คู่มอื
การปฏิบตั งิ านงบประมาณ

ฝ่ ายการคลัง
สํ านักงานเขตคลองเตย

การขออนุมตั ิเงินประจํางวด
การขออนุ มตั ิเงินประจํางวด นอกเหนื อจากทีกําหนดในแนวทางปฏิ บตั ิเมือหน่วยงานทราบวงเงิ น
งบประมาณทีได้รับตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี แล้ว จะต้องจัดทําใบขออนุ มตั ิเงินประจํางวด
แยกเป็ น งาน/โครงการ ตามแบบและหนังสื อสังการที กรุ งเทพมหานครกําหนดส่ งให้สํานักงบประมาณ
กรุ งเทพมหานครเพือพิจารณาและเสนอขออนุ มตั ิโดยให้เสนอก่อนวันเริ มต้นของระยะเวลาของงวดไม่นอ้ ย
กว่ า 15 วัน กรณี ก ารปฏิ บ ัติ ง านนอกเวลาให้ แ นบแผนปฏิ บ ัติ ง าน และกรณี ที เป็ นงบลงทุ น ให้ จ ัด ทํา
แผนปฏิบตั ิงานและแผนการใช้จ่ายเงินประกอบการพิจารณาด้วย และเมือหน่วยงานได้รับอนุ มตั ิเงินประจํา
งวดแล้วสามารถก่อหนี0 หรื อเบิกจ่ายได้ในวงเงิ นทีได้รับอนุ มตั ิ ในปี งบประมาณหนึ ง ๆ จะแบ่งเป็ น 3 งวด
งวดละ 4 เดือน คือ
งวดที 1 ตั0งแต่เดือนตุลาคม – มกราคมของปี ถัดไป
งวดที 2 ตั0งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม
งวดที 3 ตั0งแต่เดือนมิถุนายน – กันยายน
ในแต่ละงวดหน่ วยงานต่าง ๆ อาจขออนุ มตั ิเงิ นประจํางวดครั0งเดี ยวหรื อหลายครั0งก็ได้ ทั0งนี0 แล้วแต่ความ
จําเป็ น
ก่ อ นสิ0 นปี งบประมาณให้ ห น่ ว ยงานส่ งคํา ขออนุ ม ั ติ เ งิ น ประจํา งวดถึ ง สํ า นั ก งบประมาณ
กรุ งเทพมหานครภายในวันที 15 กันยายนของทุกปี
1. แนวทางปฏิบัติในการขอและอนุมัติเงินประจํางวด
1.1 สํานักงบประมาณกรุ งเทพมหานครจะอนุ มตั ิเงิ นประจํางวดทีหนึ งให้หน่วยงานตามแผนงาน/
โครงการ และวงเงินทีกําหนดในข้อบัญญัติงบประมารณรายจ่ายประจําปี และเอกสารรายละเอียดประกอบ
ตั0งแต่เริ มปี งบประมาณ โดยให้หน่วยงานดําเนินการขออนุมตั ิเงินประจํางวดผ่านระบบคอมพิวเตอร์ เครื อข่าย
สําหรับหมวดรายจ่ายและรายการดังต่อไปนี0
1.1.1 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ สําหรั บงวดทีหนึ งจะพิจารณาให้ 1 ใน 3 ของ
งบประมาณ หากรายการใดไม่เพียงพอสําหรับก่อหนี0 ผูกพันงบประมาณให้จดั ส่ งแผนการใช้จ่ายเงิ นเฉพาะ
ส่ วนทีขาดมายังสํานักงบประมาณกรุ งเทพมหานครก่อนวันเริ มต้นงวดทีหนึงไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน

1.1.2 งบประมาณรายการครุ ภณ
ั ฑ์ที มี ราคามาตรฐานของสํา นัก งบประมาณหรื อของ
กรุ งเทพมหานครกําหนด
1.1.3 โครงการต่อเนื องที ได้มีการทําสัญญาผูกพันไว้แล้ว จะพิจารณาให้ตามแผนการใช้
จ่า ยเงิ นโดยให้จดั ส่ ง แผนการปฏิ บ ตั ิ ง านและแผนการใช้จ่ายเงิ น (แบบ ง.102) มายัง สํา นัก งบประมาณ
กรุ งเทพมหานครก่อนวันเริ มต้นงวดทีหนึงไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน
1.1.4 หมวดเงิ น อุ ด หนุ น รายการเงิ น ทุ น สนั บ สนุ น การศึ ก ษาแก่ บุ ต รข้า ราชการครู
กรุ งเทพมหานครและเงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจําของกรุ งเทพมหานคร
1.1.5 หมวดรายจ่ายอืน รายการชดใช้เงินยืมเงินสะสมกรุ งเทพมหานคร
1.1.6 เงินงบกลาง ให้สาํ นักงบประมาณกรุ งเทพมหานครเป็ นผูย้ ืนขออนุ มตั ิเงินประจํางวด
ต่อปลัดกรุ งเทพมหานคร
1.2 เงินประจํางวดทีอนุ มตั ิในงวดใด ถ้าเบิกจ่ายไม่หมดในระยะเวลาของเงิ นประจํางวดนั0นให้นาํ
ส่ วนทีเหลือไปสมทบกับเงินประจํางวดสําหรับงวดถัดไปได้
1.3 เงิ นประจํางวดใดทีอนุ มตั ิสําหรับงานหรื อโครงการใดโดยเฉพาะ จะนําไปใช้สําหรับงานหรื อ
โครงการอืนมิได้
1.4 สํ า หรั บ งวดต่ อ ๆ ไป ให้ ห น่ ว ยงานจัด ส่ ง แผนการใช้ จ่ า ยเงิ น เสนอสํ า นั ก งบประมาณ
กรุ งเทพมหานครพิจารณาตามข้อบัญญัติและระเบียบกรุ งเทพมหานครทีเกียวข้องดังนี0
1.4.1 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ให้ระบุเหตุผลความจําเป็ นทีต้องใช้จ่าย แผนการ
ใช้จ่ายเงิ น กรณี การปฏิ บตั ิงานนอกเวลาราชการ ให้แนบแผนการปฏิ บตั ิงานและการใช้จ่ายเงิ น โดยระบุ
เหตุผลรายละเอียดจํานวนลูกจ้างทีจะปฏิบตั ิงาน ระยะเวลา สถานที และจํานวนเงินให้ครบถ้วน
1.4.2 หมวดค่าครุ ภณั ฑ์ ทีดินและสิ งก่อสร้าง
- รายการค่าครุ ภณั ฑ์ ให้แนบแผนปฏิบตั ิงานและการใช้จ่ายเงินแต่ละรายการ กรณี
ทีไม่มีราคามาตรฐานของทางราชการกําหนดไว้ ให้แนบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะทีผูม้ ีอาํ นาจสังซื0 อ สัง
จ้าง เห็นชอบแล้ว พร้อมแนบใบเสนอราคาจํานวน 3 ราย

- รายการค่าทีดิ นและสิ งก่อสร้ าง ให้แนบแผนปฏิ บตั ิงานและแผนการใช้จ่ายเงิ น
ทุกราย
- รายการค่าก่อสร้าง ให้แนบรู ปแบบ รายการก่อสร้ าง ข้อกําหนดเฉพาะงานและ
ประมาณการ หนังสื อรับรองการเป็ นทีสาธารณะทีมีคาํ รับรองของหน่วยงาน
- ค่ า ชดเชยกรรมสิ ท ธิH ที ดิ น ให้แนบคํา พิ พ ากษาของศาล คํา วินิจฉัย สั งการของ
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทย และมติทีประชุ มคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการพัฒนาทีดิ นและ
อาคารกรุ งเทพมหานครเกียวกับการกําหนดเวลา
1.4.3 หมวดเงินอุดหนุ น ให้แสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายของแต่ละรายการและเหตุผลความ
จําเป็ นทีต้องใช้จ่าย
1.4.4 หมวดรายจ่า ยอื น กรณี รายจ่า ยของโครงการซึ งเป็ นรายการที รวมค่า ใช้จ่า ยหลาย
ประเภทไว้ให้แสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายของแต่ละรายการ
2. การแจ้ งหน่ วยงาน
เมือได้รับอนุมตั ิเงินประจํางวดแล้ว เจ้าหน้าทีวิเคราะห์งบประมาณจะส่ งหนังสื ออนุ มตั ิพร้อมใบขอ
และอนุมตั ิเงินประจํางวด (แบบ ง.301 อ) และรายการประกอบการขออนุ มตั ิเงินประจํางวด (แบบ ง.302 อ)
ให้สํานักการคลัง หน่ วยงานเจ้าของเรื องและหน่วยงานทีเกี ยวข้องอย่างละ 1 ชุ ด และเก็บไว้ทีฝ่ ายวิเคราะห์
งบประมาณเจ้า ของเรื อง 1 ชุ ด เพื อจัดทํา ทะเบี ย นคุ มเงิ นประจํางวด ตามแผนงาน งาน/โครงการ หมวด
รายจ่ายและรายการ (หมวดค่าครุ ภณ
ั ฑ์ ทีดินและสิ งก่อสร้าง หมวดเงิ นอุดหนุ นและหมวดรายจ่ายอืน) เพือ
สะดวกในการอนุมตั ิเงินประจํางวดครั0งต่อไป

การโอนหรือเปลีย* นแปลงงบประมาณรายจ่ าย
เมือหน่วยงานมีความจําเป็ นต้องโอนหรื อเปลียนแปลงงบประมาณรายจ่ายทีได้รับเพือให้สอดคล้อง
กับแผนปฏิบตั ิงานหรื อสภาพการณ์ทีเปลียนแปลงไปจากทีกําหนดไว้เดิม ก็อาจกระทําได้โดยปฏิบตั ิตามนัย
แห่ งข้อบัญญัติกรุ งเทพมหานคร เรื อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2529 และระเบียบกรุ งเทพมหานคร ว่าด้วย
การกําหนดประเภทรายรับ – รายจ่าย และการปฏิบตั ิเกียวกับงบประมาณ พ.ศ.2533
1. การโอนหรือเปลีย* นแปลงงบประมาณรายจ่ าย
อาจกระทําได้หลายกรณี ดงั นี0
1.1 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงานหรื อโครงการของหน่วยงานเดียวกันหรื อในงานหรื อ
โครงการระหว่างหน่วยงาน
1.2 การโอนงบประมาณรายจ่ายระหว่างงบกลางกับงานหรื อโครงการของหน่วยงาน
1.3 การโอนงบประมาณระหว่างรายการในงบกลาง
1.4 การเปลียนแปลงรายการ วัตถุประสงค์ รายละเอียดเนื0 องานและหรื อจํานวนเงินของรายการ
ในหมวดรายจ่ายเดียวกันของงาน หรื อโครงการเดียวกันในหน่วยงานเดียวกัน
2. แนวทางปฏิบัติในการโอนและเปลีย* นแปลงงบประมาณ
2.1 การขอโอนหรื อการเปลียนแปลงงบประมาณรายจ่ายทีกําหนดไว้ในรายการใดของหน่วยงาน
หรื อโครงการใด ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี หรื อตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิมเติม
ไปยังงานหรื อโครงการหรื อรายการอืน ในหน่วยงานเดียวกันหรื อต่างหน่วยงานให้ถือปฏิบตั ิดงั นี0
2.1.1 รายจ่ายหมวดเงิ นเดื อนและค่าจ้างประจํา ให้ช0 ี แจงเหตุผลและความจําเป็ นทีขอโอน
และให้แสดงว่าเงินเดือนและค่าจ้างประจําอัตราใดมีเหลือจ่ายเท่าใด และให้ผทู ้ ีขอโอนรับรองว่าเมือโอนไป
แล้วจะมีเงินเหลือพอจ่ายตลอดปี
2.1.2 รายจ่ายหมวดอืน ๆ ให้ช0 ี แจงเหตุผลและความจําเป็ นทีขอโอนและให้แสดงว่าหมวด
ใดหรื อรายการใดมีเงินเหลือเท่าใด และจะโอนไปจ่ายในหมวดใดหรื อรายการใดเท่าใด

2.1.3 มีคาํ รับรองของหัวหน้าหน่ วยงานว่าการโอนรายจ่ายนั0น ๆ ได้รับอนุ มตั ิเงิ นประจํา
งวดแล้วหรื อไม่ และไม่กระทบกระเทื อนต่อการดําเนิ นงานตามแผนงาน งานหรื อโครงการทีกําหนดไว้
รวมทั0งจะไม่ทาํ ให้เกิดมีหนี0สินค้างชําระ
2.1.4 การขอเปลียนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทีกําหนดไว้ในแต่ละรายการงาน
หรื อโครงการ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี หรื อข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิมเติ ม ให้
ชี0แจงเหตุผลและความจําเป็ นประกอบ
2.2 การขอโอนหรื อเปลี ยนแปลงงบประมาณรายจ่ าย ให้กระทํา ตามแบบที กรุ งเทพมหานคร
กําหนด
3. การแจ้ งหน่ วยงาน
เมือผูว้ ่าราชการกรุ งเทพมหานคร หรื อปลัดกรุ งเทพมหานครอนุ มตั ิหรื อไม่อนุ มตั ิให้โอน
หรื อเปลียนแปลงงบประมาณแล้ว เจ้าหน้าทีวิเคราะห์งบประมาณจะส่ งหนังสื ออนุมตั ิพร้อมใบขอและอนุ มตั ิ
โอนหรื อเปลี ยนแปลงแล้วแต่ กรณี ให้สํา นักการคลัง หน่ วยงานเจ้า ของเรื อง หน่ วยงานที เกี ยวข้อง กอง
วิชาการและแผนงานสํานักงบประมาณกรุ งเทพมหานคร และเก็บไว้ทีฝ่ ายวิเคราะห์งบประมาณเจ้าของเรื อง
1 ชุ ด เพือจัดทําทะเบียนคุ มการโอนงบประมาณรายจ่าย ตามแผนงาน งาน/โครงการ หมวดรายจ่าย และ
รายการ (หมวดค่าครุ ภณ
ั ฑ์ ทีดิ นและสิ งก่อสร้ าง หมวดเงิ นอุดหนุ น และหมวดรายจ่ายอืน) เพือสะดวกใน
การโอนหรื อเปลียนแปลงงบประมาณครั0งต่อไป

สรุ ปแบบทีใ* ช้ ในการบริหารงบประมาณ
สรุ ปแบบงบประมาณของกรุ งเทพมหานคร

งาน

โครงการ

1. ใบขอและอนุมตั ิเงินประจํางวด

ง.301

ง.301

2. รายการประกอบขออนุมตั ิเงินประจํางวด

ง.302

ง.302

3. ใบขอและอนุมตั ิโอนงบประมาณรายจ่าย

ง.303

ง.303

4. ใบขอและอนุ ม ัติ เ ปลี ยนแปลงรายละเอี ย ด

ง.304

ง.304

แบบบริ หารงบประมาณ

งบประมาณรายจ่าย

