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1. บทนำ 

1.1 วัตถุประสงค์ของ Analytics Report 
 Analytics Report เป็นหนึ่งในรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลของระบบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ 
หรือ MIS โดยเป็นรายงานที่ผู้ใช้งานสามารถเลือกข้อมูลที่ต้องการให้แสดงได้อย่างอิสระจากข้อมูลที่ผู้จัดทำระบบ
เตรียมไว้ให้ 
 ในระบบเก่าหรือระบบ SAP BW (แซพ บีดับบลิว) ผู้ใช้งานจำเป็นต้องเลือกข้อมูลที่ต้องการให้แสดงใหม่
ทุกครั้ง จึงจะสามารถนำข้อมูลรายงานออกมาเพ่ือใช้งานต่อได้ แต่สำหรับ Analytics Report นั้น เมื่อผู้ใช้งานทำ
การเลือกข้อมูลที่ต้องการให้แสดงแล้ว จะสามารถบันทึกรูปแบบการแสดงข้อมูลเก็บไว้ใช้งานในภายหลังได้โดยไม่
ต้องทำการเลือกข้อมูลใหม่ทุกครั้งที่ใช้งาน เพ่ิมความสะดวกในการใช้งานของผู้ใช้งานมากขึ้น 
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2. สิทธิการเข้าใช้งานในระบบ MIS 

 Analytics Report นั้นจะสามารถดูรายงานได้ทั้งหมด 8 กลุ่ม ได้แก่ 
1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
2. ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี  
3. ผลการจัดเก็บรายได้แผ่นดิน  
4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
5. ผลการเบิกจ่ายโครงการเงินกู้  
6. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกัน 
7. ข้อมูลเงินเหลือจ่าย 

 ทั้งนี้ ขอบเขตในการเข้าถึงรายงานของผู้ใช้งานแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน ซึ่งจะจำกัดขอบเขตจาก User ID 
ที่ใช้ในการ Login เข้าสู่ระบบ MIS อีกที 
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3. ขั้นตอนการเข้าเว็บไซด์เพื่อเข้าสู่ Analytics Report 

1. ดับเบ้ิลคลิกท่ี Web Browser ของผู้ใช้งาน (Windows Explorer, Google Chrome, Firefox, Safari) 

 
รูปที่ 3-1 Web Browser สำหรับเข้าสู่เว็บไซต์ (รูปตัวอย่างคือ Google Chrome) 

 
2. ระบุชื่อเว็บไซต์ portal.gfmis.go.th เพ่ือเข้าสู่หน้าหลักของโครงการ New GFMIS Thai 
3. คลิก Login by Password 

 
รูปที่ 3-2 หน้าจอเว็บไซต์ New GFMIS Thai Portal 
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4. ระบชุื่อผู้ใช้ระบบและรหัสผ่านที่ได้รับมาแล้วคลิก “เข้าสู่ระบบ” 

 
รูปที่ 3-3 หน้าจอสำหรับเข้าสู่ระบบ 

 
5. เมื่อเข้าสู่ระบบ Portal เป็นครั้งแรก จะมีหน้าจอให้ผู้ใช้งานยืนยันข้อมูลที่ต้องการจะให้ Portal เข้าถึง ให้

เลือก “Approve Always” ตามด้วย “Select All” และคลิก “Continue” โดยหน้าจอนี้จะปรากฏขึ้น
แค่ครั้งแรกที่เข้า Portal ครั้งเดียวเท่านั้น 

 
รูปที่ 3-4 หน้าจอยืนยันข้อมูลที่ต้องการจะให้ Portal เข้าถึง 
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6. เมื่อผู้ใช้งานเข้ามาสู่หน้า Portal แล้วจะได้รับแจ้งให้เปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับการใช้งานครั้งแรก คลิก   
“ตกลง” เพ่ือเข้าสู่หน้าเปลี่ยนรหัสผ่าน 

 
รูปที่ 3-5 หน้าจอแจ้งเตือนเปลี่ยนรหัสผ่าน 

 
7. ทำการกรอกรหัสผ่านเดิม รหัสผ่านใหม่ที่ต้องการจะเปลี่ยน และ ยืนยันรหัสผ่านใหม่ จากนั้นคลิก 

“บันทึก” เพื่อทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน โดยรหัสผ่านใหม่จะต้องมีความยาว 8-15 ตัวอักษร 

 
รูปที่ 3-6 หน้าจอสำหรับเปลี่ยนรหัสผ่าน 
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8. ยืนยันการเปลี่ยนรหัสผ่านด้วยการคลิก “บันทึก” 

 
รูปที่ 3-7 หน้าจอยืนยันการเปลี่ยนรหัสผ่าน 

 
9. ผู้ใช้งานจะถูกให้ออกจากระบบโดยอัตโนมัติเนื่องจากมีการเปลี่ยนรหัสผ่าน 

 
รูปที่ 3-8 หน้าจอ logout ของ portal 
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10. ให้ทำการเข้าไปที่หน้า Portal ใหม่อีกครั้ง ด้วยการระบุชื่อเว็บไซต์ portal.gfmis.go.th และทำการเลือก 
Login by Password 

 
รูปที่ 3-9 หน้าเว็บ New GFMIS Thai Portal 

 
11. ทำการกรอกรหัสผู้ใช้งาน และ รหัสผ่านใหม่ แล้วคลิก “เข้าสู่ระบบ” 

 
รูปที่ 3-10 หน้าจอสำหรับเข้าสู่ระบบ 
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12. ผู้ใช้งานจะเข้าสู่หน้า Portal ซึ่งจะแสดงกล่องของระบบต่างๆ ตามสิทธิที่ผู้ใช้งานได้รับ ให้คลิกกล่อง 
“MIS” เพ่ือเข้าสู่ระบบ MIS 

 
รูปที่ 3-11 หน้าจอของ Portal หลังจากเข้าสู่ระบบได้สำเร็จ 

 
13. เมื่อเข้าสู่ระบบ MIS เป็นครั้งแรก จะมีหน้าจอให้ผู้ใช้งานยืนยันข้อมูลที่ต้องการจะให้ MIS เข้าถึง ให้เลือก 

“Select All” และคลิก “Approve” โดยการหน้าจอนี้จะปรากฏขึ้นแค่ครั้งแรกที่เข้า MIS ครั้งเดียว
เท่านั้น 

 
รูปที่ 3-12 หน้าจอยืนยันข้อมูลที่ต้องการจะให้ MIS เข้าถึง 
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14. จะมีหน้าจอสีขาวขึ้นมาแจ้งว่า “กำลังนำท่านไปสู่ระบบ MIS” ให้รอสักพัก เพ่ือทำการเข้าสู่ระบบ MIS 

 
รูปที่ 3-13 หน้าจอแจ้งว่ากำลังนำผู้ใช้งานไปสู่ระบบ MIS 

 
15. เมื่อเข้าสู่ระบบได้แล้ว จะพบกับหน้ารายงานทั้งหมด ก็จะถือว่าเป็นการสิ้นสุดขั้นตอนการเข้าสู่ระบบใน

ครั้งแรก 
 
สำหรับการใช้งาน Analytics Report ให้เลือกเมนู Analytics Report (หน้าจออาจจะแสดงแตกต่างกัน
ตามสิทธิที่ผู้ใช้งานได้รับ) 

 
รูปที่ 3-14 หน้ารายงานทั้งหมดในหน้ารายงานประเภท Analytics Report เลือกรายงานที่ต้องการดู  
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รูปที่ 3-15 หน้ารายงานประเภท Analytics Report 

 
จะปรากฎหน้าจอของ Analytics Report ดังรูปที่ 3-16 

 
รูปที่ 3-16 หน้าแสดงผลรายงาน
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4. สัญลักษณ์หน้าจอ Analytics Report 

 สัญลักษณ์บนหน้าจอของ Analytics Report จะเป็นเครื่องมือที่อยู่ในแถบเมนู ดังนี้ 
 

สัญลักษณ์ ชื่อเครื่องมือ หน้าที่ 

 
Create a new report สร้างรายงานใหม่ 

 
Open existing report เปิดรายงานที่บันทึกไว้ 

 
Save current report บันทึกรายงานในหน้าปัจจุบัน 

 
Save current report as บันทึกรายงานใหม่เข้าสู่โฟลเดอร์ของ

ผู้ใช้งาน 

 
Undo ย้อนกลับการแก้ไขรายงาน 

 
Redo ทำซ้ำการแก้ไขรายงานเดิม 

 
Hide list of available fields / 
Add more fields onto report 

ซ่อน/แสดงส่วนของรายการที่เลือกได้ 

 
Hide layout panel / 
Rearrange fields on the report 

ซ่อน/แสดงส่วนของเลย์เอาท์ 

 
Hide filters / Show all filters in use  
and add new filters 

ซ่อน/แสดง Filters 

 
Disable/Enable auto refresh ระงับ/อนุญาตการโหลดข้อมูล 

 
More actions and options เครื่องมือเพ่ิมเติม 

 
Switch to table/chart format สลับการแสดงผลรายงานในรูปแบบ

ตาราง/กราฟ 

ตารางที่ 4-1 สัญลักษณ์เครื่องมือในแถบเมนู  
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5. หน้าจอของ Analytics Report 

 หน้าเว็บไซต์ของ Analytics Report ประกอบไปด้วยทั้งหมด 4 ส่วน คือ 
1. ส่วนรายการที่สามารถเลือกได้ (List Available fields) 

 เป็นส่วนที่แสดงรายการ Dimension และ Measure ทั้งหมดในรายงาน โดยผู้ใช้งาน
สามารถเลือกแสดง นำออก และจัดเรียง Dimension และ Measure ในรายงานได้อย่างอิสระ 

2. ส่วนของเลย์เอาท์ (Layout Panel) 
 เป็นส่วนที่ผู้ใช้งานสามารถเลือกแสดงมุมมองของข้อมูลในรายงานได้ ด้วยการลากข้อมูล
ประเภท Dimension มาวางในส่วนของ Rows หรือ Columns และลากข้อมูลประเภท Meas-
ure มาวางในส่วน Measure 

3. รายงานในรูปแบบตารางหรือกราฟ 
 เป็นส่วนแสดงข้อมูลที่ถูกดึงมาจากฐานข้อมูล โดยแสดงในรูปแบบตารางหรือกราฟตาม
ลักษณะที่กำหนดไว้ในส่วนของเลย์เอาท์ ข้อมูลที่แสดงจะประกอบด้วยชื่อของรายงาน Filter ที่ใช้ 
จำนวน Rows (แถว) จำนวน Column (คอลัมน์) 

4. แถบเมนู 
 เป็นแถบเครื่องมือจัดการกับรายงาน เช่น บันทึกรูปแบบรายงานลงใน server ของ
ผู้ใช้งาน นำข้อมูลออกไปใช้งานต่อ หรือเลือกแสดงผลรายงานในรูปแบบตารางหรือกราฟได้ 
 

 
รูปที่ 5-1 หน้าเว็บไซต์ของ Analytics Report 
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6. ประเภทของข้อมูลที่แสดงในรายงาน 

 Analytics Report นั้นแบ่งประเภทข้อมูลในรายงานออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

• Dimension (มุมมอง) 
 เป็นมิติที่ใช้ในการเรียกดูข้อมูล โดยคอลัมน์ของ Dimension จะอยู่ทางด้านซ้ายของ
รายงานเสมอหรือเป็นคอลัมน์เริ่มต้น Dimension ในรายงานนั้นมีได้หลายตัว สามารถเป็นได้ท้ัง
ตัวอักษรหรือตัวเลข 

• Measure (จำนวน) 
 เป็นจำนวนที่แสดงผลตาม Dimension ที่เรียกดู โดยคอลัมน์ของ Measure จะแสดง
ต่อไปทางด้านขวาของ Dimension ตามจำนวนของ Measure โดยข้อมูลจะเป็นตัวเลขใน
รูปแบบค่าบวก ค่าลบ ทศนิยม และค่าเปอร์เซ็นต์ และจะไม่มีตัวอักษรแสดงในส่วนนี้ 

 โดย Dimension และ Measure จะมีรูปแบบการแสดงรายการอยู่ในส่วนต่าง ๆ ของ Analytics Report 
ดังนี้ 

 
6.1 Dimension และ Measure ในส่วนรายการที่สามารถเลือก 

 ในแถบส่วนรายการที่สามารถเลือกได้นั้นจะแสดง Dimension และ Measure ทั้งหมดของรายงาน โดย
ด้านบนสุดจะบอกจำนวนของ Dimension และ Measure ที่ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้ในประเภทรายงานนั้น ๆ  
ไดใ้นรูปแบบข้อความ “Available Fields (จำนวน Dimension และ Measure ทั้งหมด) for: (ประเภทของรายงาน)” 
ถัดมาด้านล่างจะเป็นรายการ Dimension และ Measure ทั้งหมดท่ีผู้ใช้งานสามารถเลือกได้ซึ่งระบบได้จัด
หมวดหมู่เอาไว้แล้ว โดยจะมีสัญลักษณ์อยู่ด้านหน้าเพ่ือแยกระหว่าง Dimension กับ Measure ดังนี ้
 

สัญลักษณ์ ประเภทข้อมูล 

 Dimension 

 Measure 

 ตารางที่ 6-1 สัญลักษณ์ของประเภทข้อมูล 
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รูปที่ 6-1 บางส่วนของรายการ Dimension และ Measure ในส่วนรายการที่เลือกได้ 
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6.2 Dimension และ Measure ในส่วน Layout 
 ในส่วนของเลย์เอาท์จะแสดง Dimension และ Measure ที่ผู้ใช้งานเพ่ิมจากส่วนของรายการที่สามารถ
เลือกได้ เพื่อให้แสดงผลในส่วนของรายงาน โดย Dimension จะอยู่ในหัวข้อ Rows กับ Columns ส่วน Measure 
จะอยู่ในหัวข้อ Measure และมีสัญลักษณ์กำกับอยู่ด้านหลังหัวข้อด้วย 

 
รูปที่ 6-2 รายการ Dimension และ Measure ในส่วนของเลย์เอาท์ 
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6.3 Dimension และ Measure ในส่วนของรายงาน 
 ในส่วนของรายงานนั้น Dimension จะมีหัวคอลัมน์เป็นสีเหลือง ส่วน Measure จะมีหวัคอลัมน์เป็นสีฟ้า 
โดยลำดับข้อมูลที่แสดงในรายงานจะเรียงลำดับตามท่ีจัดไว้ในส่วนของเลย์เอาท์ 

 
รูปที่ 6-3 รายการ Dimension และ Measure ในส่วนของรายงาน 
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7. วิธีใช้งาน Analytics Report 

7.1 การจัดการข้อมูล 
 วิธีการเพ่ิมและลด Dimension 

7.1.1.1 การเพ่ิม Dimension เข้าในส่วน Rows 
 ส่วน Rows ของรายงานเป็นหัวข้อสำหรับเพ่ิมมุมมองเปรียบเทียบ Measure ในแต่ละแถว 
เหมาะกับรายงานที่มี Measure จำนวนมาก 

 
รูปที่ 7-1 Dimension ในหัวข้อ Rows 

 
 สามารถเพ่ิม Dimension เข้าสู่หัวข้อ Rows ได้ ดังนี้ 

1. กดค้างที่ Dimension ที่ต้องการในส่วนของรายการที่สามารถเลือกได้ ลากไปยัง
ส่วนของเลย์เอาท์ โดยจัดลำดับของ Dimension นั้นได้อย่างอิสระ 
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รูปที่ 7-2 การเพ่ิม Dimension ในส่วน Rows ด้วยการลากไปยังส่วนของเลย์เอาท์ 

 
2. กดค้างที่ Dimension ที่ต้องการในส่วนของรายการที่สามารถเลือกได้ ลากไปยัง

ส่วนของรายงาน โดยจัดลำดับของ Dimension นั้นได้อย่างอิสระ 

 
รูปที่ 7-3 การเพ่ิม Dimension ในส่วน Rows ด้วยการลากไปยังส่วนของรายงาน 
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3. คลิกท่ีรูปลูกศรลงสีฟ้าด้านหลัง Dimension ที่ต้องการในส่วนรายการที่สามารถ
เลือกได้ เลือก Add To Report Dimension นั้นจะถูกเพ่ิมเข้าในรายงานโดยอยู่ใน
ลำดับท้ายสุดต่อจาก Dimension ที่มีอยู่แล้ว 

 
รูปที่ 7-4 การเพ่ิม Dimension ในส่วน Rows ด้วยการเลือก Add To Report 

 
   โดย Dimension ที่เพ่ิมมาในรายงานจะแสดงผลดังรูปที่ 7-5 

 
รูปที่ 7-5 ผลลัพธ์การเพิ่ม Dimension เข้าส่วนของ Rows 
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7.1.1.2 การเพ่ิม Dimension เข้าในส่วน Columns 
 ส่วน Columns ของรายงานเป็นหัวข้อสำหรับเพ่ิมมุมมองเปรียบเทียบ Measure ในแต่ละ
คอลัมน์ โดย Dimension ในหัวข้อ Columns นั้นจะเป็นคอลัมน์อยู่ด้านบนสุดของตาราง 
เหมาะกับรายงานที่เรียกดู Measure จำนวนไม่มาก โดย Dimension ที่เหมาะจะเพ่ิมเข้าหัวข้อ 
Columns นั้นมีไม่มาก เช่น รายจ่ายประจำ/ลงทุน ปีงบประมาณ เป็นต้น 
 สามารถเพ่ิม Dimension เข้าสู่หัวข้อ Columns ได้โดยกดค้างที่ Dimension ที่ต้องการ
ในส่วนของรายการที่สามารถเลือกได้ แล้วลากไปยังส่วนของเลย์เอาท์ โดยเลือกหัวข้อและลำดับ
ของ Dimension นั้นได้อย่างอิสระ 

 
รูปที่ 7-6 การเพ่ิม Dimension ในส่วน Columns 

 

 
รูปที่ 7-7 ผลลัพธ์การเพ่ิม Dimension เข้าส่วนของ Columns 
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7.1.1.3 การเพ่ิม Dimension ที่อยู่ในหมวดหมู่เดียวกันจากการกด Also Show 
 Dimension ในส่วนรายการที่สามารถเลือกได้ของทุกรายงานจะถูกจัดหมวดหมู่ไว้โดย
ผู้จัดทำระบบ ซึ่ง Dimension ที่อยู่ในหมวดหมู่เดียวกันนั้นจะมีความเกี่ยวข้องกันอยู่ เช่น  
ในหมวดหมู่หน่วยงาน ประกอบด้วย Dimension รหัสกระทรวง กระทรวง รหัสหน่วยงาน และ
หน่วยงาน 

 
รูปที่ 7-8 Dimension ที่อยู่ในหมวดหมู่เดียวกัน 

 
 โดยรหัสกระทรวงกับกระทรวงนั้นถือเป็น Dimension เดียวกัน โดยรหัสกระทรวงคือ 
Dimension ในรูปแบบตัวเลข ส่วนกระทรวงคือ Dimension ในรูปแบบตัวอักษร รหัสหน่วยงาน
กับหน่วยงานก็เช่นกัน โดยที่หน่วยงานนั้นเป็น Dimension ย่อยของกระทรวงอีกที

 
รูปที่ 7-9 การแสดงผล Dimension ที่อยู่ในหมวดหมู่เดียวกันในส่วนของรายงาน 

 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 
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 Dimension ที่อยู่ในหมวดหมู่เดียวกันนั้นจะมีวิธีเพ่ิม Dimension เข้าสู่รายงานด้วยวิธี
พิเศษเพ่ิมขึ้นมาจากวิธีเดิม ดังนี้ 

1. การเลือก Also Show ในส่วนของรายงาน 
 คลิกขวาที่หัวคอลัมน์ของ Dimension ในส่วนของรายงาน เลือก Also Show 
จะเห็น Dimension ที่อยู่ในหมวดหมู่เดียวกัน เลือก Dimension ที่ต้องการเพ่ิม 

 
รูปที่ 7-10 การเลือก Also Show ในส่วนของรายงาน 
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2. การเลือก Also Show ในส่วนของเลย์เอาท์ 
 คลิกท่ีรูปลูกศรลงสีฟ้าด้านหลัง Dimension ที่ต้องการในส่วนของเลย์เอาท์ 
เลือก Also Show จะเห็น Dimension ที่อยู่ในหมวดหมู่เดียวกัน เลือก Dimension 
ที่ต้องการเพ่ิม 

 
รูปที่ 7-11 การเลือก Also Show ในส่วนของเลย์เอาท์ 

 
 โดย Dimension นั้นจะถูกเพ่ิมเข้าในรายงานโดยอยู่ตามลำดับในหมวดหมู่ ดังรูปที่ 7-12 
ซ่ึง Dimension ที่เป็นรหัสจะอยู่ก่อน Dimension ที่เป็นชื่อเสมอ 

 
รูปที่ 7-12 ผลลัพธ์การเพิ่ม Dimension ในหมวดหมู่เดียวกัน 
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7.1.1.4 การลด Dimension 
 ในส่วนของการลบ Dimension ที่ไม่ต้องการให้แสดงผลบนรายงานนั้น มีอยู่ 3 วิธี
ด้วยกัน คือ 

1. คลิกค้างที่หัวคอลัมน์ของ Dimension ที่ต้องการในส่วนของรายงานลากลงไปที่รูป
ถังขยะด้านล่าง 

 
รูปที่ 7-13 การลบ Dimension ด้วยการลากลงถังขยะ 
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2. คลิกขวาที่หัวคอลัมน์ของ Dimension ที่ต้องการในส่วนของรายงาน เลือก  
Remove from report 

 
รูปที่ 7-14 การลบ Dimension ในส่วนของรายงาน 

 
3. คลิกท่ีรูปลูกศรลงสีฟ้าด้านหลัง Dimension ที่ต้องการในส่วนของเลย์เอาท์ เลือก 

Remove from report 

 
รูปที่ 7-15 การลบ Dimension ในส่วนของเลย์เอาท์ 
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 เมื่อลบ Dimension แล้ว ข้อมูลในรายงานจะแสดงแค่ Dimension ที่ยังอยู่ดังรูปที่ 7-16 

 
รูปที่ 7-16 ผลลัพธ์การลบ Dimension 
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 วิธีการเพ่ิมและลด Measure 
7.1.2.1 การเพ่ิม Measure 

1. กดค้างที่ Measure ที่ต้องการในส่วนของรายการที่สามารถเลือกได้ แล้วลากไปยัง
ส่วนของเลย์เอาท์ โดยเลือกลำดับของ Measure นั้นได้อย่างอิสระ 

 
รูปที่ 7-17 การเพ่ิม Measure ด้วยการลากไปยังส่วนของเลย์เอาท์ 

 
2. กดค้างที่ Measure ที่ต้องการในส่วนของรายการที่สามารถเลือกได้ ลากไปยัง 

ส่วนของรายงานเลย ซึ่งระบบจะรู้ว่าข้อมูลที่เราเลือกเป็น Measure ทำให้ข้อมูลนั้น
ถูกจำกัดพ้ืนที่ในการวางข้อมูลโดยอัตโนมัติ แต่สามารถเลือกลำดับของ Measure 
ได้อย่างอิสระ 

 
รูปที่ 7-18 การเพ่ิม Measure ด้วยการลากไปยังส่วนของรายงาน 
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3. คลิกที่รูปลูกศรลงสีฟ้าด้านหลัง Measure ที่ต้องการในส่วนรายการที่สามารถเลือกได้ 
เลือก Add To Report แล้ว Measure จะถูกเพ่ิมเข้าในรายงานโดยอยู่ในลำดับ
ท้ายสุดต่อจาก Measure ที่มีอยู่แล้ว 

 

 
รูปที่ 7-19 การเพ่ิม Measure ด้วยการเลือก Add To Report 

 
 โดย Measure ที่เพ่ิมมาในรายงานจะแสดงผลดังรูปที่ 7-20 และรูปแบบการแสดงผล
ข้อมูลจะแสดงค่าตัวเลขของ Measure ในหน่วยบาท 

 
รูปที่ 7-20 ผลลัพธ์การเพิ่ม Measure 
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7.1.2.2 การลด Measure 
 ในส่วนของการลบ Measure ที่ไม่ต้องการให้ปรากฏบนรายงานนั้น มีอยู่ 3 วิธีด้วยกัน คือ 

1. คลิกค้างที่หัวคอลัมน์ของ Measure ที่ต้องการในส่วนของรายงาน ลากลงไปที่รูป 
ถังขยะด้านล่าง 

 
รูปที่ 7-21 การลบ Measure ด้วยการลากลงถังขยะ 

 
2. คลิกขวาที่หัวคอลัมน์ของ Measure ที่ต้องการในส่วนของรายงาน เลือก Remove 

from report 

 
รูปที่ 7-22 การลบ Measure ในส่วนของรายงาน 
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3. คลิกท่ีรูปลูกศรลงสีฟ้าด้านหลัง Measure ที่ต้องการในส่วนของเลย์เอาท์ เลือก  
Remove from report 

 
รูปที่ 7-23 การลบ Dimension ในส่วนของเลย์เอาท์ 

  
เมื่อลบ Measure แล้ว ข้อมูลในรายงานจะแสดงแค่ Measure ที่ยังอยู่ดังรูปที่ 7-24 

 
รูปที่ 7-24 ผลลัพธ์การลบ Measure 
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 การสลับคอลัมน์ของ Dimension 
7.1.3.1 การสลับคอลัมน์ของ Dimension ภายในส่วนของ Rows หรือ Columns 
 ในรายงานนั้นอาจจะมี Dimension ที่ไม่ได้เรียงตามลำดับที่เราต้องการ โดยสามารถ
สลับคอลัมน์ของ Dimension เพ่ือให้การแสดงผลของรายงานเรียงลำดับข้อมูลตามที่ต้องการได้ 
ดังนี้ 

1. ในส่วนของรายงาน สามารถทำได้โดยการคลิกค้างที่หัวคอลัมน์ของ Dimension ที่
ต้องการ แล้วลากไปวางทางซ้ายหรือทางขวาตามตำแหน่งที่ต้องการ 

 
รูปที่ 7-25 การสลับคอลัมน์ของ Dimension ในส่วนของรายงาน 
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2. ในส่วนของเลย์เอาท์ สามารถทำได้โดยคลิกค้างที่ Dimension ที่ต้องการ แล้วลาก
ขึ้นหรือลงไปวางในลำดับที่ต้องการ 

 
รูปที่ 7-26 การสลับคอลัมน์ของ Dimension ในส่วนของเลย์เอาท์ 

 
 เมื่อสลับ Dimension แล้ว ข้อมูลในรายงานจะแสดงผลดังรูปที่ 7-27 

 
รูปที่ 7-27 ผลลัพธ์การสลับคอลัมน์  Dimension ภายในส่วนของ Rows หรือ Columns 
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7.1.3.2 การสลับคอลัมน์ของ Dimension ระหว่างส่วนของ Rows กับ Columns 
 สำหรับ Dimension นั้นสามารถสลับระหว่างหัวข้อ Rows และ Columns ได้ โดยคลิก
ค้างที่ Dimension ที่ต้องการ แล้วลากขึ้นหรือลงไปวางในลำดับที่ต้องการ 

 
รูปที่ 7-28 การสลับคอลัมน์ของ Dimension ระหว่างส่วนของ Rows กับ Columns 

 

 
รูปที่ 7-29 ผลลัพธ์การสลับคอลัมน์ของ Dimension ระหว่างส่วนของ Rows กับ Columns 

  



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 
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 การสลับคอลัมน์ของ Measure 
 สามารถสลับคอลัมน์ของ Measure เพ่ือให้การแสดงผลของรายงานเรียงลำดับข้อมูลตามที่
ต้องการได้เช่นกัน ด้วยวิธีดังนี้ 

1. ในส่วนของรายงาน สามารถทำได้โดยการคลิกค้างที่หัวคอลัมน์ของ Measure ที่ต้องการ 
แล้วลากไปวางทางซ้ายหรือทางขวาตามตำแหน่งที่ต้องการ 

 
รูปที่ 7-30 การสลับคอลัมน์ของ Measure ในส่วนของรายงาน 

 
2. ในส่วนของเลย์เอาท์ สามารถทำได้โดยคลิกค้างที่ Measure ที่ต้องการ แล้วลากขึ้นหรือลง

ไปวางในลำดับที่ต้องการ 

 
รูปที่ 7-31 การสลับคอลัมน์ของ Measure ในส่วนของเลย์เอาท์ 
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 เมื่อสลับ Measure แล้ว ข้อมูลในรายงานจะแสดงผลดังรูปที่ 7-32  

 
รูปที่ 7-32 ผลลัพธ์การสลับคอลัมน์ของ Measure 

 
 การค้นหา Dimension และ Measure ในส่วนรายการที่สามารถเลือกได้ 

 ในแต่ละรายงานอาจจะมีรายการ Dimension และ Measure ที่สามารถเลือกได้เป็นจำนวนมาก 
ทำให้ยากต่อการค้นหา Dimension หรือ Measure ที่ต้องการ สามารถค้นหา Dimension หรือ Measure 
ได้โดยใช้ช่อง Find ด้วยวิธีดังนี้ 

1. ไปที่ช่อง Find ที่อยู่ในส่วนรายการที่สามารถเลือกได้ พิมพ์ชื่อ Dimension หรือ Measure 
ที่ต้องการลงในช่อง 

2. ระบบจะทำการเทียบตัวอักษรที่พิมพ์ลงไปกับชื่อ Dimension และ Measure ที่มีอยู่  
แล้วแสดงตัวเลือกที่ใกล้เคียงที่สุด 
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รูปที่ 7-33 วิธีค้นหา Dimension และ Measure ในส่วนรายการที่สามารถเลือกได้ 

 
 การเรียงลำดับ Dimension และ Measure ในส่วนรายการที่สามารถเลือกได้ 

 ส่วนรายการที่สามารถเลือกได้สามารถเลือกเรียงลำดับ Dimension และ Measure ตามที่
ผู้ใช้งานต้องการได้ โดยสามารถทำได้ดังนี้ 

1. ไปที่ View แล้วคลิกท่ีลูกศรสีฟ้าด้านหลัง 

 
รูปที่ 7-34 ส่วน View สำหรับเลือกวิธีจัดเรียงลำดับรายการของ Dimension และ Measure 
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 หน้า 7-21  
 

2. เลือกวิธีการจัดเรียงลำดับได้ 4 รูปแบบ คือ 

• รูปแบบ Schema เป็นการเรียงลำดับตามหมวดหมู่ที่ผู้จัดทำระบบได้จัดไว้ โดย
ระบบได้ตั้งค่าให้วิธีนี้เป็นวิธีเรียงลำดับมาตรฐานในทุกรายงานอยู่แล้ว 

 
รูปที่ 7-35 วิธีเรียงลำดับรายการของ Dimension และ Measure แบบ Schema 

 

• รูปแบบ by Category เป็นการเรียงตามลำดับอักษรของชื่อหมวดหมู่ที่ผู้จัดทำ
ระบบได้จัดไว้ 

 
รูปที่ 7-36 วิธีเรียงลำดับรายการของ Dimension และ Measure แบบ by Catagory 

 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 
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• รูปแบบ Measure - Level - Time เป็นการแบ่งกลุ่มของ Dimension และ 
Measure ทั้งหมดออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 

 
รูปที่ 7-37 วิธีเรียงลำดับรายการของ Dimension และ Measure แบบ Measue-Level-Time 

 
1) Measure เป็นกลุ่มที่รวม Measure ทั้งหมดไว้แล้วเรียงตามลำดับอักษร

ของชื่อ Measure 

 
รูปที่ 7-38 รายการในหัวข้อ Measure ของวิธีเรียงลำดับแบบ Measure-Level-Time 
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2) Level เป็นกลุ่มที่รวม Dimension ที่เป็นหน่วยงานหรือประเภทของข้อมูล 

 
รูปที่ 7-39 รายการในหัวข้อ Level ของวิธีเรียงลำดับแบบ Measure-Level-Time 

 
3) Time เป็นกลุ่มที่รวม Dimension ที่เป็นเวลา เช่น ปีงบประมาณ วันที่ 

เป็นต้น 
 

• รูปแบบ A -> Z เป็นการเรียงตามลำดับตัวอักษรของ Dimension และ Measure 
ทั้งหมดแบบไม่แยกประเภทหรือหมวดหมู่ 

 
รูปที่ 7-40 วิธีเรียงลำดับรายการของ Dimension และ Measure แบบ A-Z 
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7.2 การใช้งานส่วน Menu 
 การบันทึก Analytics Report (บันทึก & บันทึกเป็น) 

 เมื่อทำการเปลี่ยนแปลงการแสดงผลและผู้ใช้งานต้องการบันทึกรายงาน Analytics Report 
ผู้ใช้งานจะไม่สามารถบันทึกทับรายงานต้นแบบที่เปิดจากลิ้งค์บนหน้าเว็บไซต์หรือที่เปิดจากในโฟลเดอร์ 
Public ไดโ้ดยตรงด้วยเครื่องมือ Save current report ได้ โดยจะมีการแจ้งเตือนว่า ไม่สามารถบันทึก
รายงานได้  

 
รูปที่ 7-41 หน้าต่างแจ้งเตือนว่าไม่สามารถบันทึกรายงานได้ 

 
 ผู้ใช้งานต้องใช้เครื่องมือ Save current report as เพ่ือบันทึกรายงานในหน้าปัจจุบันเป็นไฟล์
รายงานใหม่ลงในโฟลเดอร์ของผู้ใช้งานก่อน โดยการใช้เครื่องมือ Save current report as หรือการ
บันทึกรายงานเป็น สามารถทำได้โดย 

1. ไปที่แถบเมนู คลิกท่ีสัญลักษณ์ Save current report as  

 
รูปที่ 7-42 สัญลักษณ์ Save current report as ที่แถบเมนู 
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2. เลือกโฟลเดอร์ Home 

 
รูปที่ 7-43 หน้าเลือกโฟลเดอร์สำหรับบันทึก 

 
3. เลือกโฟลเดอร์ของผู้ใช้งาน 

 
รูปที่ 7-44 หน้าเลือกโฟลเดอร์ของผู้ใช้งาน 
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4. ตั้งชื่อไฟล์รายงานตามต้องการแล้วกดบันทึก 

 
รูปที่ 7-45 การตั้งชื่อไฟล์เพื่อบันทึกรูปแบบรายงาน 

 
5. ตรงชื่อของรายงานในหน้าปัจจุบันจะเปลี่ยนตามชื่อที่ผู้ใช้งานตั้งไว้ 

 
รูปที่ 7-46 ชื่อรายงานที่เปลี่ยนตามที่ผู้ใช้งานตั้งไว้ 

 
 หลังจากนั้น ผู้ใช้งานจึงจะสามารถใช้เครื่องมือ Save current report เพ่ือบันทึกการเปลี่ยนแปลง
ในรายงานได้โดยไม่ต้องบันทึกเป็นรายงานใหม่ โดยสามารถคลิกที่สัญลักษณ์ Save current report ใน
แถบเมนูเพ่ือบันทึกได้ทันที 
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รูปที่ 7-47 เครื่องมือ Save current report ในแถบเมนู 

 
 ผู้ใช้งานแต่ละคนจะไม่สามารถเข้าถึงโฟลเดอร์ของผู้ใช้งานคนอ่ืนได้ เพราะฉะนั้นจะไม่สามารถใช้
รายงานเดียวร่วมกันระหว่างผู้ใช้งานสองคนขึ้นไปได้ 
 

 การเปิดใช้ Analytics Report 
 การเปิดรายงานนั้นสามารถทำได้ 2 วิธี คือ เปิดผ่านลิ้งค์บนหน้าเว็บไซต์ และเปิดจากหน้า Ana-
lytics Report ซึ่งสามารถเปิดรายงานในทุกโฟลเดอร์ได้ โดยในโฟลเดอร์ Public นั้นเป็นรายงานต้นแบบ 
ส่วนในโฟลเดอร์ของผู้ใช้งานเป็นรายงานที่ผู้ใช้งานบันทึกไว้ วิธีเปิดรายงานมีดังนี้ 

1. ไปที่แถบเมนู คลิกท่ีสัญลักษณ์ Open existing report  

 
รูปที่ 7-48 เครื่องมือ Open existing report ในแถบเมนู 
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2. เลือกรายงานที่ต้องการเปิด จากนั้นกด Open  

 
รูปที่ 7-49 การเปิดรายงานจากโฟลเดอร์ของผู้ใช้งาน 

 
3. ส่วนชื่อของรายงานนั้นจะเปลี่ยนไปตามชื่อของรายงานที่เลือกเปิด 

 
รูปที่ 7-50 ชื่อของรายงานที่ผู้ใช้งานตั้งไว้ 
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 การ Undo และ การ Redo 
 ในขณะที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลของรายงานอยู่นั้น หากต้องการย้อนกลับการแสดงผล
รายงานเป็นรูปแบบก่อนรูปแบบล่าสุด หรือแสดงผลรายงานตามรูปแบบก่อนจะย้อนกลับมา สามารถใช้
เครื่องมือ Undo และ Redo ได้ ดังนี้ 

• วิธี Undo หรือย้อนกลับการแสดงผลรายงานเป็นรูปแบบก่อนรูปแบบล่าสุด 

 
รูปที่ 7-51 รูปแบบรายงานก่อน Undo 

 
1. ไปที่แถบเมนู เลื่อนเมาส์ไปที่สัญลักษณ์ Undo จะแสดงข้อความข้ันตอนก่อน

ขั้นตอนล่าสุด 

 
รูปที่ 7-52 เครื่องมือ Undo ในแถบเมนู 
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2. คลิก Undo เพ่ือให้การแสดงผลกลับไปยังรูปแบบก่อนรูปแบบล่าสุด หรือกด Ctrl + Z 
(คอมพิวเตอร์ PC) หรือ Command + Z (คอมพิวเตอร์ Mac) แทนการคลิกท่ี
สัญลักษณ์ Undo 

 
รูปที่ 7-53 รูปแบบรายงานหลัง Undo 

 

• วิธี Redo หรือแสดงผลรายงานตามรูปแบบก่อนจะย้อนกลับมา 

 
รูปที่ 7-54 รูปแบบรายงานก่อน Redo 
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1. ไปที่แถบเมนู เลื่อนเมาส์ไปที่สัญลักษณ์ Redo จะแสดงข้อความขั้นตอนก่อนจะ
ย้อนกลับมา 

 
รูปที่ 7-55 เครื่องมือ Redo ในแถบเมนู 

 
2. คลิก Redo เพ่ือให้แสดงผลกลับไปยังรูปแบบล่าสุดก่อนจะย้อนกลับ หรือกด Ctrl + Y 

(คอมพิวเตอร์ PC) หรือ Command + Y (คอมพิวเตอร์ Mac) แทนการคลิกท่ี
สัญลักษณ์ Redo 

 
รูปที่ 7-56 รูปแบบรายงานหลัง Redo 
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 การซ่อนส่วนต่าง ๆ ของ Analytics Report 
 ข้อมูลที่แสดงผลในรายงานอาจมีจำนวนคอลัมน์ของ Dimension หรือ Measure เป็นจำนวน
มาก ทำให้ยากต่อการดูข้อมูลรายงานให้ครบทั้งหมดบนหน้าเว็บไซต์ ผู้ใช้งานสามารถซ่อนส่วนต่าง ๆ ของ 
Analytics Report ให้เหลือเพียงแค่ส่วนของรายงานและแถบเมนูเพ่ือขยายพ้ืนที่มุมมองของรายงานได้ 
ดังนี้ 

• การซ่อนส่วนรายการที่สามารถเลือกได้ 

 
รูปที่ 7-57 ส่วนรายงานที่สามารถเลือกได้ 

 
1. ไปที่แถบเมนู แล้วคลิกที่สัญลักษณ์ Hide List of Available fields 

 
รูปที่ 7-58 เครื่องมือ Hide List of Available fields ในแถบเมนู 

 
2. จะทำการซ่อนส่วนรายการที่สามารถเลือกได้ทันที หากต้องการให้ส่วนรายการที่

สามารถเลือกได้กลับมาแสดงอีกครั้งให้คลิกที่สัญลักษณ์เดิม 
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 หน้า 7-33  
 

 
รูปที่ 7-59 หน้ารายงานหลังซ่อนส่วนรายการที่สามารถเลือกได้ 

 

• การซ่อนส่วนของเลย์เอาท์ 

 
รูปที่ 7-60 ส่วนของเลย์เอาท์ 

 
1. ไปที่แถบเมนู แล้วคลิกที่สัญลักษณ์ Hide Layout Panel 

 
รูปที่ 7-61 เครื่องมือ Hide Layout Panel ในแถบเมนู 
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2. จะทำการซ่อนส่วนของเลย์เอาท์ได้ทันที หากต้องการให้ส่วนของเลย์เอาท์กลับมาแสดง
อีกครั้งให้คลิกที่สัญลักษณ์เดิม 

 
รูปที่ 7-62 หน้ารายงานหลังซ่อนส่วนของเลย์เอาท์ 

 

• การซ่อนส่วนของ Filter  

 
รูปที่ 7-63 ส่วนของ Filter 

 
1. ไปที่แถบเมนู แล้วคลิกที่สัญลักษณ์ Hide Filters 

 
รูปที่ 7-64 เครื่องมือ Hide Filters ในแถบเมนู 
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2. จะทำการซ่อนส่วนของ Filter ได้ทันที หากต้องการให้ส่วนของ Filter กลับมาแสดงอีก
ครั้งให้คลิกที่สัญลักษณ์เดิม 

 
รูปที่ 7-65 หน้ารายงานหลังซ่อนส่วนของ Filters 

 
 การระงับการโหลดข้อมูล (Disable Auto Refresh) 

 ตามปกติแล้วเมื่อมีการปรับเปลี่ยนการแสดงผลรายงาน ไม่ว่าจะเพ่ิม ลด หรือใส่  Dimension 
Measure หรือ Filter ใด ๆ จะมีการโหลดข้อมูลใหม่ในทันที เพื่อให้การแสดงผลรายงานเป็นแบบล่าสุด
ตามท่ีปรับเปลี่ยนไป  

 
รูปที่ 7-66 แสดงการโหลดข้อมูลใหม่หลังเปลี่ยนรูปแบบรายงาน 

 
 หากผู้ใช้งานไม่ต้องการโหลดข้อมูลใหม่ในทันทีทุกครั้งที่ทำการเปลี่ยนแปลงการแสดงผล 
สามารถเลือกระงับการโหลดข้อมูลใหม่ในทันทีก่อนได้ ดังนี้ 
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1. ไปที่แถบเมนู คลิกท่ีสัญลักษณ์ Disable Auto Refresh จะระงับการโหลดข้อมูลใหม่ในทันที 

 
รูปที่ 7-67 เครื่องมือ Disable Auto Refresh ในแถบเมนู 

 
2. เมื่อปรับเปลี่ยนการแสดงผลหลังจากระงับการโหลดข้อมูลนั้น จะปรากฏแถบสีแดงด้านล่าง

แถบ Filter เพ่ือแจ้งผู้ใช้งานว่า รูปแบบการแสดงผลของรายงานนั้นมีการเปลี่ยนแปลง 
สามารถคลิกที่ปุ่ม Refresh Report เพ่ือโหลดข้อมูลการแสดงผลล่าสุดของรายงานที่
เปลี่ยนแปลงได้ โดยจะปรากฏแถบแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรายงานทุกครั้งที่
ปรับเปลี่ยนรูปแบบรายงาน 

 
รูปที่ 7-68 แถบสีแดงแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายงานและปุ่ม Refresh Report 

 
3. ถ้าต้องการให้โหลดข้อมูลใหม่ในทันทีหลังปรับเปลี่ยนการแสดงผลรายงาน ให้คลิกท่ี

สัญลักษณ์เดิมอีกครั้งเพ่ือเปิดการโหลดข้อมูลใหม่ในทันทีกลับมา 
 

 การ Reset Report 
 หากต้องการให้การแสดงผลในรายงานกลับเป็นรูปแบบเดิมก่อนการแก้ไขหรือรูปแบบต้นแบบ 
สามารถทำได้โดย 

1. ไปที่แถบเมนู เลือก More actions & options เลือก Reset Report  

 
รูปที่ 7-69 หัวข้อ Reset Report ใน More actions & options 
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2. รายงานจะกลับมาอยู่ในรูปแบบรายงานต้นแบบ 

 
รูปที่ 7-70 รูปแบบรายงานต้นแบบ 
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7.3 Filter หรือ การกรองข้อมูล 
 ในรายงานนั้นจะแสดงผลข้อมูลทั้งหมดที่มีตาม Dimension และ Measure ที่เพ่ิมไว้ หากผู้ใช้งาน
ต้องการให้รายงานแสดงผลข้อมูลเพียงบางส่วน เช่น แสดงข้อมูลในปีงบประมาณที่เลือกเท่านั้น หรือแสดง
ข้อมูลเฉพาะกระทรวงที่เลือกเท่านั้น สามารถใช้ Filter เพ่ือกรองข้อมูลในรายงานให้แสดงผลข้อมูลตาม
เงื่อนไขท่ีผู้ใช้งานต้องการได้ โดยในส่วนของ Filter จะแสดงรายละเอียดของเงื่อนไขท่ีผู้ใช้งานตั้งค่าไว้ 

 
รูปที่ 7-71 Filter หรือการกรองข้อมูล 

 
 การเพ่ิมและลบ Filter ของ Dimension 

 การเพ่ิม Filter ของ Dimension นั้น สามารถทำได้หลายวิธี ดังนี้ 
1. เพ่ิม Filter จากส่วนของรายการที่สามารถเลือกได้ 

• คลิกที่ Dimension ที่ต้องการในส่วนรายการที่สามารถเลือกได้แล้วลากไปยังส่วนของ Filter 

 
รูปที่ 7-72 การเพ่ิม Filter จากส่วนของรายการที่สามารถเลือกได้โดยการลาก Dimension ไปที่ส่วนของ Filter 
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• คลิกท่ีรูปลูกศรลงสีฟ้าด้านหลัง Dimension ที่ต้องการ แล้วเลือก Filter...  

 
รูปที่ 7-73 การเพ่ิม Filter จากส่วนของรายการที่สามารถเลือกได้โดยการเลือก Filter… 

 
2. เพ่ิม Filter จากส่วนของเลย์เอาท์ 

• คลิกท่ี Dimension ที่ต้องการในส่วนของเลย์เอาท์แล้วลากไปยังส่วนของ Filter  

 
รูปที่ 7-74 การเพ่ิม Filter จากส่วนของเลย์เอาท์โดยการลาก Dimension ไปที่ส่วนของ Filter 
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• คลิกท่ีรูปลูกศรลงสีฟ้าด้านหลัง Dimension ที่ต้องการ แล้วเลือก Filter...  

 
รูปที่ 7-75 การเพ่ิม Filter จากส่วนของเลย์เอาท์โดยการเลือก Filter… 

 
3. เพ่ิม Filter จากส่วนของรายงาน 

• คลิกท่ีหัวคอลัมน์ของ Dimension ที่ต้องการในส่วนของรายงานแล้วลากไปยังส่วน
ของ Filter  

 
รูปที่ 7-76 การเพ่ิม Filter จากส่วนของรายงานโดยการลาก Dimension ไปที่ส่วนของ Filter 
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• คลิกขวาที่หัวคอลัมน์ของ Dimension ที่ต้องการ แล้วเลือก Filter...  

 
รูปที่ 7-77 การเพ่ิม Filter จากส่วนของรายงานโดยการเลือก Filter… 

 
 จากนั้นหน้าต่างตั้งค่า Filter จะปรากฎขึ้น ดังรูปที่ 7-78 

 
รูปที่ 7-78 หน้าต่างตั้งค่า Filter 
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 หลังจากเพ่ิม Filter แล้ว ในส่วนของ Filter จะแสดงเงื่อนไขการแสดงผลรายงานของผู้ใช้งานไว้ 
สามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่าเงื่อนไขได้โดยคลิกท่ีสัญลักษณ์รูปดินสอด้านหน้า Filter นั้น แล้วจะปรากฎ
หน้าต่างตั้งค่า Filter 

 
รูปที่ 7-79 สัญลักษณ์รูปดินสอสำหรับตั้งค่าเงื่อนไข 

 

 
รูปที่ 7-80 หน้าต่าง Filter ที่ตั้งค่าเงื่อนไขไว้ 
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 สามารถลบ Filter ออกได้โดยการคลิกตรงเครื่องหมาย X ด้านหน้า Filter นั้น 

 
รูปที่ 7-81 เครื่องหมาย x สำหรับลบเงื่อนไขที่ตั้งไว้ 

 

 
รูปที่ 7-82 ผลลัพธ์หลังจากลบเงื่อนไขที่ตั้งไว้ 
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 การตั้งค่า Filter ของ Dimension 
 เมื่อเพ่ิม Filter แล้วจะปรากฎหน้าต่างตั้งค่า Filter ขึ้น โดยจะปรากฏหัวข้อ Filter on แล้วตาม
ด้วยชื่อของ Dimension ที่เลือกเพ่ือใส่เงื่อนไขอยู่ด้านบนสุด ถัดลงมาจะมีตัวเลือกในการตั้งค่า Filter 
แบบต่าง ๆ อยู่ ซึ่งแต่ละแบบมีวิธีตั้งค่า ดังนี้ 
 

7.3.2.1 การตั้งค่า Filter ด้วย Select from a list (เลือกจากตัวเลือก) 
 วิธี Select from a list คือ การตั้งค่าเง่ือนไขโดยเลือกจากรายการข้อมูลทั้งหมดใน Di-
mension นั้น โดยจะมีส่วนประกอบของหน้าต่าง ดังรูปที่ 7-83 

 
รูปที่ 7-83 หน้าต่างตั้งค่า Filter ด้วยวิธี Select from a list 
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(New GFMIS Thai) 
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ลำดับ ชื่อฟิลด์ คำอธิบาย 
1. Parameter Name ส่วนนี้ไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลใด ๆ 
2. Find สำหรับค้นหารายการข้อมูลทั้งหมดของ Dimension ในกล่อง

ทางดา้นซ้าย (ลำดับที่ 4) 
3. Currently เป็นเครื่องมือสำหรับควบคุมเงื่อนไข จากเงื่อนไข ดังนี้ 

• Included คือ แสดงผลข้อมูลจากรายการที่เลือกเท่านั้น 

• Excluded คือ แสดงผลข้อมูลจากรายการทั้งหมดใน Dimension 
ยกเว้นรายการที่เลือก 

4. กล่องทางด้านซ้าย สำหรับแสดงรายการข้อมูลทั้งหมดของ Dimension ไว้ โดยด้านล่าง
ของกล่องจะแสดงจำนวนที่สามารถเลือกได้ในรูปแบบข้อความ 
'Showing all (จำนวนของรายการข้อมูล) values' 

5. กล่องทางด้านขวา สำหรับแสดงรายการข้อมูลที่เลือกไว้ โดยด้านล่างของกล่องจะแสดง
จำนวนรายการที่เลือกไว้ในรูปแบบข้อความ '(จำนวนของรายการ
ข้อมูล) values selected' 

6. เครื่องมือเพ่ิม/ลบรายการ สามารถทำได้ 4 รูปแบบ ดังนี้ 

•  Add Selected คือ เพ่ิมรายการข้อมูลที่เลือก 

•  Add All คือ เพ่ิมรายการข้อมูลทั้งหมด 

•  Remove Selected คือ ลบรายการข้อมูลที่เลือก 

•  Remove All คือ ลบรายการข้อมูลที่เลือกทั้งหมด 
7. ปุ่ม OK กดปุ่มเพ่ือตกลงสร้างเงื่อนไขตามท่ีตั้งค่าไว้ 
8. ปุ่ม Cancel กดปุ่มเพ่ือปิดหน้าต่างตั้งค่าเงื่อนไขโดยไม่บันทึกเงื่อนไขท่ีตั้งค่าไว้ 

ตารางที่ 7-1 ฟิลด์สำหรับตั้งค่าเงื่อนไขแบบ Select from a list 
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โดยมีวิธีตั้งค่าเงื่อนไขได้ 2 เงื่อนไข ดังนี้ 
1. การสร้างเงื่อนไขให้แสดงผลข้อมูลจากรายการที่เลือกเท่านั้น 

• ตรง Currently เลือก Included เพ่ือให้รายงานแสดงผลข้อมูลจากรายการที่เลือกเท่านั้น  

 
รูปที่ 7-84 วิธีเลือก Currently เป็น Included 
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• สามารถเพ่ิมรายการที่เลือกได้โดย 
(1) คลิกเลือกรายการข้อมูลที่ต้องการในกล่องทางด้านซ้าย เมื่อคลิกแล้วรายการนั้นจะ

ปรากฏแถบสีเขียวขึ้น สามารถเลือกหลายรายการพร้อมกันได้ด้วยการกด Ctrl 
(คอมพิวเตอร์ PC) หรือ Command (คอมพิวเตอร์ Mac) ค้าง แล้วคลิกปุ่ม  
เพ่ือเพ่ิมรายการที่เลือก โดยรายการที่เลือกไว้จะปรากฏอยู่ในกล่องทางด้านขวา  

 
รูปที่ 7-85 ขั้นตอนการเพ่ิมรายการที่เลือก 
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(2) สามารถค้นหารายการที่ต้องการได้โดยพิมพ์คำที่ต้องการลงในช่อง Find แล้วกดปุ่ม 
Find เพ่ือค้นหารายการที่มีคำเดียวกัน 

 
รูปที่ 7-86 ขั้นตอนการค้นหารายการของ Dimension 

 
แล้วคลิกปุ่ม  เพ่ือเพ่ิมรายการที่เลือก โดยรายการที่เลือกไว้จะปรากฏอยู่ในกล่อง
ทางด้านขวา  

 
รูปที่ 7-87 การเพ่ิมรายการที่ค้นหาเข้าสู่รายการที่เลือก 
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ล้างการค้นหาได้โดยการลบคำที่ค้นหาไว้แล้วกด Find กล่องทางด้านซ้ายจะแสดง
รายการข้อมูลทั้งหมดของ Dimension อีกครั้ง 

 
รูปที่ 7-88 การล้างการค้นหารายการ 

 
(3) สามารถเพ่ิมรายการทั้งหมดที่มี ด้วยการคลิกปุ่ม  

 
รูปที่ 7-89 การเพ่ิมรายการทั้งหมดเข้าสู่รายการที่เลือก 
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• สามารถลบรายการที่เลือกไว้ได้โดย 
(1) คลิกเลือกรายการข้อมูลที่ต้องการในกล่องทางด้านขวา เมื่อคลิกแล้วรายการนั้นจะ

ปรากฏแถบสีเขียวขึ้น สามารถเลือกหลายรายการพร้อมกันได้ด้วยการกด Ctrl 
(คอมพิวเตอร์ PC) หรือ Command (คอมพิวเตอร์ Mac) ค้าง แล้วคลิกปุ่ม   
เพ่ือลบรายการที่เลือก 

 
รูปที่ 7-90 การลบรายการออกจากรายการที่เลือก 
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แล้วรายการที่เลือกจะหายไปดังรูปที่ 7-91 

 
รูปที่ 7-91 ผลลัพธ์หลังลบรายการออก 

 
(2) สามารถลบรายการข้อมูลที่เลือกท้ังหมด ด้วยการคลิกปุ่ม   

 
รูปที่ 7-92 การลบรายการที่เลือกทั้งหมด 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
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แล้วรายการที่เลือกจะหายไปดังรูปที่ 7-93 

 
รูปที่ 7-93 ผลลัพธ์หลังลบรายการทั้งหมดที่เลือก 

 

• เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม OK ที่อยู่ด้านล่าง  

 
รูปที่ 7-94 การตกลงใช้งานเงื่อนไขที่ตั้งค่าไว้ 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
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 หน้า 7-53  
 

• รายงานจะแสดงผลข้อมูลจากรายการที่เลือกเท่านั้นตามเงื่อนไขที่ตั้งค่าไว้ ดังรูปที่ 7-95 

 
รูปที่ 7-95 การแสดงผลของรายงานที่ถูกตั้งเงื่อนไขไว้ 

 

• ในส่วนของ Filter จะแสดงเงื่อนไขท่ีตั้งค่าไว้ในรูปแบบ ‘(ชื่อ Dimension ที่ทำการสร้าง
เงื่อนไข) includes (รายการข้อมูลที่เลือกไว้)’ 

 
รูปที่ 7-96 รูปแบบการแสดงผลเงื่อนไขที่เพ่ิมขึ้นมาในส่วนของ Filter 
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2. การสร้างเงื่อนไขให้แสดงผลข้อมูลจากรายการทั้งหมดใน Dimension ยกเว้นรายการที่เลือก 

• ตรง Currently เลือก Excluded เพ่ือให้รายงานแสดงผลข้อมูลจากรายการทั้งหมดใน 
Dimension ยกเว้นรายการที่เลือก 

 
รูปที่ 7-97 วิธีเลือก Currently เป็น Excluded 
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• สามารถเพ่ิมรายการที่เลือกได้โดย 
(1) คลิกเลือกรายการข้อมูลที่ต้องการในกล่องทางด้านซ้าย เมื่อคลิกแล้วรายการนั้นจะ

ปรากฏแถบสีเขียวขึ้น สามารถเลือกหลายรายการพร้อมกันได้ด้วยการกด Ctrl 
(คอมพิวเตอร์ PC) หรือ Command (คอมพิวเตอร์ Mac) ค้าง แล้วคลิกปุ่ม   
เพ่ือเพ่ิมรายการที่เลือก โดยรายการที่เลือกไว้จะปรากฏอยู่ในกล่องทางด้านขวา  

 
รูปที่ 7-98 ขั้นตอนการเพ่ิมรายการที่เลือก 
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(2) สามารถค้นหารายการที่ต้องการได้โดยพิมพ์คำที่ต้องการลงในช่อง Find แล้วกดปุ่ม 
Find เพ่ือค้นหารายการที่มีคำเดียวกัน 

 
รูปที่ 7-99 ขั้นตอนการค้นหารายการของ Dimension 

 
แล้วคลิกปุ่ม  เพ่ือเพ่ิมรายการที่เลือก โดยรายการที่เลือกไว้จะปรากฏอยู่ในกล่อง
ทางด้านขวา 

 
รูปที่ 7-100 การเพ่ิมรายการที่ค้นหาเข้าสู่รายการที่เลือก 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
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ทำการล้างการค้นหาด้วยการลบคำท่ีค้นหาใหม่หมดแล้วกด Find จะกลับมาแสดง
รายการข้อมูลทั้งหมดของ Dimension อีกครั้ง 

 
รูปที่ 7-101 การล้างการค้นหารายการ 

 
(3) สามารถเพ่ิมรายการทั้งหมดที่มี ด้วยการคลิกปุ่ม  

 
รูปที่ 7-102 การเพ่ิมรายการทั้งหมดเข้าสู่รายการที่เลือก 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 
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• สามารถลบรายการที่เลือกไว้ได้โดย 
(1) คลิกเลือกรายการข้อมูลที่ต้องการในกล่องทางด้านขวา เมื่อคลิกแล้วรายการนั้นจะ

ปรากฏแถบสีเขียวขึ้น สามารถเลือกหลายรายการพร้อมกันได้ด้วยการกด Ctrl 
(คอมพิวเตอร์ PC) หรือ Command (คอมพิวเตอร์ Mac) ค้าง แล้วคลิกปุ่ม   
เพ่ือลบรายการที่เลือก 

 
รูปที่ 7-103 การลบรายการออกจากรายการที่เลือก 
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แล้วรายการที่เลือกจะหายไปดังรูปที่ 7-104  

 
รูปที่ 7-104 ผลลัพธ์หลังลบรายการออก 

 
(2) สามารถลบรายการข้อมูลที่เลือกท้ังหมด ด้วยการคลิกปุ่ม  

 
รูปที่ 7-105 การลบรายการที่เลือกทั้งหมด 
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แล้วรายการที่เลือกท้ังหมดจะหายไปดังรูปที่ 7-106 

 
รูปที่ 7-106 ผลลัพธ์หลังลบรายการทั้งหมดที่เลือก 

 

• เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม OK ที่อยู่ด้านล่าง  

 
รูปที่ 7-107 การตกลงใช้งานเงื่อนไขที่ตั้งค่าไว้ 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 
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• รายงานจะแสดงผลข้อมูลจากรายการที่เลือกเท่านั้นตามเงื่อนไขที่ตั้งค่าไว้ ดังรูปที่ 7-108 

 
รูปที่ 7-108 การแสดงผลของรายงานที่ถูกตั้งเงื่อนไขไว้ 

 

• ในส่วนของ Filter จะแสดงเงื่อนไขท่ีตั้งค่าไว้ในรูปแบบ ‘(ชื่อ Dimension ที่ทำการสร้าง
เงื่อนไข) excludes (รายการข้อมูลที่เลือกไว้)’ 

 
รูปที่ 7-109 รูปแบบการแสดงผลเงื่อนไขที่เพ่ิมขึ้นมาในส่วนของ Filter 
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7.3.2.2 การตั้งค่า Filter ด้วย Match a specific string (เลือกจากการระบุชื่อ) 
 วิธี Match a specific string คือ การตั้งค่าเงื่อนไขโดยเลือกจากระบุชื่อข้อมูลใน  
Dimension นั้น โดยจะมีส่วนประกอบของหน้าต่าง ดังรูปที่ 7-110 

 
รูปที่ 7-110 หน้าต่างตั้งค่า Filter ด้วยวิธี Match a specific string 

  



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 

 

 

 หน้า 7-63  
 

ลำดับ ชื่อฟิลด์ คำอธิบาย 
1. Parameter Name ส่วนนี้ไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลใด ๆ 
2. ชื่อ แสดงชื่อ Dimension ที่เลือก 
3. กล่องเลือกเง่ือนไข เครื่องมือสำหรับควบคุมเงื่อนไข จากเงื่อนไข ดังนี้ 

• Contains คือ แสดงผลข้อมูลเฉพาะข้อมูลใน Dimension ที่มีชื่อ
ตามท่ีระบุไว้  

• Doesn't Contain คือ แสดงผลข้อมูลทั้งหมดใน Dimension  
ยกเว้นข้อมูลที่มีชื่อตามท่ีระบุไว้ 

4. กล่องระบุชื่อ กล่องสำหรับระบุชื่อข้อมูลที่ต้องการ สามารถเพ่ิมได้มากกว่า 1 โดยการ
คลิก Add another value (ลำดับที่ 5) 

5. Add another value คลิกเพ่ิมกล่องระบุชื่อ โดยเมื่อคลิกแล้วด้านหน้ากล่องระบุชื่อที่เพ่ิมมาจะ
แสดงคำว่า ‘or’ (หรือ) ส่วนด้านหลังกล่องระบุชื่อทุกอันจะปรากฏปุ่ม x 
สำหรับลบชื่อที่ระบุไว้ 

 
6. ปุ่ม OK กดปุ่มเพ่ือตกลงสร้างเงื่อนไขตามท่ีตั้งค่าไว้ 
7. ปุ่ม Cancel กดปุ่มเพ่ือปิดหน้าต่างตั้งค่าเงื่อนไขโดยไม่บันทึกเงื่อนไขท่ีตั้งค่าไว้ 

ตารางที่ 7-2 ฟิลด์สำหรับตั้งค่าเงื่อนไขแบบ Match a specific string 
 
โดยมีวิธีตั้งค่าเงื่อนไขได้ 2 เงื่อนไข ดังนี้ 
1. การสร้างเงื่อนไขให้แสดงผลข้อมูลเฉพาะข้อมูลใน Dimension ที่มีชื่อตามที่ระบุไว้ 

• เลือก Contains ทีก่ล่องเลือกเงื่อนไขเพ่ือแสดงผลข้อมูลเฉพาะข้อมูลใน Dimension  
ที่มีชื่อตามที่ระบุไว้  

 
รูปที่ 7-111 วิธีตั้งค่าเงื่อนไขแบบ Contains 
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• ระบุชื่อข้อมูลของ Dimension ในกล่องระบุชื่อ โดยสามารถระบุได้ทั้งชื่อเต็มหรือ
บางส่วนของชื่อข้อมูล โดยระบบจะคัดเลือกข้อมูลที่ตรงตามตัวอักษรโดยอัตโนมัติ 

 
รูปที่ 7-112 วิธีระบุชื่อในกล่องระบุชื่อ 

 

• สามารถเพ่ิมชื่อข้อมูลได้โดยคลิกที่ Add another value จะปรากฏช่องสำหรับระบุชื่อ
ข้อมูลเพ่ิม 

 
รูปที่ 7-113 วิธีเพ่ิมกล่องระบุชื่อ 
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• สามารถลบชื่อที่ระบุไว้ด้วยการกดปุ่ม x 

 
รูปที่ 7-114 วิธีลบกล่องระบุชื่อ 

 

 
รูปที่ 7-115 ผลลัพธ์หลังลบกล่องระบุชื่อ 
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• เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม OK ทีอ่ยู่ด้านล่าง 

 
รูปที่ 7-116 การตกลงใช้งานเงื่อนไขที่ตั้งค่าไว้ 

 

• รายงานจะแสดงผลข้อมูลจากตามเงื่อนไขที่ตั้งค่าไว้ ดังรูปที่ 7-117 

 
รูปที่ 7-117 การแสดงผลของรายงานที่ถูกตั้งเงื่อนไขไว้ 
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• และในส่วนของ Filter จะแสดงเงื่อนไขท่ีตั้งค่าไว้ในรูปแบบ ‘(ชื่อ Dimension ที่ทำการ
สร้างเงื่อนไข) contains (ชื่อที่ระบุไว้)’ 

 
รูปที่ 7-118 รูปแบบการแสดงผลเงื่อนไขที่เพ่ิมขึ้นมาในส่วนของ Filter 

 
2. การสร้างเงื่อนไขให้แสดงผลข้อมูลใน Dimension ยกเว้นข้อมูลที่มีชื่อตามที่ระบุไว้ 

• เลือก Doesn't Contain ที่กล่องเลือกเง่ือนไขเพ่ือแสดงผลข้อมูลทั้งหมดใน Dimension 
ยกเว้นข้อมูลที่มีชื่อตามท่ีระบุไว้ 

 
รูปที่ 7-119 วิธีตั้งค่าเงื่อนไขแบบ Doesn’t Contain 
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• ระบุชื่อข้อมูลของ Dimension ในกล่องระบุชื่อ โดยสามารถระบุได้ทั้งชื่อเต็มหรือ
บางส่วนของชื่อข้อมูล โดยระบบจะคัดเลือกข้อมูลที่ตรงตามตัวอักษรโดยอัตโนมัติ 

 
รูปที่ 7-120 วิธีระบุชื่อในกล่องระบุชื่อ 

 

• สามารถเพ่ิมชื่อข้อมูลได้โดยคลิกที่ Add another value จะปรากฏช่องสำหรับระบุชื่อ
ข้อมูลเพ่ิม 

 
รูปที่ 7-121 วิธีเพ่ิมกล่องระบุชื่อ 
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• สามารถลบชื่อที่ระบุไว้ด้วยการกดปุ่ม x 

 
รูปที่ 7-122 วิธีลบกล่องระบุชื่อ 

 

 
รูปที่ 7-123 ผลลัพธ์หลังลบกล่องระบุชื่อ 
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• เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม OK ที่อยู่ด้านล่าง  

 
รูปที่ 7-124 การตกลงใช้งานเงื่อนไขที่ตั้งค่าไว้ 

 

• รายงานจะแสดงผลข้อมูลจากตามเงื่อนไขที่ตั้งค่าไว้ ดังรูปที่ 7-125 

 
รูปที่ 7-125 การแสดงผลของรายงานที่ถูกตั้งเงื่อนไขไว้ 

 
  



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 
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• และในส่วนของ Filter จะแสดงเงื่อนไขท่ีตั้งค่าไว้ในรูปแบบ ‘(ชื่อ Dimension ที่ทำการ
สร้างเงื่อนไข) contains no (ชื่อที่ระบุไว้)’ 

 
รูปที่ 7-126 รูปแบบการแสดงผลเงื่อนไขที่เพ่ิมขึ้นมาในส่วนของ Filter 

 
7.3.2.3 การตั้งค่า Filter จากข้อมูลของ Dimension 
 สามารถสร้างเงื่อนไขท่ีข้อมูลของ Dimension ได้โดยตรง โดยมีวิธีตั้งค่าเงื่อนไขได้  
4 รูปแบบ ดังนี้ 

1. การสร้างเงื่อนไขไม่แสดงข้อมูลที่เลือกในรายงาน 

• คลิกขวาตรงช่องข้อมูลของ Dimension ที่ต้องการ เลือก ‘Exclude (ชื่อข้อมูล)’ 

 
รูปที่ 7-127 วิธีสร้างเงื่อนไขแบบ Exclude 
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รูปที่ 7-128 ผลลัพธ์หลังจากใช้เงื่อนไข Exclude 

 

• สามารถสร้างเงื่อนไขนี้ได้มากกว่า 1 ข้อมูล โดยต้องตั้งค่าทีละข้อมูล 

 
รูปที่ 7-129 การตั้งค่าข้อมูลเพ่ิม 
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• รายงานจะแสดงผลข้อมูลทั้งหมดยกเว้น Dimension ที่เลือก 

 
รูปที่ 7-130 ผลลัพธ์หลังตั้งค่าข้อมูลเพ่ิม 
 

• ในส่วนของ Filter จะแสดงเงื่อนไขท่ีตั้งค่าไว้ในรูปแบบ ‘(ชื่อ Dimension  
ที่ทำการสร้างเงื่อนไข) excludes (ข้อมูลที่เลือกไว้)’ 

 
รูปที่ 7-131 รูปแบบการแสดงผลเงื่อนไขที่เพ่ิมขึ้นมาในส่วนของ Filter 
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2. การสร้างเงื่อนไขแสดงเฉพาะข้อมูลที่เลือกในรายงาน 

• คลิกขวาตรงช่องข้อมูลของ Dimension ที่ต้องการ เลือก ‘Keep Only (ชื่อข้อมูล)’ 

 
รูปที่ 7-132 วิธีสร้างเงื่อนไขแบบ Keep Only 

 

• รายงานจะแสดงผลเฉพาะข้อมูลที่เลือก 

 
รูปที่ 7-133 ผลลัพธ์หลังจากใช้เงื่อนไข Keep Only 
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• ในส่วนของ Filter จะแสดงเงื่อนไขท่ีตั้งค่าไว้ในรูปแบบ ‘(ชื่อ Dimension ที่ทำการสร้าง
เงื่อนไข) includes (ข้อมูลที่เลือกไว้)’ 

 
รูปที่ 7-134 รูปแบบการแสดงผลเงื่อนไขที่เพ่ิมขึ้นมาในส่วนของ Filter 

 
3. การสร้างเงื่อนไขแสดงเฉพาะข้อมูลที่เลือกและเพ่ิม Dimension ย่อยของข้อมูลนั้น

ในรายงาน 

• คลิกขวาตรงช่องข้อมูลของ Dimension ที่ต้องการ เลือก Keep only  
(ชื่อข้อมูล) And Show (Dimension ย่อยลำดับถัดไปของข้อมูลที่เลือก)  
ซึ่งคำสั่งนี้จะปรากฏให้เลือกเมื่อ Dimension นั้นมี Dimension ย่อยเท่านั้น  

 
รูปที่ 7-135 วิธีสร้างเงื่อนไขแบบ Keep Only … And Show … 
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• รายงานจะแสดงผลเฉพาะข้อมูลที่เลือกและ Dimension ย่อยในลำดับถัดไป
ของข้อมูลที่เลือก 

 
รูปที่ 7-136 ผลลัพธ์หลังจากใช้เงื่อนไข Keep Only … And Show … 

 

• ในส่วนของ Filter จะแสดงเงื่อนไขท่ีตั้งค่าไว้ในรูปแบบ ‘(ชื่อ Dimension  
ที่ทำการสร้างเงื่อนไข) includes (ข้อมูลที่เลือกไว้)’ 

 
รูปที่ 7-137 รูปแบบการแสดงผลเงื่อนไขที่เพ่ิมขึ้นมาในส่วนของ Filter 
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4. การสร้างเงื่อนไขแสดงข้อมูลทั้งหมดของ Dimension 

• คลิกขวาตรงช่องข้อมูลของ Dimension ที่ต้องการ เลือก ‘Show All  
(ชื่อ Dimension)’ จะปรากฏเงื่อนไขนี้เมื่อมีเงื่อนไขท่ีทำให้ข้อมูลของ  
Dimension นั้นแสดงไม่ครบทุกข้อมูลเท่านั้น 

 
รูปที่ 7-138 วิธีสร้างเงื่อนไขแบบ Show All 

 

• รายงานจะกลับมาแสดงข้อมูลทั้งหมดของ Dimension 

 
รูปที่ 7-139 ผลลัพธ์หลังจากใช้เงื่อนไข Show All 
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• ในส่วนของ Filter ข้อความที่ได้ทำการสร้างเงื่อนไขไว้ก่อนหน้านี้จะหายไป 

 
รูปที่ 7-140 ส่วนของ Filter ที่ไม่มีเงื่อนไขที่ตั้งค่าไว้ก่อนหน้านี้แล้ว 

 
 การตั้งค่า Filter ของ Dimension ที่เก่ียวข้องกับปีงบประมาณ 

 ในรายงานนั้นจะมีการสร้างเงื่อนไขของ Dimension ปีงบประมาณให้เป็นปีปัจจุบันไว้อยู่แล้ว 
เพ่ือเป็นการจำกัดขอบเขตของข้อมูลให้อยู่ในปีงบประมาณหนึ่ง  

 
รูปที่ 7-141 Filter ของปีงบประมาณที่เป็นต้นแบบในทุกรายงาน 

 
 สามารถตั้งค่า Filter ของปีงบประมาณเพ่ือเพ่ิมเติมข้อมูลในรายงานได้ ดังนี้ 
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7.3.3.1 การเปลี่ยนปีงบประมาณ 
 ในกรณีที่ต้องการข้อมูลของปีงบประมาณอ่ืนที่ไม่ใช่ปีปัจจุบัน สามารถทำได้โดย 

1. คลิกสัญลักษณ์ดินสอด้านหน้าแถบ Filter ของปีงบประมาณ จะแสดงหน้าต่างตั้งค่าขึ้น 

 
รูปที่ 7-142 สัญลักษณ์ดินสอของแถบ Filter ปีงบประมาณ 

 

 
รูปที่ 7-143 หน้าต่างตั้งค่าของ Filter ปีงบประมาณ 
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2. เพ่ิมรายการปีงบประมาณที่ต้องการ โดยคลิกปีท่ีต้องการในกล่องทางด้านซ้ายแล้ว
คลิก  เพ่ือเพ่ิมปีที่ต้องการเข้าสู่กล่องทางด้านขวา 

 
รูปที่ 7-144 วิธีเลือกปีงบประมาณที่ต้องการ 

 
3. ลบรายการปีงบประมาณที่ไม่ต้องการออก โดยคลิกปีที่ไมต่้องการในกล่องทางด้าน

ขวาแล้วคลิก  เพ่ือลบปีที่ต้องการออก 
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รูปที่ 7-145 วิธีลบปีงบประมาณที่ไม่ต้องการ 

 

 
รูปที่ 7-146 ผลัพธ์หลังจากลบปีงบประมาณที่ไม่ต้องการ 
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4. เมื่อตั้งค่าเรียบร้อย คลิกปุ่ม OK ที่อยู่ด้านล่าง 

 
รูปที่ 7-147 การตกลงตั้งค่าเงื่อนไข 

 
5. ข้อมูลในรายงานจะเปลี่ยนเป็นข้อมูลในปีงบประมาณที่เลือกไว้ 

 
รูปที่ 7-148 การแสดงผลของรายงานตามปีงบประมาณที่ตั้งค่าไว้ 
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6. ในส่วนของ Filter จะแสดงเงื่อนไขท่ีตั้งค่าไว้ในรูปแบบ ‘ปีงบประมาณ includes 
(ปีงบประมาณที่เลือก)’ 

 
รูปที่ 7-149 รูปแบบการแสดงผลของแถบ Filter ปีงบประมาณ 

 
7.3.3.2 การเพ่ิม ลดจำนวนปีงบประมาณ 
 ในการเลือกรายการปีงบประมาณที่ต้องการแสดงข้อมูลนั้น สามารถเลือกมากกว่า 1 ปี 
งบประมาณได้ เช่น ต้องการดูข้อมูลตั้งปีงบประมาณ 2559 ถึง 2561 โดยการแสดงผลข้อมูลจะ
แสดงเป็นค่ารวมทั้งหมดของทุกปีงบประมาณท่ีเลือก โดยมีวิธีตั้งค่า ดังนี้ 

1. คลิกสัญลักษณ์ดินสอด้านหน้าแถบ Filter ของปีงบประมาณ จะแสดงหน้าต่างตั้งค่าขึ้น 

 
รูปที่ 7-150 สัญลักษณ์ดินสอของแถบ Filter ปีงบประมาณ 
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รูปที่ 7-151 หน้าต่างตั้งค่าของ Filter ปีงบประมาณ 

 
2. เพ่ิมรายการปีงบประมาณที่ต้องการทั้งหมด โดยคลิกปีท่ีต้องการทั้งหมดในกล่อง

ทางด้านซ้ายแล้วคลิก  เพ่ือเพ่ิมปีที่ต้องการเข้าสู่กล่องทางด้านขวา 

 
รูปที่ 7-152 วิธีเลือกปีงบประมาณที่ต้องการ 
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3. เมื่อตั้งค่าเรียบร้อย คลิกปุ่ม OK ที่อยู่ด้านล่าง 

 
รูปที่ 7-153 การตกลงตั้งค่าเงื่อนไข 

 
4. ข้อมูลในรายงานจะเปลี่ยนเป็นค่ารวมทั้งหมดของปีงบประมาณทั้งหมดที่เลือกไว้ 

 
รูปที่ 7-154 การแสดงผลของรายงานตามปีงบประมาณที่ตั้งค่าไว้ 
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5. ในส่วนของ Filter จะแสดงเงื่อนไขท่ีตั้งค่าไว้ในรูปแบบ ‘ปีงบประมาณ includes 
(ปีงบประมาณที่เลือกทั้งหมด)’ 

 
รูปที่ 7-155 รูปแบบการแสดงผลของแถบ Filter ปีงบประมาณ 

 
7.3.3.3 การตั้งค่าให้รายงานแสดงผลแยกรายปีงบประมาณ 
 เนื่องจากการเลือกรายการปีงบประมาณมากกว่า 1 ปีนั้นจะเป็นการแสดงค่ารวมทั้งหมด
ของข้อมูล หากต้องการให้รายงานแสดงผลข้อมูลแยกรายปีงบประมาณเพ่ือเปรียบเทียบข้อมูลใน
แต่ละปี สามารถทำได้โดย 

1. ลาก Dimension ปีงบประมาณจากส่วนของรายการที่สามารถเลือกได้เข้าสู่ส่วน
ของเลย์เอาท์ในหัวข้อ Rows หรือ Columns 

 
รูปที่ 7-156 วิธีเพ่ิม Dimension ปีงบประมาณโดยการลาเข้าสู่ส่วนของเลย์เอาท์ในหัวข้อ Columns 
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รูปที่ 7-157 การแสดงผลของรายงานหลังเพ่ิม Dimension ปีงบประมาณเข้าสู่รายงาน 

 
2. คลิกท่ีลูกศรลงที่ด้านหลัง Dimension ปีงบประมาณในส่วนของรายการที่สามารถ

เลือกได้ แล้วเลือก Add to Report โดย Dimension ปีงบประมาณจะถูกเพ่ิมใน
หัวข้อ Rows ต่อจาก Dimension ลำดับสุดท้ายของรายงาน 

 
รูปที่ 7-158 วิธีเพ่ิม Dimension ปีงบประมาณโดยวิธี Add to Report 
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รูปที่ 7-159 การแสดงผลของรายงานหลังเพ่ิม Dimension ปีงบประมาณเข้าสู่รายงาน 

 
 โดย Dimension ที่เก่ียวข้องกับปีงบประมาณ เช่น ไตรมาสตามปีงบประมาณ หรือเดือนตาม
ปีงบประมาณนั้น สามารถเพ่ิมเข้าเงื่อนไขได้โดยวิธีเพ่ิมและตั้งค่าให้แสดงผลแยกรายไตรมาสหรือราย
เดือนเช่นเดียวกับปีงบประมาณ 

 
 การเพ่ิม ลบ Filter ของ Measure 

 การเพ่ิม Filter ของ Measure นั้น สามารถทำได้หลายวิธี ดังนี้ 
1. เพ่ิม Filter จากส่วนของรายการที่สามารถเลือกได้ 

• คลิกที่ Measure ที่ต้องการในส่วนรายการที่สามารถเลือกได้แล้วลากไปยังส่วนของ Filter 

 
รูปที่ 7-160 การเพ่ิม Filter จากส่วนของรายการที่สามารถเลือกได้โดยการลาก Measure ไปที่ส่วนของ Filter 
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• คลิกท่ีรูปลูกศรลงสีฟ้าด้านหลัง Measure ที่ต้องการ แล้วเลือก Filter... 

 
รูปที่ 7-161 การเพ่ิม Filter จากส่วนของรายการที่สามารถเลือกได้โดยการเลือก Filter… 

 
2. เพ่ิม Filter จากส่วนของเลย์เอาท์ 

• คลิกท่ี Measure ที่ต้องการในส่วนของเลย์เอาท์แล้วลากไปยังส่วนของ Filter 

 
รูปที่ 7-162 การเพ่ิม Filter จากส่วนของเลย์เอาท์โดยการลาก Measure ไปที่ส่วนของ Filter 
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• คลิกท่ีรูปลูกศรลงสีฟ้าด้านหลัง Measure ที่ต้องการ แล้วเลือก Greater/Less 
Than, Equal To, etc… หรอื Top 10, etc... 

 
รูปที่ 7-163 การเพ่ิม Filter จากส่วนของเลย์เอาท์โดยการเลือก Greater/Less Than, Equal To, etc.. หรือ Top 10, 

etc… 
 
  



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 

 

 

 หน้า 7-91  
 

3. เพ่ิม Filter จากส่วนของรายงาน 

• คลิกท่ีหัวคอลัมน์ของ  Measure ที่ต้องการในส่วนของรายงานแล้วลากไปยังส่วน
ของ Filter 

 
รูปที่ 7-164 การเพ่ิม Filter จากส่วนของรายงานโดยการลาก Measure ไปที่ส่วนของ Filter 

 

• คลิกขวาที่หัวคอลัมน์ของ Dimension ที่ต้องการ แล้วเลือก Greater/Less Than, 
Equal To, etc… หรือ Top 10, etc… 

 
รูปที่ 7-165 การเพ่ิม Filter จากส่วนของรายงานโดยการเลือก Greater/Less Than, Equal To, etc.. หรือ Top 10, 

etc… 
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 จากนั้นหน้าต่างตั้งค่า Filter จะปรากฎขึ้น ดังรูปที่ 7-166 

 
รูปที่ 7-166 หน้าต่างตั้งค่า Filter ของ Measure 

 
 หลังจากเพ่ิม Filter แล้ว ในส่วนของ Filter จะแสดงเงื่อนไขการแสดงผลรายงานของผู้ใช้งานไว้ 
สามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่าเงื่อนไขได้โดยคลิกท่ีสัญลักษณ์รูปดินสอด้านหน้า Filter นั้น แล้วจะปรากฎ
หน้าต่างตั้งค่า Filter 

 
รูปที่ 7-167 สัญลักษณ์รูปดินสอสำหรับแก้ไขการตั้งค่า Filter 
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สามารถลบ Filter ออกได้โดยการคลิกตรงเครื่องหมาย x ด้านหน้า Filter นั้น 

 
รูปที่ 7-168 สัญลักษณ์ x สำหรับลบเงื่อนไขนั้น ๆ 

 
 การตั้งค่า Filter ของ Measure 

 เมื่อเพ่ิม Filter แล้วจะปรากฎหน้าต่างตั้งค่า Filter ขึ้น โดยจะปรากฏหัวข้อ Numeric Filter  
มีส่วนประกอบของหน้าต่างตั้งค่า ดังนี้ 

 
รูปที่ 7-169 ส่วนประกอบของหน้าต่างตั้งค่า Filter ของ Measure 
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ลำดับ ชื่อฟิลด์ คำอธิบาย 
1. ชื่อ Dimension เลือก Dimension ที่ต้องการให้เงื่อนไขของ Measure 

มีผลด้วย ถ้าในรายงานมี Dimension แค่ตัวเดียวจะ
แสดงชื่อ Dimension นั้นเพียงชื่อเดียว 

2. Greater/Less Than, Equal To, etc. เลือกเพ่ือสร้างเงื่อนไข Greater/Less Than, Equal 
To, etc… 

3. กล่องเลือก Measure สำหรับเงื่อนไข 
Greater/Less Than, Equal To, etc. 

เลือก Measure ที่ต้องการตั้งค่าเงื่อนไข Greater/Less 
Than, Equal To, etc. 

4. กล่องตั้งค่าเงื่อนไข ของ Greater/Less 
Than, Equal To, etc. 

เครื่องมือสำหรับควบคุมเงื่อนไข โดยมีเงื่อนไขทั้งหมด 
ดังนี้ 

• Greater Than 

• Less Than  

• Greater Than or Equals  

• Less Than or Equals  

• Equals  

• Not Equal To  

• Between  

• Is Not Empty 
5. กล่องใส่ค่าตัวเลขสำหรับเงื่อนไข 

Greater/Less Than, Equal To, etc. 
สำหรับกรอกค่าตัวเลขของเงื่อนไข 

6. ปุ่มถังขยะ สำหรับลบการตั้งค่าของ Greater/Less Than, Equal 
To, etc. ไม่สามารถใช้งานได้หากในหน้าต่างมีเงื่อนไข
เหลืออยู่เพียงเงื่อนไขเดียว 

7. ปุ่ม Add Condition เพ่ิมช่องสำหรับใส่เงื่อนไขของ Greater/Less Than, 
Equal To, etc… 

8. Top 10, etc. เลือกเพ่ือสร้างเงื่อนไข Top 10, etc. 
9. กล่องตั้งค่าเงื่อนไข ของ Top 10, etc. เครื่องมือสำหรับควบคุมเงื่อนไข โดยมีเงื่อนไขให้เลือก 

ดังนี้ 

• Top  

• Bottom  
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10. กล่องใส่จำนวนสำหรับเงื่อนไข Top 
10, etc. 

กรอกตัวเลขของจำนวนลำดับที่ต้องการแสดงในรายงาน 

11. กล่องเลือก Measure สำหรับเงื่อนไข 
Top 10, etc. 

เลือก Measure ที่ต้องการตั้งเงื่อนไข Top 10, etc. 

12. ปุ่ม OK กดปุ่มเพ่ือตกลงสร้างเงื่อนไขตามท่ีตั้งค่าไว้ 
13. ปุ่ม Cancel กดปุ่มเพ่ือปิดหน้าต่างตั้งค่าเงื่อนไขโดยไม่บันทึกเงื่อนไข

ที่ตั้งค่าไว้ 

ตารางที่ 7-3 ฟิลด์สำหรับตั้งค่าเงื่อนไขของ Measure 
 

 โดยหัวข้อการตั้งค่า Filter มีอยู่ 2 แบบด้วยกัน ซึ่งแต่ละแบบมีวิธีตั้งค่า ดังนี้ 
7.3.5.1 การตั้งค่า Filter แบบ Greater/Less Than, Equal To, etc… 
 เป็นการตั้งค่าเงื่อนไขให้แสดงเฉพาะข้อมูลของ Dimension ตาม Measure ที่เลือก  
โดยเงื่อนไขจะเกี่ยวกับค่าตัวเลขของ Measure นั้น โดยมีค่ามากกว่า น้อยกว่า เท่ากับ ไม่เท่ากับ 
หรือระหว่างค่าตัวเลขที่ตั้งไว้ มีวิธีตั้งค่าดังนี้ 

- เลือก Dimension ที่ต้องการให้เงื่อนไขของ Measure มีผลด้วย ถ้าในรายงานมี 
Dimension แค่ตัวเดียวจะแสดงชื่อ Dimension นั้นเลย 

 
รูปที่ 7-170 วิธีเลือก Dimension ที่ต้องการให้เงื่อนไขมีผลด้วย 
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- เลือก Greater/Less Than, Equal To, etc. แล้วหน้าต่างตั้งค่าเพ่ิมเติมจะแสดง
เพ่ิมขึ้นมา  

 
รูปที่ 7-171 การเลือกตั้งค่าเงื่อนไขแบบ Greater/Less Than, Equal To, etc. 

 
- เลือกเงื่อนไขท่ีต้องการ โดยจะแสดง Measure ที่เลือกเพ่ิม Filter ไว้ด้านหน้า  

โดยมีเงื่อนไขให้เลือก ดังนี้ 

• Greater Than แสดงเฉพาะข้อมูลแถวที่มีค่ามากกว่าค่าตัวเลขของเงื่อนไข 

• Less Than แสดงเฉพาะข้อมูลแถวที่มีค่าน้อยกว่าค่าตัวเลขของเงื่อนไข 

• Greater Than or Equals แสดงเฉพาะข้อมูลแถวที่มีค่ามากกว่าและเท่ากับ
ค่าตัวเลขของเงื่อนไข 

• Less Than or Equals แสดงเฉพาะข้อมูลแถวที่มีค่าน้อยกว่าและเท่ากับค่า
ตัวเลขของเงื่อนไข 

• Equals แสดงเฉพาะข้อมูลแถวที่มีค่าเท่ากับค่าตัวเลขของเงื่อนไข 

• Not Equal To ไม่แสดงข้อมูลแถวที่มีค่าเท่ากับค่าตัวเลขของเงื่อนไข 

• Between แสดงเฉพาะข้อมูลแถวที่มีค่าระหว่างค่าตัวเลขของเงื่อนไข  
โดยเมื่อเลือกเง่ือนไขนี้จะปรากฏช่องกรอกค่าตัวเลขให้ 2 ช่อง ให้กรอกค่าท่ี
น้อยสุดในช่องบน และกรอกค่าที่มากสุดในช่องล่าง 

• Is Not Empty ไม่แสดงข้อมูลแถวที่มีค่าตัวเลขเป็น 0 
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รูปที่ 7-172 เงื่อนไขแบบต่าง ๆ ที่สามารถเลือกได้ 

 
เมื่อเลือกเง่ือนไขแล้ว ใส่ค่าตัวเลขของเงื่อนไขที่ต้องการลงในกล่องใส่ค่าตัวเลข ซ่ึง
ค่าตัวเลขที่ใสจ่ะต้องเป็นค่าตัวเลขในหน่วยบาทแม้ว่าค่าตัวเลขของ Measure ที่
เลือกทำการ Filter นั้นอยูใ่นหน่วยล้านบาทก็ตาม 

 
รูปที่ 7-173 ช่องสำหรับกรอกค่าตัวเลขที่ต้องการ 
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- สามารถเพ่ิมเงื่อนไขได้โดยการคลิกปุ่ม Add Condition  

 
รูปที่ 7-174 วิธีเพ่ิมเงื่อนไข 

 
- และสามารถลบการตั้งค่าเงื่อนไขได้ด้วยการคลิกปุ่มถังขยะ แต่ไม่สามารถลบ

เงื่อนไขได้หากในหน้าต่างมีเง่ือนไขเหลืออยู่เพียงเงื่อนไขเดียว 

 
รูปที่ 7-175 วิธีลบเงื่อนไข 
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- เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม OK ที่อยู่ด้านล่าง 

 
รูปที่ 7-176 การตกลงใช้งานเงื่อนไขที่ตั้งค่าไว้ 

 
- รายงานจะแสดงผลข้อมูลตามเงื่อนไขท่ีตั้งค่าไว้ ดังรูปที่ 7-177 

 
รูปที่ 7-177 การแสดงผลของรายงานที่ถูกตั้งเงื่อนไขไว้ 
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- ในส่วนของ Filter จะแสดงเงื่อนไขท่ีตั้งค่าไว้ในรูปแบบ ‘(ชื่อ Measure ที่ทำการ
สร้างเงื่อนไข) is (เงื่อนไขที่ตั้งไว้) (จำนวน) for each (Dimension ที่เลือกให้ Filter 
มีผลด้วย)’ 

 
รูปที่ 7-178 รูปแบบการแสดงผลเงื่อนไขที่เพ่ิมขึ้นมาในส่วนของ Filter 

 
 โดย Filter แบบ Greater/Less Than, Equal To, etc… นี้สามารถตั้งค่าเงื่อนไขได้แค่ 
Dimension เดียวเท่านั้น ในส่วนของ Dimension ที่เป็นรหัสกับตัวอักษรจะแสดงผลแบบ
เดียวกันเนื่องจากถือเป็น Dimension เดียวกัน 

 
7.3.5.2 การตั้งค่า Filter แบบ Top 10, etc... 
 เป็นการตั้งค่าเงื่อนไขให้แสดงเฉพาะข้อมูลของ Dimension ตามลำดับของ ค่า Measure 
ที่เลือก สามารถเลือกให้เรียงลำดับจากมากไปน้อยหรือน้อยไปมากได้ และสามารถเลือกแสดง
ลำดับตามจำนวนที่ต้องการ โดยมีวิธีตั้งค่าดังนี้ 

- เลือก Dimension ที่ต้องการให้เงื่อนไขของ Measure มีผลด้วย ถ้าในรายงานมี 
Dimension แค่ตัวเดียวจะแสดงชื่อ Dimension นั้นเลย 

 
รูปที่ 7-179 วิธีเลือก Dimension ที่ต้องการให้เงื่อนไขมีผลด้วย 
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- เลือก Top 10, etc. แล้วหน้าต่างตั้งค่าเพ่ิมเติมจะแสดงขึ้น  

 
รูปที่ 7-180 การเลือกตั้งค่าเงื่อนไขแบบ Top 10, etc. 

 
- เลือกวิธีจัดลำดับค่าตัวเลข โดยมี 2 วิธีให้เลือก คือ 

1) Top จัดลำดับโดยเริ่มจากค่า Measure ของ Dimension ที่เลือกที่มีค่ามาก
ที่สุดเรียงลงไปจนครบจำนวนที่ต้องการแสดง 

2) Bottom จัดลำดับโดยเริ่มจากค่า Measure ของ Dimension ที่เลือกที่มีค่า
น้อยที่สุดเรียงลงไปจนครบจำนวนที่ต้องการแสดง 

 
รูปที่ 7-181 เงื่อนไขวิธีจัดลำดับค่าตัวเลขของ Measure 
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- กรอกจำนวนลำดับที่ต้องการให้แสดงในรายงาน 

 
รูปที่ 7-182 ช่องสำหรับกรอกจำนวนลำดับที่ต้องการให้แสดงบนรายงาน 

 
- เลือก Measure ที่ต้องการเลือกตั้งเงื่อนไขในช่อง by โดย Measure ที่เลือกเพ่ิม 

Filter นั้นจะแสดงเป็นต้นแบบ แต่สามารถเลือก Measure อ่ืน ๆ ที่อยู่ในรายการ
ทั้งหมดได้เช่นกัน 

 
รูปที่ 7-183 ช่อง by สำหรับเลือก Measure ที่ต้องการใช้เงื่อนไขด้วย 
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- เมื่อตั้งค่าเรียบร้อย คลิกปุ่ม OK ที่อยู่ด้านล่าง 

 
รูปที่ 7-184 การตกลงใช้งานเงื่อนไขที่ตั้งค่าไว้ 

 
- รายงานจะแสดงผลข้อมูลจากรายการที่เลือกเท่านั้นตามเงื่อนไขที่ตั้งค่าไว้ ดังรูปที่ 7-185  

 
รูปที่ 7-185 การแสดงผลของรายงานที่ถูกตั้งเงื่อนไขไว้ 
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- ในส่วนของ Filter จะแสดงเงื่อนไขที่ตั้งค่าไว้ในรูปแบบ ‘Top/Bottom (จำนวนลำดับ) 
(Dimension ที่เลือกให้ Filter มีผลด้วย ) by (ชื่อ Measure ที่ทำการสร้างเงื่อนไข)’ 

 
รูปที่ 7-186 รูปแบบการแสดงผลเงื่อนไขที่เพ่ิมขึ้นมาในส่วนของ Filter 

 
 Filter นี้จะไม่สามารถใช้งานได้หากในรายงานมี Dimension ที่เป็นรหัสอยู่ เนื่องจาก
รายงานจะถูกล็อกให้แสดงข้อมูลทั้งหมดเรียงตามลำดับของเลขรหัสเท่านั้น 
 สามารถการตั้งค่า Filter แบบ Greater/Less Than, Equal To, etc… พร้อมกับแบบ 
Top 10, etc… ได้ แต่สามารถตั้งค่าได้ใน Dimension เดียวกันเท่านั้น ไม่สามารถตั้งค่าข้าม Di-
mension ได้ เนื่องจากสามารถเลือก Dimension ได้เพียง Dimension เดียวจากช่องของชื่อ 
Dimension โดยหลังจากตั้งค่าแล้ว แถบ Filter จะแสดงเงื่อนไขทั้งสองแบบ 

 
รูปที่ 7-187 การตั้งค่า Filter ของ Measure พร้อมกันทั้ง 2 แบบ 
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รูปที่ 7-188 การแสดงผลของรายงานหลังจากตั้งเงื่อนไขพร้อมกันทั้ง 2 แบบ 
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7.4 การตั้งค่าแสดงผลในส่วนของรายงาน 
 การแสดง Grand Total 

 Grand Total คือค่าผลรวมของ Measure แต่ละตัวของ Dimension ที่แสดงอยู่ในรายงาน
ทั้งหมดโดยจะแสดงอยู่ตรงแถวบนสุดหรือล่างสุดของรายงานก็ได้ โดยในรายงานนั้นจะตั้งค่าเริ่มต้นไว้ให้
แสดงอยู่ตรงแถวบนสุด 

 
รูปที่ 7-189 การแสดงผล Grand Total ในหน้ารายงาน 
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ผู้ใช้งานสามารถตั้งค่า Grand Total ได้โดย 
1. เข้าสู่หน้าต่างตั้งค่า โดยวิธีดังนี้ 

• ในส่วนของเลย์เอาท์ คลิก Report Options ตรงหัวข้อ Properties  

 
รูปที่ 7-190 การเข้าสู่หน้าต่างตั้งค่าโดยการคลิกที่ Report Options… ในส่วนของเลย์เอาท์ 

 

• ตรงแถบเมนู เลือก More actions & options แล้วเลือก Report Options  

 
รูปที่ 7-191 การเข้าสู่หน้าต่างตั้งค่าโดยการคลิก Report Options… ในแถบเมนู 
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จากนั้นหน้าต่าง Report Options จะปรากฎขึ้น ดังรูปที่ 7-192 

 
รูปที่ 7-192 หน้าต่างตั้งค่า Report Options 
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2. ไปที่หัวข้อ Totals ทางด้านล่างซ้าย สามารถตั้งค่าในส่วนที่เกี่ยวกับ Grand Total ซึ่งมี
ส่วนประกอบของหน้าต่างตั้งค่า ดังนี้ 

 
รูปที่ 7-193 หัวข้อ Total ในหน้าต่างตั้งค่ารายงาน 

 
ลำดับ ชื่อฟิลด์ คำอธิบาย 

1. Grand total for rows เลือกเพ่ือแสดงค่าผลรวม Measure ของ Dimension ในแต่ละ
แถว 

2. Grand total for columns เลือกเพ่ือแสดงค่าผลรวมทั้งหมดของ Measure ของ Dimen-
sion ในแต่ละคอลัมน์ 

3. Totals with filtered values เลือกเพ่ือเพ่ิมช่องแสดงค่าผลรวมทั้งหมดของ Dimension หากมี
การตั้งค่าเงื่อนไขให้แสดงข้อมูล Dimension แค่บางส่วน 

4. Totals on top/left เลือกเพ่ือตั้งค่าให้การแสดง Grand Total อยู่คอลัมน์ซ้ายสุดและ
แถวบนสุดของรายงาน 

ตารางที่ 7-4 ฟิลด์ในหัวข้อ Total ของหน้าต่างตั้งค่ารายงาน 
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โดยมีวิธีตั้งค่าเพ่ือแสดงเกี่ยวกับ Grand Total ได้ทั้งหมด 4 ส่วน ดังนี ้
7.4.1.1 การแสดง Grand Total ของแต่ละแถว 
 ในหัวข้อ Totals เลือก Grand total for rows คลิกปุ่ม OK เพ่ือแสดงผลในรายงานทันที 

 
รูปที่ 7-194 การตั้งค่าเพ่ือแสดง Grand Total ของแต่ละแถว 

 
 ในรายงานจะแสดงผลรวมของแต่ละ Measure ในแถวของ Dimension นั้น โดยจะมี
ผลต่อเมื่อมี Dimension อยู่ในหัวข้อ Columns ด้วยเท่านั้น ซึ่งจะแสดงอยู่ในคอลัมน์ที่เพ่ิม
ขึ้นมาด้านซ้ายสุดของรายงาน 
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รูปที่ 7-195 รูปแบบการแสดงผล Grand Total ของแต่ละแถวในรายงาน 

 
7.4.1.2 การแสดง Grand Total ของแต่ละคอลัมน์ 
 ในหัวข้อ Totals เลือก Grand total for columns คลิกปุ่ม OK เพ่ือแสดงผลใน
รายงานทันที  

 
รูปที่ 7-196 การตั้งค่าเพ่ือแสดง Grand Total ของแต่ละคอลัมน์ 
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 ในรายงานจะแสดงค่าผลรวมทั้งหมดของแต่ละ Measure โดยรวมทุก Dimension ซ่ึง
จะแสดงอยู่ในแถวที่เพ่ิมข้ึนมาด้านบนสุดของรายงานและแสดงทุกครั้งที่เปิดรายงานต้นแบบใหม่ 

 
รูปที่ 7-197 รูปแบบการแสดงผล Grand Total ของแต่ละคอลัมน์ในรายงาน 

 
7.4.1.3 การแสดง Grand Total ของข้อมูลทั้งหมดใน Dimension แม้มีการตั้งเงื่อนไขอยู่ 
 โดยปกติแล้ว ถ้ามีการตั้งเงื่อนไขกับ Dimension ในรายงาน ค่าผลรวมทั้งหมดจะแสดง
เฉพาะข้อมูลที่ถูกกรองตามเงื่อนไขแล้วเท่านั้น  

 
รูปที่ 7-198 รายงานที่มีการตั้งเงื่อนไข Dimension ไว้ 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 

 

 

 หน้า 7-113  
 

 หากต้องการให้แสดงค่าผลรวมของข้อมูลทั้งหมดใน Dimension แบบไม่มีเงื่อนไข 
สามารถทำได้ในหัวข้อ Totals โดยเลือก Totals with filtered values และต้องเลือก Grand 
total for columns เสมอ แล้วคลิกปุ่ม OK  

 
รูปที่ 7-199 การตั้งค่าเพ่ือแสดง Grand Total ของข้อมูลทั้งหมดของ Dimension ที่ตั้งเงื่อนไขไว้ 

 
 ในรายงานจะมีแถวของ Grand Total ข้อมูลทั้งหมดเพ่ิมเข้ามาด้านล่างแถว Grand 
Total ของข้อมูลที่ถูกกรองตามเงื่อนไขแล้วอีกที ซึ่งจะแสดงในรูปแบบ ‘Grand Total for All 
(ชื่อ Dimension ที่ถูกตั้งเงื่อนไขไว้)’ 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 

 

 

 หน้า 7-114  
 

 
รูปที่ 7-200 รูปแบบการแสดงผล Grand Total ของข้อมูลทั้งหมดของ Dimension ที่มีการตั้งเงื่อนไขไว้ในรายงาน 

 
7.4.1.4 การเลือกตำแหน่งแถวหรือคอลัมน์ที่แสดง Grand Total 
 โดยปกติแล้ว ถ้าเลือกให้แสดง Grand Total นั้นคอลัมน์และแถวของ Grand Total  
จะแสดงอยู่ด้านซ้ายสุดและอยู่แถวบนสุดของรายงานเสมอ เนื่องจากในหัวข้อ Totals ได้เลือก 
Totals on top/left เอาไว้เป็นค่าเริ่มต้นของรายงานอยู่แล้ว  

 
รูปที่ 7-201 รูปแบบการแสดงผลเริ่มต้นของ Grand Total 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 

 

 

 หน้า 7-115  
 

 หากคลิกไม่เลือกใช้งานตรงส่วนนี้ คอลัมน์และแถวของ Grand Total จะแสดงอยู่
ด้านขวาสุดและอยู่แถวล่างสุดของรายงานแทน 

 
รูปที่ 7-202 การตั้งค่าตำแหน่งในการแสดง Grand Total 

 

 
รูปที่ 7-203 รูปแบบการแสดงผล Grand Total ในตำแหน่งด้านขวาสุดและแถวล่างสุดของรายงาน 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 

 

 

 หน้า 7-116  
 

 การแสดง Subtotal 
7.4.2.1 การแสดง Subtotal ของ Dimension 
 Subtotal ของ Dimension คือค่าผลรวมของ Measure แต่ละตัวของ Dimension 
ย่อยท่ีแสดงอยู่ในรายงานทั้งหมด จะแสดงผลต่อเมื่อในรายงานมี Dimension ตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป 
และแสดงเฉพาะค่าผลรวมของ Dimension ที่มี Dimension ย่อยต่อทางด้านขวาเท่านั้น  

 
รูปที่ 7-204 การแสดง Subtotal ในรายงาน 

 
 โดยสามารถเลือกให้แสดง Subtotal ของ Dimension ได้ ดังนี้ 

1. ในส่วนของเลย์เอาท์ คลิกที่รูปลูกศรลงสีฟ้าด้านหลัง Dimension ที่ต้องการให้
แสดง Subtotal แล้วเลือก Show Subtotals 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 

 

 

 หน้า 7-117  
 

 
รูปที่ 7-205 การตั้งค่าให้แสดง Subtotal โดยการเลือก Show Subtotals ในส่วนของเลย์เอาท์ 

 
2. ในส่วนของรายงาน คลิกขวาทีห่ัวคอลัมน์ของ Dimension ทีต่้องการให้แสดง Subtotal 

แล้วเลือก Show Subtotals 

 
รูปที่ 7-206 การตั้งค่าให้แสดง Subtotal โดยการเลือก Show Subtotals ในส่วนของรายงาน 

 
  

  



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 

 

 

 หน้า 7-118  
 

จากนั้น Subtotal จะปรากฎขึ้น ดังรูปที่ 7-207 

 
รูปที่ 7-207 ผลลัพธ์หลังจากตั้งค่าให้แสดง Subtotal ในรายงาน 

 
 ตำแหน่งของแถวแสดงค่า Subtotal จะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าในส่วนของ Report Options 
หัวข้อ Totals ตรง Totals on top/left ถ้าเลือก แถวแสดงค่า Subtotal จะอยู่ด้านบนสุดแทน 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 

 

 

 หน้า 7-119  
 

 
รูปที่ 7-208 การตั้งค่าตำแหน่งแสดงผล Subtotal 

 

 
รูปที่ 7-209 รูปแบบการแสดงผล Subtotal ในตำแหน่งด้านบนสุดของรายงาน 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 

 

 

 หน้า 7-120  
 

7.4.2.2 การแสดง Subtotal ของ Measure 
 Subtotal ของ Measure นั้นจะนำค่า Measure แต่ละตัวของ Dimension ย่อยมา
แสดงผลในรูปแบบที่เลือกไว้ เช่น ค่ารวม ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด โดยต้องตั้งค่าให้แสดง 
Subtotal ของ Dimension ก่อนเสมอ  
 
 สามารถตั้งค่า Subtotal ของ Measure ได้ ดังนี้ 

1. เข้าสู่หน้าต่างตั้งค่า โดยวิธีดังนี้ 

• ในส่วนของเลย์เอาท์ คลิกที่รูปลูกศรลงสีฟ้าด้านหลัง Measure ที่ต้องการ 
แล้วเลือก Subtotals (Sums, Averages, etc.)  

 
รูปที่ 7-210 การตั้งค่าให้แสดง Subtotal โดยการเลือก Show Subtotals ในส่วนของเลย์เอาท์ 

 
  



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 

 

 

 หน้า 7-121  
 

• ในส่วนของรายงาน คลิกขวาที่หัวคอลัมน์ของ Measure ที่ต้องการเลือก 
แล้วเลือก Subtotals (Sums, Averages, etc.) 

 
รูปที่ 7-211 การตั้งค่าให้แสดง Subtotal โดยการเลือก Show Subtotals ในส่วนของรายงาน 

 
จากนั้น หน้าตั้งค่า Subtotal ของ Measure จะปรากฎขึ้น ดังรูปที่ 7-212 

 
รูปที่ 7-212 หน้าต่างตั้งค่า Subtotal ของ Measure 

 
2. ในหน้าต่างตั้งค่า Subtotal จะแสดงชื่อของ Measure ที่เลือกในรูปแบบ ‘For (ชื่อ 

Measure ที่เลือก), show these types of totals’ ตามด้วยการแสดงผลที่สามารถ
เลือกได้ทั้งหมด 5 แบบ คือ 

• Sum แสดงค่าผลรวมทั้งหมดของ Measure และในสว่น Measure ที่มีค่าเป็น 
% นั้นจะนำค่าตัวเลขของ % มารวมกันเป็นผลรวมค่าตัวเลข 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 

 

 

 หน้า 7-122  
 

• Aggregate แสดงค่าผลสรุปรวมทั้งหมดของ Measure การแสดงผลคล้าย
กับแบบ Sum แต่ในส่วนของ Measure ที่มีค่าเป็น % นั้นจะแสดงเป็นค่า % 
ของข้อมูลทั้งหมดที่หารเฉลี่ยแล้ว โดยค่านี้จะเท่ากับค่า Grand total ของ
แต่ละคอลัมน์ 

• Average แสดงค่าเฉลี่ยของ Measure นั้น 

• Max แสดงเฉพาะค่าตัวเลขท่ีสูงสุดภายใน Measure นั้น 

• Min แสดงเฉพาะค่าตัวเลขที่ต่ำสุดภายใน Measure นั้น 
โดยสามารถเลือกกี่แบบก็ได้ 
 

3. เมื่อตั้งค่าเรียบร้อย คลิกปุ่ม OK ด้านล่างเพ่ือแสดงผลในรายงานทันที 

 
รูปที่ 7-213 การตั้งค่ารูปแบบของ Subtotal ที่ต้องการให้แสดง 

 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 

 

 

 หน้า 7-123  
 

 
รูปที่ 7-214 การแสดงผล Subtotal ของ Measure ในรายงาน 

 
 โดยสามารถตั้งค่าให้แสดง Subtotal ได้ทีละ Measure เท่านั้น โดย Measure ที่ไม่ได้
ตั้งค่าให้แสดงผล Subtotal ไว้ ค่า Subtotal ของ Measure นั้นจะแสดงผลเป็น 0  

 
รูปที่ 7-215 ความแตกต่างของ Measure ที่ตั้งค่ารูปแบบของ Subtotal ที่ไม่เหมือนกัน 

 
  



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 

 

 

 หน้า 7-124  
 

 ตำแหน่งของแถวแสดงค่า Subtotal จะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าในส่วนของ Report Options 
หัวข้อ Totals ตรง Totals on top/left ถ้าเลือก แถวแสดงค่า Subtotal จะอยู่ด้านบนสุดแทน 

 
รูปที่ 7-216 การตั้งค่าตำแหน่งแสดงผล Subtotal 

 
รูปที่ 7-217 รูปแบบการแสดงผล Subtotal ในตำแหน่งด้านบนสุดของตาราง 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 

 

 

 หน้า 7-125  
 

 การเรียงลำดับ (Sorting) ข้อมูลในส่วนของรายงาน 
7.4.3.1 การเรียงลำดับข้อมูลในส่วนของรายงานของ Dimension 
 การเรียงลำดับข้อมูลของ Dimension จะเรียงตามรหัสของ Dimension นั้นเสมอ  
โดยแบ่งเป็น 2 แบบด้วยกัน ได้แก่ 

 

• Sort A->Z คือ การเรียงจากรหัสตัวแรกจนถึงรหัสตัวสุดท้ายของข้อมูลใน  
Dimension นั้น 

 
รูปที่ 7-218 การเรียงลำดับ Dimension แบบ A-Z 

 
  



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 

 

 

 หน้า 7-126  
 

• Sort Z->A คือ การเรียงจากรหัสตัวสุดท้ายจนถึงรหัสตัวแรกของข้อมูลใน  
Dimension นั้น 

 
รูปที่ 7-219 การเรียงลำดับ Dimension แบบ Z-A 

 
  



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 

 

 

 หน้า 7-127  
 

 สามารถตั้งค่าได้ ดังนี้ 

• ในส่วนของรายงาน คลิกขวาที่หัวคอลัมน์ของ Dimension ที่ต้องการ แล้วเลือก 
Sort A->Z หรือ Sort Z->A 

 
รูปที่ 7-220 การตั้งค่าวิธีเรียงลำดับ Dimension ที่ส่วนของรายงาน 

 

• ในส่วนของเลย์เอาท์ คลิกที่รูปลูกศรลงสีฟ้าด้านหลัง Dimension ที่ต้องการ 
แล้วเลือก Sort A->Z หรือ Sort Z->A 

 
รูปที่ 7-221 การตั้งค่าวิธีเรียงลำดับ Dimension ที่ส่วนของเลย์เอาท์ 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 

 

 

 หน้า 7-128  
 

7.4.3.2 การเรียงลำดับข้อมูลในส่วนของรายงานของ Measure 
 การเรียงลำดับข้อมูลของ Measure จะเรียงตามค่าตัวเลขของข้อมูลของ Measure นั้นเสมอ 
โดยแบ่งเป็น 2 แบบด้วยกัน ได้แก่ 

• Sort Values Low -> High คือ การเรียงค่าตัวเลขของข้อมูลจากน้อยไปมาก 

 
รูปที่ 7-222 การเรียงลำดับ Measure แบบ Sort Values Low -> High 

 

• Sort Values High -> Low คือ การเรียงค่าตัวเลขของข้อมูลจากมากไปน้อย 

 
รูปที ่7-223 การเรียงลำดับ Measure แบบ Sort Values High -> Low 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 

 

 

 หน้า 7-129  
 

 สามารถตั้งค่าได้ ดังนี้ 

• ในส่วนของรายงาน คลิกขวาที่หัวคอลัมน์ของ Measure ที่ต้องการ แล้วเลือก 
Sort Values Low -> High หรือ Sort Values Hight -> Low 

 
รูปที่ 7-224 การตั้งค่าวิธีเรียงลำดับ Measure ที่ส่วนของรายงาน 

  



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 

 

 

 หน้า 7-130  
 

• ในส่วนของเลย์เอาท์ คลิกที่รูปลูกศรลงสีฟ้าด้านหลัง Measure ที่ต้องการ แล้ว
เลือก Sort Values Low -> High หรือ Sort Values Hight -> Low 

 
รูปที่ 7-225 การตั้งค่าวิธีเรียงลำดับ Measure ที่ส่วนของเลย์เอาท์ 

 
 ซึ่งการตั้งค่าการเรียงลำดับข้อมูลของ Measure นั้นจะไม่มีผล หากในรายงานมี  
Dimension แบบรหัสอยู่ 

 
  



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 

 

 

 หน้า 7-131  
 

 การตั้งค่าทศนิยม ของ Measure 
 รูปแบบการแสดงผลข้อมูลตามต้นแบบนั้นจะแสดงค่าตัวเลขของ Measure ในรูปแบบทศนิยม  
2 ตำแหน่ง หากผู้ใช้งานต้องการตั้งค่าจำนวนตำแหน่งทศนิยมของ Measure นั้น สามารถทำได้โดย 

1. เข้าสู่หน้าต่างตั้งค่า โดยวิธีดังนี้ 

• ในส่วนของเลย์เอาท์ คลิกที่รูปลูกศรลงสีฟ้าด้านหลัง Measure ที่ต้องการ แล้ว
เลือก Column Name and Format... 

 
รูปที่ 7-226 การเข้าสู่หน้าต่างตั้งค่าโดยการคลิกที่ Column Name and Format… ในส่วนของเลย์เอาท์ 

 
  



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 

 

 

 หน้า 7-132  
 

• ในส่วนของรายงาน คลิกขวาที่หัวคอลัมน์ของ Measure ที่ต้องการ แล้วเลือก  
Column Name and Format... 

 
รูปที่ 7-227 การเข้าสู่หน้าต่างตั้งค่าโดยการคลิกที่ Column Name and Format… ในส่วนของรายงาน 

 
จากนั้น หน้าต่างตั้งค่าจะปรากฎขึ้น ดังรูปที่ 7-228 

 
รูปที่ 7-228 หน้าต่างตั้งค่า Edit Column 

 
  



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 

 

 

 หน้า 7-133  
 

2. ในช่อง Format เลือก General Number จะปรากฏช่อง Decimal Places ขึ้นสำหรับ
เลือกจำนวนตำแหน่งทศนิยมที่ต้องการ 

 
รูปที่ 7-229 การเลือกหัวข้อ Format ให้เป็น General Number 

 

 
รูปที่ 7-230 วิธีเลือกจำนวนตำแหน่งของทศนิยมตามทีต้่องการในช่อง Decimal Places 

 
  



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 

 

 

 หน้า 7-134  
 

3. เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม OK Measure นั้นจะแสดงค่าทศนิยมตามที่ตั้งค่าไว้ 

 
รูปที่ 7-231 การตั้งค่าจำนวนตำแหน่งของทศนิยม 

 

 
รูปที่ 7-232 รูปแบบการแสดงผลหลังจากตั้งค่าจำนวนทศนิยม 

 
 
 
 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 

 

 

 หน้า 7-135  
 

 การปรับหน่วยที่แสดงใน Measure 
                     รูปแบบการแสดงผลข้อมูลตามต้นแบบนั้นจะแสดงค่าตัวเลขของ Measure ในหน่วยล้านบาท 
หากผู้ใช้งานต้องการเปลี่ยนเป็นหน่วยอื่น สามารถทำได้โดย 

1. เข้าสู่หน้าต่างตั้งค่า โดยวิธีดังนี้ 

• ในส่วนของเลย์เอาท์ คลิกที่รูปลูกศรลงสีฟ้าด้านหลัง Measure ที่ต้องการ 
แล้วเลือก Column Name and Format... 

 
รูปท่ี 7-233 การเข้าสู่หน้าต่างต้ังค่าโดยการคลิกท่ี Column Name and Format… ในส่วนของเลย์เอาท์ 

  



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 

 

 

 หน้า 7-136  
 

• ในส่วนของรายงาน คลิกขวาที่หัวคอลัมน์ของ Measure ที่ต้องการ แล้วเลือก  
Column Name and Format... 

 
รูปที่ 7-234 การเข้าสู่หน้าต่างต้ังค่าโดยการคลิกท่ี Column Name and Format… ในส่วนของรายงาน 

 
จากนั้นหน้าต่างตั้งค่าจะปรากฏขึ้น ดังรูปที่ 7-235 

 
รูปท่ี 7-235 หน้าต่างต้ังค่า Column Name and Format… 

  



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 

 

 

 หน้า 7-137  
 

2. ในหน้าต่างจะปรากฏช่อง Units ขึ้นสำหรับเปลี่ยนหน่วยทีต่้องการ  

 
รูปท่ี 7-236 วิธีเลือกหน่วยต้องการในช่อง Unit 

 
3. เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม OK Measure นั้นจะแสดงหน่วยตามที่ตั้งค่าไว้ 

 
รูปที่ 7-237 การตั้งค่าหน่วยของ Measure 

 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 

 

 

 หน้า 7-138  
 

 
รูปที่ 7-238 รูปแบบการแสดงผลหลังจากทำการตั้งค่าหน่วย 

 
  



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 

 

 

 หน้า 7-139  
 

 การ Freeze ส่วนหวั ของ Column และ ส่วนของ Dimension 
ในส่วนของรายงานนั้น คอลัมน์ของ Dimension และหัวคอลัมน์ทั้งหมดจะ Freeze หรือยึดอยู่กับหน้า
รายงานไว้ แม้จะเลื่อนหน้าจอไปทางใด ทั้ง 2 ส่วนนี้จะไม่เลื่อนไปตามหน้าจอไปด้วย ซึ่งผู้ใช้งานสามารถ
ตั้งค่าให้ทั้ง 2 ส่วนนั้น Freeze หรือเลื่อนตามหน้าจอได้ ดังนี้ 

1. เข้าสู่หน้าต่างตั้งค่า โดยวิธีดังนี้ 

• ในส่วนของเลย์เอาท์ คลิก Report Options ตรงหัวข้อ Properties  
 

 

รูปที่ 7-239 การเข้าสู่หน้าต่างตั้งค่าโดยการคลิกที่ Report Options… ในส่วนของเลย์เอาท์ 
 

• ตรงแถบเมนู เลือก More actions & options แล้วเลือก Report Options 

 
รูปที่ 7-240 การเข้าสู่หน้าต่างตั้งค่าโดยการคลิก Report Options… ในแถบเมนู 

 
  



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 

 

 

 หน้า 7-140  
 

จากนั้นหน้าต่าง Report Options จะปรากฎขึ้น ดังรูปที่ 7-241 

 
รูปที่ 7-241 หน้าต่างตั้งค่า Report Options 

  



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 

 

 

 หน้า 7-141  
 

2. ไปที่หัวข้อ Freeze ทางด้านล่างขวา สามารถตั้งค่าการ Freeze ซึ่งมีส่วนประกอบของ
หน้าต่างตั้งค่า ดังนี้ 

 
รูปที่ 7-242 หัวข้อ Freeze ในหน้าต่างตั้งค่ารายงาน 

 
ลำดับ ชื่อฟิลด์ คำอธิบาย 

1. Column Headers เลือกเพ่ือยึดหัวของคอลัมน์ทั้งหมด 
2. Row Labels เลือกเพ่ือยึดคอลัมน์ของ Dimension ทั้งหมด 

ตารางที่ 7-5 ฟิลด์ในหัวข้อ Freeze ของหน้าต่างตั้งค่ารายงาน 
 

  
  



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 

 

 

 หน้า 7-142  
 

 โดยมีวิธีตั้งค่าการ Freeze ได้ทั้งหมด 2 ส่วน ดังนี้ 
1. ในหัวข้อ Freeze เลือก Column Headers คลิกปุ่ม OK เพ่ือยึดส่วนหัวของคอลัมน์ไว้ด้าน

บนสุดเสมอแม้จะเลื่อนรายงานขึ้นหรือลง  

 
รูปที่ 7-243 การตั้งค่าเพ่ือยึดส่วนหัวของคอลัมน์ไว้ด้านบนสุด 

 

 
รูปที่ 7-244 ผลลัพธ์หลังจากตั้งค่าให้ส่วนหัวของคอลัมน์ถูกยึดไว้ที่ด้านบนสุดของรายงาน 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 

 

 

 หน้า 7-143  
 

หากไม่เลือก ส่วนหัวของคอลัมน์ทั้งหมดจะเลื่อนไปตามการเลื่อนรายงาน 

 
รูปที่ 7-245 ส่วนหัวของคอลัมน์ที่เลื่อนไปพร้อมกับรายงาน 

 
2. ในหัวข้อ Freeze เลือก Row Labels คลิกปุ่ม OK เพ่ือยึดคอลัมน์ของ Dimension ทั้งหมด

ไว้ด้านซ้ายสุดเสมอแม้จะเลื่อนรายงานไปทางซ้ายหรือขวาก็ตาม  

 
รูปที่ 7-246 การตั้งค่าเพ่ือยึดคอลัมน์ของ Dimension ทั้งหมดไว้ทางซ้ายสุด 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 

 

 

 หน้า 7-144  
 

 
รูปที่ 7-247 ผลลัพธ์หลังจากตั้งค่าให้คอลัมน์ของ Dimension ถูกยึดไว้ที่ด้านซ้ายสุดของรายงาน 

 
หากไม่เลือก คอลัมน์ของ Dimension จะเลื่อนไปตามการเลื่อนรายงาน 

 
รูปที่ 7-248 คอลัมน์ของ Dimension ที่เลื่อนไปพร้อมกับรายงาน 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 

 

 

 หน้า 7-145  
 

 การย่อหรือขยายขนาดคอลัมน์ของ Dimension และ Measure 
 ผู้ใช้งานสามารถย่อหรือขยายขนาดคอลัมน์ของ Dimension หรือ Measure ในส่วนของรายงาน
ได้อย่างอิสระ ดังนี้ 

1. เลื่อนเมาส์ไปขอบด้านขวาของคอลัมน์ที่ต้องการจนรูป cursor ของเมาส์เปลี่ยนจากรูปลูกศร
เป็นรูปลูกศรซ้ายขวาที่มีเส้นคั่นกลาง 

 
รูปที่ 7-249 Cursor เมาส์ที่เปลี่ยนเป็นรูปลูกศรซ้ายขวา 

 
2. คลิกเมาส์ค้างไว้แล้วลากไปทางซ้ายหรือขวา โดยการลากไปซ้ายเป็นการย่อขนาดคอลัมน์ให้

แคบลง ส่วนการลากไปทางขวาเป็นการขยายขนาดคอลัมน์ให้กว้างขึ้น 

 
รูปที่ 7-250 การคลิกค้างแล้วลากเพ่ือย่อขยายขนาดคอลัมน์ 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 

 

 

 หน้า 7-146  
 

3. เมื่อได้ขนาดคอลัมน์ที่ต้องการแล้วให้ปล่อยคลิกออก ขนาดคอลัมน์จะเปลี่ยนไปตามตำแหน่ง
ที่ผู้ใช้งานลากเมาส์ไว้ 

 
รูปที่ 7-251 คอลัมน์ที่มีการปรับเปลี่ยนขนาดเรียบร้อย 

 
4. สามารถเปลี่ยนขนาดคอลัมน์ทั้งหมดกลับเป็นขนาดต้นแบบได้โดยไปที่แถบเมนู คลิกที่

เครื่องมือ More actions & options แล้วเลือก Reset Column Size 

 
รูปที่ 7-252 การตั้งค่าเพ่ือเปลี่ยนขนาดคอลัมน์กลับเป็นขนาดต้นแบบ 

 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 

 

 

 หน้า 7-147  
 

 
รูปที่ 7-253 ขนาดคอลัมน์ที่เปลี่ยนกลับมาเป็นขนาดต้นแบบ 

 
  



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 

 

 

 หน้า 7-148  
 

 การเน้นค่าของ Measure ด้วย Conditional Formatting 
 ผู้ใช้งานสามารถเน้นค่าของ Measure เพ่ือแสดงความแตกต่างของค่าตัวเลขในแต่ละ Measure 
ได้ชัดเจนขึ้น สามารถทำได้หลายรูปแบบด้วยกัน โดยมีวิธีตั้งค่าดังนี้ 

1. ในส่วนของเลย์เอาท์ คลิกที่รูปลูกศรลงสีฟ้าด้านหลัง Measure ที่ต้องการ แล้วเลือก  
Conditional Formatting จากนั้นเลือกรูปแบบการเน้นค่า Measure ที่ต้องการ 

 
รูปที่ 7-254 วิธีตั้งค่าการเน้นค่า Measure โดยการเลือกรูปแบบในส่วนของเลย์เอาท์ 

 
  



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 

 

 

 หน้า 7-149  
 

2. ในส่วนของรายงาน คลิกขวาที่หัวคอลัมน์ของ Measure ที่ต้องการ แล้วเลือก Conditional 
Formatting จากนั้นเลือกรูปแบบการเน้นค่า Measure ที่ต้องการ 

 
รูปที่ 7-255 วิธีตั้งค่าการเน้นค่า Measure โดยการเลือกรูปแบบในส่วนของรายงาน 

 
  

  



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 

 

 

 หน้า 7-150  
 

 โดยสามารถตั้งค่าได้ทีละ Measure เท่านั้น และรูปแบบของการเน้นค่า มีดังนี้ 
7.4.8.1 การเน้นค่าของ Measure ด้วย Color Scale 
 เป็นการแสดงสีในแต่ละช่องของค่าตัวเลขใน Measure โดยสีที่แสดงนั้นจะขึ้นอยู่กับค่า
ตัวเลขโดยเริ่มจากค่าที่มากที่สุดไปยังค่าที่น้อยที่สุดตามชุดสีที่เลือก โดยมีชุดสี 4 ด้วยกัน ได้แก่ 

• Green-Yellow-Red (เขียว-เหลือง-แดง) 

 
รูปที่ 7-256 การเน้นค่าของ Measure ในรูปแบบ Color Scale ด้วยชุดสี Green-Yellow-Red 

 
  



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 

 

 

 หน้า 7-151  
 

• Red-Yellow-Green (แดง-เหลือง-เขียว) 

 
รูปที่ 7-257 การเน้นค่าของ Measure ในรูปแบบ Color Scale ด้วยชุดสี Red-Yellow-Green 

 
  



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 

 

 

 หน้า 7-152  
 

• Blue-Yellow-Red (น้ำเงิน-เหลือง-แดง) 

 
รูปที่ 7-258 การเน้นค่าของ Measure ในรูปแบบ Color Scale ด้วยชุดสี Blue-Yellow-Red 

 
  



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 

 

 

 หน้า 7-153  
 

• Red-Yellow-Blue (แดง-เหลือง-น้ำเงิน) 

 
รูปที่ 7-259 การเน้นค่าของ Measure ในรูปแบบ Color Scale ด้วยชุดสี Red-Yellow-Blue 
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7.4.8.2 การเน้นค่าของ Measure ด้วย Data Bar 
 เป็นการแสดงแถบสีใน Measure โดยตั้งค่าจาก Row ที่มีค่าตัวเลขมากที่สุดใน Measure 
นับเป็น 100% ซึ่งจะแสดงแถบสีเต็มทั้งช่อง ส่วน Row อ่ืนนั้นระบบจะเทียบค่าตัวเลขกับ Row 
ที่มีค่าตัวเลขมากที่สุดแล้วคำนวณเป็น % และแสดงแถบสีในช่องตาม % ที่คำนวณออกมาได้ 
โดยสามารถเลือกเปลี่ยนได้ 3 สี คือ  

• Red (แดง)  

 
รูปที่ 7-260 การเน้นค่าของ Measure ในรูปแบบ Data Bar สีแดง 
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 หน้า 7-155  
 

• Green (เขียว)  

 
รูปที่ 7-261 การเน้นค่าของ Measure ในรูปแบบ Data Bar สีเขียว 
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• Blue (น้ำเงิน) 

 
รูปที่ 7-262 การเน้นค่าของ Measure ในรูปแบบ Data Bar สีน้ำเงิน 
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 หน้า 7-157  
 

7.4.8.3 การเน้นค่าของ Measure ด้วย TrendArrow 
 เป็นการแสดงลูกศรต่อท้ายค่าตัวเลขใน Measure หากเป็นค่าบวกจะแสดงด้วยลูกศรขึ้น 
หากเป็นค่าลบจะแสดงด้วยลูกศรลง โดยสามารถเปลี่ยนได้ 2 แบบ คือ 

• Green-Red (ลูกศรขึ้นสีเขียว-ลูกศรลงสีแดง) 

 
รูปที่ 7-263 การเน้นค่าของ Measure ในรูปแบบ TrendArrow ด้วยชุด Green-Red 
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• Red-Green (ลูกศรขึ้นสีแดง-ลูกศรลงสีเขียว) 

 
รูปที่ 7-264 การเน้นค่าของ Measure ในรูปแบบ TrendArrow ด้วยชุด Red-Green 
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7.5 การ Export ข้อมูล (PDF Excel, CSV) 
 เมื่อผู้ใช้งานปรับเปลี่ยนข้อมูลในรายงานให้แสดงผลตามที่ต้องการแล้ว ผู้ใช้งานสามารถ Export เพ่ือนำ
รายงานออกไปใช้ภายนอกเว็บไซต์ได้ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งหมด 3 รูปแบบ ดังนี้ 

 การ Export ข้อมูลเป็นไฟล์ PDF 
 ไฟล์รูปแบบ PDF เป็นไฟล์ที่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ โดยชื่อไฟล์จะเป็นชื่อรายงานที่ผู้ใช้งานตั้งไว้ 

 
รูปที่ 7-265 ชื่อไฟล์ 

 
 ส่วนข้อมูลในไฟล์ PDF ที่ Export ไปนั้นจะแบ่งข้อมูลตามขนาดกระดาษที่ผู้ใช้งานเลือก และมี
หัวคอลัมน์ระบุเมื่อขึ้นหน้าใหม่ทุกครั้ง 

 
รูปที่ 7-266 การแสดงผลตามขนาดกระดาษตามที่ตั้งค่าไว้และหัวคอลัมน์ที่ระบุเมื่อขึ้นหน้าใหม่ทุกครั้ง 
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 ส่วนท้ายของไฟล์จะมีรายละเอียดของรายงานตั้งแต่วันที่ Export ไฟล์ ผู้ Export ไฟล์ Filter 
ที่ตั้งค่าไว้ในรายงาน และ Dimension กับ Measure ที่ใชใ้นรายงาน 

 
รูปที่ 7-267 รายละเอียดของรายงานในส่วนท้ายของไฟล์ 

 
 
 วิธี Export ข้อมูลในรูปแบบ PDF ทำได้โดย 

1. ไปที่แถบเมนู เลือก More actions & options แล้วเลือก Export แล้วเลือก To PDF...  

 
รูปที่ 7-268 วิธีเปิดหน้าต่างตั้งค่าโดยการเลือก Export แล้วเลือก To PDF… ในแถบเมนู 
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2. จะปรากฏหน้าต่าง Export to PDF ขึ้น ซึ่งมีส่วนประกอบของหน้าต่างตั้งค่า ดังนี้ 

 
รูปที่ 7-269 ส่วนประกอบของหน้าต่างตั้งค่าไฟล์เพ่ือ Export เป็นไฟล์ PDF 
 

ลำดับ ชื่อฟิลด์ คำอธิบาย 
1. Page Format เลือกค่าขนาดกระดาษในไฟล์ 
2. Orientation เลือกค่าแนวกระดาษ คือ Portrait (แนวตั้ง) และ Landscape (แนวนอน) 
3. ปุ่ม Done บันทึกการตั้งค่าไฟล์เท่านั้นและกลับไปสู่หน้ารายงาน 
4. ปุ่ม Export ดาวน์โหลดไฟล์เข้าสู่คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานในรูปแบบไฟล์ PDF 
5. ปุ่ม Cancel ยกเลิกท้ังการตั้งค่าและ Export ไฟล์ แล้วกลับไปสู่หน้ารายงาน 

ตารางที่ 7-6 ฟิลด์สำหรับตั้งค่าไฟล์เพ่ือ Export เป็นไฟล์ PDF 
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3. เมื่อตั้งค่าตามที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม Export ด้านล่าง  

 
รูปที่ 7-270 การตั้งค่าเพ่ือ Export ไฟล์เป็นไฟล์ PDF 

 
จะปรากฎหน้าต่างให้เลือกระหว่าง open, save และ cancel หรือแตกต่างกันไปตามแต่ละ
รูปแบบของคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ ให้กด Save เพ่ือบันทึกไฟล์ลงสู่คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ 
 

 ทั้งนี้ การ Export ข้อมูลในรูปแบบ PDF สามารถ Export รายงานในรูปแบบตารางหรือกราฟก็
ได้ โดยตั้งค่าให้รายงานแสดงผลในแบบตารางหรือกราฟตรง View as ก่อนจะ Export 
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รูปที่ 7-271 การตั้งค่าการแสดงผลรายงานในรูปแบบกราฟ 

 

 
รูปที่ 7-272 กราฟที่แสดงผลในไฟล์ PDF 
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 การ Export ข้อมูลเป็นไฟล์ CSV 
 ไฟล์รูปแบบ CSV เป็นไฟล์สำหรับเปิดในโปรแกรม Microsoft Excel และสามารถแก้ไขข้อมูลได้ 
โดยข้อมูลในไฟล์จะมีเพียงข้อมูลในรายงานในรูปแบบตัวอักษรและตัวเลขที่แบ่งเป็นคอลัมน์ตามในรายงาน 
ส่วนชื่อไฟล์ที่ Export ไปจะเป็นชื่อเดียวกับชื่อรายงานที่ผู้ใช้งานตั้งไว้  

 
รูปที่ 7-273 รูปแบบการแสดงผลรายงานในไฟล์ CSV 

 
 วิธี Export ข้อมูลในรูปแบบ CSV ทำได้โดย 

1. ไปที่แถบเมนู เลือก More actions & options แล้วเลือก Export แล้วเลือก To CSV...  

 
รูปที่ 7-274 วิธีเปิดหน้าต่างตั้งค่าโดยการเลือก Export แล้วเลือก To CSV… ในแถบเมนู 
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2. จะปรากฏหน้าต่าง Export to CSV ขึ้น ซ่ึงมีส่วนประกอบของหน้าต่างตั้งค่า ดังนี้  

 
รูปที่ 7-275 ส่วนประกอบของหน้าต่างตั้งค่าไฟล์เพ่ือ Export เป็นไฟล์ CSV 
 

ลำดับ ชื่อฟิลด์ คำอธิบาย 
1. Include Subtotals เลือกเพ่ือให้ข้อมูลในไฟล์รวม Subtotals ที่แสดงอยู่ด้วย 
2. Keep Measure Formatting เลือกแสดงรูปแบบค่าตัวเลขตามจำนวนตำแหน่งทศนิยมที่ตั้ง

ค่าไว้ในรายงาน 
3. Separator เครื่องหมายที่ใช้แบ่งคอลัมน์ โดยปกติจะตั้งไว้เป็น ‘,’ 

(เครื่องหมายจุลภาค) 
4. ปุ่ม Done บันทึกการตั้งค่าไฟล์เท่านั้นและกลับไปสู่หน้ารายงาน 
5. ปุ่ม Export ดาวน์โหลดไฟล์เข้าสู่คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานในรูปแบบไฟล์ CSV 
6. ปุ่ม Cancel ยกเลิกทั้งการตั้งค่าและ Export ไฟล์ แล้วกลับไปสู่หน้ารายงาน 

ตารางที่ 7-7 ฟิลด์สำหรับตั้งค่าไฟล์เพ่ือ Export เป็นไฟล์ CSV 
 

• Include Subtotals หากในรายงานมีการแสดง Subtotals อยู่ สามารถเลือกให้ข้อมูล
ในไฟล์รวม Subtotals ที่แสดงอยู่ด้วยได้ 

 
รูปที่ 7-276 รูปแบบการแสดงผลของไฟล์  CSV ทีต่ั้งค่าเลือก Include Subtotals 
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• Keep Measure Formatting สำหรับเลือกให้ข้อมูล Measure ในไฟล์แสดงรูปแบบค่า
ตัวเลขตามจำนวนตำแหน่งทศนิยมที่ตั้งค่าไว้ในรายงาน หากไม่เลือก ข้อมูล Measure 
ในไฟล์แสดงรูปแบบค่าตัวเลขตามจำนวนตำแหน่งทศนิยมทั้งหมดในข้อมูลดิบ 

 
รูปที่ 7-277 รูปแบบการแสดงผลของไฟล์  CSV ทีต่ั้งค่าเลือก Keep Measure Formatting 

 

• Separator คือ เครื่องหมายที่ใช้แบ่งคอลัมน์ โดยปกติจะตั้งไวเ้ป็น ‘,’ (เครื่องหมายจุลภาค) 

 
รูปที่ 7-278 รูปแบบการแสดงผลของไฟล์ CSV ทีเ่ลือก Separator เป็น ‘/’ (เครื่องหมายทับ) 

 
3. เมื่อตั้งค่าตามที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม Export ด้านล่าง  

 
รูปที่ 7-279 การตั้งค่าเพ่ือ Export ไฟล์เป็นไฟล์ CSV 

จะปรากฎหน้าต่างให้เลือก open, save และ cancel หรอืแตกต่างกันไปตามแต่ละรูปแบบ
ของคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ ทำการกด Save  เพ่ือทำการบันทึกลงสู่คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ 

 สำหรับการ Export ข้อมูลเป็นไฟล์ CSV สามารถ Export ได้เฉพาะรายงานในรูปแบบตาราง
เท่านั้น  
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 การ Export ข้อมูลเป็นไฟล์ Excel Worksheet 
 ไฟล์รูปแบบ Excel Worksheet เป็นไฟล์สำหรับเปิดในโปรแกรม Microsoft Excel และสามารถ
แก้ไขข้อมูลได้ โดยชื่อไฟล์จะเป็นชื่อรายงานที่ผู้ใช้งานตั้งไว้ ส่วนข้อมูลในไฟล์ Excel Worksheet ที่ Ex-
port ไปนั้น จะแสดงตามขนาดหน้ากระดาษท่ีผู้ใช้งานเลือก ด้านบนสุดของรายงานจะมีรายละเอียดของ
รายงานบางส่วน 

 
รูปที่ 7-280 รูปแบบการแสดงผลรายงานในไฟล์ Excel Worksheet 
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 โดยรายละเอียดของรายงานทั้งหมดจะอยู่ในหน้า Report_Infomation จะมีรายละเอียดตั้งแต่
วันที่ Export ไฟล์ ผู้ Export ไฟล์ Filter ที่ตั้งค่าไว้ในรายงาน และ Dimension กับ Measure ที่ใช้ใน
รายงาน 

 
รูปที่ 7-281 ข้อมูลของรายงานในหน้า Report_Information ในไฟล์ Excel Worksheet 

 
 ซ่ึงการ Export ข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Excel ทำได้ด้วย 

1. ไปที่แถบเมนู เลือก More actions & options  แล้วเลือก Export แล้วเลือก To Excel 
Workbook...  

 
รูปที่ 7-282 วิธีเปิดหน้าต่างตั้งค่าโดยการเลือก Export แล้วเลือก To Excel Workbook… ในแถบเมนู 
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2. จะปรากฏหน้าต่าง Export to Excel ขึ้น ซึ่งมีส่วนประกอบของหน้าต่างตั้งค่า ดังนี้ 

 
รูปที่ 7-283 ส่วนประกอบของหน้าต่างตั้งค่าไฟล์เพ่ือ Export เป็นไฟล์ Excel Worksheet 

 
ลำดับ ชื่อฟิลด์ คำอธิบาย 
1. Page Format เลือกค่าขนาดกระดาษในไฟล์ 
2. Orientation เลือกค่าแนวกระดาษ คือ Portrait (แนวตั้ง) และ Landscape (แนวนอน) 
3. Adjust to: สำหรับปรับขนาดของรายงานต่อหน้าเอกสารสำหรับพิมพ์ในไฟล์ที่ Export ไป 

โดยตั้งค่าได้ในช่อง 
4. Cell Merging เลือกให้แสดงผลข้อมูลที่เป็นข้อมูลเดียวกันรวมเป็นช่องเดียว 
5. ปุ่ม Done บันทึกการตั้งค่าไฟล์เท่านั้นและกลับไปสู่หน้ารายงาน 
6. ปุ่ม Export ดาวน์โหลดไฟล์เข้าสู่คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานในรูปแบบไฟล์ Excel Worksheet 
7. ปุ่ม Cancel ยกเลิกท้ังการตั้งค่าและ Export ไฟล์ แล้วกลับไปสู่หน้ารายงาน 

ตารางที่ 7-8 ฟิลด์สำหรับตั้งค่าไฟล์เพ่ือ Export เป็นไฟล์ Excel Worksheet 
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• Scaling สำหรับปรับขนาดของรายงานต่อหน้าเอกสารสำหรับพิมพ์ในไฟล์ที่ Export 
ไป โดยตั้งค่าได้ในช่อง Adjust to: % normal size โดยคา่ % คืออัตราส่วนขนาด
ของรายงานเป็น % ต่อขนาดรายงานปกติ โดยจะแสดงผลในมุมมอง Page Layout 
กับ Page Break Preview ของโปรแกรม Microsoft Excel 

 
รูปที่ 7-284 รูปแบบการแสดงผลของไฟล์ Excel ที่ตั้งค่า Adjust to: น้อยกว่า 70% normal size 

 

 
รูปที่ 7-285 รูปแบบการแสดงผลของไฟล์ Excel ที่ตั้งค่า Adjust to: 100% normal size 
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• Cell Merging สำหรับเลือกให้แสดงผลข้อมูลที่เป็นข้อมูลเดียวกันรวมเป็นช่องเดียว 
หากไม่เลือก ข้อมูลที่เป็นข้อมูลเดียวกันจะแยกเป็น Row เดี่ยวโดยมีชื่อเดียวกันทุก 
Row โดยติ๊กเครื่องหมายถูกท่ีช่องสี่เหลี่ยมหน้า Merge pivot table cells 

 
รูปที่ 7-286 รูปแบบการแสดงผลของไฟล์ Excel ทีต่ั้งค่าเลือก Merge pivot table cells 
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รูปที่ 7-287 รูปแบบการแสดงผลของไฟล์ Excel ทีต่ั้งค่าไม่เลือก Merge pivot table cells 

 
3. เมื่อตั้งค่าตามที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม Export ด้านล่าง  

 
รูปที่ 7-288 การตั้งค่าเพ่ือ Export ไฟล์เป็นไฟล์ Excel Worksheet 
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จะปรากฎหน้าต่างให้เลือก open, save และ cancel หรอืแตกต่างกันไปตามแต่ละรูปแบบ
ของคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ ทำการกด Save  เพ่ือทำการบันทึกลงสู่คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ 

 ทั้งนี้ การ Export ข้อมูลในรูปแบบ Excel Worksheet สามารถ Export รายงานในรูปแบบตาราง
หรือกราฟก็ได้ โดยตั้งค่าให้รายงานแสดงผลในแบบตารางหรือกราฟตรงหัวข้อ View as ก่อนจะ Export  

 
รูปที่ 7-289 การตั้งค่าการแสดงผลรายงานในรูปแบบกราฟ 

 
 โดยรายงานในรูปแบบกราฟจะอยู่ในหน้า Chart ที่เพ่ิมขึ้นมาในไฟล์ 

 
รูปที่ 7-290 การแสดงผลรายงานแบบกราฟในไฟล์ Excel Worksheet  
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7.6 การเข้าถึงและการลบรายงานที่บันทึกไว้ผ่านหน้า My Analytics Report 
 เมื่อผู้ใช้งานบันทึกรายงานลงในโฟลเดอร์ของผู้ใช้งานแล้ว จะสามารถเข้าถึงรายงานที่บันทึกได้โดยการ
เปิดผ่านหน้า Analytics Report  
 และมีอีกวิธีหนึ่งที่ผู้ใช้งานสามารถเปิดรายงานที่บันทึกไว้ได้คือ การเปิดผ่านลิ้งค์บนหน้าเว็บไซต์ผ่านทาง
หน้า My Analytics Report โดยสามารถทำได้ดังนี้ 

1. ในหน้ารายงานทั้งหมด เลือก My Analytics Report 

 
รูปที่ 7-291 หน้ารายงานทั้งหมดในเว็บไซต์ 

 
2. จะพบรายงานที่บันทึกไว้ในโฟลเดอร์ของผู้ใช้งานทั้งหมด สามารถคลิกที่รายงานที่ต้องการเปิดได้ 

 
รูปที่ 7-292 หน้ารานงาน Analytics Report ของฉันในเว็บไซต์ 

 
 ซึ่งในหน้านี้ ผู้ใช้งานสามารถลบรายงานที่บันทึกไว้ได้ด้วยเช่นกัน โดยการคลิกที่ปุ่มถังขยะด้านหน้าของ
รายงาน และจะเป็นการลบอย่างถาวร ไม่สามารถกู้คืนได้ 
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รูปที่ 7-293 ปุ่มถังขยะสำหรับลบรายงานที่บันทึกไว้ 
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8. ภาคผนวก 

8.1 Dimension และ Measure ทั้งหมดในรายงานของ Cube ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี 

 Dimension ทั้งหมดในรายงานของ Cube ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
Dimension ทั้งหมดในรายงาน คำอธิบาย 
ปีงบประมาณ การแสดงข้อมูลตามปีงบประมาณ 
ไตรมาสตามปีงบประมาณ การแสดงข้อมูลเป็นรายไตรมาสตามปีงบประมาณ 
เดือน/ปีงบประมาณ เดือน (ชื่อย่อและมีปีงบประมาณต่อท้าย) เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม - 

กันยายน และเดือนกันยายน (หลังยกยอด) เช่น ต.ค. 2565 เป็นต้น 
กระทรวง การแสดงข้อมูลรายกระทรวงหรือเทียบเท่า  
หน่วยงาน การแสดงข้อมูลรายหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า 
กระทรวง (ที่หน่วยงานสังกัด) การแสดงข้อมูลรายกระทรวงหรือเทียบเท่า โดยจะแสดงหน่วยงานที่

อยู่ภายใต้สังกัดทั้งหมด คือ กรม รัฐวิสาหกิจ กองทุนและเงินทุน
หมุนเวียน 

กระทรวงที่ใช้งบ การแสดงข้อมูลการใช้งบส่วนราชการ งบกลาง กองทุนและเงินทุน
หมุนเวียน เป็นรายกระทรวงหรือเทียบเท่า 

หน่วยงานที่ใช้งบ การแสดงข้อมูลการใช้งบส่วนราชการ งบกลาง กองทุนและเงินทุน
หมุนเวียน ของหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า 

หนว่ยเบิกจ่าย การแสดงข้อมูลตามหน่วยงานที่อยู่ภายใต้กรม ซึ่งได้รับสิทธิในการ
บันทึกรายการต่างๆ ในระบบ 

หน่วยรับงบประมาณ (Funded 
Program) 

การแสดงข้อมูลตามหน่วยงานระดับกรมหรือต่ำกว่ากรมที่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ซึ่งมีโครงสร้างรหัสเช่นเดียวกับรหัสศูนย์
ต้นทุน 

กระทรวงที่ใช้งบ (ท่ีหน่วยงานสังกัด) การแสดงข้อมูลการใช้งบส่วนราชการ งบกลาง กองทุนและเงินทุน
หมุนเวียน เป็นรายกระทรวงหรือเทียบเท่า โดยจะแสดงข้อมูลของ
หน่วยงานที่อยู่ภายใต้สังกัดท้ังหมด คือ กรม รัฐวิสาหกิจ กองทุนและ
เงินทุนหมุนเวียน 

เขต (ตามคลังเขตของ
กรมบัญชีกลาง) 

การแสดงข้อมูลตามสำนักงานคลังเขตของกรมบัญชีกลาง 

จังหวัด (ตามเขตของกรมบัญชีกลาง) การแสดงข้อมูลตามพ้ืนที่จังหวัด (Pพ้ืนที่) 
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Dimension ทั้งหมดในรายงาน คำอธิบาย 
รายจ่ายประจำ/ลงทุน การแสดงข้อมูลเป็นรายจ่ายประจำ/ลงทุน ตามการจำแนกของสำนัก

งบประมาณ 
แหล่งของเงิน การแสดงข้อมูลตามแหล่งของเงิน 7 หลัก  
งบรายจ่าย การแสดงข้อมูลตามรายจ่ายซึ่งกำหนดไว้สำหรับหน่วยงานของรัฐ 
หมวดรายจ่าย การแสดงข้อมูลตามประเภทรายจ่ายที่จำแนกย่อยออกจากงบ

รายจ่าย 5 ประเภท 
รหัสงบประมาณ (Funds Center) การแสดงข้อมูลตามรหัสงบประมาณ 20 หลัก 
รหัสงบประมาณ 16 หลัก การแสดงข้อมูลตามรหัสงบประมาณ 16 หลัก 
งาน / โครงการ การแสดงข้อมูลรหัสงบประมาณ 13 หลัก  
ผลผลิต/โครงการ การแสดงข้อมูลรหัสงบประมาณ 15 หลัก  โดย 2 หลักแรกเป็น

ปีงบประมาณ ตามด้วยรหัส งาน/โครงการ 13 หลัก  
ยุทธศาสตร์การจัดสรร การแสดงข้อมูลการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำแนกตาม

ยุทธศาสตร์ 
งบประจำปี/งบเพ่ิมเติมกลางปี การแสดงข้อมูลเพ่ือจำแนกงบประมาณตามรหัสงบประมาณรายจ่าย

ประจำปี/งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
งบพลาง/ไม่ใช่งบพลาง การแสดงข้อมูลเพ่ือจำแนกงบประมาณตามรหัสงบประมาณท่ีใช้ไป

พลางก่อน/ที่ไม่ใช่รหัสงบประมาณที่ใช้ไปพลางก่อน 
แผนงาน การแสดงข้อมูลตามโครงสร้างแผนงานตามยุทธศาสตร์ 
Commitment item การแสดงข้อมูลตามรายการผูกพันงบประมาณ ซึ่งมีโครงสร้างรหัส

เช่นเดียวกับรหัสบัญชีแยกประเภท 
ลักษณะเศรษฐกิจ การแสดงข้อมูลการจำแนกงบประมาณรายจ่าย เพ่ือแสดงให้เห็นผล

ทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นจากการใช้จ่ายของรัฐบาล 
งบกลางCGD/BOB การแสดงข้อมูลตามรหัสงบประมาณที่เป็นงบกลางจำแนกเป็นงบ

กลางที่อยู่ในความดูแลของกรมบัญชีกลาง/ในความดูแลของสำนัก
งบประมาณ 

กลุ่มลักษณะงาน การแสดงข้อมูลโดยนำลักษณะงานมาจัดเป็นกลุ่มลักษณะงานต่างๆ 
ลักษณะงาน การแสดงข้อมูลงบประมาณรายจ่ายเป็นหมวดหมู่ตามลักษณะงานที่

จะดำเนินการ 
ด้าน_ลักษณะงาน การแสดงข้อมูลตามวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของ

รัฐบาล โดยยึดถือหลักการในการจำแนกรายจ่ายรัฐบาลของกองทุน
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Dimension ทั้งหมดในรายงาน คำอธิบาย 
การเงินระหว่างประเทศ ซึ่งได้จำแนกการดำเนินงานของรัฐบาลตาม
วัตถุประสงค์อย่างกว้างขวางออกเป็นด้านต่างๆ 10 ด้าน 

งบส่วนราชการหรืองบกลาง การแสดงข้อมูลจำแนกตามประเภทของงบประมาณ เพื่อแยกเป็นงบ
ส่วนราชการหรืองบกลาง 

งบกลาง CGD/BOB การแสดงข้อมูลจำแนกตามประเภทของงบกลาง เพ่ือแยกเป็นงบ
กลางในความดูแลของกรมบัญชีกลางหรือสำนักงบประมาณ 

ตารางที่ 8-1 Dimension ทั้งหมดในรายงานของ Cube ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
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 Measure ทั้งหมดในรายงานของ Cube ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำ 
Measure ที่ใช้ในรายงาน คำอธิบาย หมายเหตุ 
พรบ. วงเงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 
 

โอน/ปป.(ตกลงกับ สงป.) วงเงินงบประมาณท่ีเปลี่ยนแปลง โดยที่ส่วน
ราชการต้องทำความตกลงกับสำนัก
งบประมาณเพ่ือขอโอนเปลี่ยนแปลง 

 

งบฯ ถือจ่าย  วงเงินงบประมาณสุทธิหลังจากโอน
เปลี่ยนแปลงที่ทำความตกลงกับสำนัก
งบประมาณ 

พรบ.+-โอน/ปป.(ตกลง
กับ สงป.) 

จัดสรร วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจากสำนัก
งบประมาณ 

 

โอน/ปป. (อำนาจ สรก.) วงเงินงบประมาณท่ีเปลี่ยนแปลง โดยอำนาจ
ของหัวหน้าส่วนราชการที่สามารถโอน
เปลี่ยนแปลงได้ 

 

จัดสรรถือจ่าย วงเงินงบประมาณสุทธิที่ส่วนราชการได้รับเพ่ือ
นำไปใช้จ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงิน 

จัดสรร+-โอน/ปป. 
(อำนาจ สรก.) 

งบฯ หลังโอน/ปป. ทั้งสิ้น วงเงินงบประมาณสุทธิหลังจากโอน
เปลี่ยนแปลงทั้งสิ้น 

พรบ.+-โอน/ปป.(ตกลง
กับ สงป.) +-โอน/ปป.
(อำนาจ สรก.) 

จัดสรรให้ สรก.อื่นเบิกแทน วงเงินงบประมาณท่ีจัดสรรให้ส่วนราชการอ่ืน
เพ่ือเบิกแทน 

 

รับจัดสรรเพื่อเบิกแทน สรก.อื่น วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจากส่วน
ราชการอ่ืนเพ่ือเบิกแทน 

 

แผนการใช้จ่ายเงินต้นปี แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีที่ส่วน
ราชการรายงานต่อสำนักงบประมาณ 

 

แผนการใช้จ่ายเงินที่ปรับใหม่ 
(ในปี) 

แผนการใช้จ่ายเงินต้นปี ที่มีการเปลี่ยนแปลง
และคาดว่าจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณปัจจุบัน 

 

แผนการใช้จ่ายเงินที่ปรับใหม่ 
(เกินปี) 

แผนการใช้จ่ายเงินต้นปี ที่มีการเปลี่ยนแปลง
และคาดว่าจะเบิกจ่ายไม่ทันในปีงบประมาณ
ปัจจุบัน 
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Measure ที่ใช้ในรายงาน คำอธิบาย หมายเหตุ 
สำรองเงินทั้งสิ้น มูลค่าเอกสารสำรองเงินของส่วนราชการเอง

และที่ส่วนราชการอ่ืนทำแทน 
 

สำรองเงินเอง มูลค่าเอกสารสำรองเงินของส่วนราชการเอง  
หน่วยงานอื่นสำรองเงินแทน มูลค่าเอกสารสำรองเงินที่ส่วนราชการอ่ืนทำ

แทนให้ 
 

สำรองเงินแทนหน่วยงานอื่น มูลค่าเอกสารสำรองเงินที่ส่วนราชการทำแทน
ส่วนราชการอ่ืน 

 

สำรองเงินมีหนี้ทั้งสิ้น มูลค่าเอกสารสำรองเงินแบบมีหนี้ของส่วน
ราชการเองและที่ส่วนราชการอ่ืนทำแทน 

 

สำรองเงินมีหนี้เอง มูลค่าเอกสารสำรองเงินแบบมีหนี้ของส่วน
ราชการเอง 

 

สำรองเงินมีหนี้แทน สรก.อื่น มูลค่าเอกสารสำรองเงินแบบมีหนี้ที่ส่วน
ราชการทำแทนส่วนราชการอ่ืน 

 

สรก.อื่นสำรองเงินมีหนี้แทน มูลค่าเอกสารสำรองเงินแบบมีหนี้ที่ส่วน
ราชการอ่ืนทำแทนให้ 

 

สำรองเงินไม่มีหนี้ทั้งสิ้น มูลค่าเอกสารสำรองเงินแบบไม่มีหนี้ของส่วน
ราชการเองและที่ส่วนราชการอ่ืนทำแทน 

 

สำรองเงินไม่มีหนี้เอง มูลค่าเอกสารสำรองเงินแบบไม่มีหนี้ของส่วน
ราชการเอง 

 

สำรองเงินไม่มีหนี้แทน สรก.อื่น มูลค่าเอกสารสำรองเงินแบบไม่มีหนี้ที่ส่วน
ราชการทำแทนส่วนราชการอ่ืน 

 

สรก.อ่ืนสำรองเงินไม่มีหนี้แทน มูลค่าเอกสารสำรองเงินแบบไม่มีหนี้ที่ส่วน
ราชการอ่ืนทำแทนให้ 

 

PO ทั้งสิ้น มูลค่าใบสั่งซื้อสัญญาคงเหลือทั้งหมดท่ีส่วน
ราชการทำเองและส่วนราชการอื่นทำแทนให้ 

 

PO ของกรมเอง มูลค่าใบสั่งซื้อคงเหลือของส่วนราชการเอง  
PO ที่ สรก.อ่ืนเบิกแทน มูลค่าใบสั่งซื้อคงเหลือที่ส่วนราชการอ่ืนทำ

แทนให้ 
 

PO ที่เบิกแทน สรก.อื่น มูลค่าใบสั่งซื้อคงเหลือที่ส่วนราชการทำแทน
ส่วนราชการอ่ืน 
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Measure ที่ใช้ในรายงาน คำอธิบาย หมายเหตุ 
เบิกจ่ายทั้งสิ้น  มูลค่าการเบิกจ่ายทั้งสิ้นที่ส่วนราชการเบิกจ่าย

เองและส่วนราชการอ่ืนเบิกแทนให้  
 

เบิกเอง มูลค่าการเบิกจ่ายที่ส่วนราชการเบิกจ่ายเอง  
สรก.อื่นเบิกแทน มูลค่าการเบิกจ่ายที่ส่วนราชการอื่นเบิกแทนให้  
เบิกแทน สรก.อื่น มูลค่าการเบิกจ่ายที่ส่วนราชการเบิกแทนส่วน

ราชการอ่ืน 
 

เบิกจ่ายรวม PO มูลค่าการเบิกจ่ายทั้งสิ้นรวม PO  
เบิกจ่าย+PO+สำรองเงินแบบมี
หนี้ 

มูลค่าการเบิกจ่ายทั้งสิ้นรวม PO รวมสำรอง
เงินแบบมีหนี้ 

 

จัดสรรถือจ่ายคงเหลือ วงเงินงบประมาณสุทธิที่ส่วนราชการสามารถ
นำไปใช้จ่ายได้หักด้วยมูลค่าการเบิกจ่ายทั้งสิ้น
ของส่วนราชการ 

 

งบฯ ถือจ่ายคงเหลือ วงเงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงที่ทำ
ความตกลงกับสำนักงบประมาณหักด้วยมูลค่า
การเบิกจ่ายทั้งสิ้น 

 

เบิกจ่ายจากงบส่วนกลางที่
จังหวัด 

งบประมาณท่ีไม่ต้องจัดสรรไปที่จังหวัดแต่
จังหวัดสามารถเบิกจ่ายได้ เช่น งบกลางใน
ความดูแลของกรมบัญชีกลาง เงินเดือน ค่าจ้าง
ประจำ 

 

จัดสรรถือจ่ายจังหวัด วงเงินงบประมาณสุทธิที่ส่วนราชการในจังหวัด
ได้รับเพื่อนำไปใช้จ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงิน  

 

จัดสรรถือจ่ายจังหวัดคงเหลือ วงเงินงบประมาณสุทธิที่ส่วนราชการในจังหวัด
ได้รับเพื่อนำไปใช้จ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงิน
หักด้วยมูลค่าการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 

 

พรบ.คงเหลือสุทธิ วงเงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีหักด้วยมูลค่าการ
เบิกจ่ายทั้งสิ้นของส่วนราชการ 

 

เบิกจ่าย (ต.ค.) มูลค่าการเบิกจ่ายเฉพาะเดือนตุลาคม  
เบิกจ่าย (พ.ย.) มูลค่าการเบิกจ่ายเฉพาะเดือนพฤศจิกายน  
เบิกจ่าย (ธ.ค.) มูลค่าการเบิกจ่ายเฉพาะเดือนธันวาคม  
เบิกจ่าย (ม.ค.) มูลค่าการเบิกจ่ายเฉพาะเดือนมกราคม  
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Measure ที่ใช้ในรายงาน คำอธิบาย หมายเหตุ 
เบิกจ่าย (ก.พ.) มูลค่าการเบิกจ่ายเฉพาะเดือนกุมภาพันธ์  
เบิกจ่าย (มี.ค.) มูลค่าการเบิกจ่ายเฉพาะเดือนมีนาคม  
เบิกจ่าย (เม.ย.) มูลค่าการเบิกจ่ายเฉพาะเดือนเมษายน  
เบิกจ่าย (พ.ค.) มูลค่าการเบิกจ่ายเฉพาะเดือนพฤษภาคม  
เบิกจ่าย (มิ.ย.) มูลค่าการเบิกจ่ายเฉพาะเดือนมิถุนายน  
เบิกจ่าย (ก.ค.) มูลค่าการเบิกจ่ายเฉพาะเดือนกรกฎาคม  
เบิกจ่าย (ส.ค.) มูลค่าการเบิกจ่ายเฉพาะเดือนสิงหาคม  
เบิกจ่าย (ก.ย.) (ก่อนยกยอด) มูลค่าการเบิกจ่ายเฉพาะเดือนกันยายน  
เบิกจ่าย (ก.ย.) (หลังยกยอด) มูลค่าการเบิกจ่ายหลังจากมีการยกยอดไป

ปีงบประมาณถัดไปแล้ว 
 

PO ทั้งสิ้น (ต.ค.) มูลค่าใบสั่งซื้อสั่งจ้างคงเหลือเฉพาะเดือน
ตุลาคม 

 

PO ทั้งสิ้น (พ.ย.) มูลค่าใบสั่งซื้อสั่งจ้างคงเหลือเฉพาะเดือน
พฤศจิกายน 

 

PO ทั้งสิ้น (ธ.ค.) มูลค่าใบสั่งซื้อสั่งจ้างคงเหลือเฉพาะเดือน
ธันวาคม 

 

PO ทั้งสิ้น (ม.ค.) มูลค่าใบสั่งซื้อสั่งจ้างคงเหลือเฉพาะเดือน
มกราคม 

 

PO ทั้งสิ้น (ก.พ.) มูลค่าใบสั่งซื้อสั่งจ้างคงเหลือเฉพาะเดือน
กุมภาพันธ์ 

 

PO ทั้งสิ้น (มี.ค.) มูลค่าใบสั่งซื้อสั่งจ้างคงเหลือเฉพาะเดือน
มีนาคม 

 

PO ทั้งสิ้น (เม.ย.) มูลค่าใบสั่งซื้อสั่งจ้างคงเหลือเฉพาะเดือน
เมษายน 

 

PO ทั้งสิ้น (พ.ค.) มูลค่าใบสั่งซื้อสั่งจ้างคงเหลือเฉพาะเดือน
พฤษภาคม 

 

PO ทั้งสิ้น (มิ.ย.) มูลค่าใบสั่งซื้อสั่งจ้างคงเหลือเฉพาะเดือน
มิถุนายน 

 

PO ทั้งสิ้น (ก.ค.) มูลค่าใบสั่งซื้อสั่งจ้างคงเหลือเฉพาะเดือน
กรกฎาคม 
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Measure ที่ใช้ในรายงาน คำอธิบาย หมายเหตุ 
PO ทั้งสิ้น (ส.ค.) มูลค่าใบสั่งซื้อสั่งจ้างคงเหลือเฉพาะเดือน

สิงหาคม 
 

PO ทั้งสิ้น (ก.ย.) (ก่อนยกยอด) มูลค่าใบสั่งซื้อสั่งจ้างคงเหลือเฉพาะเดือน
กันยายน 

 

PO ทั้งสิ้น (ก.ย.) (หลังยกยอด) มูลค่าใบสั่งซื้อสั่งจ้างคงเหลือหลังจากมีการยก
ยอดไปปีงบประมาณถัดไปแล้ว 

 

เบิกจ่ายรวม PO (ต.ค.) มูลค่าการเบิกจ่ายรวมกับใบสั่งซื้อสั่งจ้างเฉพาะ
เดือนตุลาคม 

 

เบิกจ่ายรวม PO (พ.ย.) มูลค่าการเบิกจ่ายรวมกับใบสั่งซื้อสั่งจ้างเฉพาะ
เดือนพฤศจิกายน 

 

เบิกจ่ายรวม PO (ธ.ค.) มูลค่าการเบิกจ่ายรวมกับใบสั่งซื้อสั่งจ้างเฉพาะ
เดือนธันวาคม 

 

เบิกจ่ายรวม PO (ม.ค.) มูลค่าการเบิกจ่ายรวมกับใบสั่งซื้อสั่งจ้างเฉพาะ
เดือนมกราคม 

 

เบิกจ่ายรวม PO (ก.พ.) มูลค่าการเบิกจ่ายรวมกับใบสั่งซื้อสั่งจ้างเฉพาะ
เดือนกุมภาพันธ์ 

 

เบิกจ่ายรวม PO (มี.ค.) มูลค่าการเบิกจ่ายรวมกับใบสั่งซื้อสั่งจ้างเฉพาะ
เดือนมีนาคม 

 

เบิกจ่ายรวม PO (เม.ย.) มูลค่าการเบิกจ่ายรวมกับใบสั่งซื้อสั่งจ้างเฉพาะ
เดือนเมษายน 

 

เบิกจ่ายรวม PO (พ.ค.) มูลค่าการเบิกจ่ายรวมกับใบสั่งซื้อสั่งจ้างเฉพาะ
เดือนพฤษภาคม 

 

เบิกจ่ายรวม PO (มิ.ย.) มูลค่าการเบิกจ่ายรวมกับใบสั่งซื้อสั่งจ้างเฉพาะ
เดือนมิถุนายน 

 

เบิกจ่ายรวม PO (ก.ค.) มูลค่าการเบิกจ่ายรวมกับใบสั่งซื้อสั่งจ้างเฉพาะ
เดือนกรกฎาคม 

 

เบิกจ่ายรวม PO (ส.ค.) มูลค่าการเบิกจ่ายรวมกับใบสั่งซื้อสั่งจ้างเฉพาะ
เดือนสิงหาคม 

 

เบิกจ่ายรวม PO (ก.ย.) (ก่อนยก
ยอด) 

มูลค่าการเบิกจ่ายรวมกับใบสั่งซื้อสั่งจ้างเฉพาะ
เดือนกันยายน 
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Measure ที่ใช้ในรายงาน คำอธิบาย หมายเหตุ 
เบิกจ่ายรวม PO (ก.ย.) (หลังยก
ยอด) 

มูลค่าการเบิกจ่ายรวมกับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
หลังจากมีการยกยอดไปปีงบประมาณถัดไป
แล้ว 

 

เบิกจ่าย+ PO +สำรองมีหนี้  
(ต.ค.) 

มูลค่าการเบิกจ่ายรวมกับใบสั่งซื้อสั่งจ้างรวม
กับสำรองเงินแบบมีหนี้เฉพาะเดือนตุลาคม 

 

เบิกจ่าย+ PO +สำรองมีหนี้  
(พ.ย.) 

มูลค่าการเบิกจ่ายรวมกับใบสั่งซื้อสั่งจ้างรวม
กับสำรองเงินแบบมีหนี้เฉพาะเดือน
พฤศจิกายน 

 

เบิกจ่าย+ PO +สำรองมีหนี้  
(ธ.ค.) 

มูลค่าการเบิกจ่ายรวมกับใบสั่งซื้อสั่งจ้างรวม
กับสำรองเงินแบบมีหนี้เฉพาะเดือนธันวาคม 

 

เบิกจ่าย+ PO +สำรองมีหนี้  
(ม.ค.) 

มูลค่าการเบิกจ่ายรวมกับใบสั่งซื้อสั่งจ้างรวม
กับสำรองเงินแบบมีหนี้เฉพาะเดือนมกราคม 

 

เบิกจ่าย+ PO +สำรองมีหนี้  
(ก.พ.) 

มูลค่าการเบิกจ่ายรวมกับใบสั่งซื้อสั่งจ้างรวม
กับสำรองเงินแบบมีหนี้เฉพาะเดือนกุมภาพันธ์ 

 

เบิกจ่าย+ PO +สำรองมีหนี้  
(มี.ค.) 

มูลค่าการเบิกจ่ายรวมกับใบสั่งซื้อสั่งจ้างรวม
กับสำรองเงินแบบมีหนี้เฉพาะเดือนมีนาคม 

 

เบิกจ่าย+ PO +สำรองมีหนี้  
(เม.ย.) 

มูลค่าการเบิกจ่ายรวมกับใบสั่งซื้อสั่งจ้างรวม
กับสำรองเงินแบบมีหนี้เฉพาะเดือนเมษายน 

 

เบิกจ่าย+ PO +สำรองมีหนี้  
(พ.ค.) 

มูลค่าการเบิกจ่ายรวมกับใบสั่งซื้อสั่งจ้างรวม
กับสำรองเงินแบบมีหนี้เฉพาะเดือนพฤษภาคม 

 

เบิกจ่าย+ PO +สำรองมีหนี้  
(มิ.ย.) 

มูลค่าการเบิกจ่ายรวมกับใบสั่งซื้อสั่งจ้างรวม
กับสำรองเงินแบบมีหนี้เฉพาะเดือนมิถุนายน 

 

เบิกจ่าย+ PO +สำรองมีหนี้  
(ก.ค.) 

มูลค่าการเบิกจ่ายรวมกับใบสั่งซื้อสั่งจ้างรวม
กับสำรองเงินแบบมีหนี้เฉพาะเดือนกรกฎาคม 

 

เบิกจ่าย+ PO +สำรองมีหนี้  
(ส.ค.) 

มูลค่าการเบิกจ่ายรวมกับใบสั่งซื้อสั่งจ้างรวม
กับสำรองเงินแบบมีหนี้เฉพาะเดือนสิงหาคม 

 

เบิกจ่าย+ PO +สำรองมีหนี้  
(ก.ย.) (ก่อนยกยอด) 

มูลค่าการเบิกจ่ายรวมกับใบสั่งซื้อสั่งจ้างรวม
กับสำรองเงินแบบมีหนี้เฉพาะเดือนกันยายน 

 

เบิกจ่าย+ PO +สำรองมีหนี้  
(ก.ย.) (หลังยกยอด) 

มูลค่าการเบิกจ่ายรวมกับใบสั่งซื้อสั่งจ้างรวม
กับสำรองเงินแบบมีหนี้เฉพาะเดือนหลังจากมี
การยกยอดไปปีงบประมาณถัดไปแล้ว 
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Measure ที่ใช้ในรายงาน คำอธิบาย หมายเหตุ 
เบิกจ่ายทั้งสิ้น (YTM) มูลค่าการเบิกจ่ายตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึง

สิ้นเดือนก่อนหน้า (YTM) 
 

PO (YTM) มูลค่าใบสั่งซื้อสั่งจ้างคงเหลือตั้งแต่ต้น
ปีงบประมาณจนถึงสิ้นเดือนก่อนหน้า (YTM) 

 

เบิกจ่ายรวม PO (YTM) มูลค่าการเบิกจ่ายรวมกับใบสั่งซื้อสั่งจ้างตั้งแต่
ต้นปีงบประมาณจนถึงสิ้นเดือนก่อนหน้า 
(YTM) 

 

สำรองเงิน (YTM) มูลค่าเอกสารสำรองเงิน ตั้งแต่ต้น
ปีงบประมาณจนถึงสิ้นเดือนก่อนหน้า (YTM) 

 

สำรองเงินแบบมีหนี้ (YTM) มูลค่าเอกสารสำรองเงินแบบมีหนี้ตั้งแต่ต้น
ปีงบประมาณจนถึงสิ้นเดือนก่อนหน้า (YTM) 

 

เบิกจ่าย+PO+สำรองเงินมีหนี้ 
(YTM) 

มูลค่าการเบิกจ่ายรวมกับใบสั่งซื้อสั่งจ้างรวม
กับสำรองเงินแบบมีหนี้ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ
จนถึงสิ้นเดือนก่อนหน้า (YTM) 

 

%เบิกจ่ายต่องบฯหลังโอน/ปป.
ทั้งสิ้น 

อัตราส่วนของมูลค่าการเบิกจ่ายทั้งสิ้นต่อ
วงเงินงบประมาณสุทธิหลังจากโอน
เปลี่ยนแปลงทั้งสิ้น 
 

 

%เบิกจ่ายต่อจัดสรรถือจ่าย
จังหวัด 

อัตราส่วนของมูลค่าการเบิกจ่ายต่อยอดจัดสรร
ถือจ่ายจังหวัด 

 

%เบิกจ่ายรวม PO ต่อ งบฯ 
หลังโอน/ปป.ทั้งสิ้น 

อัตราส่วนของมูลค่าการเบิกจ่ายทั้งสิ้นรวม PO 
ต่อวงเงินงบประมาณสุทธิหลังจากโอน
เปลี่ยนแปลงทั้งสิ้น 
 

 

%เบิกจ่ายต่อจัดสรรถือจ่าย อัตราส่วนของมูลค่าการเบิกจ่ายทั้งสิ้นต่อ
จัดสรรถือจ่าย 
 

 

%เบิกจ่ายต่อพรบ. อัตราส่วนของมูลค่าการเบิกจ่ายทั้งสิ้นต่อพรบ.  
%จัดสรรถือจ่ายต่องบฯ หลัง
โอน/ปป.ทั้งสิ้น 

อัตราส่วนของมูลค่าจัดสรรถือจ่ายต่องบฯ หลัง
โอน/ปป.ทั้งสิ้น 
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Measure ที่ใช้ในรายงาน คำอธิบาย หมายเหตุ 
%เบิกจ่าย+PO+สำรองเงินแบบ
มีหนี้ต่องบฯ หลังโอน/ปป.ทั้งสิ้น 

อัตราส่วนของมูลค่าเบิกจ่ายทั้งสิ้น+PO+
สำรองเงินแบบมีหนี้ต่องบฯ หลังโอน/ปป.
ทั้งสิ้น 

 

%เบิกจ่ายทั้งสิ้น (YTM) ต่องบฯ 
หลังโอน/ปป.ทั้งสิ้น 

อัตราส่วนของมูลค่าการเบิกจ่ายทั้งสิ้น (YTM) 
ต่องบฯ หลังโอน/ปป.ทั้งสิ้น 

 

%เบิกจ่าย+PO+สำรองเงินแบบ
มีหนี้ (YTM) ต่องบฯ หลังโอน/
ปป.ทั้งสิ้น 

อัตราส่วนของมูลค่าเบิกจ่ายทั้งสิ้น+PO+
สำรองเงินแบบมีหนี้ (YTM) ต่องบฯ หลังโอน/
ปป.ทั้งสิ้น 

 

%เบิกจ่ายทั้งสิ้น (YTM) ต่อ
จัดสรรถือจ่ายจังหวัด 

อัตราส่วนของมูลค่าการเบิกจ่ายทั้งสิ้น (YTM) 
ต่อจัดสรรถือจ่ายจังหวัด 

 

%เบิกจ่าย+PO+สำรองเงินแบบ
มีหนี้ (YTM) ต่อจัดสรรถือจ่าย
จังหวัด 

อัตราส่วนของมูลค่าเบิกจ่ายทั้งสิ้น+PO+
สำรองเงินแบบมีหนี้ (YTM) ต่อจัดสรรถือจ่าย
จังหวัด 

 

ตารางที่ 8-2 Measure ทั้งหมดในรายงานของ Cube ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำ  
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8.2 Dimension และ Measure ทั้งหมดในรายงานของ Cube ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 
 Dimension ทั้งหมดในรายงานของ Cube ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 

Dimension ทั้งหมดในรายงาน คำอธิบาย 
ปีงบประมาณ การแสดงข้อมูลตามปีงบประมาณ 
ไตรมาสตามปีงบประมาณ การแสดงข้อมูลเป็นรายไตรมาสตามปีงบประมาณ 
เดือน/ปีงบประมาณ เดือน (ชื่อย่อและมีปีงบประมาณต่อท้าย) เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม - 

กันยายน และเดือนกันยายน (หลังยกยอด) เช่น ต.ค. 2565 เป็นต้น 
กระทรวง การแสดงข้อมูลรายกระทรวงหรือเทียบเท่า 
หน่วยงาน การแสดงข้อมูลรายหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า 
กระทรวง (ที่หน่วยงานสังกัด) การแสดงข้อมูลรายกระทรวงหรือเทียบเท่า โดยจะแสดงหน่วยงานที่

อยู่ภายใต้สังกัดทั้งหมด คือ กรม รัฐวิสาหกิจ กองทุนและเงินทุน
หมุนเวียน 

กระทรวงที่ใช้งบ การแสดงข้อมูลการใช้งบส่วนราชการ งบกลาง กองทุนและเงินทุน
หมุนเวียน เป็นรายกระทรวงหรือเทียบเท่า 

หน่วยงานที่ใช้งบ การแสดงข้อมูลการใช้งบส่วนราชการ งบกลาง กองทุนและเงินทุน
หมุนเวียน ของหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า 

หน่วยเบิกจ่าย การแสดงข้อมูลตามหน่วยงานที่อยู่ภายใต้กรม ซึ่งได้รับสิทธิในการ
บันทึกรายการต่างๆ ในระบบ 

หน่วยรับงบประมาณ (Funded 
Program) 

การแสดงข้อมูลตามหน่วยงานระดับกรมหรือต่ำกว่ากรม       ที่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ซึ่งมีโครงสร้างรหัสเช่นเดียวกับรหัสศูนย์
ต้นทุน 

กระทรวงที่ใช้งบ (ท่ีหน่วยงานสังกัด) การแสดงข้อมูลการใช้งบส่วนราชการ งบกลาง กองทุนและเงินทุน
หมุนเวียน เป็นรายกระทรวงหรือเทียบเท่า โดยจะแสดงข้อมูลของ
หน่วยงานที่อยู่ภายใต้สังกัดท้ังหมด คือ กรม รัฐวิสาหกิจ กองทุนและ
เงินทุนหมุนเวียน 

เขต (ตามคลังเขตของ
กรมบัญชีกลาง) 

การแสดงข้อมูลตามสำนักงานคลังเขตของกรมบัญชีกลาง 

จังหวัด (ตามเขตของกรมบัญชีกลาง) การแสดงข้อมูลตามพ้ืนที่จังหวัด (Pพ้ืนที่) 
รายจ่ายประจำ/ลงทุน การแสดงข้อมูลเป็นรายจ่ายประจำ/ลงทุน ตามการจำแนกของสำนัก

งบประมาณ 
แหล่งของเงิน การแสดงข้อมูลตามที่มาของรายได้ 
งบรายจ่าย การแสดงข้อมูลตามรายจ่ายซึ่งกำหนดไว้สำหรับหน่วยงานของรัฐ 
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Dimension ทั้งหมดในรายงาน คำอธิบาย 
หมวดรายจ่าย การแสดงข้อมูลตามประเภทรายจ่ายที่จำแนกย่อยออกจากงบรายจ่าย 

5 ประเภท 
งาน / โครงการ การแสดงข้อมูลตามหมวดย่อยของแผนงาน 
ผลผลิต/โครงการ การแสดงข้อมูล XX หลัก  2 หลักแรกเป็นปีงบประมาณ ตามด้วยรหัส 

งาน/โครงการ XX หลัก 
ยุทธศาสตร์การจัดสรร การแสดงข้อมูลการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำแนกตาม

ยุทธศาสตร์ 
ชื่อรหัสงบประมาณ การแสดงข้อมูลตามรหัสงบประมาณ 20 หลัก 
รหัสงบประมาณ 16 หลัก การแสดงข้อมูลตามรหัสงบประมาณ 16 หลัก 
แผนงาน การแสดงข้อมูลตามโครงสร้างแผนงานตามยุทธศาสตร์ 
ปีงบประมาณ พรบ. (ปี Fund) การแสดงข้อมูลตามปีที่ได้รับงบประมาณ 
งบประจำปี/งบเพ่ิมเติมกลางปี การแสดงข้อมูลเพ่ือจำแนกงบประมาณตามรหัสงบประมาณรายจ่าย

ประจำปี/งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
งบกลางCGD/BOB การแสดงข้อมูลตามรหัสงบประมาณที่เป็นงบกลางจำแนกเป็นงบ

กลางที่อยู่ในความดูแลของกรมบัญชีกลาง/ในความดูแลของสำนัก
งบประมาณ 

งบส่วนราชการหรืองบกลาง การแสดงข้อมูลจำแนกตามประเภทของงบประมาณ เพื่อแยกเป็นงบ
ส่วนราชการหรืองบกลาง 

ตารางที่ 8-3 Dimension ทั้งหมดในรายงานของ Cube ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 
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 Measure ทั้งหมดในรายงานของ Cube ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 
Measure ที่ใช้ในรายงาน คำอธิบาย หมายเหตุ 
รวมเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 
 

วงเงินงบประมาณท่ีได้รับการอนุมัติให้กันและ
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในปีงบประมาณถัดไป 

 

เบิกจ่ายเหลื่อมปี มูลค่าการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีทั้งสิ้น  
เบิกเอง (เหลื่อมปี) 
 

มูลค่าการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีที่ส่วน
ราชการเบิกจ่ายเอง 

 

เบิกแทนหน่วยงานอ่ืน (เหลื่อมปี) 
 

มูลค่าการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีที่ส่วน
ราชการเบิกจ่ายแทนหน่วยงานอื่น 

 

หน่วยงานอื่นเบิกแทน (เหลื่อมปี) 
 

มูลค่าการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีที่
หน่วยงานอื่นเบิกจ่ายแทนส่วนราชการ 

 

เบิกจ่ายรวม PO (เหลื่อมปี) 
 

มูลค่าการเบิกจ่ายเงินกันฯ รวมกับมูลค่าใบสั่ง
ซื้อสั่งจ้างเหลื่อมปี 

 

ไม่อนุมัติ (พับไป) 
 

วงเงินกันฯ กรณีมีหนี้และไม่มีหนี้ ที่ไม่เข้า
หลักเกณฑ์และไม่ได้รับอนุมัติให้ใช้ได้ 

 

เงินกันฯ สุทธิ วงเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีหักยอดไม่อนุมัติ (พับ
ไป) 

 

คงเหลือกรณีมีหนี้ผูกพัน เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีคงเหลือประเภทมีหนี้
ผูกพัน 

 

คงเหลือกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน 
 

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีคงเหลือประเภทไม่มีหนี้
ผูกพัน (แสดงเฉพาะงบกลาง) 

 

คงเหลือ สรก.อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 
 

รายการที่ส่วนราชการได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้
เบิกเหลื่อมปี แต่อยู่ระหว่างดำเนินการ
เปลี่ยนแปลงรายการ รวมทั้งเงินกันไว้เบิก
เหลื่อมปีประเภทไม่มีหนี้ผูกพัน  

 

คงเหลือรวม 
 

คงเหลือท้ังหมด   

คงเหลืออยู่ระหว่างกันและขยาย
รวม 
 

PO หรือ เอกสารสำรองเงินที่รออนุมัติการ 
list หรือ confirm 

 

ใบสั่งซื้อเหลื่อมปี อนุมัติ 
 

ใบสั่งซื้อเหลื่อมปีที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้ได้  
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Measure ที่ใช้ในรายงาน คำอธิบาย หมายเหตุ 
สำรองเงินแบบมีหนี้ เหลื่อมปี 
อนุมัติ 
 

เอกสารสำรองเงินแบบมีหนี้ที่ได้รับการอนุมัติ  

เงินเหลื่อมปีให้ สรก.อ่ืนเบิกแทน วงเงินเหลื่อมปีให้ส่วนราชการอ่ืนเพื่อเบิก
แทน 

 

เงินเหลื่อมปีรับจัดสรรเพ่ือเบิก
แทน สรก.อื่น 

วงเงินเหลื่อมปีที่ได้รับจัดสรรจากส่วนราชการ
อ่ืนเพื่อเบิกแทน 

 

%เบิกจ่ายต่อเงินกันฯ สุทธิ 
 

อัตราส่วนของมูลค่าการเบิกจ่ายต่อเงินกัน
สุทธิ 

 

ตารางที่ 8-4 Measure ทั้งหมดในรายงานของ Cube ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 
 
 
 
  



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 

 

 

 หน้า 8-16  
 

8.3 Dimension และ Measure ทั้งหมดในรายงานของ Cube ผลการจัดเก็บเงินรายได้แผ่นดิน 
 Dimension ทั้งหมดในรายงานของ Cube ผลการจัดเก็บเงินรายได้แผ่นดิน 

Dimension ทั้งหมดในรายงาน คำอธิบาย 
ปีงบประมาณ การแสดงข้อมูลตามปีงบประมาณ 
ไตรมาสตามปีงบประมาณ การแสดงข้อมูลเป็นรายไตรมาสตามปีงบประมาณ 
เดือน/ปีงบประมาณ เดือนตามปีงบประมาณเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม – กันยายน รวมถึงงวด

ในการปรับปรุงตั้งแต่งวด 13-16 
กระทรวง การแสดงข้อมูลรายกระทรวงหรือเทียบเท่า 
หน่วยงาน การแสดงข้อมูลรายหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า 
กระทรวง (ที่หน่วยงานสังกัด) การแสดงข้อมูลรายกระทรวงหรือเทียบเท่า โดยจะแสดงหน่วยงานที่

อยู่ภายใต้สังกัดทั้งหมด คือ กรม รัฐวิสาหกิจ กองทุนและเงินทุน
หมุนเวียน 

หน่วยเบิกจ่าย การแสดงข้อมูลตามหน่วยงานที่อยู่ภายใต้กรม ซึ่งได้รับสิทธิในการ
บันทึกรายการต่างๆ ในระบบ 

เขต (ตามคลังเขตของ
กรมบัญชีกลาง) 

การแสดงข้อมูลตามสำนักงานคลังเขตของกรมบัญชีกลาง 

จังหวัด (ตามเขตของกรมบัญชีกลาง) การแสดงข้อมูลตามพ้ืนที่จังหวัด (Pพ้ืนที่) 
ประเภทรายได้ การแสดงข้อมูลตามรหัสรายได้ ซึ่งแบ่งออกเป็นรายได้ประเภทต่างๆ 
รหัสบัญชี การแสดงข้อมูลตามรหัสบัญชีแยกประเภท 10 หลัก 
ชื่อบัญชี การแสดงข้อมูลตามรหัสบัญชีแยกประเภท 10 หลัก 
แหล่งของเงิน การแสดงข้อมูลตามที่มาของรายได้ 
หน่วยงานที่ดำเนินการแทน การแสดงข้อมูลของหน่วยงานในระดับศูนย์ต้นทุนที่จัดเก็บและนำส่ง

รายได้แทนหน่วยงานอ่ืน 
กรมท่ีดำเนินการแทน การแสดงข้อมูลของหน่วยงานในระดับกรมที่จัดเก็บและนำส่งรายได้

แทนหน่วยงานอื่น 

ตารางที่ 8-5 Dimension ทั้งหมดในรายงานของ Cube ผลการจัดเก็บเงินรายได้แผ่นดิน 
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 Measure ทั้งหมดในรายงานของ Cube ผลการจัดเก็บเงินรายได้แผ่นดิน 
Measure ที่ใช้ในรายงาน คำอธิบาย หมายเหตุ 
รายได้จัดเก็บ รายได้แผ่นดินที่หน่วยงานจัดเก็บและบันทึก

รายการเข้าสู่ระบบ GFMIS แยกตามประเภท
รายได้ 

 

รายได้จัดสรร รายได้ที่ถูกจัดสรรตามกฎหมายให้หน่วยงาน 
เช่น การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพ่ิมให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด การจัดสรรเงิน
ภาษีมูลค่าเพ่ิมให้ อปท. ตาม พรบ. กระจ่าย
อำนาจฯ เป็นต้น 

 

ถอนคืนรายได้ การถอนคืนเงินรายได้ที่ได้รับอนุญาตจาก
กระทรวงการคลังแล้ว และบันทึกรายการเข้าสู่
ระบบ GFMIS 

 

นำส่งรายได้ รายได้แผ่นดินที่หน่วยงานนำส่งคลังและบันทึก
รายการเข้าสู่ระบบ GFMIS แยกตามประเภท
รายได้ 

 

รายได้สุทธิ รายได้สุทธิเท่ากับยอดนำส่งรายได้หักด้วยถอน
คืนรายได้ 

 

ตารางที่ 8-6 Measure ทั้งหมดในรายงานของ Cube ผลการจัดเก็บเงินรายได้แผ่นดิน 
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8.4 Dimension และ Measure ทั้งหมดในรายงานของ Cube ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 Dimension ทั้งหมดในรายงานของ Cube ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

Dimension ทั้งหมดในรายงาน คำอธิบาย 
ปีงบประมาณ การแสดงข้อมูลตามปีงบประมาณ 
ไตรมาสตามปีงบประมาณ การแสดงข้อมูลเป็นรายไตรมาสตามปีงบประมาณ 
เดือน/ปีงบประมาณ เดือนตามปีงบประมาณเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม – กันยายน รวมถึง

งวดในการปรับปรุงตั้งแต่งวด 13-16 
กระทรวง การแสดงข้อมูลรายกระทรวงหรือเทียบเท่า 
หน่วยงาน การแสดงข้อมูลรายหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า 
กระทรวง (ที่หน่วยงานสังกัด) การแสดงข้อมูลรายกระทรวงหรือเทียบเท่า โดยจะแสดงหน่วยงานที่

อยู่ภายใต้สังกัดทั้งหมด คือ กรม รัฐวิสาหกิจ กองทุนและเงินทุน
หมุนเวียน 

งบประจำปีหรือเหลื่อมปี การแสดงข้อมูลของงบประมาณประจำปีหรือเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 
เขต (ตามคลังเขตของ
กรมบัญชีกลาง) 

การแสดงข้อมูลตามสำนักงานคลังเขตของกรมบัญชีกลาง 

จังหวัด (ตามเขตของกรมบัญชีกลาง) การแสดงข้อมูลตามพ้ืนที่จังหวัด (Pพ้ืนที่) 
รายจ่ายประจำ/ลงทุน การแสดงข้อมูลเป็นรายจ่ายประจำ/ลงทุน ตามการจำแนกของสำนัก

งบประมาณ 
แหล่งของเงิน การแสดงข้อมูลตามที่มาของรายได้ 
เงินในงบ/เงินนอกงบ การแสดงข้อมูลจำแนกตามประเภทของเงิน เพ่ือแยกเป็นเงินใน

งบประมาณกับเงินนอกงบประมาณ 
งบรายจ่าย การแสดงข้อมูลตามรายจ่ายซึ่งกำหนดไว้สำหรับหน่วยงานของรัฐ 
หมวดรายจ่าย การแสดงข้อมูลตามประเภทรายจ่ายที่จำแนกย่อยออกจากงบ

รายจ่าย 5 ประเภท 
รหัสงบประมาณ (Funds Center) การแสดงข้อมูลตามรหัสงบประมาณ 
งาน / โครงการ การแสดงข้อมูลรหัสงบประมาณ 13 หลัก  
ผลผลิต/โครงการ การแสดงข้อมูลรหัสงบประมาณ 15 หลัก โดย 2 หลักแรกเป็น

ปีงบประมาณ ตามด้วยรหัส งาน/โครงการ 13 หลัก  
ยุทธศาสตร์การจัดสรร การแสดงข้อมูลการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำแนกตาม

ยุทธศาสตร์ 
แผนงาน การแสดงข้อมูลตามโครงสร้างแผนงานตามยุทธศาสตร์ 
วิธีการจัดซื้อ การแสดงข้อมูลตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
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Dimension ทั้งหมดในรายงาน คำอธิบาย 
ประเภทการจัดซื้อ การแสดงข้อมูลตามประเภทของการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ พัก

สินทรัพย์ วัสดุคงคลัง ค่าใช้จ่าย 
ผู้ขาย การแสดงข้อมูลตามรหัสผู้ขาย 
รหัส GPSC การแสดงข้อมูลตามรหัสสินค้าและบริการภาครัฐ 
รายการสินค้าและบริการภาครัฐ การแสดงข้อมูลตามชื่อของรหัสสินค้าและบริการภาครัฐ 
ปีงบประมาณ พรบ. (ปี Fund) การแสดงข้อมูลตามปีที่ได้รับงบประมาณ 
กระทรวงหน่วยจัดซื้อ การแสดงข้อมูลรายกระทรวงหรือเทียบเท่าของหน่วยจัดซื้อ 
หน่วยงานหน่วยจัดซื้อ การแสดงข้อมูลรายหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่าของหน่วย

จัดซื้อ 
ตารางที่ 8-7 Dimension ทั้งหมดในรายงานของ Cube ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
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 Measure ทั้งหมดในรายงานของ Cube ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
Measure ที่ใช้ในรายงาน คำอธิบาย หมายเหตุ 
มูลค่าการจัดซื้อ มูลค่าการทำใบสั่งซื้อสั่งจ้างสะสม  
มูลค่าการตรวจรับ มูลค่าการทำตรวจรับในระบบ GFMIS  
มูลค่าการเบิกจ่าย มูลค่าการเบิกจ่ายจากใบสั่งซื้อสั่งจ้าง  

ตารางที่ 8-8 Measure ทั้งหมดในรายงานของ Cube ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
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8.5 Dimension และ Measure ทั้งหมดในรายงานของ Cube ผลการเบิกจ่ายโครงการเงินกู้ 
 Dimension ทั้งหมดในรายงานของ Cube ผลการเบิกจ่ายโครงการเงินกู้ 

Dimension ทั้งหมดในรายงาน คำอธิบาย 
ปีงบประมาณ การแสดงข้อมูลตามปีงบประมาณ 
ไตรมาสตามปีงบประมาณ การแสดงข้อมูลเป็นรายไตรมาสตามปีงบประมาณ 
เดือน/ปีงบประมาณ เดือนตามปีงบประมาณเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม – กันยายน รวมถึง

งวดในการปรับปรุงตั้งแต่งวด 13-16 
กระทรวง การแสดงข้อมูลรายกระทรวงหรือเทียบเท่า 
หน่วยงาน การแสดงข้อมูลรายหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า 
กระทรวง (ที่หน่วยงานสังกัด) การแสดงข้อมูลรายกระทรวงหรือเทียบเท่า โดยจะแสดงหน่วยงานที่

อยู่ภายใต้สังกัดทั้งหมด คือ กรม รัฐวิสาหกิจ กองทุนและเงินทุน
หมุนเวียน 

เขต (ตามคลังเขตของ
กรมบัญชีกลาง) 

การแสดงข้อมูลตามสำนักงานคลังเขตของกรมบัญชีกลาง 

จังหวัด (ตามเขตของกรมบัญชีกลาง) การแสดงข้อมูลตามพ้ืนที่จังหวัด (Pพ้ืนที่) 
งบรายจ่าย การแสดงข้อมูลตามรายจ่ายซึ่งกำหนดไว้สำหรับหน่วยงานของรัฐ 
หมวดรายจ่าย การแสดงข้อมูลตามประเภทรายจ่ายที่จำแนกย่อยออกจากงบ

รายจ่าย 5 ประเภท 
แผนงาน การแสดงข้อมูลตามโครงสร้างแผนงานตามยุทธศาสตร์ 
งาน / โครงการ การแสดงข้อมูลรหัสงบประมาณ 13 หลัก  
ผลผลิต/โครงการ การแสดงข้อมูลรหัสงบประมาณ 15 หลัก โดย 2 หลักแรกเป็น

ปีงบประมาณ ตามด้วยรหัส งาน/โครงการ 13 หลัก  
ยุทธศาสตร์การจัดสรร การแสดงข้อมูลการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำแนกตาม

ยุทธศาสตร์ 
รหัสงบประมาณ (Funds Center) การแสดงข้อมูลตามรหัสงบประมาณ 
กระทรวงที่ใช้งบ การแสดงข้อมูลตามกระทรวงที่ใช้งบ 
หน่วยงานที่ใช้งบ การแสดงข้อมูลตามหน่วยงานที่ใช้งบ 
หน่วยเบิกจ่าย การแสดงข้อมูลตามหน่วยงานที่อยู่ภายใต้กรม ซึ่งได้รับสิทธิในการ

บันทึกรายการต่างๆ ในระบบ 
กระทรวงที่ใช้งบ (ท่ีหน่วยงานสังกัด) การแสดงข้อมูลการใช้งบส่วนราชการ งบกลาง กองทุนและเงินทุน

หมุนเวียน เป็นรายกระทรวงหรือเทียบเท่า โดยจะแสดงข้อมูลของ
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Dimension ทั้งหมดในรายงาน คำอธิบาย 
หน่วยงานที่อยู่ภายใต้สังกัดท้ังหมด คือ กรม รัฐวิสาหกิจ กองทุนและ
เงินทุนหมุนเวียน 

หน่วยรับงบประมาณ (Funded 
Program) 

การแสดงข้อมูลตามหน่วยงานระดับกรมหรือต่ำกว่ากรม       ที่
ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ซึ่งมีโครงสร้างรหัสเช่นเดียวกับรหัส
ศูนย์ต้นทุน 

รายจ่ายประจำ/ลงทุน การแสดงข้อมูลเป็นรายจ่ายประจำ/ลงทุน ตามการจำแนกของสำนัก
งบประมาณ 

Commitment item การแสดงข้อมูลตามรายการผูกพันงบประมาณ ซึ่งมีโครงสร้างรหัส
เช่นเดียวกับรหัสบัญชีแยกประเภท 

ปีงบประมาณ พรบ. (ปี Fund) การแสดงข้อมูลตามปีที่ได้รับงบประมาณ 
สาขา การแสดงข้อมูลตามสาขาของโครงการเงินกู้ 
แผนงานหลัก การแสดงข้อมูลตามโครงสร้างแผนงานตามยุทธศาสตร์ใช้สำหรับ

รายงานโครงการเงินกู้ 
แผนงานรอง การแสดงข้อมูลตามโครงสร้างแผนงานตามยุทธศาสตร์ใช้สำหรับ

รายงานโครงการเงินกู้ ซึ่งอยู่ภายใต้แผนงานหลัก 
รอบมติครม. การแสดงข้อมูลตามรอบที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการเงินกู้ 

ตารางที่ 8-9 Dimension ทั้งหมดในรายงานของ Cube ผลการเบิกจ่ายโครงการเงินกู้ 
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 Measure ทั้งหมดในรายงานของ Cube ผลการเบิกจ่ายโครงการเงินกู้ 
Measure ที่ใช้ในรายงาน คำอธิบาย หมายเหตุ 
วงเงิน วงเงินงบประมาณตาม พรบ.เงินกู้  
โอน/ปป. (ตกลงกับ สงป.) วงเงินงบประมาณเงินกูท้ี่เปลี่ยนแปลง โดยที่

ส่วนราชการต้องทำความตกลงกับสำนัก
งบประมาณเพ่ือขอโอนเปลี่ยนแปลง 

 

จัดสรร วงเงินงบประมาณเงินกูท้ี่ได้รับจัดสรรจาก
สำนักงบประมาณ 

 

โอน/ปป. (อำนาจ สรก.) วงเงินงบประมาณเงินกู้ท่ีเปลี่ยนแปลง โดย
อำนาจของหัวหน้าส่วนราชการที่สามารถโอน
เปลี่ยนแปลงได้ 

 

วงเงินกู้หลังโอน/ปป. ทั้งสิ้น วงเงินงบประมาณเงินกูสุ้ทธิหลังจากโอน
เปลี่ยนแปลงทั้งสิ้น 

 

งบฯ ถือจ่าย วงเงินงบประมาณเงินกูสุ้ทธิหลังจากโอน
เปลี่ยนแปลงที่ทำความตกลงกับสำนัก
งบประมาณ 
  

 

จัดสรรถือจ่าย วงเงินงบประมาณเงินกูสุ้ทธิที่ส่วนราชการ
ได้รับเพื่อนำไปใช้จ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงินกู้ 

 

จัดสรรให้ สรก. อื่นเบิกแทน วงเงินงบประมาณเงินกูท้ี่จัดสรรให้ส่วน
ราชการอ่ืนเพ่ือเบิกแทน 
 

 

รับจัดสรรเพื่อเบิกแทน สรก. อ่ืน วงเงินงบประมาณเงินกูท้ี่ได้รับจัดสรรจากส่วน
ราชการอ่ืนเพ่ือเบิกแทน 
 

 

แผนการใช้จ่ายเงินต้นปี แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณเงินกู้ที่ส่วน
ราชการรายงานต่อสำนักงบประมาณ 

 

สำรองเงินทั้งสิ้น มูลค่าเอกสารสำรองเงินของส่วนราชการเอง
และที่ส่วนราชการอ่ืนทำแทน 

 

สำรองเงินเอง มูลค่าเอกสารสำรองเงินของส่วนราชการเอง  
หน่วยงานอื่นสำรองเงินแทน มูลค่าเอกสารสำรองเงินที่ส่วนราชการอ่ืนทำ

แทนให้ 
 



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 

 

 

 หน้า 8-24  
 

Measure ที่ใช้ในรายงาน คำอธิบาย หมายเหตุ 
สำรองเงินแทนหน่วยงานอื่น มูลค่าเอกสารสำรองเงินที่ส่วนราชการทำแทน

ส่วนราชการอ่ืน 
 

PO ทั้งสิ้น มูลค่าใบสั่งซื้อสัญญาคงเหลือทั้งหมดท่ีส่วน
ราชการทำเองและส่วนราชการอื่นทำแทนให้ 

 

PO ของกรมเอง มูลค่าใบสั่งซื้อคงเหลือของส่วนราชการเอง  
PO ที่ สรก.อ่ืนเบิกแทน มูลค่าใบสั่งซื้อคงเหลือที่ส่วนราชการอ่ืนทำ

แทนให้ 
 

PO ที่เบิกแทน สรก. อ่ืน มูลค่าใบสั่งซื้อคงเหลือที่ส่วนราชการทำแทน
ส่วนราชการอ่ืน 

 

เบิกจ่ายทั้งสิ้น มูลค่าการเบิกจ่ายทั้งหมดที่ส่วนราชการ
เบิกจ่ายเองและส่วนราชการอ่ืนเบิกแทนให้ 

 

เบิกเอง มูลค่าการเบิกจ่ายที่ส่วนราชการเบิกจ่ายเอง  
สรก.อื่นเบิกแทน มูลค่าการเบิกจ่ายที่ส่วนราชการอื่นเบิกแทนให้  
เบิกแทน สรก.อื่น มูลค่าการเบิกจ่ายที่ส่วนราชการเบิกแทนส่วน

ราชการอ่ืน 
 

เบิกจ่ายรวม PO มูลค่าการเบิกจ่ายทั้งสิ้นรวม PO  
จัดสรรถือจ่ายคงเหลือ วงเงินงบประมาณสุทธิที่ส่วนราชการสามารถ

นำไปใช้จ่ายได้หักด้วยมูลค่าการเบิกจ่ายทั้งสิ้น
ของส่วนราชการ 

 

งบฯ ถือจ่ายคงเหลือ วงเงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงที่ทำ
ความตกลงกับสำนักงบประมาณหักด้วยมูลค่า
การเบิกจ่ายทั้งสิ้น 
 

 

%เบิกจ่ายต่อวงเงินกู้หลังโอน/
ปป. ทั้งสิ้น 

อัตราส่วนของมูลค่าการเบิกจ่ายทั้งสิ้นต่อ
วงเงินงบประมาณสุทธิหลังจากโอน
เปลี่ยนแปลงทั้งสิ้น 
 

 

%เบิกจ่ายรวม PO ต่อวงเงินกู้
หลังโอน/ปป. ทั้งสิ้น 

อัตราส่วนของมูลค่าการเบิกจ่ายรวม PO 
ทั้งสิ้นต่อวงเงินงบประมาณสุทธิหลังจากโอน
เปลี่ยนแปลงทั้งสิ้น 
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Measure ที่ใช้ในรายงาน คำอธิบาย หมายเหตุ 
งบฯ ถือจ่ายหลังหักจัดสรรถือ
จ่าย 

วงเงินงบประมาณถือจ่ายหักด้วยมูลค่าจัดสรร
ถือจ่าย 

 

%เบิกจ่ายต่อจัดสรรถือจ่าย อัตราส่วนของมูลค่าการเบิกจ่ายทั้งสิ้นต่อ
จัดสรรถือจ่าย 

 

ตารางที่ 8-10 Measure ทั้งหมดในรายงานของ Cube ผลการเบิกจ่ายโครงการเงินกู้ 
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8.6 Dimension และ Measure ทั้งหมดในรายงานของ Cube ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทน
กัน 

 Dimension ทั้งหมดในรายงานของ Cube ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกัน 
Dimension ทั้งหมดในรายงาน คำอธิบาย 
ปีงบประมาณ การแสดงข้อมูลตามปีงบประมาณ 
ไตรมาสตามปีงบประมาณ การแสดงข้อมูลเป็นรายไตรมาสตามปีงบประมาณ 
เดือน/ปีงบประมาณ เดือนตามปีงบประมาณเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม – กันยายน รวมถึง

งวดในการปรับปรุงตั้งแต่งวด 13-16 
กระทรวง การแสดงข้อมูลรายกระทรวงหรือเทียบเท่า 
หน่วยงาน การแสดงข้อมูลรายหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า 
กระทรวง (ผู้เบิกแทน) การแสดงข้อมูลของหน่วยงานระดับกระทรวงที่เป็นผู้เบิกแทน 
หน่วยงาน (ผู้เบิกแทน) การแสดงข้อมูลของหน่วยงานระดับกรมที่เป็นผู้เบิกแทน 
หน่วยเบิกจ่าย (เจ้าของงบ) การแสดงข้อมูลรหัสหน่วยเบิกจ่ายของเจ้าของงบประมาณ 
หน่วยเบิกจ่าย (ผู้เบิกแทน) การแสดงข้อมูลรหัสหน่วยเบิกจ่ายของผู้เบิกแทน 
หน่วยรับงบประมาณ (เจ้าของงบ) การแสดงข้อมูลรหัสหน่วยรับงบประมาณของเจ้าของงบประมาณ 
หน่วยรับงบประมาณ (ผู้เบิกแทน) การแสดงข้อมูลรหัสหน่วยรับงบประมาณของผู้เบิกแทน 
จังหวัด (เจ้าของงบ) การแสดงข้อมูลตามพ้ืนที่จังหวัดของเจ้าของงบประมาณ 
จังหวัด (ผู้เบิกแทน) การแสดงข้อมูลตามพ้ืนที่จังหวัดของผู้เบิกแทน 
รายจ่ายประจำ/ลงทุน การแสดงข้อมูลเป็นรายจ่ายประจำ/ลงทุน ตามการจำแนกของสำนัก

งบประมาณ 
แหล่งของเงิน การแสดงข้อมูลตามแหล่งของเงิน 7 หลัก  
เงินในงบ/เงินนอกงบ การแสดงข้อมูลจำแนกตามประเภทของเงิน เพ่ือแยกเป็นเงินใน

งบประมาณกับเงินนอกงบประมาณ 
งบรายจ่าย การแสดงข้อมูลตามรายจ่ายซึ่งกำหนดไว้สำหรับหน่วยงานของรัฐ 
หมวดรายจ่าย การแสดงข้อมูลตามประเภทรายจ่ายที่จำแนกย่อยออกจากงบ

รายจ่าย 5 ประเภท 
งาน / โครงการ การแสดงข้อมูลรหัสงบประมาณ 13 หลัก  
ผลผลิต/โครงการ การแสดงข้อมูลรหัสงบประมาณ 15 หลัก  โดย 2 หลักแรกเป็น

ปีงบประมาณ ตามด้วยรหัส งาน/โครงการ 13 หลัก  
รหัสงบประมาณ (เจ้าของงบ) การแสดงข้อมูลตามรหัสงบประมาณของเจ้าของงบประมาณ 
รหัสงบประมาณ (ผู้เบิกแทน) การแสดงข้อมูลตามรหัสงบประมาณของเจ้าของผู้เบิกแทน 
ปีงบประมาณ พรบ. (ปี Fund) การแสดงข้อมูลตามปีที่ได้รับงบประมาณ 
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Dimension ทั้งหมดในรายงาน คำอธิบาย 
แผนงาน การแสดงข้อมูลตามโครงสร้างแผนงานตามยุทธศาสตร์ 

ตารางที่ 8-11 Dimension ทั้งหมดในรายงานของ Cube ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกัน 
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 Measure ทั้งหมดในรายงานของ Cube ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกัน 
Measure ที่ใช้ในรายงาน คำอธิบาย หมายเหตุ 
จำนวนเงินที่เบิกแทน วงเงินงบประมาณท่ีเบิกแทนกัน  
PO มูลค่าใบสั่งซื้อสั่งจ้างจากงบประมาณเบิกแทน

กัน 
 

เบิกจ่าย มูลค่าการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกัน  
สำรองเงิน มูลค่าเอกสารสำรองเงินงบประมาณเบิกแทน

กัน 
 

%เบิกจ่ายต่อจำนวนเงินที่เบิก
แทน 

อัตราส่วนของมูลค่าการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณเบิกแทนกันต่อวงเงินงบประมาณ
เบิกแทนกัน 

 

ตารางที่ 8-12 Measure ทั้งหมดในรายงานของ Cube ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกัน 


