
Budget Information System : BIS
(การพฒันาระบบงบประมาณแนวใหม่) 



กระบวนงานระบบ BIS

ระบบ 

BIS

1. ระบบการจัดสรรงบประมาณ

2. ระบบงานบริหารเงินงบประมาณ

3. ระบบงานบริหารเงินกนัไว้เหลือมปี



ระบบจัดสรรงบประมาณ (ลงใบจัดสรร)

*1. ระบบการจัดสรรงบประมาณ (เงินงบประมาณ/งบกลาง/งบไทยเข้มแข็ง,งบวางระบบการบริหาร

จัดการนําและสร้างอนาคตของประเทศ พ.ศ.2555) 

*1.1 การบันทึกเงินจัดสรร/ ง.241 /โอนลด-โอนเพมิ/โอนเปลยีนแปลงงบประมาณ 

1. ระบบการจัดสรรงบประมาณ



2. ระบบงานบริหารเงินงบประมาณ (Cost sheet) มีขันตอนดงันี 

2. ระบบงานบริหารเงินงบประมาณ

2.1 การผูกพนังบประมาณ

2.2 การผูกพนังบประมาณเปลยีนเป็นสัญญา

2.3 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

2.4 การตดัโอนเงินงบประมาณเป็นเงินกนัไว้เบิกเหลือมปี

2.5 การตรวจสอบ

2.6 งานสัญญา

2.7  รายงาน



2. ระบบงานบริหารเงิน

งบประมาณ



การผูกพนัรายการงบประมาณ การบันทึกรายการใน

ระบบงานบริหารเงินงบประมาณ (Cost sheet)   

การบันทึกรายการในระบบงานบริหารเงินงบประมาณ เป็นการ

บันทึกรายการควบคมุงบประมาณภายในหน่วยงานเพอืมิให้ใช้

จ่ายเงินงบประมาณเกนิกว่างบประมาณทีได้รับ และสามารถใช้ในการ

บริหารจัดการงบประมาณเหลือจ่ายให้เกดิประสิทธิภาพสูงสุด การบันทึก

รายการในระบบงานบริหารเงินงบประมาณมีขนัตอน ดงันี 

2. ระบบงานบริหารเงินงบประมาณ



ขนัตอนการผูกพนัรายการงบประมาณ คือ การบันทึกผูกพนัหรือ

กนัเงินไว้ตามประเภทเอกสารต่าง ๆ เพือสํารองเงินไว้เมือมีการเบิกจ่าย 

ขนัตอนการเปลยีนพด.01/02 เป็นสัญญา(งบประมาณ) คือ การ

บันทึกความเคลือนไหวในการดาํเนินการด้านพสัดุ รับราคาและก่อหนี

ผูกพนั โดยการเปลยีน พด.01/02 ทีเคยบันทึกไว้ในขนัตอนที 1 ให้เป็น

สัญญาตามเอกสารสัญญาหรือสนองราคาทีได้รับ จํานวนเงินทีผูกพนั

ตามสัญญาหากไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันสินปีงบประมาณจะต้อง

ดาํเนินการกนัเงินไว้เบิกเหลือมปี 

2. ระบบงานบริหารเงินงบประมาณ



2. ระบบงานบริหารเงินงบประมาณ

ขนัตอนการล้างผูกพนังบประมาณ/เบิกจ่าย คือ การบันทึกความ

เคลือนไหวหลงัจากทีมีการเบิกจ่ายเงินเพือจ่ายชาระหนี โดยล้างและ

เบิกจ่ายรายการทีเคยบันทึกไว้ในขนัตอนที 1 หรือ ขนัตอนที 2 

ขนัตอนการโอนงบประมาณคงเหลือเป็นเงินกนัเหลือมปี คือ การ

โอนเงินงบประมาณคงเหลือของปีปัจจุบัน ให้เป็นเงินกนัเหลือมปีไว้เบิก

เหลือมปีของปีถดัไป 



Cost Sheet



3. ระบบงานบริหารเงินกนัไว้เหลือมปี

3.1 การรับโอนเงินงบประมาณเป็นเงินกนัไว้เบิกเหลือมปี

3.2 การสร้างเอกสารสํารองเงิน

3.3 การผูกพนัเงินตามเอกสารสํารองเงิน

3.4 การผูกพนัเปลยีนเป็นสัญญา

3.5 การเบิกจ่าย / ล้างผูกพนั

3.6 การตรวจสอบ

3.7 รายงาน



 ตรวจสอบรายละเอยีด ความถูกต้อง ของเอกสารแต่ละฉบับ        

      โดยอ้างองิกนั

 จัดทําทะเบียนคุมสัญญา

 จัดทํางบรายละเอยีดใบสําคญัประกอบงบเดือน (แผ่นหน้า) 

 จัดทําเอกสารประกอบคาํขอเบิก



 หลกัเกณฑ์การกนัเงนิไว้เบิกเหลือมปี

 การสํารองเงนิในระบบ GFMIS Web Online

 การควบคุมเงนิกนัเหลือมปีในระบบ BIS        
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มาตรา 27 แห่ง พรบ. วธีิการ

งบประมาณฯ

การเบิกเงินจากคลัง

ให้เบิกได้เฉพาะภายในปีงบประมาณ

นัน

ก่อหนีผูกพนัภายในปี -  ไม่ได้ก่อหนีผูกพนัภายในปี

-  ได้รับอนุมัติจาก รมว. กค.

งบประมาณรายจ่ายข้ามปี งบประมาณ

ให้ขอเบิก (กนัเงินฯ) ได้ 6 เดือน 

คือ  ถึงสินเดือนมีนาคมของปีถัดไป

ยกเว้น

13



มาตรา 27 (ต่อ)

กรณีมีความจําเป็นต้องขอเบิกเงนิจากคลงั

ภายหลงัเดือนมีนาคม  กใ็ห้ขอทาํความตกลง

กบักระทรวงการคลงัเป็นกรณี ๆ ไป    

การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
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วธีิปฏิบัตเิกยีวกบัการกนัเงนิ

ไว้เบิกเหลือมปีในระบบ GFMIS 

ตามด่วนทสุีด ท ีกค 0406.6/ว 100  

ลว  7 ก.ย. 2555  

 - การจัดทํา PO

 - เอกสารสํารองเงิน

ภายในวนัทําการ

สุดท้ายของเดือน

กนัยายน ของแต่ละปี
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 -  PO จากการจัดซือ

     จัดจ้าง หรือเช่าทรัพย์สิน ≥ 50,000 บาท

     ถือเป็นใบขอกนัเงินไว้เบิกเหลือมปีกรณมีีหนีผูกพนั

 -   PO  < 50,000 บาท  ให้เร่งเบิกจ่าย   หากไม่ทัน  เงินงบประมาณพบั

 -  บันทึก PO  1 ฉบับ  =  1 สัญญา 

 

-  กรณมีีหนีผูกพนัทีมิได้เกดิจากการจัดซือ จัดจ้าง  ประเภทเอกสาร   CK

 -  กรณไีม่มีหนีผูกพนั  ประเภทเอกสาร   CF

 -  กรณงีบประมาณเบิกแทนกนั   

: ระหว่างส่วนราชการกบัส่วนราชการ

         -  กรณมีีหนีผูกพนั    PO                        -  กรณไีม่มีหนีผูกพนั ประเภทเอกสาร  SC

PO      

เอกสารสํารองเงนิ



ขนัตอน

การสร้างเอกสารสํารองเงิน และเลือกรายการ 

(LIST) ในระบบ GFMIS Web Online
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ใหค้ลิกเลือกระบบบริหารงบประมาณ



คลิกเลือก  สง.01 สํารองเงิน



จะปรากฏหนา้จอดงัรปู



*





  

การตรวจสอบรายการทีไดร้บัอนุมติัจากกรมบญัชีกลาง (กรณีไม่มีหนี)



             

          เมือส่วนราชการได้รับอนุมัติให้กันเงินเหลือมปี

และขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน หลงัจากดําเนินการตรวจสอบ

เอกสารใบสําคัญต่างๆ ถูกต้องแล้ว ก็ดําเนินการควบคุม

การใช้จ่ายเงินในระบบ BIS
    



ส่วนตรวจสอบและสงัจ่าย  กองการเงินและ
บญัชี

1. เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณปีปัจจุบัน เลือกกดปุ่มระบบงานบริหารเงินงบประมาณ

2. เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณทีไม่ใช่ปีปัจจุบัน เลือกกดปุ่มระบบงานบริหารเงินกนั

เหลือมปี

1.

2.

การบันทกึการเบิกจ่ายในระบบ BIS



ส่วนตรวจสอบและสงัจ่าย  กองการเงินและ
บญัชี

เมือเข้าสู่ระบบ BIS ตามทีเลือกแล้ว ระบบงานบริหารเงินงบประมาณ และ

ระบบงานเงินกนัเหลือมปีจะมีวธีิปฏิบัติทีเหมือนกนัดงันี

 ระบบจะแสดงจอภาพใหผู้ใ้ชง้านระบุ Username และ Password

1.1 ระบุรหสัสิทธิผูใ้ชง้าน ลงในช่อง Username

1.2 ระบุรหสัผา่น ลงในช่อง Password

1.3 กดปุ่ม“Login” เพือเขา้สู่ระบบ

1.1

1.2

1.3

การบันทกึการเบิกจ่ายในระบบ BIS



ส่วนตรวจสอบและสงัจ่าย  กองการเงินและ
บญัชี

2. การบนัทึกรายการทีเกียวขอ้งกบัการจดัทาํคาํขอเบิกและรายละเอียดใบสาํคญัประกอบ

งบเดือน (บก.104/107,งบ.156) โดยใชร้ายละเอียดขอ้มูลเอกสารใบสาํคญั

2.1ระบุปีงบประมาณและรหสัพืนที

- กดปุ่ม ปีงบประมาณเพือเลือกปีงบประมาณทีจะทาํการเบิกจ่าย

- กดปุ่ม รหสัพืนทีเพือเลือกรหสัพืนที

1.กดปุ่ม

2.กดปุ่ม

การบันทึกการเบิกจ่ายในระบบ BIS



ส่วนตรวจสอบและสงัจ่าย  กองการเงินและ
บญัชี

กดปุ่ม 2.

กดปุ่ม 1.

2.2 กดปุ่มเลือกการจดัทาํคาํขอเบิกหรือรายละเอียดใบสาํคญัประกอบงบเดือน(บก.104/107,งบ.156)โดย กดปุ่ม 

1. การจําทําคาํขอเบิก 

-ใชส้าํหรับหน่วยฝากเบิก

- ส่วนกลางใชส้าํหรับการเบิกจ่ายจาก Terminal

- กรณีทาํเอกสารแนบ 1

2. รายละเอยีดใบสําคญัประกอบงบเดือน(บก.104/107 , งบ.156)

- ส่วนกลางใชส้าํหรับการเบิกจ่ายจาก Webonline

- ส่วนภูมิภาคจดัทาํรายละเอียดใบสาํคญัประกอบงบเดือน(บก.107)

การบันทึกการเบิกจ่ายในระบบ BIS



ส่วนตรวจสอบและสงัจ่าย  กองการเงินและ
บญัชี

2.2.1 เลือกกดปุ่ม การจดัทาํคาํขอเบิก

 1.

2. กดปุ่ม

1. พิมพเ์ลขทีอา้งอิงจากเลขรับเอกสารของการเงิน

2. กดปุ่ม แว่นขยาย เพือเลือกรายการทีจดัทาํ

การบันทึกการเบิกจ่ายในระบบ BIS



ส่วนตรวจสอบและสงัจ่าย  กองการเงินและ

การบนัทึกการเบิกจ่ายในระบบ BIS

1. 2.

-  หากไม่มีการโอนสิทธิ กข็า้มในส่วน

รหัสผูข้ายของผูรั้บโอนสิทธิ แลว้

จดัพิมพจ์าํนวนเงินทีเบิกจ่าย

-  ในกรณีมีการโอนสิทธิ ตอ้งเลือกรหัส

ผูข้ายของผูรั้บโอนสิทธิ 

    เมือเลือกแลว้ขอ้มูลในส่วนชือธนาคาร/

สาขาของผูรั้บโอนสิทธิ , เลขทีบญัชี

ธนาคารของผูรั้บโอนสิทธิ   จะแสดง

รายการขึน

จดัทาํโดย

1. กดปุ่ม 1. (รูปกระดาษ) กรณีทียงัไม่มีขอ้มูลแลว้ตอ้งการเพิมเติมขอ้มูล

2. กดปุ่ม 2. (รูปกลอ้งส่องทางไกล)กรณีทีมีขอ้มูลอยูแ่ลว้



จบการนําเสนอ


