กรณี

สวนงาน

แนวปฏิบัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม
วาดวยการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ปงบประมาณ 2565
กองแผนงาน

กองคลัง

งบประมาณเงินแผนดิน
กรณี ก: โอนงบประมาณ (ตั้งไวตนป) ทั้งการโอนภายในสวนงาน และขามสวนงาน
1. จัดทําคําขอโอนงบประมาณ และสงเรื่อง 2. เสนอผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติ
3. ทําเรื่องโอนในระบบบัญชี 3 มิติ
ไปยังกองแผนงาน
(2.1) กรณีอนุมัติ สงเรื่องไปยังกองคลัง หรือ
(2.2) กรณีไมอนุมัติ/ขอขอมูลเพิ่มเติม ใหแจง
สวนงานเจาของเรื่องดําเนินการตอไป
กรณี ข: ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสวนกลาง
1. จัดทําบันทึกขอความ ขอรับสนับสนุน
2. กองแผนงาน จัดทําคําขอโอนงบประมาณ, 3. ทําเรื่องโอนในระบบบัญชี 3 มิติ
งบประมาณจากสวนกลาง และสงเรื่องไป
และเสนอผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติ
ยังกองแผนงาน
(2.1) กรณีอนุมัติ สงเรื่องไปยังกองคลัง หรือ
(2.2) กรณีไมอนุมัติ/ขอขอมูลเพิ่มเติม ให
แจงสวนงานเจาของเรื่องดําเนินการ
ตอไป
กรณี ค: ขอใชเงินเหลือจาย
1. จัดทําบันทึกขอความ ขอรับอนุมัติใชเงิน 2. กองแผนงานจัดทําคําขอโอนงบประมาณ,
3. ทําเรื่องโอนในระบบบัญชี 3 มิติ
เหลือจาย และสงเรื่องไปยังกองแผนงาน
และเสนอผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติ
(2.1) กรณีอนุมัติ สงเรื่องไปยังกองคลัง หรือ
(2.2) กรณีไมอนุมัติ/ขอขอมูลเพิ่มเติม ใหแจง
สวนงานเจาของเรื่องดําเนินการตอไป
ขั้นตอนการดําเนินงาน เรียงตามลําดับเลขที่กํากับ

แนวปฏิบัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม
วาดวยการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ปงบประมาณ 2565
กรณี

สวนงาน

กองแผนงาน

งบประมาณเงินรายได
กรณี ก: โอนงบประมาณภายในสวนงาน (อํานาจหัวหนาสวนงาน)
1. จัดทําคําขอโอนงบประมาณ
*3. รับทราบในระบบงบประมาณของกอง
2. แนบ เอกสารเพื่อการโอนเปลี่ยนแปลง
แผนงาน และใหถือวาเปนการจัดทําและ
งบประมาณ หรือ เอกสารเพื่อพิจารณา
สงรายงานการโอนและหรือเปลี่ยนแปลง
แหลงงบประมาณ/โอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณใหทางมหาวิทยาลัยแลว
งบประมาณ ที่ไดรับการอนุมัติจากหัวหนา
ภายใน 30 วันนับตั้งแตวันที่มีการโอน
หรือเปลี่ยนแปลงรายการ
สวนงานแลว ลงในระบบงบประมาณของ
กองแผนงาน
*4. สวนงาน ทําเรื่องโอนในระบบบัญชี 3 มิติ
* ขั้นตอนการดําเนินงาน เรียงตามลําดับเลขที่กํากับ

กองคลัง

กรณี
สวนงาน
กองแผนงาน
กรณี ข: โอนงบประมาณภายในสวนงานหรือขามสวนงาน (อํานาจของอธิการบดี)
ข1: สวนงาน
1. จัดทําคําขอโอนงบประมาณ และสงเรื่อง 2. กองแผนงานเสนอผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติ
ไปยังกองแผนงาน
(2.1) กรณีอนุมัติ สงเรื่องไปยังกองคลัง หรือ
(2.2) กรณีไมอนุมัติ/ขอขอมูลเพิ่มเติม ให แจง
สวนงานเจาของเรื่องดําเนินการ ตอไป
ข2: หนวยงานของสวนงานวิชาการและสวนงานวิชาการภายในของมหาวิทยาลัย
1. จัดทําคําขอโอนงบประมาณ และสงเรื่อง *2. กองแผนงานเสนอผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติ
ไปยังกองแผนงาน
(2.1) กรณีอนุมัติ สงเรื่องไปยังสวนงานหรือ
*3. ทําเรื่องโอนในระบบบัญชี 3 มิติ
(2.2) กรณีไมอนุมัติ/ขอขอมูลเพิ่มเติม ให
แจงสวนงานเจาของเรื่องดําเนินการ
ตอไป
* ขั้นตอนการดําเนินงาน เรียงตามลําดับเลขที่กํากับ

กองคลัง

3. ทําเรื่องโอนในระบบบัญชี 3 มิติ

กรณี
สวนงาน
กองแผนงาน
กองคลัง
กรณี ค: ขอรับสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัย
ค1: งบประมาณตั้งไวทกี่ องแผนงาน
1. จัดทําบันทึกขอความ ขอรับสนับสนุน
2. กองแผนงานจัดทําคําขอโอนงบประมาณ
3. ทําเรื่องโอนในระบบบัญชี 3 มิติ
งบประมาณจากสวนกลาง และสงเรื่องไป
และเสนอผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติ
ยังกองแผนงาน
(2.1) กรณีอนุมัติ สงเรื่องไปยังกองคลัง หรือ
(2.2) กรณีไมอนุมัติ/ขอขอมูลเพิ่มเติม ใหแจง
สวนงานเจาของเรื่องดําเนินการตอไป
ค2: งบประมาณตั้งไวทกี่ องแผนงาน
(รายการที่ตั้งไวตนปเพื่อรองรับการดําเนินงานเฉพาะสวนงานเจาของรายการ หากจะดําเนินงานสวนงานเจาของรายการตองขออนุมัติมหาวิทยาลัยกอน)
1. จัดทํา เอกสารเพื่อพิจารณาแหลง
2. กองแผนงานจัดทําเอกสารเพื่อการโอน
3. ทําเรื่องโอนในระบบบัญชี 3 มิติ
งบประมาณ/โอนเปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ (แบบ ข) และสง
งบประมาณ เสนอผูมีอํานาจพิจารณา
เรื่องไปยังกองคลัง
อนุมัติ และสงเรื่องไปยังกองแผนงาน
ค3: งบประมาณตั้งไวที่สวนงานรับผิดชอบ
1. จัดทําคําขอโอนงบประมาณ
3. รับทราบในระบบงบประมาณของกอง
3. ทําเรื่องโอนในระบบบัญชี 3 มิติ
2. แนบ เอกสารเพื่อการโอนเปลี่ยนแปลง
แผนงาน และใหถือวาเปนการจัดทําและสง
งบประมาณ หรือ เอกสารเพื่อพิจารณา
รายงานการโอนและหรือเปลี่ยนแปลง
แหลงงบประมาณ/โอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณใหทางมหาวิทยาลัยแลว ภายใน
30 วันนับตั้งแตวันที่มีการโอนหรือ
งบประมาณ ที่ไดรับการลงนามจาก
เปลี่ยนแปลงรายการ
หัวหนาสวนงานแลว ลงในระบบ
งบประมาณของกองแผนงาน และสงเรื่อง
ไปยังกองคลัง
ขั้นตอนการดําเนินงาน เรียงตามลําดับเลขที่กํากับ

กรณี
สวนงาน
กองแผนงาน
กรณี ง: โอนงบประมาณภายในสํานักงานมหาวิทยาลัย (อํานาจผูอํานวยการสํานักงานมหาวิทยาลัย)
1. จัดทําคําขอโอนงบประมาณ และสงเรื่อง 2. เสนอผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติ
ไปยังกองแผนงาน
(2.1) กรณีอนุมัติ สงเรื่องไปยังกองคลัง หรือ
(2.2) กรณีไมอนุมัติ/ขอขอมูลเพิ่มเติม
ใหแจงสวนงานเจาของเรื่องดําเนินการ
ตอไป

กองคลัง
3. ทําเรื่องโอนในระบบบัญชี 3 มิติ

ขั้นตอนการดําเนินงาน เรียงตามลําดับเลขที่กํากับ
หมายเหตุ :
“โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ” หมายถึง การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณตามเอกสารงบประมาณ (แบบ ผด.02, แบบ ผด.07, แบบ รด.02, แบบ รด.
07) ที่ผานการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม ตามลักษณะการโอนงบประมาณ ดังตอไปนี้
1) ขามสวนงาน
2) ขามยุทธศาสตร
3) ขามแผนงาน/โครงการ
4) ขามกองทุน
5) ขามงบรายจาย
6) ขามหมวดรายจาย
7) ขามหมวดรายจายยอย
“เอกสารเพื่อการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ” หมายถึง เอกสารที่ออกจากระบบงบประมาณของกองแผนงานเทานั้น ซึ่งมีรายละเอียดงบประมาณ
ครบถวน และมีเลขอางอิงจากระบบงบประมาณกองแผนงาน
“เอกสารเพื่อพิจารณาแหลงงบประมาณ/โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ” หมายถึง บันทึกขอความที่สวนงานเสนอผูมีอํานาจอนุมัติพิจารณาแหลง
งบประมาณ/โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ที่มีรายละเอียดงบประมาณระบุอยางครบถวน

“จัดทําคําขอโอนงบประมาณ” หมายถึง การจัดทําเอกสารเพื่อการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (แบบ ก) หรือเอกสารเพื่อพิจารณาแหลงงบประมาณ/
โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณพรอมกับ เอกสารเพื่อการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (แบบ ข) อยางใดอยางหนึ่ง
“กองแผนงานเสนอพิจารณา” หมายถึง กองแผนงานเสนอผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติแหลงงบประมาณ/โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
“กองคลังทําเรื่องโอนในระบบบัญชี 3 มิติ” หมายถึง กองคลังทําดําเนินการโอนงบประมาณในระบบบัญชี 3 มิติ และสงหลักฐานการโอนงบประมาณใน
ระบบบัญชี 3 มิติ มาที่กองแผนงาน จากนั้นกองแผนงานแจงสวนงานที่เกี่ยวของผานระบบของมหาวิทยาลัย
“งบประมาณอุดหนุนจากสวนกลาง” หมายถึง งบประมาณที่ตั้งไวในสวนงานที่รับผิดชอบ เพื่อใชสนับสนุนสวนงานอื่น ๆ ตามพันธกิจที่มหาวิทยาลัย
กําหนด
“งบประมาณเงินแผนดิน” หมายถึง งบประมาณรายจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรใหมหาวิทยาลัยเชียงใหมเปนรายป และถูกจัดสรรภายใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหมตามเอกสารงบประมาณ (แบบ ผด.02, แบบ ผด.07) ที่ไดรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม
“งบประมาณเงินรายได” หมายถึง งบประมาณรายจายจากเงินรายไดมหาวิทยาลัยเชียงใหมที่ถูกจัดสรรตามเอกสารงบประมาณ (แบบ รด.02, แบบ รด.
07) ที่ไดรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม
“สวนงาน” หมายถึง สวนงานตามโครงสรางของมหาวิทยาลัย

บันทึกขอความ
สวนงาน
กองแผนงาน สํานักงานมหาวิทยาลัย โทร. 43153
ที่
อว 8392(5)/
วันที่
ตุลาคม 2564
เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายจากเงินรายไดมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 2565
เพื่ออุดหนุนการดําเนินโครงการ AAAAA ของคณะ ก

-ต
ัวอ
ย่าง

-

เรียน อธิการบดี
ดวย กองแผนงาน สํานักงานมหาวิทยาลัย มีความประสงคจะขอโอนเงินงบประมาณรายจายจาก
เงินรายไดมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 2565 ดังนี้.เอกสารเพื่อการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (แบบ ก)
จากสวนงาน
กองแผนงาน
ไปตั้งจายสวนงาน คณะ ก
ยุทธศาสตร
งบรายจายประจํา
ยุทธศาสตร
ที่ 4 ตามพันธกิจ :
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม
คุณภาพและมีทักษะการเปนพลเมืองโลก
ยุทธศาสตรยอย ที่ 99 งบรายจายประจํา
ยุทธศาสตรยอย ที่ 43 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ
แผนงาน 3 มิติ งานบริหารทั่วไป
แผนงาน 3 มิติ งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แผนงาน: แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย
แผนงาน: แผนงานการเรียนการสอน
งาน: งานบริหารทั่วไป
งาน: งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กิจกรรม: กิจกรรม: กองทุน
กองทุนทั่วไป
กองทุน
กองทุนเพื่อการศึกษา
งบรายจาย
เงินอุดหนุนทั่วไป (CS01-SPONS)
งบรายจาย
เงินอุดหนุนทั่วไป (CS01-SPONS)
หมวด/รายการ
หมวด/รายการ
โครงการ AAAAA
รหัส
กองแผนงาน
รหัส
คณะ ก
(65-2-XX-XX-XX-X-X-XX-XX)
(65-2-XX-XX-XX-X-X-XX-XX)
จํานวนเงิน
XXXXXXX บาท
จํานวนเงิน
XXXXXXX บาท
รายการจายยอย ไมมี
(ไดรับสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย)
(mov#XXXXX)

เหตุผลความจําเปน เพื่ออุดหนุนการดําเนินโครงการ AAAAA ของคณะ ก ซึ่งเปนโครงการตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ขอรับรองวา การโอนเงินงบประมาณดังกลาว ไมกระทบตอเปาหมายการดําเนินงานตามแผนงาน
ที่กําหนดไว และมีเงินคงเหลือเพียงพอที่จะโอนได
อนึ่ง หากมีงบประมาณเหลือจายจากการดําเนินงานฯ ดังกลาวขางตน เห็นควรใหสวนงาน/หนวยงาน
โอนงบประมาณ ดังกลาว กลับคืนใหมหาวิทยาลัยในยุทธศาสตร แผนงาน งาน กองทุน หมวด/รายการเดียวกัน

-2-

กฎ/ระเบียบ/ขอมูลที่เกีย่ วของ
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง การบริหารงบประมาณเงินรายไดของมหาวิทยาลัย
ขอเสนอเพื่อพิจารณา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

-

(นายอนันต เดชพรม)
ผูอํานวยการกองแผนงาน

ขอสั่งการ

-ต
ัวอ
ย่าง

ความเห็นเจาหนาที่

เรียน..............................................................
(
)
กองแผนงานมีขอเสนอเพื่อพิจารณาดัง
เอกสารที่แนบมาดวยนี้
(
)
กองแผนงานไดตรวจสอบแลว ปรากฏวา
เปนไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
จึงเห็นสมควรอนุมัติตามที่เสนอ ทั้งนี้
ตามเหตุผลและความจําเปนขางตน
(
)
เห็นสมควรแจงกองคลังเพื่อทราบ
และดําเนินการตอไป

(
(

)
)

อนุมัติตามที่เสนอ
ขอสั่งการอื่นๆ............................................
..................................................................
..................................................................

(..............................................................)
ตําแหนง..............................................................

(..............................................................)
ตําแหนง..............................................................

เจาหนาที่ผูตรวจสอบ

ผูอนุมัติ

บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงำนมหำวิทยำลัย กองแผนงำน โทร. 43153
ที่ อว 8392(5)/
วันที่
เรื่อง ขออนุมัตงิ บประมำณเพื่อดำเนินโครงกำร AAAAA ของ คณะ ก
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เรียน อธิกำรบดี (ผ่ำน รองศำสตรำจำรย์ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์)
สรุปเรื่อง-

-

คณะ ก มีควำมประสงค์ขออนุมัติงบประมำณเพื่อดำเนินโครงกำร AAAAA จานวน XXXXX บาท
ซึ่งโครงกำรดังกล่ ำว เป็ น ไปตำมนโยบำยของมหำวิท ยำลั ยที่ มุ้งเน้นกำรพัฒ นำทัก ษะของนั กศึ กษำ โดยมี
รำยละเอียดโครงกำรดังเอกสำรแนบ

-ต
ัวอ
ย่าง

กฎระเบียบและข้อมูลที่เกี่ยวข้องข้อเสนอเพื่อพิจารณา-

1. เพื่ อ ให้ ก ำรด ำเนิ น โครงกำร ตำมนโยบำยของมหำวิ ท ยำลั ย เชี ย งใหม่ อำจพิ จ ำรณำ
งบประมำณสนับ สนุ น จำกงบประมำณรำยจ่ำยเงินรำยได้มหำวิทยำลัย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
ยุทธศำสตร์ที่ 4 ตำมพันธกิจ : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภำพและมีทักษะกำรเป็นพลเมืองโลก (เสิรมทักษะ
ภำษำอังกฤษ) แผนงำนกำรเรียนกำรสอน งำนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กองทุนเพื่อกำรศึก ษำ งบอุดหนุน
รำยกำรอุดหนุนโครงกำรเสริมทักษะภำษำอังกฤษ [652764305C00120] ทีต่ ั้งไว้ที่กองแผนงำน
2. จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ หำกเห็นชอบกองแผนงำนจะได้ดำเนินกำรโอนงบประมำณ
ให้ แก่คณะ ก เพื่อเบิ กจ่ ำยในระบบบั ญชีฯ 3 มิติ ต่อไป เห็ นควรแจ้ง คณะ ก และกองคลั ง เพื่อทรำบและ
ดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป
3. หำกเห็นควรประกำรใด โปรดสั่งกำร
(นำงสำวเกศวรำงค์ ศรีเชียงรำย)
พนักงำนปฏิบัติงำน

คาสั่ง

อ้ำงถึง อว.
จากส่วนงาน

ลงวันที่
กองแผนงาน

เอกสำรเพื่อกำรโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณ (แบบ ข)
ไปตั้งจ่ายส่วนงาน คณะ ก

ยุทธศาสตร์

ที่ 4 ตามพันธกิจ : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม ยุทธศาสตร์
คุณภาพและมีการเป็นพลเมืองโลก

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

กองทุน

กองทุนเพื่อการศึกษา

กองทุน

งบรายจ่าย

เงินอุดหนุนทั่วไป (CS01-SPONS)

งบรายจ่าย

กองทุนเพื่อการศึกษา

เงินอุดหนุนทั่วไป (CS01-SPONS)

หมวด/รายการ

-ต
ัวอ
ย่าง

หมวด/รายการ

งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แผนงาน: แผนงานการเรียนการสอน
งาน: งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กิจกรรม: -

อุดหนุนโครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษ

โครงการAAAAA

รหัส

กองแผนงาน
(65-2-76-43-05-C-0-01-20)

รหัส

คณะ ก
(65-2-XX-XX-XX-X-X-XX-XX)

จานวนเงิน

XXXXX บาท

จานวนเงิน

XXXXX บาท

รายการจ่ายย่อย ไม่มี

(ได้รับสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย)

(mov#000001)

