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การอ่ านรายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ เป็ นรายงานระดับหน่ วยรับงบประมาณ ถือเป็ น
เครื่องมือในการวิเคราะห์เงินงบประมาณ ซึ่งผู้ท่มี สี ่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ เจ้าหน้ าที่ผู้ควบคุมเงิน
งบประมาณ หัวหน้ากลุ่มงานทีม่ หี น้าทีก่ าํ กับดูแล และผูบ้ ริหารหน่วยงาน สามารถนําข้อมูล
ในรายงานมาใช้ในการติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้รวดเร็วและใช้ในการบริหารได้ ทัง้ นี้
ข้อมูลในรายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ จะแสดงข้อมูลเงินงบประมาณเช่นเดียวกับในทะเบียน
คุมเงินประจํางวดส่วนจังหวัดที่บนั ทึกในระบบมือ และรายงานเงินประจํางวดส่วนจังหวัดในระบบ
สารสนเทศในการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปี (โปรแกรมสําเร็จรูปที่ สพฐ.
กําหนดให้ดําเนินการตัง้ แต่ปีงบประมาณ 2550) กล่าวคือ แสดงข้อมูลเงินงบประมาณที่ได้รบั
เบิกจ่าย คงเหลือ แต่จะมีความแตกต่างกันบ้างในรายละเอียดทีแ่ สดง และวิธกี ารบันทึกข้อมูล ซึ่ง
การเรียกรายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณผ่านเครื่อง GFMIS Terminal ใช้คาํ สังงาน
่
ZFMA47
และการเรียกรายงานสามารถเรียกดูได้หลายรูปแบบ เช่น เรียกดูงบประมาณในภาพรวมทัง้ หมด
เรียกดูตามผลผลิตหรือโครงการ หรือหมวดรายจ่าย และนอกจากจะเรียกผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์
GFMIS Terminal แล้ว ยังสามารถเรียกผ่าน Web Report ได้อกี ทางหนึ่ง
ข้อมูลทีแ่ สดงในรายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ ระดับหน่ วยรับงบประมาณ (สพท.)
เกิดจากการประมวลผลการบันทึกข้อมูลในระบบการปฏิบตั งิ านต่าง ๆ ในระบบ GFMIS ดังนี้
1. สพฐ. บันทึกโอนจัดสรรเงินงบประมาณ (โอนเงินประจํางวด) ในระบบ GFMIS
ไปตัง้ จ่ายให้กบั สพท. ซึง่ จะปรากฏยอดเงินทีโ่ อนในช่อง “งบหน่วยงบฯ สุทธิ”
2. สพท. บันทึกการจัดซือ้ /จัดจ้าง (PO) ในระบบ GFMIS จะปรากฏยอดเงินในช่อง
“ใบสังซื
่ อ้ /สัญญา”
3. สพท. บันทึกตัง้ เบิกเงินในระบบ GFMIS รายการต่าง ๆ จะปรากฏยอดเงินในช่อง
“เบิกจ่ายสะสม”
4. การบันทึกรายการนําส่งเงินเบิกเกินส่งคืนในระบบ GFMIS ยอดเงินทีน่ ําส่งจะปรากฏ
ในช่อง “งบหน่วยงบฯ สุทธิ” โดยยอดเงินงบประมาณคงเหลือจะแสดงยอดเงินเพิม่ ขึน้
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1. อธิ บายรายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ (ZFMA47) จากตัวอย่ าง หน้า 5-8
่ ่ ๆ ในรายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ จะแสดงข้อมูลทีม่ คี วามสัมพันธ์กนั
1. ชองตาง
ตามรายบรรทัด
ช่อง (1) “รายงานสถานะการใช้จา่ ยงบประมาณ” แสดง รหัส/ชื่อหน่วยงานระดับหน่วยรับ
งบประมาณ (หน่วยงานทีเ่ ป็ นศูนย์ตน้ ทุน)
ชื่องาน/โครงการ, รหัสงบประมาณ
งบรายจ่าย,รหัสแหล่งของเงิน, ประเภท/
รายการจ่ายฯลฯ
ช่อง (2) “งบหน่วยงบฯ สุทธิ”
ช่อง (3) “กันเงิน/เบิกแทน”

แสดง จํานวนเงินประจํางวดทีห่ น่วยงานได้รบั โอน
แสดง จํานวนเงินงบประมาณทีส่ ว่ นกลางกันเงินไว้
หรือ จํานวนเงินงบประมาณทีโ่ อนให้สว่ นราชการ
อื่นเบิกจ่ายแทน ตามรายการทีป่ รากฏในช่อง (1)

ช่อง (4) “ใบสังซื
่ อ้ /สัญญา”

แสดง จํานวนเงินรวมของใบสังซื
่ อ้ /สัญญา/
ข้อตกลง (ซือ้ /จ้าง/เช่า) ทีบ่ นั ทึกในระบบ GFMIS
แล้ว (ยังไม่ได้เบิกจ่ายเงิน) ของรายการตามช่อง
(1)

ช่อง (5) “เบิกจ่ายสะสม”

แสดง จํานวนเงินรวมทีข่ อเบิกในระบบ GFMIS
ของรายการตามช่อง (1)

ช่อง (6) “งบคงเหลือ”

แสดงเงินประจํางวดคงเหลือ (หลังจากหัก
ใบสังซื
่ อ้ /สัญญา และยอดเบิกจ่ายสะสม)
ของรายการตามช่อง (1)

2. ข้อมูลในรายงาน
รายงานสถานะการใช้จา่ ยงบประมาณ (ZFMA47) ประกอบด้วยข้อมูล 3 ส่วนใหญ่ ๆ ดังนี้
่ ่ 1 แสดงภาพรวมงบประมาณทีไ่ ด้รบั ผูกพัน เบิกจ่ายสะสม และคงเหลือของ
2.1 สวนที
สพท. ทัง้ หมดโดยประมวลผลรวมกับศูนย์ตน้ ทุนโรงเรียนด้วย
่ ่ 2 แสดงงบประมาณทีไ่ ด้รบั ผูกพัน เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ ในแต่ละผลผลิต/
2.2 สวนที
โครงการ ประเภทงบรายจ่าย และรายการจ่ายต่าง ๆ
่ ่ 3 แสดงงบประมาณทีโ่ รงเรียนก่อหนี้ผกู พัน เบิกจ่าย โดยจะไม่ปรากฏ
2.3 สวนที
งบประมาณในช่อง “งบหน่วยงบฯ สุทธิ” เนื่องจาก สพฐ. จะบันทึกการโอนจัดสรรงบประมาณ
ในระบบ GFMIS พร้อมมีหนังสือแจ้งโอนงบประมาณ ตามแบบ ง. 241 ไปยังหน่วยเบิกจ่าย สพท.
เท่านัน้
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่ ๆ ที่ปรากฏในรายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ (ZFMA47) ตามข้อยอย
่
3. รหัสตาง
ในรายงาน หน้ า 5-8 ดังนี้
3.1 รหัสศูนย์ตน้ ทุนหรือรหัสหน่วยเบิกจ่าย ประกอบด้วยรหัสศูนย์ตน้ ทุนในส่วนของ สพท.
(3.1) และรหัสศูนย์ตน้ ทุนโรงเรียน (3.4)
3.2 รหัสงบประมาณประกอบด้วยเลข 16 หลัก ปรากฏในบรรทัดรายการตามผลผลิต/
โครงการ และตามรายการงบประมาณทีไ่ ด้รบั ในงบลงทุน และงบอุดหนุน
3.3 รหัสแหล่งของเงิน เป็ นเลขรหัสแสดงทีม่ าของแหล่งเงินทุน แยกเป็ นเงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ จําแนกตามงบรายจ่าย ได้แก่ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น และแสดงตามรายการค่าใช้จา่ ย เช่น ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ประกอบด้วย
เลข 7 หลัก
ิ รายงานตามตัวอยางหน้
่
่ อ ดังนี้
4. อธบาย
า 5 ในแตละข้
4.1 รหัสงบประมาณ ผลผลิตผูจ้ บการศึกษาภาคบังคับ
4.2 เงินประจํางวดทีไ่ ด้รบั โอนจาก สพฐ. ตามผลผลิตผูจ้ บการศึกษาภาคบังคับ จํานวนเงิน
22,890,293 บาท
4.3 จํานวนเงินทีท่ าํ สัญญาหรือตกลงซือ้ /จ้าง (PO) แล้วจํานวน 6,455 บาท
4.4 จํานวนเงินทีเ่ บิกจ่ายทัง้ สิน้ ตามผลผลผลิตผูจ้ บการศึกษาภาคบังคับ 500,416,303.51 บาท
4.5 งบประมาณคงเหลือในผลผลิตผูจ้ บการศึกษาภาคบังคับ (-477,532,465.51) จะเห็นว่า
เป็ นยอดติดลบ เนื่องจากในผลผลิตดังกล่าว งบบุคคลากร มีการโอนเงินประจํางวดให้ สพท. เฉพาะ
ในรหัสแหล่งของเงิน 5111100 งบบุคลากร รายการทีเ่ ป็ นค่าจ้างชัวคราว/ค่
่
าตอบแทน จํานวนเงิน
4,030,920 บาท และโอนในรหัสแหล่งเงิน 5111200 งบดําเนินงาน จํานวน 18,859,373 บาท
สําหรับรหัสแหล่งเงิน 5111110 และ 5111120 รายการเงินเดือน/ค่าจ้างประจํา ไม่มกี ารโอนเงิน
ประจํางวดไปตัง้ จ่าย ที่ สพท. แต่จะมียอดเบิกจ่ายสะสม จึงทําให้งบคงเหลือในภาพรวมในผลผลิตนี้
และในภาพรวมของ สพท. ทัง้ หมดติดลบ ดังนัน้ ในกรณีจะตรวจสอบงบประมาณตามผลผลิตนี้
เปรีย บเทียบกับ ทะเบียนคุ มเงินประจํา งวด จะต้องนํ ายอดเงินในช่อง “เบิกจ่ายสะสม” รายการ
เงินเดือนและค่าจ้างประจํา ซึ่งไม่แสดงยอดโอนเงินประจํางวด (รหัสแหล่งเงิน 5111110, 5111120
จํานวนเงิน 479,132,791.27 บาท และ 14,321,395.55 บาท) มาหักออกจากช่อง “เบิกจ่ายสะสม” ใน
บรรทัดรายการทีม่ กี ารประมวลผลยอดเบิกจ่าย คงเหลือ ตามผลผลิตผูจ้ บการศึกษาภาคบังคับ
แล้วจึงนํ าไปหักจากช่อง “งบหน่ วยงบฯ สุทธิ” ซึง่ งบคงเหลือจะเท่ากับ 15,921,721.31 บาท ทัง้ นี้
การหายอดงบประมาณคงเหลือในภาพรวมของ สพท. ก็จะต้องทําเช่นเดียวกันโดยนํายอดเบิกจ่าย
สะสม ประเภทเงินเดือน และค่าจ้างประจํามาหักออก จึงจะทําให้งบคงเหลือในภาพรวมไม่ตดิ ลบ
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4.6 งบประมาณทีไ่ ด้รบั โอน ประเภทงบดําเนินงาน ภายใต้ผลผลิตผูจ้ บการศึกษาภาคบังคับ
จํานวน 18,859,373 บาท ซึง่ มีการผูกพันงบประมาณในระบบไว้ จํานวน 6,455 บาท เบิกจ่าย
สะสม 6,962,116.69 บาท และคงเหลือ 11,890,801.31 บาท จํานวนเงินดังกล่าวทุกรายการจะถูก
นําไปประมวลผลในบรรทัดรายการรหัสงบประมาณ ของผลผลิตผูจ้ บการศึกษาภาคบังคับ
4.7 งบประมาณทีไ่ ด้รบั โอน ประเภทงบลงทุน รายการครุภณ
ั ฑ์ ทีด่ นิ /สิง่ ก่อสร้าง ภายใต้
ผลผลิตผูจ้ บการศึกษาภาคบังคับ จะปรากฏเฉพาะเงินประจํางวดทีไ่ ด้รบั ในช่อง “งบหน่วยงบฯ
สุทธิ” ซึง่ ในแต่ละรายการยังไม่มกี ารเบิกจ่ายเงิน
4.8 งบประมาณทีไ่ ด้รบั โอน ประเภทเงินอุดหนุน ภายใต้ผลผลิตผูจ้ บการศึกษาภาคบังคับ
ยังไม่มกี ารเบิกจ่ายเงิน
ิ
่
่ อ ดังนี้
5. อธบายรายงานตามตั
วอยางหน้
า 6 ในแตละข้
5.1 รหัสงบประมาณ ผลผลิตผูจ้ บการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
5.2 เงินประจํางวดทีไ่ ด้รบั โอนจาก สพฐ. ผลผลิตผูจ้ บการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
จํานวน 463,880 บาท
5.3 จํานวนเงินเบิกจ่ายสะสมของผลผลิตผูจ้ บการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน
399,092 บาท ซึง่ เป็ นงบดําเนินงาน รายการค่าตอบแทน (ดูประเภทงบรายจ่าย และรายการ
ค่าใช้จา่ ยจากบรรทัดรายการที่ 3 และ 4)
5.4 งบคงเหลือในผลผลิตผูจ้ บการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 64,788 บาท
5.5 งบประมาณทีไ่ ด้รบั โอนรายการครุภณ
ั ฑ์ ภายใต้ผลผลิตผูจ้ บการศึกษามัธยมศึกษา
ตอนปลาย จํานวน 973,200 บาท ยังไม่มกี ารเบิกจ่าย
5.6 งบประมาณทีไ่ ด้รบั โอน งบเงินอุดหนุน ภายใต้ผลผลิตผูจ้ บการศึกษามัธยมศึกษา
ตอนปลาย 25,000 บาท ยังไม่มกี ารเบิกจ่ายเงิน
5.7 งบประมาณของสํานักบริหารงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) ซึง่ สพฐ.
เป็ นผูเ้ บิกแทน โดยปรากฏรายการเบิกจ่ายในประเภทงบดําเนินงาน และงบอุดหนุน ซึง่ สช.
จัดสรรให้กบั โรงเรียนเอกชนในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ทัง้ นี้ การตรวจสอบข้อมูลเงินงบประมาณทีไ่ ด้รบั เบิกจ่าย คงเหลือ ในรายงานสถานะการ
ใช้จา่ ยงบประมาณ (ZFMA47) ในผลผลิต/โครงการอื่น ๆ มีวธิ กี ารดังทีไ่ ด้อธิบายแล้วข้างต้น
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ตัววอย่าง รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ (ZFMA47)
รายงานสถานะการใชจ่้ ายงบประมาณ ระดับหน่วยรับงบประมาณ
ํ
ประจําปี งบประมาณ 2008 สาหรั
บ
ื่ ้ใช ้
ชอผู
A004A01

3.1

(1)

รหัสศูนย์ตน้ ทุน/
รหัสหน่วยเบิกจ่าย
3.2
ตัวอย่างรหัสงบประมาณ
(ผลผลิตผูจ้ บการศึกษา
ก่อนประถมศึกษา)

3.3
ตัวอย่าง
รหัสแหล่งเงิน

กรอบที่ 1

**** รวมงบประมาณ
*** 2000400167 สพท.

** 2000404002000000 รายการง
่
* งบบุคลากร/งบสวนราชการ
5111100 งบบุคลากร /งบสรก
5111110 เงินเดือน /งบสรก
5111120 ค่าจ ้างประจํา /งบ
่
* งบดําเนินงาน/งบสวนราชการ
5111200 งบดําเนินงาน /งบส
5111210 ค่าตอบแทน /งบสรก
้
5111220 ค่าใชสอย
/งบสรก
5111230 ค่าวัสดุ /งบสรก.
5111240 ค่าสาธารณูปโภค /
** 2000404002110000 ครุภัณฑ
่
* งบลงทุน/งบสวนราชการ
5111310 ครุภัณฑ์ /งบสรก.
** 2000404002410000 ค่าก่อส
่ าชการ
* งบลงทุน/งบสวนร
ิ่ อสร
5111320 ทีด
่ น
ิ /สงก่
** 2000404002420048 อาคารเร
่
* งบลงทุน/งบสวนราชการ
ิ่ อสร
5111320 ทีด
่ น
ิ /สงก่
** 2000404002500001 เงินอุด
่
* งบอุดหนุน/งบสวนราชการ
5111410 อุดหนุนทั่วไป /ง

วันที่ 10.04.2008
หน่วย : บาท
(2)
งบหน่วยงบฯ
สุทธิ

รายงานสถานะการใชจ่้ ายงบประมาณ

** 2000404001000000 รายการง
่ าชการ
* งบดําเนินงาน/งบสวนร
5111200 งบดําเนินงาน /งบส
้
5111220 ค่าใชสอย
/งบสรก
** 2000404001110000 ครุภัณฑ
่
* งบลงทุน/งบสวนราชการ
5111310 ครุภัณฑ์ /งบสรก.

หน ้าที่

(3)
กันเงิน/เบิก
แทน

58,414,794.00
58,414,794.00

(4)
ั่ ื้ /สญญา
ั
ใบสงซอ
13,959,255.00
6,455.00

เวลา

(5)

(6)

เบิกจ่ายสะสม
538,682,913.01
527,506,815.85

-494,227,374.01
-469,098,476.85

5,200.00
5,200.00

264,271.00
264,271.00
269,471.00
-5,200.00
59,800.00
59,800.00
59,800.00

269,471.00
269,471.00
269,471.00

5,200.00
4.1

59,800.00
59,800.00
59,800.00
22,890,293.00
4,030,920.00
4,030,920.00

4.2
6,455.00
4.6

18,859,373.00
18,859,373.00

6,455.00

4.7
2,992,690.00
2,992,690.00
2,992,690.00
5,336,800.00
5,336,800.00
5,336,800.00
13,952,800.00
13,952,800.00
13,952,800.00
5,558,490.00
5,558,490.00
5,558,490.00

4.3

4.8

6,455.00

4.4

500,416,303.51
493,454,186.82
479,132,791.27
14,321,395.55
6,962,116.69
4,667,814.45
1,479,588.44
502,769.00
311,944.80

2.1

งบคงเหลือ

-477,532,465.51
-489,423,266.82
4,030,920.00
-479,132,791.27
-14,321,395.55
11,890,801.31
18,859,373.00
-4,667,814.45
-1,479,588.44
-509,224.00
-311,944.80
2,992,690.00
2,992,690.00
2,992,690.00
5,336,800.00
5,336,800.00
5,336,800.00
13,952,800.00
13,952,800.00
13,952,800.00
5,558,490.00
5,558,490.00
5,558,490.00

่ ่1
สวนที

4.5

2.2

่ ่2
สวนที
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5.1

งบหน่วยงบฯ
สุทธิ

กันเงิน/เบิก
แทน

ั่ ื้ /สญญา
ั
ใบสงซอ

เบิกจ่ายสะสม

5.2

** 2000404003000000 รายการง
่
* งบดําเนินงาน/งบสวนราชการ
5111200 งบดําเนินงาน /งบส
5111210 ค่าตอบแทน /งบสรก
** 2000404003110000 ครุภัณฑ
่
* งบลงทุน/งบสวนราชการ
5111310 ครุภัณฑ์ /งบสรก.

463,880.00
463,880.00
463,880.00

399,092.00
399,092.00
399,092.00

** 2000404003500003 เงินอุด
่
* งบอุดหนุน/งบสวนราชการ
5111410 อุดหนุนทั่วไป /ง

งบคงเหลือ
5.3

973,200.00
973,200.00
973,200.00

5.5

25,000.00
25,000.00
25,000.00

5.6

64,788.00
64,788.00
463,880.00
-399,092.00
973,200.00
973,200.00
973,200.00
25,000.00
25,000.00
25,000.00

** 2000404004000000 รายการง
่
* งบดําเนินงาน/งบสวนราชการ
5111200 งบดําเนินงาน /งบส

385,200.00
385,200.00
385,200.00

385,200.00
385,200.00
385,200.00

** 2000404006000000 รายการง
่
* งบดําเนินงาน/งบสวนราชการ
5111200 งบดําเนินงาน /งบส
** 2000404006009000 รายการง
่
* งบดําเนินงาน/งบสวนราชการ
้
5111220 ค่าใชสอย
/งบสรก

13,400.00
13,400.00
13,400.00
7,240.00
7,240.00
7,240.00

13,400.00
13,400.00
13,400.00
-7,240.00
-7,240.00
-7,240.00

6,621.00

-6,621.00

6,621.00
6,621.00
23,058,361.44
23,058,361.44
23,058,361.44
449,650.00
449,650.00
449,650.00
2,071,000.00
2,071,000.00
2,071,000.00

-6,621.00
-6,621.00
-23,058,361.44
-23,058,361.44
-23,058,361.44
-449,650.00
-449,650.00
-449,650.00
-2,071,000.00
-2,071,000.00
-2,071,000.00
3,517,492.10

** 2000404007009000 รายการง
่
งบดําเนินงาน/งบสวนราชการ
5111230 ค่าวัสดุ /งบสรก.
** 2000404007509001 เงินอุด
่
* งบอุดหนุน/งบสวนราชการ
5111410 อุดหนุนทั่วไป /ง
** 2000404007509006 เงินอุด
่
* งบอุดหนุน/งบสวนราชการ
5111410 อุดหนุนทั่วไป /ง
** 2000404007509007 เงินอุด
่
* งบอุดหนุน/งบสวนราชการ
5111410 อุดหนุนทั่วไป /ง
*

5.7

** 2000404017000000 รายการง
่
* งบบุคลากร/งบสวนราชการ
5111110 เงินเดือน /งบสรก

4,418,880.00

901,387.90

่
งบดําเนินงาน/งบสวนราชการ

4,418,880.00

901,387.90

*

5.4

3,517,492.10

2.2

่ ่2
สวนที
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5111200
5111210
5111220
5111230

3.4

รหัสศูนย์ตน้ ทุน
โรงเรียน

งบดําเนินงาน /งบส
ค่าตอบแทน /งบสรก
้
ค่าใชสอย
/งบสรก
ค่าวัสดุ /งบสรก.

งบหน่วยงบฯ
สุทธิ
4,418,880.00

708,890.00
708,890.00
708,890.00

** 2000404019000000 รายการง
่
* งบดําเนินงาน/งบสวนราชการ
5111200 งบดําเนินงาน /งบส
้
5111220 ค่าใชสอย
/งบสรก

366,000.00
366,000.00
366,000.00

** 2000404002110019 ครุภัณฑ

ั่ ื้ /สญญา
ั
ใบสงซอ

เบิกจ่ายสะสม
35,020.00
696,507.90
169,860.00

** 2000404018000000 รายการง
่
* งบดําเนินงาน/งบสวนราชการ
5111200 งบดําเนินงาน /งบส
้
5111220 ค่าใชสอย
/งบสรก

*** 2000400168 รร.สพท.
** 2000404001000000 รายการง
่
* งบดําเนินงาน/งบสวนราชการ
5111230 ค่าวัสดุ /งบสรก.
** 2000404002000000 รายการง
่
* งบบุคลากร/งบสวนราชการ
5111120 ค่าจ ้างประจํา /งบ
5111150 ค่าตอบแทนพนั กงาน
่
* งบดําเนินงาน/งบสวนราชการ
5111210 ค่าตอบแทน /งบสรก
้
5111220 ค่าใชสอย
/งบสรก
5111230 ค่าวัสดุ /งบสรก.
** 2000404002110001 ครุภัณฑ
่
* งบลงทุน/งบสวนราชการ
5111310 ครุภัณฑ์ /งบสรก.
** 2000404002110002 ครุภัณฑ
่
* งบลงทุน/งบสวนราชการ
5111310 ครุภัณฑ์ /งบสรก.
** 2000404002110017 ครุภัณฑ
่
* งบลงทุน/งบสวนราชการ
5111310 ครุภัณฑ์ /งบสรก.
** 2000404002110018 อุปกรณ์
่
* งบลงทุน/งบสวนราชการ
5111310 ครุภัณฑ์ /งบสรก.

กันเงิน/เบิก
แทน

8,960.00
8,960.00
8,960.00
183,000.00
183,000.00

4.9

13,952,800.00

งบคงเหลือ
4,418,880.00
-35,020.00
-696,507.90
-169,860.00
699,930.00
699,930.00
708,890.00
-8,960.00

183,000.00

183,000.00
183,000.00
366,000.00
-183,000.00

11,176,097.16
32,000.00
32,000.00
32,000.00
4,417,841.16
2,097,640.16

-25,128,897.16
-32,000.00
-32,000.00
-32,000.00
-4,417,841.16
-2,097,640.16

2,097,640.16
2,320,201.00
45,220.00
2,030,468.00
244,513.00
61,600.00
61,600.00
61,600.00
88,800.00
88,800.00
88,800.00
65,500.00
65,500.00
65,500.00
122,000.00
122,000.00
122,000.00

-2,097,640.16
-2,320,201.00
-45,220.00
-2,030,468.00
-244,513.00
-61,600.00
-61,600.00
-61,600.00
-88,800.00
-88,800.00
-88,800.00
-65,500.00
-65,500.00
-65,500.00
-122,000.00
-122,000.00
-122,000.00
-67,300.00

67,300.00

2.2

่ ่2
สวนที

2.3

่ ่3
สวนที
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*
**
*
**
*
**
*
**
*
**
*

่
งบลงทุน/งบสวนราชการ
5111310 ครุภัณฑ์ /งบสรก.
2000404002410050 ก่อสร ้า
่
งบลงทุน/งบสวนราชการ
ิ่ อสร
5111320 ทีด
่ น
ิ /สงก่
2000404002420048 อาคารเร
่
งบลงทุน/งบสวนราชการ
ิ่ อสร
5111320 ทีด
่ น
ิ /สงก่
2000404002500001 เงินอุด
่
งบอุดหนุน/งบสวนราชการ
5111410 อุดหนุนทั่วไป /ง
2000404003500003 เงินอุด
่
งบอุดหนุน/งบสวนราชการ
5111410 อุดหนุนทั่วไป /ง
2000404017000000 รายการง
่
งบดําเนินงาน/งบสวนราชการ
้
5111220 ค่าใชสอย
/งบสรก
5111230 ค่าวัสดุ /งบสรก.

งบหน่วยงบฯ
สุทธิ

กันเงิน/เบิก
แทน

ั่ ื้ /สญญา
ั
ใบสงซอ

เบิกจ่ายสะสม
67,300.00
67,300.00
554,900.00
554,900.00
554,900.00

13,952,800.00
13,952,800.00
13,952,800.00
5,558,490.00
5,558,490.00
5,558,490.00
25,000.00
25,000.00
25,000.00
182,666.00
182,666.00
178,166.00
4,500.00

งบคงเหลือ
-67,300.00
-67,300.00
-554,900.00
-554,900.00
-554,900.00
-13,952,800.00
-13,952,800.00
-13,952,800.00
-5,558,490.00
-5,558,490.00
-5,558,490.00
-25,000.00
-25,000.00
-25,000.00
-182,666.00
-182,666.00
-178,166.00
-4,500.00

2.3

่ ่3
สวนที
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ข้อมูลเพิม่ เติมประกอบการตรวจสอบ
1.รหัสงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ (16 หลัก) ปีงบประมาณ 2551 ดังนี้
ผลผลิต/โครงการ
รหัสงบประมาณในระบบ GFMIS
แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรปู การศึกษาและการเรียนรูต้ ลอดชีวติ
1. ผูจ้ บการศึกษาก่อนประถมศึกษา
20004 04001 000000
2. ผูจ้ บการศึกษาภาคบังคับ
20004 04002 000000
3. ผูจ้ บการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
20004 04003 000000
4. เด็กพิการได้รบั การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและการพัฒนา
20004 04004 000000
สมรรถภาพ
5. เด็กด้อยโอกาสได้รบั การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
20004 04006 000000
6. โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
20004 04017 000000
7. โครงการกระจายอํานาจและสร้างความเข้มแข็งให้
20004 04018 000000
สํานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาและสถานศึกษา
8. โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา
20004 04019 000000
แผนงบประมาณ : เสริมสร้างความมันคงในจั
่
งหวัดชายแดนภาคใต้
1. โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
20004 85010 000000
จังหวัดชายแดนภาคใต้
นอกจากนี้รหัสงบประมาณจะปรากฏในรายการ งบอุดหนุน และงบลงทุน ซึง่ แต่ละงบมีรหัส
แยกย่อยตามรายการค่าใช้จา่ ย โดยสามารถหาข้อมูลเพิม่ เติมตามที่ สคส. มีหนังสือแจ้งการโอนเงิน
ประจํางวด ให้ สพท. ทราบ
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2. แนวทางการเรี ยกรายงานติดตามสถานะการใช้ จ่ายงบประมาณระดับหน่วยรับงบประมาณ (ZFMA47)

2008

ิ
จอภาพ / ฟลด์

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

่ ่เลือก
คาที
ปี งบประมาณ
ถึงงวด
ตัวบ่งชีท้ างสถิติ
กลุ่มการเลือก
แหล่งของเงิน

รายละเอียด

ระบุปีงบประมาณ เป็ นปี ค.ศ. เช่น 2008
ระบุจาํ นวนงวดสะสมของการใช้จา่ ยงบประมาณทีต่ อ้ งการดู เช่น ต้องการดูทุกงวดให้
ระบุ 16 เป็ นต้น
ไม่ตอ้ งระบุ หากมีคา่ ระบุเอาไว้ ให้ลบออก

ิ ่เป็ นแหลงของเงนในงบประมาณ
ิ
่
่
่
กรณี ต้องการดูทกุ แหลงของเงนที
/ งบสวน
ราชการ ให้ระบุชุดข้อมูลด้วยโครงสร้างแหล่งของเงินในงบประมาณ/ งบส่วนราชการ
คือ ZYY11 โดย YY หมายถึง สองหลักสุดท้ายของปีงบประมาณทีเ่ ป็ น พ.ศ. เช่นชุดของ
แหล่งของเงินปี 2551 ให้ระบุ Z5111 เป็ นต้น
ิ ่สนใจ ให้ระบุแหล่งของเงินทีส่ นใจ เช่น
่
หรือมูลค่า
กรณี ต้องการดูเฉพาะแหลงของเงนที
งบดําเนินงาน/งบส่วนราชการ ปี 2551 ให้ระบุ 5111200 หรืองบอุดหนุนทัวไป/
่ งบส่วน
ราชการ ปี 2551 ให้ระบุ 5111410 เป็ นต้น
ิ และมูลคาแหลงของเงนพร้
ิ อมกัน
่
่
่
ห้าม ระบุชดุ ข้อมูลแหลงของเงน
รหัสงบประมาณ
ระบุรหัสงบประมาณ 16 หลักทีต่ อ้ งการ เช่น ผลผลิตผูจ้ บการศึกษาภาคบังคับ
2000404002000000
หน่วยรับงบประมาณ ระบุหน่วยรับงบประมาณทีต่ อ้ งการดู เช่น 2000400167 ถึง 2000400168 เป็ นต้น
เพือ่ เรียกดูรายงาน
กด

