
แนวปฏิบัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

วาดวยการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

ปงบประมาณ 2565 

กรณี สวนงาน กองแผนงาน กองคลัง 

งบประมาณเงินแผนดิน  

กรณี ก: โอนงบประมาณ (ตั้งไวตนป) ท้ังการโอนภายในสวนงาน และขามสวนงาน 

 1. จัดทําคําขอโอนงบประมาณ และสงเรื่อง

ไปยังกองแผนงาน 

 

2. เสนอผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติ  

   (2.1) กรณีอนุมัติ สงเรื่องไปยังกองคลัง หรือ 

   (2.2) กรณีไมอนุมัติ/ขอขอมูลเพ่ิมเติม ใหแจง 

          สวนงานเจาของเรื่องดําเนินการตอไป  

3. ทําเรื่องโอนในระบบบัญชี 3 มิติ 

กรณี ข: ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสวนกลาง 

 1. จัดทําบันทึกขอความ ขอรับสนับสนุน

งบประมาณจากสวนกลาง และสงเรื่องไป

ยังกองแผนงาน 

 

2. กองแผนงาน จัดทําคําขอโอนงบประมาณ, 

และเสนอผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติ  

    (2.1) กรณีอนุมัติ สงเรื่องไปยังกองคลัง หรือ 

    (2.2) กรณีไมอนุมัติ/ขอขอมูลเพ่ิมเติม ให

แจงสวนงานเจาของเรื่องดําเนินการ

ตอไป 

3. ทําเรื่องโอนในระบบบัญชี 3 มิติ 

กรณี ค: ขอใชเงินเหลือจาย 

 1. จัดทําบันทึกขอความ ขอรับอนุมัติใชเงิน

เหลือจาย และสงเรื่องไปยังกองแผนงาน 

 

2. กองแผนงานจัดทําคําขอโอนงบประมาณ, 

และเสนอผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติ  

   (2.1) กรณีอนุมัติ สงเรื่องไปยังกองคลัง หรือ 

   (2.2) กรณีไมอนุมัติ/ขอขอมูลเพ่ิมเติม ใหแจง 

         สวนงานเจาของเรื่องดําเนินการตอไป 

3. ทําเรื่องโอนในระบบบัญชี 3 มิติ 

ข้ันตอนการดําเนินงาน เรียงตามลําดับเลขท่ีกํากับ 



แนวปฏิบัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

วาดวยการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

ปงบประมาณ 2565 

 

กรณี สวนงาน กองแผนงาน กองคลัง 

งบประมาณเงินรายได 

กรณี ก: โอนงบประมาณภายในสวนงาน (อํานาจหัวหนาสวนงาน) 

 1. จัดทําคําขอโอนงบประมาณ 

2. แนบ เอกสารเพ่ือการโอนเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ หรือ เอกสารเพ่ือพิจารณา

แหลงงบประมาณ/โอนเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ ท่ีไดรับการอนุมัติจากหัวหนา

สวนงานแลว ลงในระบบงบประมาณของ

กองแผนงาน 

*4. สวนงาน ทําเรื่องโอนในระบบบัญชี 3 มิติ 

 

*3. รับทราบในระบบงบประมาณของกอง

แผนงาน และใหถือวาเปนการจัดทําและ

สงรายงานการโอนและหรือเปลี่ยนแปลง

งบประมาณใหทางมหาวิทยาลัยแลว 

ภายใน 30 วันนับตั้งแตวันท่ีมีการโอน

หรือเปลี่ยนแปลงรายการ 

 

* ข้ันตอนการดําเนินงาน เรียงตามลําดับเลขท่ีกํากับ 

 

 

 

 

 

 

 



กรณี สวนงาน กองแผนงาน กองคลัง 

กรณี ข: โอนงบประมาณภายในสวนงานหรือขามสวนงาน (อํานาจของอธกิารบดี) 

           ข1: สวนงาน 

 1. จัดทําคําขอโอนงบประมาณ และสงเรื่อง

ไปยังกองแผนงาน 

 

 

2.  กองแผนงานเสนอผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติ   

(2.1) กรณีอนุมัติ สงเรื่องไปยังกองคลัง หรือ 

  (2.2) กรณีไมอนุมัติ/ขอขอมูลเพ่ิมเติม ให แจง

สวนงานเจาของเรื่องดําเนินการ  ตอไป 

3. ทําเรื่องโอนในระบบบัญชี 3 มิต ิ

           ข2: หนวยงานของสวนงานวิชาการและสวนงานวิชาการภายในของมหาวิทยาลัย 

 1. จัดทําคําขอโอนงบประมาณ และสงเรื่อง

ไปยังกองแผนงาน 

*3. ทําเรื่องโอนในระบบบัญชี 3 มิติ 

 

*2. กองแผนงานเสนอผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติ   

   (2.1) กรณีอนุมัติ สงเรื่องไปยังสวนงานหรือ 

      (2.2) กรณีไมอนุมัติ/ขอขอมูลเพ่ิมเติม ให 

           แจงสวนงานเจาของเรื่องดําเนินการ 

           ตอไป 

 

* ข้ันตอนการดําเนินงาน เรียงตามลําดับเลขท่ีกํากับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กรณี สวนงาน กองแผนงาน กองคลัง 

กรณี ค: ขอรับสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัย 

          ค1: งบประมาณตั้งไวท่ีกองแผนงาน 

 1. จัดทําบันทึกขอความ ขอรับสนับสนุน

งบประมาณจากสวนกลาง และสงเรื่องไป

ยังกองแผนงาน 

 

2. กองแผนงานจัดทําคําขอโอนงบประมาณ 

และเสนอผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติ  

(2.1) กรณีอนุมัติ สงเรื่องไปยังกองคลัง หรือ 

   (2.2) กรณีไมอนุมัติ/ขอขอมูลเพ่ิมเติม ใหแจง 

      สวนงานเจาของเรื่องดําเนินการตอไป  

3. ทําเรื่องโอนในระบบบัญชี 3 มิต ิ

          ค2: งบประมาณตั้งไวท่ีกองแผนงาน 

                (รายการท่ีตั้งไวตนปเพ่ือรองรับการดําเนินงานเฉพาะสวนงานเจาของรายการ หากจะดําเนินงานสวนงานเจาของรายการตองขออนุมัติมหาวิทยาลัยกอน) 

 1. จัดทํา เอกสารเพ่ือพิจารณาแหลง

งบประมาณ/โอนเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ เสนอผูมีอํานาจพิจารณา

อนุมัติ และสงเรื่องไปยังกองแผนงาน 

2. กองแผนงานจัดทําเอกสารเพ่ือการโอน

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ (แบบ ข) และสง

เรื่องไปยังกองคลัง 

3. ทําเรื่องโอนในระบบบัญชี 3 มิต ิ

          ค3: งบประมาณตั้งไวท่ีสวนงานรับผิดชอบ 

 1. จัดทําคําขอโอนงบประมาณ 

2. แนบ เอกสารเพ่ือการโอนเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ หรือ เอกสารเพ่ือพิจารณา

แหลงงบประมาณ/โอนเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ ท่ีไดรับการลงนามจาก

หัวหนาสวนงานแลว ลงในระบบ

งบประมาณของกองแผนงาน และสงเรื่อง

ไปยังกองคลัง 

3. รับทราบในระบบงบประมาณของกอง

แผนงาน และใหถือวาเปนการจัดทําและสง

รายงานการโอนและหรือเปลี่ยนแปลง

งบประมาณใหทางมหาวิทยาลัยแลว ภายใน 

30 วันนับตั้งแตวันท่ีมีการโอนหรือ

เปลี่ยนแปลงรายการ 

3. ทําเรื่องโอนในระบบบัญชี 3 มิติ 

ข้ันตอนการดําเนินงาน เรียงตามลําดับเลขท่ีกํากับ 



กรณี สวนงาน กองแผนงาน กองคลัง 

กรณี ง: โอนงบประมาณภายในสํานักงานมหาวิทยาลัย (อํานาจผูอํานวยการสํานักงานมหาวิทยาลัย) 

 1. จัดทําคําขอโอนงบประมาณ และสงเรื่อง

ไปยังกองแผนงาน 

2. เสนอผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติ 

(2.1) กรณีอนุมัติ สงเรื่องไปยังกองคลัง หรือ 

   (2.2) กรณีไมอนุมัติ/ขอขอมูลเพ่ิมเติม  

        ใหแจงสวนงานเจาของเรื่องดําเนินการ 

        ตอไป 

 

3. ทําเรื่องโอนในระบบบัญชี 3 มิติ 

ข้ันตอนการดําเนินงาน เรียงตามลําดับเลขท่ีกํากับ 

 

หมายเหตุ : 

 “โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ” หมายถึง การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณตามเอกสารงบประมาณ (แบบ ผด.02, แบบ ผด.07, แบบ รด.02, แบบ รด.

07) ท่ีผานการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม ตามลักษณะการโอนงบประมาณ ดังตอไปนี้  

1) ขามสวนงาน  

2) ขามยุทธศาสตร  

3) ขามแผนงาน/โครงการ  

4) ขามกองทุน   

5) ขามงบรายจาย  

6) ขามหมวดรายจาย  

 7) ขามหมวดรายจายยอย  

 “เอกสารเพ่ือการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ” หมายถึง เอกสารท่ีออกจากระบบงบประมาณของกองแผนงานเทานั้น ซ่ึงมีรายละเอียดงบประมาณ

ครบถวน และมีเลขอางอิงจากระบบงบประมาณกองแผนงาน 

 “เอกสารเพ่ือพิจารณาแหลงงบประมาณ/โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ” หมายถึง บันทึกขอความท่ีสวนงานเสนอผูมีอํานาจอนุมัติพิจารณาแหลง

งบประมาณ/โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ท่ีมีรายละเอียดงบประมาณระบุอยางครบถวน 



 “จัดทําคําขอโอนงบประมาณ” หมายถึง การจัดทําเอกสารเพ่ือการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (แบบ ก) หรือเอกสารเพ่ือพิจารณาแหลงงบประมาณ/

โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณพรอมกับ เอกสารเพ่ือการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (แบบ ข) อยางใดอยางหนึ่ง 

 “กองแผนงานเสนอพิจารณา” หมายถึง กองแผนงานเสนอผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติแหลงงบประมาณ/โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

 “กองคลังทําเรื่องโอนในระบบบัญชี 3 มิติ” หมายถึง กองคลังทําดําเนินการโอนงบประมาณในระบบบัญชี 3 มิติ และสงหลักฐานการโอนงบประมาณใน

ระบบบัญชี 3 มิติ มาท่ีกองแผนงาน จากนั้นกองแผนงานแจงสวนงานท่ีเก่ียวของผานระบบของมหาวิทยาลัย 

 “งบประมาณอุดหนุนจากสวนกลาง” หมายถึง งบประมาณท่ีตั้งไวในสวนงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใชสนับสนุนสวนงานอ่ืน ๆ ตามพันธกิจท่ีมหาวิทยาลัย

กําหนด 

 “งบประมาณเงินแผนดิน” หมายถึง งบประมาณรายจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปท่ีรัฐบาลจัดสรรใหมหาวิทยาลัยเชียงใหมเปนรายป และถูกจัดสรรภายใน

มหาวิทยาลัยเชียงใหมตามเอกสารงบประมาณ (แบบ ผด.02, แบบ ผด.07) ท่ีไดรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 “งบประมาณเงินรายได” หมายถึง งบประมาณรายจายจากเงินรายไดมหาวิทยาลัยเชียงใหมท่ีถูกจัดสรรตามเอกสารงบประมาณ (แบบ รด.02, แบบ รด.

07) ท่ีไดรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 “สวนงาน” หมายถึง สวนงานตามโครงสรางของมหาวิทยาลัย 

 

 



 
 
 

                        บันทึกขอความ 

สวนงาน กองแผนงาน สํานักงานมหาวิทยาลัย โทร. 43153 

ที ่ อว 8392(5)/    วันที่   ตุลาคม 2564 

เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายจากเงินรายไดมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 2565  

เพ่ืออุดหนุนการดําเนินโครงการ AAAAA ของคณะ ก 

 
เรียน อธิการบดี 

                ดวย กองแผนงาน สํานักงานมหาวิทยาลัย มีความประสงคจะขอโอนเงนิงบประมาณรายจายจาก 

เงินรายไดมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 2565 ดังนี้.- 

เอกสารเพ่ือการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (แบบ ก) 

 จากสวนงาน กองแผนงาน  ไปตั้งจายสวนงาน คณะ ก 
 ยุทธศาสตร งบรายจายประจํา  ยุทธศาสตร ที่ 4 ตามพันธกิจ : 

ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม 

คุณภาพและมีทักษะการเปนพลเมืองโลก 
 ยุทธศาสตรยอย ที่ 99 งบรายจายประจํา  ยุทธศาสตรยอย ที่ 43 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 
 แผนงาน 3 มิติ งานบริหารทั่วไป 

แผนงาน: แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย 
งาน: งานบริหารทั่วไป 
กิจกรรม: - 

 แผนงาน 3 มิติ งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
แผนงาน: แผนงานการเรียนการสอน 

งาน: งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

กิจกรรม: - 
 กองทุน กองทุนทั่วไป  กองทุน กองทุนเพ่ือการศึกษา 
 งบรายจาย เงินอุดหนุนทั่วไป (CS01-SPONS)  งบรายจาย เงินอุดหนุนทั่วไป (CS01-SPONS) 
 หมวด/รายการ  

 
 หมวด/รายการ  

โครงการ AAAAA 
 รหัส กองแผนงาน 

(65-2-XX-XX-XX-X-X-XX-XX) 
 รหัส คณะ ก 

(65-2-XX-XX-XX-X-X-XX-XX) 
 จํานวนเงิน XXXXXXX บาท  จํานวนเงิน XXXXXXX บาท 

   รายการจายยอย ไมมี 

   (ไดรับสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย)  (mov#XXXXX)
 

                เหตุผลความจําเปน เพ่ืออุดหนุนการดําเนินโครงการ AAAAA ของคณะ ก ซึ่งเปนโครงการตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัย  ทั้งนี้ ขอรับรองวา การโอนเงินงบประมาณดังกลาว ไมกระทบตอเปาหมายการดําเนินงานตามแผนงาน 

ที่กําหนดไว และมีเงินคงเหลือเพียงพอที่จะโอนได 

                อนึ่ง หากมีงบประมาณเหลือจายจากการดําเนินงานฯ ดังกลาวขางตน เห็นควรใหสวนงาน/หนวยงาน 

โอนงบประมาณ ดังกลาว กลับคืนใหมหาวิทยาลัยในยุทธศาสตร แผนงาน งาน กองทุน หมวด/รายการเดียวกัน 
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-2- 
 

 

กฎ/ระเบียบ/ขอมูลท่ีเกีย่วของ 

                ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง การบริหารงบประมาณเงนิรายไดของมหาวิทยาลัย 

 
 

ขอเสนอเพื่อพจิารณา 

                จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 
 
 
 

                                (นายอนันต  เดชพรม) 

                                ผูอํานวยการกองแผนงาน 

 

ความเห็นเจาหนาที ่ ขอส่ังการ 

 

เรียน.............................................................. 

 (       )        กองแผนงานมีขอเสนอเพ่ือพิจารณาดัง 

                  เอกสารที่แนบมาดวยนี ้

 (       )        กองแผนงานไดตรวจสอบแลว ปรากฏวา 

                  เปนไปตามกฎระเบียบที่เก่ียวของ 

                  จึงเห็นสมควรอนุมัติตามที่เสนอ ทั้งนี้ 

                  ตามเหตุผลและความจําเปนขางตน 

 (       )        เห็นสมควรแจงกองคลังเพ่ือทราบ 

                  และดําเนินการตอไป 

 
 

                (..............................................................) 

          ตําแหนง.............................................................. 
 

                        เจาหนาท่ีผูตรวจสอบ 

 
 
 

 (       )        อนุมัติตามท่ีเสนอ 

 (       )        ขอสั่งการอื่นๆ............................................ 

                  .................................................................. 

                  .................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                (..............................................................) 

          ตําแหนง.............................................................. 
 

                                ผูอนุมัติ 
 - ตั
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บันทกึข้อความ 
ส่วนงาน    ส ำนักงำนมหำวิทยำลัย กองแผนงำน  โทร. 43153       
ที ่ อว 8392(5)/  วันที ่                 2564        

เรื่อง  ขออนุมัตงิบประมำณเพ่ือด ำเนินโครงกำร AAAAA ของ คณะ ก 

เรียน   อธิกำรบดี (ผ่ำน รองศำสตรำจำรย์ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์) 
 

สรุปเรื่อง- 
 

คณะ ก มีควำมประสงค์ขออนุมัติงบประมำณเพ่ือด ำเนินโครงกำร AAAAA จ านวน XXXXX บาท  
ซึ่งโครงกำรดังกล่ำว เป็นไปตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัยที่มุ้งเน้นกำรพัฒนำทักษะของนักศึกษำ โดยมี
รำยละเอียดโครงกำรดังเอกสำรแนบ 

 
กฎระเบียบและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง- 

- 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา- 

1. เพ่ือให้กำรด ำเนินโครงกำร ตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ อำจพิจำรณำ
งบประมำณสนับสนุน จำกงบประมำณรำยจ่ำยเงินรำยได้มหำวิทยำลัย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 ตำมพันธกิจ : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภำพและมีทักษะกำรเป็นพลเมืองโลก (เสิรมทักษะ
ภำษำอังกฤษ) แผนงำนกำรเรียนกำรสอน งำนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กองทุนเพ่ือกำรศึกษำ งบอุดหนุน 
รำยกำรอุดหนุนโครงกำรเสริมทักษะภำษำอังกฤษ [652764305C00120] ทีต่ั้งไว้ที่กองแผนงำน 

2. จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ หำกเห็นชอบกองแผนงำนจะได้ด ำเนินกำรโอนงบประมำณ
ให้แก่คณะ ก เพ่ือเบิกจ่ำยในระบบบัญชีฯ 3 มิติ ต่อไป เห็นควรแจ้งคณะ ก และกองคลัง เพ่ือทรำบและ
ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป 

3.  หำกเห็นควรประกำรใด โปรดสั่งกำร 

 

 
        (นำงสำวเกศวรำงค์ ศรีเชียงรำย) 
                พนักงำนปฏิบัติงำน 

ค าสั่ง 
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อ้ำงถึง อว.                    ลงวันที่                                       เอกสำรเพื่อกำรโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณ (แบบ ข) 
จากส่วนงาน กองแผนงาน  ไปตั้งจ่ายส่วนงาน คณะ ก 

 ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ตามพันธกิจ : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม 
คุณภาพและมีการเป็นพลเมืองโลก 

 ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ตามพันธกิจ : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม 
คุณภาพและมีทักษะการเป็นพลเมืองโลก 

 ยุทธศาสตร์ย่อย ที่ 43 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ  ยุทธศาสตร์ย่อย ที่ 43 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 

 แผนงาน 3 มิติ งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
แผนงาน: แผนงานการเรียนการสอน 

งาน: งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
กิจกรรม: - 

 แผนงาน 3 มิติ งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
แผนงาน: แผนงานการเรียนการสอน 

งาน: งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
กิจกรรม: - 

 กองทุน กองทุนเพ่ือการศึกษา  กองทุน กองทุนเพ่ือการศึกษา 

 งบรายจ่าย เงินอุดหนุนทั่วไป (CS01-SPONS)  งบรายจ่าย เงินอุดหนุนทั่วไป (CS01-SPONS) 

 หมวด/รายการ  

อุดหนุนโครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 

 หมวด/รายการ  

โครงการAAAAA 

 รหัส กองแผนงาน 

(65-2-76-43-05-C-0-01-20) 
 รหัส คณะ ก 

(65-2-XX-XX-XX-X-X-XX-XX) 

 จ านวนเงิน XXXXX บาท  จ านวนเงิน XXXXX บาท 

     รายการจ่ายย่อย ไม่มี 

   (ได้รับสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย)   (mov#000001) 
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