  เพื่อให้ระบบบันทึกข้อมูลเป็น Text Format 

 - File Option  ให้เลือก  กรณีต้องการบันทึกข้อมูลทั้งหมดในไฟล์เดียวกัน 

                  ให้เลือก  กรณีที่ต้องการแยกข้อมูล 
  เป็นหลายไฟล์ (ข้อมูลมีจํานวนมาก) โดยจะต้องระบุจํานวนรายการ 
  ที่ต้องการในแต่ละไฟล์ 

  ให้ระบุ   ที่ต้องการเก็บไฟล์ Text  
  ถ้าไม่ระบุระบบจะเก็บไว้ที่ C:\ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่ 20 รายงานแสดงเอกสารสํารองเงินที่ขอขยายและขอกันเงินที่ บก. อนุมัติ หน้า 20 - 4 
 

 
 

ภาพที่ 3 
 

คําอธิบาย “รายงานแสดงเงนิกันขยายที่กรมบัญชีกลางอนุมัติ”  ตามภาพที่ 3 
 

 หน่วยงาน  แสดงรหัสหน่วยงาน จํานวน 4 หลัก และชื่อหน่วยงาน 
 ปีงบประมาณ แสดงปีงบประมาณเป็นปี ค.ศ. ตามท่ีระบุในเงื่อนไขเรียกรายงาน 
 รายการทั้งหมด แสดงจํานวนรวมรายการ 
 ประเภทเอกสาร แสดงประเภทเอกสารสํารองเงินที่หน่วยงานสร้าง 
 เลขที่เอกสาร แสดงเลขที่เอกสารสํารองเงิน 
 ข้อความเอกสาร แสดงข้อความเอกสารสํารองเงินที่สร้าง 
 แหล่งของเงิน แสดงรหัสแหลง่ของเงิน จํานวน 7 หลัก 
 รหัสงบประมาณ แสดงรหัสงบประมาณ  จํานวน 16 หลัก 
 กิจกรรมหลกั  แสดงรหัสกิจกรรมหลัก จํานวน 5 หลัก คือ PXXXX 
  P คือ ค่าคงที่ X คือ รหัสพ้ืนที่ 
 หน่วยรับงบประมาณ แสดงหน่วยรับงบประมาณ จํานวน 10 หลกั 
 มูลค่าทั้งใบ แสดงจํานวนเงินรวมที่สร้าง 
 มูลค่าคงเหลือ แสดงจํานวนเงินคงเหลือ 

 



 

บทที่ 21 รายงานเงินกันขยายเอกสารสํารองเงินมีหนี้ CX รอบ 30 กันยายน หน้า 21 - 1 
 

บทที่ 21 
รายงานเงินกันขยายเอกสารสํารองเงนิมหีนี้ CX รอบ 30 กันยายน  : ZFMA53N_CX 

 
 รายงานเงินกันขยายเอกสารสํารองเงินมีหนี้ CX รอบ 30 กันยายน เป็นรายงานที่ใช้ในการ
ตรวจสอบเอกสารสํารองเงินประเภทมีหนี้ (ประเภทเอกสาร CX) ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติให้ขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคมของปีงบประมาณถัดไป (6 เดือน)  
 
วิธีการเรียกรายงาน 

  เข้าเมนู SAP ส่วนเพิ่มเติม  ส่วนเพ่ิมเติม-ระบบบริหารงบประมาณ  การบันทึกรายการ 
สําหรับส่วนราชการ กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลื่อมปีรอบ 30 กันยายน  

ZFMA53N_CX - รายงานเงินกันขยายเอกสารสํารองเงินมีหนี้ CX รอบ 30 กันยายน 
ดับเบิลคลิกที่  หรือพิมพ์คําสั่งงาน ZFMA53N_CX
ตามภาพที่ 1 แล้ว กด Enter หรือ  เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “รายงานการกันเงิน/ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีมีหนี้ผูกพัน” 
ตามภาพที่ 2 

 

 
 

ภาพที่ 1 



 

บทที่ 21 รายงานเงินกันขยายเอกสารสํารองเงินมีหนี้ CX รอบ 30 กันยายน หน้า 21 - 2 
 

 
 

ภาพที่ 2 
 

ระบุเงื่อนไขการเรียกรายงาน ใน Selection criteria โดยระบุ 
 - รหัสหน่วยงาน  ให้ระบุรหัสหน่วยงาน จํานวน 4 หลัก   
 - ปีงบประมาณ   ให้ระบุปีงบประมาณที่ต้องการเรียกรายงาน โดยระบุเป็นปี ค.ศ.   
  เช่นปีงบประมาณ 2555 ระบุเป็น 2012 เป็นต้น 
 

 - ระบบ  และ  ให้อัตโนมัติ 
 - ประเภทเอกสาร ระบุ CX 
 

กด  เพื่อเข้าสู่หน้าจอถัดไป ตามรูปภาพที่ 3 และ 4 
 

 
 



 

บทที่ 21 รายงานเงินกันขยายเอกสารสํารองเงินมีหนี้ CX รอบ 30 กันยายน หน้า 21 - 3 
 

การระบุเงื่อนไขในการเรียกรายงานเพิ่มเติม กรณีไม่ต้องการเรียกเอกสารสํารองเงินทั้งหมด ระบุดังนี้ 
 

 - กรณีเลือก    ระบบจะแสดงรายการเอกสารสํารองเงินของเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 
  ที่สร้างด้วยแหล่งของเงินเป็นปีปัจจุบัน  

 - กรณีเลือก   ระบบจะแสดงรายการเอกสารสํารองเงินที่สร้างด้วยแหล่งของเงิน 
  ที่มีแหล่งของเงินเป็นของปีก่อนที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่าย 
  เงินจากรอบ 31 มีนาคม  
 - จํานวนเงินคงเหลือทั้งใบ  ให้ระบุจํานวนเงินคงเหลือของเอกสารสํารองเงิน กรณีต้องการใช้ 
  จํานวนเงินเป็นเงื่อนไขในการเรียกรายงาน 
 - แหล่งของเงิน   ให้ระบุรหัสแหล่งของเงินที่ต้องการเรียก  
  หากไม่ระบุ ระบบจะดึงข้อมูลจากทุกแหล่งเงิน 
 - กิจกรรมหลัก (พ้ืนที่)   ให้ระบุ P ตามด้วยรหัสพ้ืนที่ ที่ต้องการเรียก  
  ถ้าไม่ระบุ ระบบจะดึงข้อมูลจากทุกรหัสพ้ืนที่ 
 - เอกสารสํารองเงิน งปม.   ให้ระบุเลขที่เอกสารสํารองเงินที่ต้องการเรียก 
 - ประเภทเอกสาร   ให้ระบุประเภทเอกสารที่ต้องการเรียก 
  ถ้าไม่ระบุ ระบบจะดึงข้อมูลจากทุกประเภทเอกสาร 

 - การระบุ   ให้ระบุโครงร่างรายงานที่ต้องการ  
  ถ้าไม่มีการระบุระบบจะดึงโครงร่างต้ังต้นมาให้ 
 

การคัดลอกรายงานเป็น Text File 

 - การสร้าง Text File  ให้ทําเครื่องหมาย   
  เพื่อให้ระบบบันทึกข้อมูลเป็น Text Format 

 - File Option  ให้เลือก  กรณีต้องการบันทึกข้อมูลทั้งหมดในไฟล์เดียวกัน 

                  ให้เลือก  กรณีที่ต้องการแยกข้อมูล 
  เป็นหลายไฟล์ (ข้อมูลมีจํานวนมาก) โดยจะต้องระบุจํานวนรายการ 
  ที่ต้องการในแต่ละไฟล์ 

  ให้ระบุ   ที่ต้องการเก็บไฟล์ Text  
  ถ้าไม่ระบุระบบจะเก็บไว้ที่ C:\ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่ 21 รายงานเงินกันขยายเอกสารสํารองเงินมีหนี้ CX รอบ 30 กันยายน หน้า 21 - 4 
 

 
 

ภาพที่ 3 
 

 
 

ภาพที่ 4 



 

บทที่ 21 รายงานเงินกันขยายเอกสารสํารองเงินมีหนี้ CX รอบ 30 กันยายน หน้า 21 - 5 
 

 

คําอธิบาย “รายงานเงนิกันขยายกรณีมีหนีผู้กผัน (CX) ที่กรมบัญชลีางอนุมัติ รอบกนัยายน”  ตามภาพที่ 3 
และ 4 ตามลําดับ 
 

 หน่วยงาน  แสดงรหัสหน่วยงาน 4 หลัก และชื่อหน่วยงาน 
 ปีงบประมาณ แสดงปีงบประมาณเป็นปี ค.ศ. ตามท่ีระบุในเงื่อนไขเรียกรายงาน 
 เลขที่เอกสารสาํรองเงิน แสดงเลขที่เอกสารสํารองเงิน 
 ช่ือ อปท. แสดงรายละเอียดของชื่อ อปท. (ถ้าระบุ) 
 เลขที่สญัญา แสดงรายละเอียดของสัญญา (ถ้าระบุ) 
 เลขที่ L/C แสดงรายละเอียดของเลขที่ L/C (ถ้าระบุ) 
 แหล่งของเงิน แสดงรหัสแหลง่ของเงิน จํานวน 7 หลัก 
 รหัสงบประมาณ แสดงรหัสงบประมาณ  จํานวน 16 หลัก 
 รายการ แสดงรายละเอียดของรายการตามที่บันทึก 
 จํานวนเงินทั้งใบ แสดงจํานวนเงินทั้งจํานวนที่สร้าง 
 จํานวนเงินคงเหลือ แสดงจํานวนเงินคงเหลือ 
 รายชื่อเจ้าหนี้ แสดงรายละเอียดของเจ้าหนี้ตามรายการการที่บันทึก 
 วันที่ลงนาม แสดงวัน เดือน ปี ของวันที่ลงนาม 
 วันที่ครบกําหนด แสดงวัน เดือน ปี ของวันที่ครบกําหนด 
 



 

บทที่ 22 รายงานข้อมูลหลักการรายการเบิกแทน หน้า 22 - 1 
 

บทที่ 22 
รายงานข้อมลูหลักการรายการเบิกแทน : ZSUB_AG_RPT_0001 

   
  รายงานข้อมูลหลักการรายการเบิกแทน เป็นรายงานที่ใช้ในการตรวจสอบสถานะการสร้าง
รหัสงบประมาณเบิกแทนกัน เพื่อตัดเงินงบประมาณของส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ และการย้าย
งบประมาณเบิกแทนกันโดยกรมบัญชีกลางให้กับส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานผู้เบิกแทน สามารถเรียกดูข้อมูลได้
ทั้งส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ และส่วนราชการผู้เบิกแทน 

 
วิธีการเรียกรายงาน 

 เข้าเมนู SAP ส่วนเพิ่มเติม  ส่วนเพิ่มเติม - ระบบบริหารงบประมาณ  การบันทึกรายการ 
 สํ าหรั บส่ วนราชการ  กระบวนงานเบิ กแทน รายงานสํ าหรั บกระบวนการเบิ กแทน  

ZSUB_AG_RPT_0001 – รายงานข้อมูลหลักการรายการเบิกแทน  
ดับเบิลคลิกที ่  หรือพิมพ์คําสั่งงาน ZSUB_AG_RPT_0001 
ตามภาพที่ 1 แล้วกด Enter หรือ  เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “รายงานแสดงข้อมูลหลักรายการเบิกแทน” ตามภาพที่ 2 
 

 
  

ภาพที่ 1 



 

บทที่ 22 รายงานข้อมูลหลักการรายการเบิกแทน หน้า 22 - 2 
 

 
 

ภาพที่ 2 
 

ระบุเงื่อนไขการเรียก “รายงานแสดงข้อมลูหลักรายการเบิกแทน”  
 - ปีบัญชี ระบุปีงบประมาณ จํานวน 4 หลัก เป็นปี ค.ศ. 
  เช่น ปีงบประมาณ 2555 ระบุ 2012 
 - เลขที่รายการเบิกแทนกัน ระบุเลขที่รายการเบิกแทนกนั หรือปล่อยว่าง 
ผู้ส่ง (ระบุรายละเอียดของเจ้าของงบประมาณ) 
 - หน่วยรับงบประมาณ ระบุรหัสหน่วยรับงบประมาณจํานวน 10 หลกั 
  หรือ ระบุรหัสหน่วยงาน 5 หลัก ตามด้วย* 
ผู้รับ (ระบุรายละเอียดของหน่วยงานผูเ้บิกแทน) 
 - หน่วยรับงบประมาณ ระบุรหัสหน่วยรับงบประมาณจํานวน 10 หลกั 
  หรือ ระบุรหัสหน่วยงาน 5 หลัก ตามด้วย* 
 
การระบุเงื่อนไขเพิ่มเติมในการเรียกรายงาน กรณีไม่ต้องการเรียกเอกสารสํารองเงินทั้งหมด ให้ระบุดังนี้ 
 - ประเภทเอกสารรายการ ระบุประเภทเอกสาร 
รายการเบิกแทนอ้างอิง 
 - ปีบัญชี อ้างอิง ระบุปีบัญชี จํานวน 4 หลัก เปน็ปี ค.ศ.  
 - อ้างอิงเลขที่รายการเบิกแทนกัน ระบุเลขที่เอกสารเบิกแทนกนั 
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ผู้ส่ง (ระบุรายละเอียดของเจ้าของงบประมาณ) 
 - รหัสงบประมาณ ระบุรหัสงบประมาณจํานวน 16 หลัก 
 - แหล่งของเงิน ระบุแหล่งของเงินจํานวน 7 หลัก 
 - รายการผูกพันงบประมาณ ระบุรายการผูกพันงบประมาณที่สัมพันธ์กับรหัสงบประมาณ 
 - พ้ืนที่/กิจกรรมหลัก ระบุรหัสพ้ืนที่/กิจกรรมหลกั 
ผู้รับ (ระบุรายละเอียดของหน่วยงานผูเ้บิกแทน) 
 - รหัสงบประมาณ ระบุรหัสงบประมาณจํานวน 16 หลัก 
 - แหล่งของเงิน ระบุแหล่งของเงินจํานวน 7 หลัก 
 - รายการผูกพันงบประมาณ ระบุรายการผูกพันงบประมาณที่สัมพันธ์กับรหัสงบประมาณ 
 - พ้ืนที่/กิจกรรมหลัก ระบุรหัสพ้ืนที่/กิจกรรมหลกั 
สถานะรายการ 
 - สถานะการ  สร้าง master ระบุสถานะที่ต้องการ เช่น 
    N  คือ รายการใหม ่
    S  คือ สร้าง Master Fundsctr เรียบร้อย 
          (กรมบัญชีกลางได้สร้างรหัสงบประมาณเบิกแทนให้แล้ว) 
    E  คือ ไม่สามารถสร้าง Master Fundsctr 
    กรณีไม่ระบุ ระบบจะดึงสถานะการสร้าง master ทุกสถานะ 
    มาแสดง (ตัวอย่างไม่ระบุ)    
 - สถานะของการโอนงบประมาณ ระบุสถานะที่ต้องการ เช่น 
    N  คือ รายการใหม ่
    S  คือ โอนงบประมาณเรียบร้อย 
            (กรมบัญชีกลางได้ย้าย/คืนงบประมาณเบิกแทนให้แล้ว) 
    E  คือ ไม่สามารถโอนงบประมาณได้ 
    D  คือ ลบรายการ 
    กรณีไม่ระบุ ระบบจะดึงสถานะการสร้าง master ทุกสถานะ 
    มาแสดง (ตัวอย่างไม่ระบุ)    
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ตัวอย่างการเรยีกรายงานข้อมูลหลักเพื่อการเบิกแทน 
ระบุรายละเอียดหน้าจอ “รายงานแสดงข้อมูลหลักรายการเบิกแทน” ตามภาพที่ 3 

 

 
ภาพที่ 3 

กดปุ่ม  ระบบจะแสดงรายงานสถานะ การใช้จ่ายงบประมาณ ตามภาพที่ 4 และ 5 
 

 
 

    ภาพที่ 4  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 
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คําอธิบาย “รายงานแสดงข้อมูลหลักรายการเบิกแทน” ตามภาพที่ 4 และ 5 ดังนี ้
ส่วนหัวของรายงาน 
 ช่ือรายงาน  แสดงชื่อรายงานแสดงข้อมูลหลักรายการเบิกแทน 
รายละเอียดของรายงาน   
 - ปี แสดงปีเป็น ค.ศ. 
 - เลขที ่ แสดงเลขที่เอกสารเบิกแทน  
 - ประเภทเอกสาร แสดงประเภทเอกสาร  
  9100 หมายถงึ การให้งบเบิกแทน 
  9200 หมายถงึ การคืนงบเบิกแทน 
 - ผูส้่ง-แหล่งของเงิน แสดงแหล่งของเงินผู้ส่งงบประมาณ (เจ้าของงบประมาณ)  
 - ผูส้่ง-รหัสงบประมาณ แสดงรหัสงบประมาณผู้ส่งงบประมาณ (เจ้าของงบประมาณ)  
 - ผูส้่ง-พ้ืนที่ แสดงรหัสพ้ืนที่ผู้ส่งงบประมาณ (เจ้าของงบประมาณ)  
 - ผูส้่ง-หน่วยรับงบประมาณ แสดงรหัสหน่วยงานผู้ส่งงบประมาณ (เจ้าของงบประมาณ)  
 - จํานวนเงิน แสดงจํานวนจํานวนเงินงบประมาณที่โอน  
 - ผู้รับ-ช่ือหน่วยรับงบประมาณ แสดงชื่อหน่วยงานผู้รับงบประมาณ (ผู้เบิกแทน)  
 - ผู้รับ-หน่วยรับงบประมาณ แสดงรหัสหน่วยงานผู้รับงบประมาณ (ผู้เบิกแทน)  
 - ผู้รับ-รหัสงบประมาณ แสดงรหัสงบประมาณผู้รับงบประมาณ (ผู้เบิกแทน)  
 - สถานะ Master แสดงสถานะ 
    N  คือ รายการใหม ่
    S  คือ กรมบัญชีกลางได้สร้างรหัสงบประมาณเบิกแทนให้แล้ว 
    E  คือ ไม่สามารถสร้าง Master Fundsctr 
 - สถานะโอน  แสดงสถานะ 
    N  คือ รายการใหม ่
    S  คือ กรมบัญชีกลางได้ย้าย/คืนงบประมาณเบิกแทนใหแ้ล้ว 
    E  คือ ไม่สามารถโอนงบประมาณได้ 
    D  คือ ลบรายการ 
 - สร้างเมื่อ  แสดงวัน เดือน ปี ที่ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณสร้างข้อมูลหลัก 
  รายการเบิกแทน 
 - วันที่โอน  แสดงวัน เดือน ปี ที่โอนงบประมาณเบิกแทนกัน 
 - ปีเอกสาร  แสดงปีเอกสารจํานวน 4 หลกั เป็น ค.ศ. 
 - เอกสาร  แสดงเลขที่เอกสารการจัดสรรเงินงบประมาณเบิกแทนกัน 
  (จะแสดงเลขทีเ่อกสารเมื่อกรมบัญชีกลางสรา้งรหัสงบประมาณ 
   เบิกแทนกันและย้ายเงินงบประมาณเบิกแทนกันจากส่วนราชการ 
   เจ้าของงบประมาณให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานผู้เบิกแทนแล้ว) 
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บทที่ 23 
รายงานการโอนและการใชจ้่ายงบเบิกแทน : ZSUB_AG_RPT_0002 

   
  รายงานการโอนและการใช้จ่ายงบเบิกแทน เป็นรายงานที่ใช้ในการตรวจสอบการใช้จ่าย 
เงินงบประมาณเบิกแทนกันของส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานผู้เบิกแทน โดยสามารถเรียกดูข้อมูลได้ทั้ง
ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ และส่วนราชการผู้เบิกแทน 

 
วิธีการเรียกรายงาน 

 เข้าเมนู SAP ส่วนเพิ่มเติม  ส่วนเพิ่มเติม - ระบบบริหารงบประมาณ  การบันทึก
รายการ สําหรับส่วนราชการ  กระบวนงานเบิกแทน รายงานสําหรับกระบวนการเบิกแทน 

ZSUB_AG_RPT_0002 – รายงานการโอนและการใช้จ่ายงบเบิกแทน  
ดับเบิลคลิกที ่  หรือพิมพ์คําสั่งงาน ZSUB_AG_RPT_0002 ตามภาพที่ 1 
แล้วกด Enter หรือ  เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “รายงานการโอนและการใช้จ่ายงบประมาณเบิกแทน” ตามภาพที่ 2 
 

 
 

ภาพที่ 1 
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ภาพที่ 2 
 
 

เงื่อนไขการระบุรายละเอียดหน้าจอ “รายงานการโอนและการใช้จ่ายงบประมาณเบิกแทน”  
 - เขต FM THAI 
 - ปีบัญชี ระบุปีงบประมาณ จํานวน 4 หลัก เป็นปี ค.ศ. 
  เช่น ปีงบประมาณ 2555 ระบุ 2012 
 - ช่วงเวลาการจัดทํางบฯ ระบุงวด ถึง งวด ที่ต้องการเรียกดูรายงาน 
หน่วยงานเจา้ของงบประมาณ 
 - รหัสหน่วยงาน ระบุรหัสหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ จํานวน 4 หลัก  
 - รหัสงบประมาณ ระบุรหัสงบประมาณ จํานวน 16 หลัก 
 - รายการผูกพันงบประมาณ ระบุรายการผูกพันงบประมาณที่สัมพันธ์กับรหัสงบประมาณ 
 - พ้ืนที่/กิจกรรมหลัก ระบุรหัสพ้ืนที่/กิจกรรมหลกั 
หน่วยงานผู้เบกิแทน 
 - รหัสหน่วยงาน ระบุรหัสหน่วยงานผู้เบิกแทน จํานวน 4 หลกั  
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ตัวอย่างการเรยีกรายงานข้อมูลหลักเพื่อการเบิกแทน 
ระบุรายละเอียดหน้าจอ “รายงานการโอนและการใช้จ่ายงบประมาณเบิกแทน” ตามภาพที่ 3 

 

 
 

ภาพที่ 3 

กดปุ่ม  ระบบจะแสดงรายงานสถานะ การใช้จ่ายงบประมาณ ตามภาพที่ 4 และ 5 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ภาพที่ 4  
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ภาพที่ 5 
 

คําอธิบาย “รายงานการโอนและการใช้จ่ายงบประมาณเบิกแทน” ตามภาพที่ 4 และ 5 ดังนี้ 
ส่วนหัวของรายงาน 
 - ช่ือรายงาน  แสดงชื่อรายงานการโอนและการใช้จ่ายงบประมาณเบิกแทน 
 - ช่วงเวลาการจัดทํางบฯ แสดงงวด ถึงงวด (ที่ระบุ) 
รายละเอียดของรายงาน   
 - รหัสหน่วยงาน  แสดงรหัสหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ จํานวน 4 หลัก 
 - ช่ือหน่วยรับงบประมาณ(เจ้าของงบ) แสดงชื่อหน่วยรับงบประมาณระดับกรม 
   ของเจ้าของงบประมาณ 
 - ช่ือรหัสงบประมาณ(เจ้าของงบ)  แสดงชื่องบประมาณของเจ้าของงบประมาณ  
 - รหัสงบประมาณ(เจ้าของงบ)  แสดงรหัสงบประมาณของเจ้าของงบประมาณ  
   จํานวน 16 หลกั 
 - แหล่งเงิน(เจ้าของงบ)  แสดงรหัสแหลง่ของเงินของเจ้าของงบประมาณ 
   จํานวน 7 หลกั 
 - รายการผูกพัน(เจ้าของงบ)  แสดงรายการผูกพันของเจ้าของงบประมาณ 
 - ปี  แสดงปีเอกสารจํานวน 4 หลกั เป็นปี ค.ศ. 
 - เลขที่รายการเบิกแทนกัน  แสดงเลขที่เอกสารรายการเบิกแทนกัน จํานวน 10 หลัก 
   ที่เจ้าของงบประมาณบันทึก 
 - ประเภทเอกสาร  แสดงประเภทเอกสาร 
   9100 คือ การให้งบเบิกแทน 
   9200 คือ การคืนงบเบิกแทน  
 - ปีเอกสาร  แสดงปีเอกสารการจัดสรรงบประมาณเบิกแทน 
   จํานวน 4 หลกั เป็นปี ค.ศ. 
 - เลขที่เอกสาร  แสดงเลขที่เอกสารการจัดสรรงบประมาณเบิกแทน 
   จํานวน 8 หลกั 
 - ยอดโอนเพื่อเบิกแทน  แสดงจํานวนเงินการให้งบเบิกแทน (แสดงค่าบวก) 
   แสดงจํานวนเงินการคืนงบเบิกแทน (แสดงค่าลบ) 
   บรรทัดยอดรวม แสดงยอดรวมตามรหัสหนว่ยงานผู้เบิกแทน 
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 - หน่วยรับงบ  แสดงรหัสหน่วยงานผู้เบิกแทน จํานวน 10 หลัก 
 - ช่ือหน่วยรับงบประมาณ(ผู้เบิกแทน) แสดงชื่อหน่วยรับงบประมาณระดับกรมของผู้เบิกแทน 
 - รหัสงบประมาณ(ผู้เบิกแทน)  แสดงรหัสงบประมาณของผู้เบิกแทน จํานวน 16 หลัก 
 - ช่ือรหัสงบประมาณ(ผู้เบิกแทน)  แสดงชื่องบประมาณของผู้เบิกแทน  
 - แหล่งเงิน(ผู้เบิกแทน)  แสดงรหัสแหลง่ของเงินของผู้เบิกแทน จํานวน 7 หลัก 
 - โอน/เปลี่ยนแปลง  แสดงยอดสุทธิของงบประมาณเบิกแทนทีผู่้เบิกแทน 
   ทําการจดัสรรลงหน่วยรับงบประมาณของส่วนราชการผู้เบกิแทน 
 - สํารอง  แสดงยอดเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ด้วยเอกสารประเภท SC 
 - ผูกพัน  แสดงยอดเงินจากใบสั่งซื้อสัง่จ้างที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย 
 - เบิกจ่าย  แสดงยอดเงินจากการเบิกจ่ายเงินของผู้เบิกแทน 
 - คงเหลือ  แสดงยอดเงินคงเหลือของงบเบิกแทน 
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บทที่ 24 
รายงานบญัชแียกประเภททัว่ไป (ตามรหัสงบเบิกแทน) : ZSUB_AG_RPT_0003 

   
  รายงานบัญชีแยกประเภททั่วไป (ตามรหัสงบเบิกแทน) เป็นรายงานสําหรับผู้เบิกแทนใช้ในการ
ดูรายละเอียดตามเลขที่บัญชีแยกประเภททั่วไป ของการใช้จ่ายตามรหัสงบประมาณเบิกแทน  

 
วิธีการเรียกรายงาน 

 เข้าเมนู SAP ส่วนเพิ่มเติม  ส่วนเพิ่มเติม - ระบบบริหารงบประมาณ  การบันทึกรายการ 
สําหรับส่วนราชการ  กระบวนงานเบิกแทน  รายงานสําหรับกระบวนการเบิกแทน   

ZSUB_AG_RPT_0003 – รายงานบัญชีแยกประเภททั่วไป (ตามรหัสงบเบิกแทน) 
ดับเบิลคลิกที ่  หรือพิมพ์คําสั่งงาน ZSUB_AG_RPT_0003 ตามภาพที่ 1 
แล้วกด Enter หรือ  เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “รายละเอียดบัญชีแยกประเภททั่วไป (ตามรหัสงบเบิกแทน)” ตามภาพที่ 2 
 

  

ภาพที่ 1 



 

บทที่ 24 รายงานบัญชีแยกประเภททั่วไป (ตามรหัสงบเบิกแทน) หน้า 24 - 2 
 

 
 

ภาพที่ 2 
 

เงื่อนไขการระบุรายละเอียดหน้าจอ “รายละเอียดบัญชแียกประเภททัว่ไป(ตามรหัสงบเบิกแทน)”  
 - รหัสหน่วยงาน ระบุรหัสหน่วยงาน 4 หลัก 
 - เลขที่บัญชี G/L ระบุเลขที่บัญชแียกประเภท 
 - หน่วยเบิกจ่าย ระบุรหัสหน่วยเบิกจ่ายผู้เบิกแทน จํานวน 10 หลัก 
 - วันผ่านรายการ ระบุวัน เดือน ปี ที่ผ่านรายการ 
 - แหล่งของเงิน ระบุรหัสแหล่งของเงิน จํานวน 7 หลัก 
 - รหัสงบประมาณ ระบุรหัสงบประมาณเบิกแทนกัน จํานวน 16 หลัก  
 - สถานะเอกสาร ไม่ต้องระบุ คือ เอกสารปกติ 
  A  คือ เอกสารการหักล้าง 
  B  คือ รีเซตเอกสารหักล้าง 
  D  คือ เอกสารรายการที่เกิดขึ้นประจํา 
  M คือ เอกสารตัวอย่าง 
  S   คือ รายการบันทึก 
  V   คือ เอกสารทีพั่กไว้ 
  W  คือ เอกสารทีพั่กไว้พร้อมการเปลี่ยน ID ของเอกสาร 
  Z  คือ ลบเอกสารที่พักไว้แล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่ 24 รายงานบัญชีแยกประเภททั่วไป (ตามรหัสงบเบิกแทน) หน้า 24 - 3 
 

ตัวอย่างการเรยีกรายงานบญัชีแยกประเภททั่วไป 
ระบุรายละเอียดหน้าจอ “รายงานการโอนและการใช้จ่ายงบประมาณเบิกแทน” ตามภาพที่ 3 

   
 

ภาพที่ 3 

กดปุ่ม  ระบบจะแสดงรายงานสถานะ การใช้จ่ายงบประมาณ ตามภาพที่ 4  
  

 
 

    ภาพที่ 4  
 

 
 
 
 
 
 



 

บทที่ 24 รายงานบัญชีแยกประเภททั่วไป (ตามรหัสงบเบิกแทน) หน้า 24 - 4 
 

คําอธิบาย “รายละเอียดบัญชีแยกประเภททั่วไป(ตามรหสังบเบิกแทน)” ตามภาพที่ 4 ดังนี้ 
ส่วนหัวของรายงาน 
 - ช่ือรายงาน  แสดงชื่อรายงานรายละเอียดบัญชีแยกประเภททั่วไป 
   (ตามรหัสงบเบิกแทน) 
 - รหัสหน่วยงาน แสดงชื่อหน่วยงานและรหัสหน่วยงาน จํานวน 4 หลัก 
 - วันที่ผ่านรายการ แสดงช่วง วัน เดือน ปี ที่ผ่านรายการตามที่ระบุ 
รายละเอียดของรายงาน   
 - รหัสหน่วยงาน แสดงรหัสหน่วยงาน จํานวน 4 หลัก 
 - เลขที่บัญชี G/L แสดงรหัสบัญชีแยกประเภท จํานวน 10 หลัก 
 - ช่ือบัญชีแยกประเภททั่วไป แสดงชื่อบัญชีแยกประเภท  
 - รหัสจังหวัด แสดงรหัสจังหวัด จํานวน 4 หลัก 
 - หน่วยเบิกจ่าย แสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จํานวน 10 หลัก 
 - ศูนย์ต้นทุน แสดงรหัสศูนยต้์นทุนที่เป็นเจ้าของค่าใช้จ่าย จํานวน 10 หลัก 
 - ช่ือศูนย์ต้นทนุ แสดงชื่อศูนย์ต้นทุน 
 - วันที่ผ่านรายการ แสดงวัน เดือน ปี ที่ผ่านรายการในเอกสารขอเบิกเงิน 
 - ประเภท แสดงประเภทเอกสารเบิกจ่ายเงิน  
 - สถานะ แสดงสถานะทีร่ะบุ 
 - เลขที่เอกสาร แสดงเลขที่เอกสารขอเบิกเงินในระบบ จํานวน 10 หลัก 
 - ปี แสดงปีเอกสาร จํานวน 4 หลัก เป็นปี ค.ศ. 
 - แหล่งของเงิน แสดงรหัสแหลง่ของเงินที่บันทึกขอเบิกเงิน จํานวน 7 หลกั 
 - รหัสงบประมาณ แสดงรหัสงบประมาณ จํานวน 16 หลัก 
 - ช่ือรหัสงบประมาณ แสดงชื่อรหัสงบประมาณ 
 - จํานวนเงิน แสดงจํานวนเงินที่เบิกจ่าย 




