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การเบิกจ่ายโดยใช้รหัสกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS ของ ทบ. 

คู่มือการบันทึกการเบิกจ่ายโดยใช้รหัสกิจกรรมย่อย 
ในระบบ GFMIS ของ ทบ. 
ก อ ง บ ริ ห า ร ท รั พ ย า ก ร  ส ป ช . ท บ .  

หลักการและเหตุผล 

 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 4 
การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ มาตรา 21 วรรคแรก ให้
ส่วนราชการจัดท าบัญชีต้นทุนในงานบริการสาธารณะแต่ละประเภทขึ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กรมบัญชีกลางก าหนด วรรคสอง ให้ส่วนราชการค านวณรายจ่ายต่อหน่วย ของงานบริการสาธารณะที่
รับผิดชอบ ตามระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางก าหนด และรายงานให้ ส านักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง 
และ ส านักงานพัฒนาระบบราชการทราบ วรรคสาม ให้ส่วนราชการจัดท าแผนการลดรายจ่ายต่อหน่วย
ของงานบริการสาธารณะดังกล่าว เสนอ ส านักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และ ส านักงานพัฒนาระบบ
ราชการทราบ 

วัตถุประสงค์ของการค านวณต้นทุนผลผลิต 
1. พัฒนาการบริหารจัดการทางการเงินที่ดี  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

(Good  Governance) 
2. เพ่ิมความรับผิดชอบต่อสาธารณะ Accountability 
3. เพ่ิมความสามารถในการตัดสินใจในการการบริหารจัดการ 
4. การวัดผลการด าเนินงาน 

ความหมายและค าจ ากัดความ 

การบัญชีต้นทุน : Cost accounting  หมายถึง  การบัญชีเกี่ยวกับการบันทึก การจ าแนก  
การปันส่วน  การสรุป  และการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนผลิตภัณฑ์หรือบริการให้กับ ผู้บริหาร 

ต้นทุน : Cost  หมายถึง  รายจ่าย เพ่ือให้ได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการ ซึ่งอาจเป็นเงินสด 
สินทรัพย์อื่น หรือการก่อหนี้ผูกพัน ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาซึ่งสินค้า และบริการ 

ต้นทุนทางตรง : Direct Cost หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่สามารถระบุเข้าส านัก กอง ศูนย์ กลุ่มที่
เป็นผู้ผลิตผลผลิตได้อย่างเจาะจงว่า ใช้ไปเท่าไรในการผลิตผลผลิตใด 

ต้นทุนทางอ้อม : Indirect Cost หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่หลาย ๆ ส านัก กอง ศูนย์ กลุ่มใช้
ร่วมกันในการผลิตผลผลิต ไม่เป็นค่าใช้จ่ายเฉพาะของ Cost Center แห่งใดแห่งหนึ่งเพียงแห่งเดียว 

การปันส่วนต้นทุน : Allocation หมายถึง  การแบ่งส่วนค่าใช้จ่ายไปยังกิจกรรม กระบวน 
การผลิต การด าเนินงาน หรือ ผลผลิตตามเกณฑ์ต่าง ๆ  

ต้นทุนรวม : Full Cost หมายถึง  ผลรวมของต้นทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้น ในการผลิตผลผลิต
ของหน่วยงาน โดยไม่ต้องค านึง แหล่งเงินทุน และเป็นการค านวณจากตัวเลขค่าใช้จ่ายที่บันทึกบัญชีตาม
เกณฑ์คงค้าง  
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ผลผลิต : Output หมายถึง ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่หน่วยงาน ภาครัฐท าการผลิตและส่ง

มอบให้กับบุคคลภายนอกใช้เป็นเกณฑ์ในการก าหนดราคาผลผลิต และจัดสรรเงินลงทุนหลักในการ
พิจารณาแนวโน้มการด าเนินงาน เพื่อวัดผลการด าเนินงาน 

งานบริการสาธารณะ :  Public Service หมายถึง  ผลผลิตของหน่วยงานภาครัฐ ที่มุ่งเน้น
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนโดยทั่วถึง 

หน่วยต้นทุน : Cost Center หมายถึง  หน่วยงานภายในส่วนราชการที่ ก าหนดขึ้นตาม
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ซึ่งแต่ละหน่วยงานจะมีการด าเนินกิจกรรมที่ต้องใช้ ทรัพยากรหรือต้นทุน
ในการผลิตผลผลิต 

หน่วยงานหลัก : Functional Cost Center หมายถึง หน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงในการ
สร้างผลผลิต หรือมีส่วนร่วมในการสร้างผลผลิตของหน่วยงาน 

หน่วยงานสนับสนุน : Support Cost Center หมายถึง หน่วยงานที่ท าหน้าที่ให้บริการกับ
หน่วยงานหลัก หรือท างานสนับสนุน 

ค าศัพท ์

ผลผลิตหลัก หมายถึง ผลผลิตตามเอกสารงบประมาณ  รวมถึงผลผลิตอ่ืนที่นอกเหนือจาก
เอกสารงบประมาณที่อยู่ภายใต้การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ซึ่งอาจจะไม่ได้ใช้เงินในงบประมาณ
ในการผลิตผลผลิต 

ผลผลิตย่อย หมายถึง ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่หน่วยงานภาครัฐท าการผลิต และส่งมอบ
ให้กับบุคคลภายนอก ซึ่งหน่วยงานก าหนดขึ้นเพ่ือใช้ในการค านวณหาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ
หน่วยงาน  และสามารถเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีของหน่วยงานเองและเปรียบเทียบ
ระหว่างหน่วยงานอื่นได้  

กิจกรรมหลัก  หมายถึง   กิจกรรมตามเอกสารงบประมาณ รวมถึงกิจกรรมอ่ืนที่
นอกเหนือจากเอกสารงบประมาณที่อยู่ภายใต้การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ซึ่งอาจจะไม่ได้ใช้เงิน
ในงบประมาณในการด าเนินกิจกรรม 

กิจกรรมย่อย หมายถึง กิจกรรมของหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานก าหนดขึ้นเพ่ือใช้ในการ
ค านวณหาต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม  และสามารถเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมระหว่างปีของ
หน่วยงานเองและเปรียบเทียบระหว่างหน่วยงานอื่นได้  
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การเบิกจ่ายโดยใช้รหัสกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS ของ ทบ. 

ตารางท่ี 1 ขั้นตอนการก าหนดกิจกรรมย่อย 

 
การวิเคราะห์และก าหนดกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อยที่ส่วนราชการต้องวิเคราะห์กิจกรรมในการด าเนินงาน ของหน่วยงาน และท า
การค านวณต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยเพ่ือวิเคราะห์ประสิทธิภาพการด าเนินงานในรูปของต้นทุน
กิจกรรม ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม ควรจะสามารถเปรียบเทียบได้ระหว่างปีของหน่วยงานหรือระหว่าง
หน่วยงานได้ สิ่งส าคัญในการก าหนดผลผลิตย่อย คือ ต้องมีความสม่ าเสมอ และสามารถเปรียบเทียบได้
ในแต่ละปี ตลอดจน Benchmark ได้ทั้งภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน 

การค านวณหาต้นทุนของศูนย์ต้นทุนหลักและศูนยต์้นทุนสนับสนุน 
1. เมื่อดึงข้อมูลจากระบบ GFMIS แล้ว ให้ส่วนราชการพิจารณาว่าต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการ

ด าเนินงานทีก่่อให้เกิดผลผลิตมีอะไรบ้าง และตัดต้นทุนท่ีไม่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานออกไป 
2.  ในระบบ GFMIS เมื่อต้นทุนทางตรงถูกบันทึกเข้าสู่ศูนย์ต้นทุนแล้ว เราจะทราบต้นทุน

ของแต่ละศูนย์ต้นทุน 
3.  ส าหรับต้นทุนทางอ้อมต้องอาศัยเกณฑ์การปันส่วน เพ่ือระบุต้นทุนเข้าสู่ศูนย์ต้นทุน ในการ

พิจารณาเกณฑ์การปันส่วนต้นทุนทางอ้อมเข้าสู่ศูนย์ต้นทุนให้หน่วยงานก าหนด ตามความเหมาะสมอย่าง
ยุติธรรม โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่ท าให้ต้นทุนนั้นผันแปร เพ่ือที่จะใช้เป็นตัวผลักดันต้นทุนเข้าสู่ศูนย์ต้นทุน 
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การเบิกจ่ายโดยใช้รหัสกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS ของ ทบ. 

การค านวณหาต้นทุนของกิจกรรมย่อย 

ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2552 กรมบัญชีกลางก าหนดให้หน่วยงานใช้เกณฑ์การปันส่วน ในการ
กระจายต้นทุนจากศูนย์ต้นทุน เข้าสู่กิจกรรมย่อยที่ศูนย์ต้นทุนนั้นด าเนินการ โดยให้แยกแสดงต้นทุนนั้น
ตามแหล่งของเงินและค่าเสื่อมราคา ตัวอย่าง เกณฑ์การปันส่วนต้นทุนจากศูนย์ต้นทุนเข้าสู่กิจกรรมย่อย 
เช่น เกณฑ์ภาระงาน หรือ เกณฑ์สัดส่วนการใช้วัสดุครุภัณฑ์  ในการค านวณต้นทุนกิจกรรมย่อย  
ซ่ึงหน่วยงานน าต้นทุนของศูนย์ต้นทุนหลัก และศูนย์ต้นทุนสนับสนุน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน 
และค่าเสื่อมราคา แล้วจึงปันส่วนต้นทุนเข้าสู่กิจกรรมย่อย 

 
อธิบายกิจกรรมย่อย 
รหัสกิจกรรมย่อย 101 
ชื่อกิจกรรมย่อย กิจกรรมด้านการเงินและการบัญชี 
ค าอธิบายกิจกรรมย่อย ต้นทุนในการด าเนินกิจกรรมด้านการเงินและบัญชีของกองทัพบก 
หน่วยนับ เอกสารรายการ 
ต้นทุนของกิจกรรมด้านการเงินและบัญชี  คือ ต้นทุนในการด าเนินกิจกรรมด้านการเงินและบัญชีของ
หน่วยงาน  เช่น การรับ-จ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ  การติดตามและการรายงาน 
ด้านการเงินและบัญชี รวมถึงการบริหารจัดการด้านงบประมาณ (แต่ไม่รวมถึงการจัดท าแผนที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของกลุ่มแผนงาน) 
จ านวนเอกสารรายการ หมายถึง จ านวนรายการเอกสารทางการเงินและบัญชี  ยกเว้นเอกสารการจัดซื้อ
จัดจ้าง ซึ่งหน่วยงานสามารถเรียกดูจ านวนเอกสารรายการการเงินและบัญชีในระบบ GFMISได้โดยใช้ 
Transaction Code : FB03 
 
รหัสกิจกรรมย่อย 102 
ชื่อกิจกรรมย่อย กิจกรรมด้านการพัสดุ 
ค าอธิบายกิจกรรมย่อย ต้นทุนในการด าเนินกิจกรรมการ บริหารด้านพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง 
หน่วยนับ ครั้ง 
ต้นทุนของกิจกรรมด้านการพัสดุ (จัดซื้อจัดจ้าง) คือ ต้นทุนในการด าเนินกิจกรรมการบริหารด้านพัสดุ 
และการจัดซื้อจัดจ้าง แต่ไม่รวมถึงมูลค่าของสิ่งของหรือบริการที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง ในกรณีนี้ยังไม่รวมการ
ซ่อมบ ารุงและงานด้านยานพาหนะ  
จ านวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง  หมายถึง  จ านวนครั้งที่หน่วยงานท าการจัดซื้อและจัดจ้าง ซึ่งจ านวน
เอกสารของการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ GFMIS สามารถเรียกได้ โดยใช้ Transaction Code: 
ZMM_PO_RPT01 
 
รหัสกิจกรรมย่อย 103 
ชื่อกิจกรรมย่อย กิจกรรมด้านบริหารบุคลากร 
ค าอธิบายกิจกรรมย่อย ต้นทุนในการด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารบุคลากรของกองทัพบก 
หน่วยนับ บุคลากร 
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ต้นทุนของกิจกรรมด้านบริหารบุคลากร  คือ ต้นทุนในการด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารบุคลากร
ของหน่วยงาน เช่น การดูแลอัตราก าลังและระบบงาน ด้านวินัย และงานสรรหา และบรรจุแต่งตั้ง 
จ านวนบุคลากร  หมายถึง ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง  ถ้าจ านวนบุคลากรไม่เท่ากัน
ระหว่างปีให้ใช้จ านวนบุคลากรถั่วเฉลี่ย  ตัวอย่างเช่น ระหว่าง 1 ตุลาคม 2554 ถึง 15 มกราคม 2555 มี
จ านวนบุคลากร 50 คน ระหว่าง 16 มกราคม 2555 ถึง 30 กันยายน 2555 มีจ านวนบุคลากร 60 คน  
ดังนั้น การค านวณหาจ านวนบุคลากรเท่ากับ 
 ระยะเวลา  จ านวนวัน จ านวนบุคลากร จ านวนวัน x จ านวนบุคลากร 
1 ตุลาคม - 15 มกราคม    107  50 คน    5,350 
16 มกราคม - 30 กันยายน 258  60 คน   15,480 
   รวม 365     20,830 

จ านวนบุคลากรถั่วเฉลี่ยทั้งปี 20,830 / 365 วัน =57.07 คน 

 
รหัสกิจกรรมย่อย 104 
ชื่อกิจกรรมย่อย กิจกรรมด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ค าอธิบายกิจกรรมย่อย ต้นทุนในการการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การประเมินผลและการจัด
ฝึกอบรม 
หน่วยนับ ชั่วโมง/การฝึกอบรม 
ต้นทุนของกิจกรรมด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล หมายถึง กิจกรรมที่หน่วยงานด าเนินงานในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การประเมินผล และการจัด
ฝึกอบรม รวมถึงการจัดท าสื่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยนับรวมการพัฒนา
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน  ในกรณีนี้ยกเว้นการศึกษาดูงานและการฝึกอบรมต่างประเทศ 
จ านวนชั่วโมง/คนการฝึกอบรม  หมายถึง ผลรวมของจ านวนชั่วโมงของการฝึกอบรมของแต่ละหลักสูตร
คูณด้วยจ านวนผู้เข้าฝึกอบรมในหลักสูตรนั้น  เพ่ือค านวณหาต้นทุนของการฝึกอบรม 1 คน ต่อ 1 ชั่วโมง
เป็นเท่าใด ตัวอย่างเช่น หลักสูตรฝึกอบรมมีผู้เข้ารับการอบรม 20 คน มีระยะเวลา 6 ชั่วโมง ดังนั้น
จ านวนชั่วโมง/คนการฝึกอบรม เท่ากับ 120 ชั่วโมง/คน 
 
รหัสกิจกรรมย่อย 105 
ชื่อกิจกรรมย่อย กิจกรรมด้านตรวจสอบภายใน 
ค าอธิบายกิจกรรมย่อย ต้นทุนในการด าเนินกิจกรรมที่เก่ียวกับงานด้านตรวจสอบภายในของกองทัพบก 
หน่วยนับ งานตรวจสอบ/คน/วัน 
ต้นทุนของกิจกรรมตรวจสอบภายใน คือ ต้นทุนในการด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับงานด้านตรวจสอบ
ภายในของหน่วยงาน ซึ่งส่วนใหญ่ด าเนินงานโดยกลุ่มตรวจสอบภายใน 
จ านวนงานตรวจสอบ หมายถึง  จ านวนคนวันที่ใช้ที่ในงานตรวจสอบตามแผนงานการตรวจสอบประจ าปี 
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การเบิกจ่ายโดยใช้รหัสกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS ของ ทบ. 

รหัสกิจกรรมย่อย 106 
ชื่อกิจกรรมย่อย กิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน    
ค าอธิบายกิจกรรมย่อย ต้นทุนในการด าเนินงานที่เก่ียวกับการดูแลบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ ระบบอีเมล์ 
ระบบ e-office ระบบเครือข่ายอินทราเน็ต 
หน่วยนับ เครื่องคอมพิวเตอร์ 
ต้นทุนของกิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน คือต้นทุนในการด าเนินงานที่เกี่ยวกับการ
ดูแลบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ ระบบอีเมล์ ระบบ e-office ระบบเครือข่ายอินทราเน็ต (ไม่รวมการสร้าง
ระบบงานเฉพาะของหน่วยงาน  เว็บไซต์ และระบบอินเตอร์เน็ตของหน่วยงาน) 
จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์  หมายถึง จ านวนคอมพิวเตอร์ทั้งหมดที่หน่วยงานดูแล 

อนึ่ง  หากหน่วยงานภาครัฐ มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์  
ก็ให้ก าหนดกิจกรรมเพ่ิมเติม ดังนี้  
กิจกรรมด้านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์  คือ ต้นทุนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต ต้นทุนของการใช้อุปกรณ์ในการเชื่อมต่ออินเตอร์ เน็ต การใช้เครื่องและอุปกรณ์ในการ
จัดการอินเตอร์เน็ต และต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับงานอินเตอร์เน็ต และงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและ
บ ารุงรักษาเว็บไซต์ ส าหรับฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 1 ปี จะใช้ค่าเสื่อมราคา
และค่าตัดจ าหน่ายตามอายุการใช้งาน 
ระบบ หมายถึง ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์ โดยให้นับเป็น 1 ระบบ 

 
รหัสกิจกรรมย่อย 107 
ชื่อกิจกรรมย่อย กิจกรรมด้านแผนงาน    
ค าอธิบายกิจกรรมย่อย ต้นทุนในการด าเนินงานกิจกรรมการจัดท าแผน ติดตามประเมินผล และรายงาน
แผนของกองทัพบก 
หน่วยนับ ด้าน 
กิจกรรมด้านแผนงาน คือ ต้นทุนในการด าเนินงานกิจกรรมการจัดท าแผน ติดตาม ประเมินผล  
และรายงานแผนของหน่วยงาน โดยส่วนใหญ่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มแผนงาน ในกรณีที่กลุ่ม
แผนงาน ด าเนินงานนอกเหนือจากนี้ต้องแยกต้นทุนเป็นกิจกรรมต่างหาก 
ด้าน หมายถึง กิจกรรมด้านแผนงาน โดยให้นับเป็น 1 ด้าน 
 
รหัสกิจกรรมย่อย 108 
ชื่อกิจกรรมย่อย กิจกรรมด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ     
ค าอธิบายกิจกรรมย่อย ต้นทุนในการด าเนินงานกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบราชการการ
จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองและด าเนินการ
ด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  
หน่วยนับ ด้าน 
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การเบิกจ่ายโดยใช้รหัสกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS ของ ทบ. 

กิจกรรมด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ  คือ ต้นทุนในการด าเนินงานกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ระบบราชการ การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามค ารับรอง
และด าเนินการด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  โดยส่วนใหญ่อยู่ในความ
รับผิดชอบของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ก.พ.ร.) ในกรณีที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ก.พ.ร.)  ด าเนินงาน
นอกเหนือจากนี้ต้องแยกต้นทุนเป็นกิจกรรมต่างหาก 
ด้าน หมายถึง กิจกรรมด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ โดยให้นับเป็น 1 ด้าน 
 
รหัสกิจกรรมย่อย 109 
ชื่อกิจกรรมย่อย กิจกรรมด้านงานสารบรรณ      
ค าอธิบายกิจกรรมย่อย ต้นทุนในการด าเนินงานกิจกรรมของกลุ่มงานสารบรรณในการรับ-ส่งหนังสือ
ส่วนกลางของกองทัพบก 
หน่วยนับ จ านวนหนังสือเข้า – ออก 
กิจกรรมด้านงานสารบรรณ  คือ ต้นทุนในการด าเนินงานกิจกรรมของกลุ่มงานสารบรรณในการรับ-ส่งหนังสือ
ส่วนกลางของหน่วยงาน ไม่รวมถึงงานสารบรรณย่อยตาม ส านัก กอง ศูนย์ 
จ านวนหนังสือเข้า – ออก หมายถึง จ านวนหนังสือรับเข้าและส่งออกของหน่วยงาน 
 
รหัสกิจกรรมย่อย 110 
ชื่อกิจกรรมย่อย กิจกรรมด้านยานพาหนะ       
ค าอธิบายกิจกรรมย่อย ต้นทุนในการด าเนินงานกิจกรรมเก่ียวกับด้านยานพาหนะ  เพ่ือใช้ในการเดินทาง
ของกองทัพบก 
หน่วยนับ กิโลเมตร 
กิจกรรมด้านยานพาหนะ คือ ต้นทุนในการด าเนินงานกิจกรรมเกี่ยวกับด้านยานพาหนะเพ่ือใช้ในการ
เดินทางของส่วนกลาง  ยกเว้น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถประจ าต าแหน่ง ค่าแท็กซี่ และยานพาหนะที่มี
ลักษณะเฉพาะ เช่น ยานพาหนะทางน้ า ทางอากาศ และยานพาหนะท่ีใช้ในการรบ 
กิโลเมตร หมายถึง ระยะทางทั้งหมดท่ีวิ่งของยานพาหนะทั้งหมดใน 1 ปี 
 
รหัสกิจกรรมย่อย 111 
ชื่อกิจกรรมย่อย การคดี ค่าเรียกร้อง และศาลทหาร      
ค าอธิบายกิจกรรมย่อย ต้นทุนในการด าเนินกิจกรรมด้านคดีที่กองทัพบกเป็นโจทก์หรือการเป็นจ าเลย 
โดยจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมศาล ค่าสินไหม ทดแทนค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ คดี และค่าใช้จ่ายส าหรับ
การสืบสวน 
หน่วยนับ คดี 
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รหัสกิจกรรมย่อย 112 
ชื่อกิจกรรมย่อย การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ 
ค าอธิบายกิจกรรมย่อย ต้นทุนในการด าเนินการเพ่ือให้ก าลังพลของกองทัพบก ครอบครัว ตลอดจน
ประชาชนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจและสามารถป้องกันตนเองไม่ให้เกิดโรคเอดส์ 
หน่วยนับ กิจกรรม 
 
รหัสกิจกรรมย่อย 113 
ชื่อกิจกรรมย่อย โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ค าอธิบายกิจกรรมย่อย ต้นทุนในการด าเนินการเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ในการ
พัฒนาและช่วยเหลือประชาชนให้มีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 
หน่วยนับ โครงการ 
 
รหัสกิจกรรมย่อย 114 
ชื่อกิจกรรมย่อย โครงการรณรงค์เสริมสร้างความรักชาติ 
ค าอธิบายกิจกรรมย่อย ต้นทุนในการด าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างกระแสความรัก ความสามัคคี 
และสมานฉันท์ของคนในชาติ 
หน่วยนับ โครงการ 
 
รหัสกิจกรรมย่อย 115 
ชื่อกิจกรรมย่อย การปฏิบัติของส านักงานผู้ช่วยทูตทหารไทย 
ค าอธิบายกิจกรรมย่อย ต้นทุนในการด าเนินงานและการจัดหา สป.ของ สน.ผชท.ทบ.ตามภารกิจและ
อัตราการจัด รวมทั้งการด าเนินการผลัดเปลี่ยนหรืออบรมความรู้ หรือมารยาท หรือภาษาเฉพาะถิ่นให้กับ
เจ้าหน้าที่ของส านักงานผู้ช่วยทูตทหารบก 
หน่วยนับ ด้าน 
 
วิธีการบันทึกกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS 

หน่วยเบิกจ่ายงบประมาณ สามารถบันทึกรหัสกิจกรรมย่อยได้ทุกครั้ง ที่หน่วยงานบันทึก
รหัสกิจกรรมหลัก ผ่านระบบ GFMIS โดยรหัสกิจกรรมย่อย มี 12 หลัก ดังนี้ 

1. กิจกรรมย่อยที่ใช้เงินในงบประมาณ  โดยปกติแล้วระบบจะใส่ค่าให้อัตโนมัติ โดยน า
รหัสกิจกรรมหลัก 9 ตัวหลั ง  และเ พ่ิมรหัสกิจกรรมย่อย 000 เช่น รหัสกิจกรรมหลัก คือ 
02004XXXXF0372 ( XXXX = รหัสพ้ืนที่ เช่น กรุงเทพฯ = 1000 ) ระบบจะใส่รหัสกิจกรรมย่อย
อัตโนมัติ คือ XXXX F0372000 

     ในกรณีท่ีส่วนราชการแจ้งเพ่ิมรหัสกิจกรรมย่อย และกรมบัญชีกลางเพ่ิมรหัสกิจกรรมย่อยให้แล้ว 
ส่วนราชการ ( โดยหน่วยศูนย์ต้นทุนและหน่วยเบิกจ่ายงบประมาณ ) สามารถเปลี่ยนรหัสกิจกรรมย่อย
จาก 000 เป็นรหัสกิจกรรมย่อยของส่วนราชการได้ 
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      ตัวอย่างเช่น  รหัสกิจกรรมหลัก คือ 020041000F0372 รหัสกิจกรรมย่อย 101 หมายถึง 
กิจกรรมด้านการเงิน และการบัญชี เมื่อหน่วยศูนย์ต้นทุนและหน่วยเบิกจ่ายงบประมาณท าการเบิกจ่าย 
หรือท าใบจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องมีการอ้างอิงรหัสกิจกรรมหลัก ให้หน่วยงานใส่รหัสกิจกรรมย่อย คือ 
1000F0372101      

2. กิจกรรมย่อยที่ใช้เงินนอกงบประมาณและงบกลาง โดยปกติระบบจะใส่ ค่าว่าง  
ลงในช่องกิจกรรมย่อย ในกรณีที่ส่วนราชการแจ้งเพ่ิมรหัสกิจกรรมย่อยให้กรมบัญชีกลางด าเนินการผูก
ความสัมพันธ์ในระบบ GFMIS แล้ว หน่วยศูนย์ต้นทุนและหน่วยเบิกจ่ายงบประมาณสามารถบันทึก
กิจกรรมย่อยได้ โดยรูปแบบของกิจกรรมย่อย คือ AAAABBBBBNNN     

AAAA หมายถึง รหัสพ้ืนที่ 
BBBBB หมายถึง รหัสหน่วยงาน 
NNN หมายถึง รหัสกิจกรรมย่อย 

 
ตัวอย่างเช่น รหัสพ้ืนที่ ของกรมการเงินทหารบก (กรุงเทพมหานคร) AAAA = 1000 
 รหัสหน่วยงาน ของกองทัพบก BBBBB = 02004 
 รหัสกิจกรรมย่อย กิจกรรมด้านบริหารบุคลากร NNN = 104 
ดังนั้น        กิจกรรมหลัก BBBBBAAAAXXXXX ( 14 หลัก ) คือ 020041000F0374 

กิจกรรมย่อย  AAAAXXXXXNNN ( 12 หลัก )  คือ 1000F0374104 

 

ตารางท่ี 2 การใช้งานระบบ GFMISผ่านระบบ WEB ONLINE แบบฟอร์ม บส.01 

3

0204 0200400081 0200400064 B04

5511500
0200484008700001
020041000F0374

5102010199

ซ.50/54
K ค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน
5100800025121

6 มกราคม 2012
01
0652322603
ร้านรุ่งทรัพย ์เฟอร์นิเจอร์
กสิกรไทย
31 มกราคม 2012

01042335000000 เก้าอ้ีโลหะ 50.00 U2 438.00 21,900.00

1000F0374104

ตัวอย่าง (PO)

 
 

ตารางท่ี 3 การใช้งานระบบ GFMISผ่านระบบ WEB ONLINE แบบฟอร์ม ขบ.02 
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การเบิกจ่ายโดยใช้รหัสกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS ของ ทบ. 

4

0204 กองทัพบก
1000 กรุงเทพ ฯ
0200400064 กรมการเงินทหารบก

2 มกราคม 2012 2 มกราคม 2012
P550000037

5511500

กรมการเงินทหารบก
0771071313

5102010199 ฝึกศึกษาในประเทศ 0200400081 0200484008700001
020041000F0374

45,000.00

V.1.11V.1.11

((ขบขบ02)02)

1000F0374104

ตัวอย่างเบิก

 
ตารางท่ี 4 การใช้งานระบบ GFMISผ่าน ระบบ SAP (Terminal GFMIS)  
             ระบบเบิกจ่าย-กรณีใบส าคัญ(KL) 

6

กดมากกว่า
เพ่ือกรอกรหัสกิจกรรมย่อย

ตัวอย่าง

 

7

กรอกรหัสกิจกรรมย่อย
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การเบิกจ่ายโดยใช้รหัสกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS ของ ทบ. 

ตารางท่ี 5 การใช้งานระบบ GFMISผ่าน ระบบ SAP (Terminal GFMIS)ระบบจัดซ้ือจัดจ้าง (PO) 

9

เปล่ียนรหัสกิจกรรมย่อย

ตัวอย่าง(PO)

1000F0377103

 

แบบฟอร์มตั้งเบิกท่ีจะสามารถระบุกิจกรรมย่อยได้  เช่น ขบ.02 , ขบ.03 เป็นต้น หากเป็นกรณี  
 ขบ. 01 จะไม่มีช่องให้ระบุกิจกรรมย่อย เนื่องจากแบบฟอร์ม ขบ.01 เป็นการตั้งเบิกที่อ้างอิง PO ดังนั้น
การระบุกิจกรรมย่อย จะมาตั้งแต่ข้ันตอนการท า PO ในแบบฟอร์ม บส. 01 อยู่แล้ว  

ตารางท่ี 6 ตัวอย่างแบบฟอร์ม ขบ.02 และ ขบ.03 

● ตัวอย่างแบบฟอรม์ ขบ.02

20

 
21

● แบบฟอร์ม ขบ.03
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การเบิกจ่ายโดยใช้รหัสกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS ของ ทบ. 

ตารางท่ี 7 ตัวอย่างแบบฟอร์ม บช. และ บช.01 

 
 

กรณีท่ี  ไม่ได้ระบุค่าใดๆ ในช่องกิจกรรมย่อย   
กรณีเงินในงบประมาณ   ระบบจะบันทึกค่าอัตโนมัติให้ 3 หลักหลังจะเป็น 000 ให้เสมอ 
กรณีเงินนอกและงบประมาณงบกลาง   ระบบก็จะบันทึกอัตโนมัติเป็น ค่าว่าง ให้เสมอเช่นกัน ดังนั้น 
หากหน่วยงานใดต้องการบันทึกกิจกรรมย่อย จะต้องมาระบุในช่องกิจกรรมย่อยในขั้น ตอนที่ 
ท ารายการเสมอ 
กรณีท่ีบันทึกกิจกรรมย่อยผิด สามารถบันทึกปรับปรุงกิจกรรมย่อย (Adjust)  ได้โดยใช้ค าสั่งงาน 
ZGL_JV หรือ แบบฟอร์ม บช. 01 โดย   

Dr.  กิจกรรมย่อยที่ถูกต้อง  (เพ่ือบันทึกค่าเข้าระบบใหม่) 
                    Cr.   กิจกรรมย่อยที่เคยบันทึกผิด (เพ่ือหักล้างค่าเดิมที่เคยบันทึกผิด)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


