
 

 

คู่มอื 

การปฏิบตังิานงบประมาณ 

 

 

ฝ่ายการคลงั 

สํานักงานเขตคลองเตย 



การขออนุมตัิเงินประจํางวด 

 การขออนุมติัเงินประจาํงวด นอกเหนือจากที�กาํหนดในแนวทางปฏิบติัเมื�อหน่วยงานทราบวงเงิน

งบประมาณที�ไดรั้บตามขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปีแลว้ จะตอ้งจดัทาํใบขออนุมติัเงินประจาํงวด

แยกเป็น งาน/โครงการ ตามแบบและหนังสือสั�งการที�กรุงเทพมหานครกาํหนดส่งให้สํานกังบประมาณ

กรุงเทพมหานครเพื�อพิจารณาและเสนอขออนุมติัโดยให้เสนอก่อนวนัเริ�มตน้ของระยะเวลาของงวดไม่นอ้ย

กว่า 15 วนั กรณีการปฏิบัติงานนอกเวลาให้แนบแผนปฏิบัติงาน และกรณีที� เป็นงบลงทุนให้จัดทํา

แผนปฏิบติังานและแผนการใชจ่้ายเงินประกอบการพิจารณาดว้ย และเมื�อหน่วยงานไดรั้บอนุมติัเงินประจาํ

งวดแลว้สามารถก่อหนี0 หรือเบิกจ่ายไดใ้นวงเงินที�ไดรั้บอนุมติั ในปีงบประมาณหนึ� ง ๆ จะแบ่งเป็น 3 งวด 

งวดละ 4 เดือน คือ 

  งวดที� 1 ตั0งแต่เดือนตุลาคม – มกราคมของปีถดัไป 

  งวดที� 2 ตั0งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ – พฤษภาคม 

  งวดที� 3 ตั0งแต่เดือนมิถุนายน – กนัยายน 

ในแต่ละงวดหน่วยงานต่าง ๆ อาจขออนุมติัเงินประจาํงวดครั0 งเดียวหรือหลายครั0 งก็ได ้ทั0งนี0 แลว้แต่ความ

จาํเป็น 

 ก่อนสิ0 นปีงบประมาณให้หน่วยงานส่งคําขออนุมัติ เ งินประจํางวดถึงสํานักงบประมาณ

กรุงเทพมหานครภายในวนัที� 15 กนัยายนของทุกปี 

1. แนวทางปฏิบัติในการขอและอนุมัติเงินประจํางวด 

 1.1 สํานกังบประมาณกรุงเทพมหานครจะอนุมติัเงินประจาํงวดที�หนึ� งให้หน่วยงานตามแผนงาน/

โครงการ และวงเงินที�กาํหนดในขอ้บญัญติังบประมารณรายจ่ายประจาํปี และเอกสารรายละเอียดประกอบ

ตั0งแต่เริ�มปีงบประมาณ โดยใหห้น่วยงานดาํเนินการขออนุมติัเงินประจาํงวดผา่นระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย 

สาํหรับหมวดรายจ่ายและรายการดงัต่อไปนี0  

  1.1.1 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวสัดุ สําหรับงวดที�หนึ� งจะพิจารณาให้ 1 ใน 3 ของ

งบประมาณ หากรายการใดไม่เพียงพอสําหรับก่อหนี0ผูกพนังบประมาณให้จดัส่งแผนการใชจ่้ายเงินเฉพาะ

ส่วนที�ขาดมายงัสาํนกังบประมาณกรุงเทพมหานครก่อนวนัเริ�มตน้งวดที�หนึ�งไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั 



  1.1.2 งบประมาณรายการครุภณัฑ์ที�มีราคามาตรฐานของสํานักงบประมาณหรือของ

กรุงเทพมหานครกาํหนด 

  1.1.3 โครงการต่อเนื�องที�ไดมี้การทาํสัญญาผูกพนัไวแ้ล้ว จะพิจารณาให้ตามแผนการใช้

จ่ายเงินโดยให้จดัส่งแผนการปฏิบติังานและแผนการใช้จ่ายเงิน (แบบ ง.102) มายงัสํานักงบประมาณ

กรุงเทพมหานครก่อนวนัเริ�มตน้งวดที�หนึ�งไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั 

  1.1.4 หมวดเงินอุดหนุน รายการเงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการครู

กรุงเทพมหานครและเงินทุนสนบัสนุนการศึกษาแก่บุตรขา้ราชการและลูกจา้งประจาํของกรุงเทพมหานคร 

  1.1.5 หมวดรายจ่ายอื�น รายการชดใชเ้งินยมืเงินสะสมกรุงเทพมหานคร 

  1.1.6  เงินงบกลาง ใหส้าํนกังบประมาณกรุงเทพมหานครเป็นผูย้ื�นขออนุมติัเงินประจาํงวด

ต่อปลดักรุงเทพมหานคร 

 1.2 เงินประจาํงวดที�อนุมติัในงวดใด ถา้เบิกจ่ายไม่หมดในระยะเวลาของเงินประจาํงวดนั0นให้นาํ

ส่วนที�เหลือไปสมทบกบัเงินประจาํงวดสาํหรับงวดถดัไปได ้

 1.3 เงินประจาํงวดใดที�อนุมติัสําหรับงานหรือโครงการใดโดยเฉพาะ จะนาํไปใช้สําหรับงานหรือ

โครงการอื�นมิได ้

 1.4 สําหรับงวดต่อ ๆ ไป ให้หน่วยงานจัดส่งแผนการใช้จ่ายเงินเสนอสํานักงบประมาณ

กรุงเทพมหานครพิจารณาตามขอ้บญัญติัและระเบียบกรุงเทพมหานครที�เกี�ยวขอ้งดงันี0  

   1.4.1 หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ ให้ระบุเหตุผลความจาํเป็นที�ตอ้งใชจ่้าย แผนการ

ใช้จ่ายเงิน กรณีการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ ให้แนบแผนการปฏิบติังานและการใช้จ่ายเงิน โดยระบุ

เหตุผลรายละเอียดจาํนวนลูกจา้งที�จะปฏิบติังาน ระยะเวลา สถานที� และจาํนวนเงินใหค้รบถว้น 

  1.4.2 หมวดค่าครุภณัฑ ์ที�ดินและสิ�งก่อสร้าง 

   - รายการค่าครุภณัฑ ์ใหแ้นบแผนปฏิบติังานและการใชจ่้ายเงินแต่ละรายการ กรณี

ที�ไม่มีราคามาตรฐานของทางราชการกาํหนดไว ้ใหแ้นบรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะที�ผูมี้อาํนาจสั�งซื0อ สั�ง

จา้ง เห็นชอบแลว้ พร้อมแนบใบเสนอราคาจาํนวน 3 ราย 



   - รายการค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง ให้แนบแผนปฏิบติังานและแผนการใช้จ่ายเงิน

ทุกราย 

   - รายการค่าก่อสร้าง ให้แนบรูปแบบ รายการก่อสร้าง ขอ้กาํหนดเฉพาะงานและ

ประมาณการ หนงัสือรับรองการเป็นที�สาธารณะที�มีคาํรับรองของหน่วยงาน 

   - ค่าชดเชยกรรมสิทธิH ที�ดิน ให้แนบคาํพิพากษาของศาล คาํวินิจฉัยสั�งการของ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และมติที�ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการพฒันาที�ดินและ

อาคารกรุงเทพมหานครเกี�ยวกบัการกาํหนดเวลา 

  1.4.3 หมวดเงินอุดหนุน ให้แสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายของแต่ละรายการและเหตุผลความ

จาํเป็นที�ตอ้งใชจ่้าย 

  1.4.4 หมวดรายจ่ายอื�น กรณีรายจ่ายของโครงการซึ� งเป็นรายการที�รวมค่าใช้จ่ายหลาย

ประเภทไวใ้หแ้สดงรายละเอียดค่าใชจ่้ายของแต่ละรายการ 

2. การแจ้งหน่วยงาน 

 เมื�อไดรั้บอนุมติัเงินประจาํงวดแลว้ เจา้หนา้ที�วิเคราะห์งบประมาณจะส่งหนงัสืออนุมติัพร้อมใบขอ

และอนุมติัเงินประจาํงวด (แบบ ง.301 อ) และรายการประกอบการขออนุมติัเงินประจาํงวด (แบบ ง.302 อ) 

ให้สํานกัการคลงั หน่วยงานเจา้ของเรื�องและหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งอย่างละ 1 ชุด และเก็บไวที้�ฝ่ายวิเคราะห์

งบประมาณเจา้ของเรื� อง 1 ชุด เพื�อจดัทาํทะเบียนคุมเงินประจาํงวด ตามแผนงาน งาน/โครงการ หมวด

รายจ่ายและรายการ (หมวดค่าครุภณัฑ์ ที�ดินและสิ�งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุนและหมวดรายจ่ายอื�น) เพื�อ

สะดวกในการอนุมติัเงินประจาํงวดครั0 งต่อไป 

 

 

 

 

 

 



การโอนหรือเปลี*ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย 

 เมื�อหน่วยงานมีความจาํเป็นตอ้งโอนหรือเปลี�ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายที�ไดรั้บเพื�อให้สอดคลอ้ง

กบัแผนปฏิบติังานหรือสภาพการณ์ที�เปลี�ยนแปลงไปจากที�กาํหนดไวเ้ดิม ก็อาจกระทาํไดโ้ดยปฏิบติัตามนยั

แห่งขอ้บญัญติักรุงเทพมหานคร เรื�อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2529 และระเบียบกรุงเทพมหานคร วา่ดว้ย

การกาํหนดประเภทรายรับ – รายจ่าย และการปฏิบติัเกี�ยวกบังบประมาณ พ.ศ.2533 

 1. การโอนหรือเปลี*ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย 

     อาจกระทาํไดห้ลายกรณีดงันี0  

1.1 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงานหรือโครงการของหน่วยงานเดียวกนัหรือในงานหรือ

โครงการระหวา่งหน่วยงาน 

1.2 การโอนงบประมาณรายจ่ายระหวา่งงบกลางกบังานหรือโครงการของหน่วยงาน 

1.3 การโอนงบประมาณระหวา่งรายการในงบกลาง 

1.4 การเปลี�ยนแปลงรายการ วตัถุประสงค ์รายละเอียดเนื0องานและหรือจาํนวนเงินของรายการ

ในหมวดรายจ่ายเดียวกนัของงาน หรือโครงการเดียวกนัในหน่วยงานเดียวกนั 

2. แนวทางปฏิบัติในการโอนและเปลี*ยนแปลงงบประมาณ 

    2.1 การขอโอนหรือการเปลี�ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายที�กาํหนดไวใ้นรายการใดของหน่วยงาน

หรือโครงการใด ตามขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปีหรือตามขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายเพิ�มเติม

ไปยงังานหรือโครงการหรือรายการอื�น ในหน่วยงานเดียวกนัหรือต่างหน่วยงานใหถื้อปฏิบติัดงันี0  

 2.1.1 รายจ่ายหมวดเงินเดือนและค่าจา้งประจาํ ให้ชี0 แจงเหตุผลและความจาํเป็นที�ขอโอน

และใหแ้สดงวา่เงินเดือนและค่าจา้งประจาํอตัราใดมีเหลือจ่ายเท่าใด และให้ผูที้�ขอโอนรับรองวา่เมื�อโอนไป

แลว้จะมีเงินเหลือพอจ่ายตลอดปี 

 2.1.2 รายจ่ายหมวดอื�น ๆ ให้ชี0 แจงเหตุผลและความจาํเป็นที�ขอโอนและให้แสดงวา่หมวด

ใดหรือรายการใดมีเงินเหลือเท่าใด และจะโอนไปจ่ายในหมวดใดหรือรายการใดเท่าใด 



 2.1.3 มีคาํรับรองของหัวหน้าหน่วยงานว่าการโอนรายจ่ายนั0น ๆ ไดรั้บอนุมติัเงินประจาํ

งวดแล้วหรือไม่ และไม่กระทบกระเทือนต่อการดาํเนินงานตามแผนงาน งานหรือโครงการที�กาํหนดไว ้

รวมทั0งจะไม่ทาํใหเ้กิดมีหนี0 สินคา้งชาํระ 

 2.1.4 การขอเปลี�ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายที�กาํหนดไวใ้นแต่ละรายการงาน

หรือโครงการ ตามขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปีหรือขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายเพิ�มเติม ให้

ชี0แจงเหตุผลและความจาํเป็นประกอบ 

   2.2 การขอโอนหรือเปลี�ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ให้กระทาํตามแบบที�กรุงเทพมหานคร

กาํหนด 

3. การแจ้งหน่วยงาน 

 เมื�อผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือปลดักรุงเทพมหานครอนุมติัหรือไม่อนุมติัให้โอน

หรือเปลี�ยนแปลงงบประมาณแลว้ เจา้หนา้ที�วเิคราะห์งบประมาณจะส่งหนงัสืออนุมติัพร้อมใบขอและอนุมติั

โอนหรือเปลี�ยนแปลงแล้วแต่กรณีให้สํานักการคลงั หน่วยงานเจ้าของเรื� อง หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง กอง

วชิาการและแผนงานสาํนกังบประมาณกรุงเทพมหานคร และเก็บไวที้�ฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณเจา้ของเรื�อง 

1 ชุด เพื�อจดัทาํทะเบียนคุมการโอนงบประมาณรายจ่าย ตามแผนงาน งาน/โครงการ หมวดรายจ่าย และ

รายการ (หมวดค่าครุภณัฑ์ ที�ดินและสิ�งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื�น) เพื�อสะดวกใน

การโอนหรือเปลี�ยนแปลงงบประมาณครั0 งต่อไป 

 

 

   

  

 

 

 

 



สรุปแบบที*ใช้ในการบริหารงบประมาณ  

สรุปแบบงบประมาณของกรุงเทพมหานคร งาน โครงการ 

แบบบริหารงบประมาณ 

1. ใบขอและอนุมติัเงินประจาํงวด 

2. รายการประกอบขออนุมติัเงินประจาํงวด 

3. ใบขอและอนุมติัโอนงบประมาณรายจ่าย 

4. ใบขอและอนุมัติ เปลี� ยนแปลงรายละเอียด

งบประมาณรายจ่าย 

 

ง.301 

ง.302 

ง.303 

ง.304 

 

ง.301 

ง.302 

ง.303 

ง.304 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


