
กระบวนการ (Work Flow) 

กระบวนการการขอรับเงินอุดหนนุกรมกจิการสตรีและสถาบันครอบครัว (สวนภูมภิาค) 
             จุดเร่ิมตนและส้ินสุด          กิจกรรมและการปฏิบัติงาน           การตัดสินใจ                   ทิศทางการเคล่ือนไหวของงาน         จุดเชื่อมตอระหวางขั้นตอน 

ที่ ผังกระบวนการ รายละเอียดของงาน ระยะเวลา มาตรฐานคุณภาพงาน ผูรับผิดชอบ 

1  - กาํหนดหลักเกณฑ 

  การจัดสรรเงินอุดหนุน 

- แนวทางการจัดกิจกรรม 

1 วัน การประชุมฯ ดําเนินการเรียบรอย สค. 

(คณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุนฯ) 
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สค. ทําหนังสือแจงจังหวัด และ

ประชาสัมพันธผานเว็บไซต สค. 

 

 

7 วัน 

หลังการประชุม

คณะกรรมการ 

เงินอุดหนุน สค.  

หนังสือแจงจังหวดัและเว็บไซต สค.  

1. ขั้นตอนการขอรับเงินอุดหนุน สค. 

2. แนวทางการดําเนินกิจกรรม 

3. วงเงินการจัดสรร  

4. ระเบียบเงินอุดหนุน 

5. แบบ สค. 01 – 05 

สค. 

(เลขานุการ 

คณะกรรมการฯ)  
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พมจ. ทําหนังสือประชาสัมพันธ 

การขอรับเงินอุดหนุน สค. 

7 วัน 

(หลังจากไดรับหนังสือจาก 

สค.) 

หนังสือประชาสัมพันธการขอรับเงินอุดหนุน สค.  

1. ขั้นตอนการขอรับเงินอุดหนุน สค. 

2. แนวทางการดําเนินกิจกรรม 

3. วงเงินการจัดสรร 

4. ระเบียบเงินอุดหนุน 

5. แบบ สค. 01 – 05 

พมจ. 

(เลขานุการ 

คณะกรรมการฯ)  

4  พมจ. รับโครงการที่เสนอ 

ขอรับเงินอุดหนุน 

 - แบบ สค. 01 ถูกตอง สมบูรณ ครบถวน 

- สงโครงการภายในระยะเวลาที่กาํหนด  

พมจ. 

(เลขานุการคณะกรรมการฯ) 

 

 

 ฝายเลขานุการคณะกรรมการฯ 

จังหวัด  

- ตรวจสอบความถกูตองของ

โครงการตามระเบียบฯ  

- ประเมินโครงการขอรับเงิน

อุดหนุน สค. (แบบประเมินฯ) 

- บันทึกขอมูลในแบบ สค.04  

- รวบรวมโครงการเสนอ 

คณะกรรมการฯ จังหวัด พิจารณา

ใหความเห็นชอบโครงการ 

 

 

 

 

 

 

        30 วัน 

โครงการถูกตองตามระเบียบฯ พมจ. 

(เลขานุการ 

คณะกรรมการฯ)  

    คณะกรรมการฯ จังหวัดพิจารณา   

 โครงการที่ยื่นขอรับเงินอุดหนุน 

- ใหความเห็นชอบโครงการ 

- อนุมัติเงินอุดหนุน 

 

 

 

 

 

 - คณะกรรมการฯ จังหวัดเขารวมพิจารณา 

ครบองคประชุม 

- การพิจารณาโครงการเปนไปตามระเบียบฯ  

- รายงานการประชุม 

 

 

พมจ. 

(คณะกรรมการฯ)  
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พ ม จ .ส งส รุป ผล ก ารพิ จ า รณ า

โครงการเงินอุดหนุน สค.  

(แบบ สค.05) 

7 วัน 

(หลังการประชุม

คณะกรรมการฯจังหวัด) 

สรุปผลการพิจารณาโครงการเงินอุดหนนุ สค.  

(แบบ สค. 05) 

พมจ. 

(เลขานุการคณะกรรมการฯ)  

6 

 

 
สค. แจงโอนงบประมาณ 

เงินอุดหนุน สง สป.  

เพื่อดําเนินการโอนใหจังหวัด 

3 วัน  
เอกสารประกอบการโอนงบประมาณเงินอุดหนุน 

สงให สป. ถูกตอง ครบถวน 
สค. 

- เลขานุการคณะกรรมการฯ 

- กลุมการคลังและพัสดุ 
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สป. โอนงบประมาณเงินอุดหนุน 

ใหจังหวัด  
15 วัน 

เอกสารประกอบการโอนงบประมาณเงินอุดหนุน 

จาก สค. ถกูตอง ครบถวน 

สป. 
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สค. ทําหนังสือแจงการโอน

งบประมาณเงินอุดหนุนใหจังหวัด  

 

3 วัน 
หนังสือแจงการโอนฯ ถูกตอง รวดเร็ว สค. 

(เลขานุการคณะกรรมการฯ) 
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พมจ. ดําเนินการเบิกจาย

งบประมาณเงินอุดหนุน 
3 วัน 

หนังสือการเบิกจายเงินอุดหนุนฯ ถกูตอง  พมจ. 

(เลขานุการคณะกรรมการฯ) 
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พมจ. ทําหนังสือ 

- แจงผลการพิจารณาโครงการฯ          

- แจงรายละเอียดการเตรียม

เอกสาร พรอมนัดหมายวันทํา

สัญญาเพื่อรับเงินอุดหนุน  

ภายใน 30 วัน 

 นับแตวันที่คณะกรรมการ 

พิจารณา 

แลวเสร็จ 

- รายละเอียดเหตุผลของการอนุมั ติและไมอนุมั ติ

โครงการฯ 

- เอกสารและนัดหมายวันทําสัญญารับเงินอุดหนุน 

 

พมจ. 

(เลขานุการ 

คณะกรรมการฯ) 
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พมจ. เตรียมสัญญารับเงินอุดหนุน  ภายใน 7 วัน 

(หลังจากไดรับหนังสือแจง

ผลจาก พมจ.) 

สัญญาถูกตองตามระเบียบฯ พมจ. 

(เลขานุการคณะกรรมการฯ) 
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ฝายเลขานุการฯ 

- ตรวจสอบหลักฐานการทําสัญญา 

- จัดทําสัญญารับเงินอุดหนุน สค. 

2 ฉบับ (แบบ สค.02)  

- หากผูยื่นคําขอรายใดไมสามารถ

ดําเนินการได ฝายเลขานุการฯ 

นําโครงการที่ เสนอลําดับถัดไป 

พิจารณาความถูกตอง 

ตามระเบียบฯ และเสนอที่ประชุม

คณะกรรมการฯ พิจารณา         

 

 

                                                                                                                                                             

 20 วัน - เอกสารหลักฐานถกูตองครบถวนและเปนไป 

ตามระเบียบฯ  

- สัญญารับเงินอุดหนุน สค.(แบบ สค. 02)  

- ทําสัญญาภายในระยะเวลาทีก่ําหนด 

 

 

 

 

 

 

 

พมจ. 

(เลขานุการคณะกรรมการฯ) 
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พมจ. ควบคุม กํากับติดตาม 

ผลการดําเนินโครงการตามที่ไดรับ

เงินอุดหนุน  

ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

ดําเนินโครงการ 

ผูรับเงินอุดหนุนดําเนินการเปนไปตามโครงการที่ไดทํา

สัญญารับเงินอุดหนุน (แบบ สค.02)  

 

พมจ. 

(คณะกรรมการฯ) 
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 สค. สุมติดตามการดําเนินโครงการ

ที่ไดรับเงินอุดหนุน 

ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

ดําเนินโครงการ 

ผูรับเงินอุดหนุนดําเนินการเปนไปตามโครงการที่ไดทํา

สัญญารับเงินอุดหนุน (แบบ สค.02) 

สค.  

(คณะกรรมการฯ) 
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ผูขอรับเงินอุดหนุนรายงานผล    

การดําเนินโครงการและรายงาน

การใชจายเงินอุดหนุน          

(แบบ สค. 03)  

ภายใน 30 วัน  

หลังจากดําเนินการ

โครงการแลวเสร็จ 

ผูขอรับเงินอุดหนุนสงรายงานผลการดําเนินงานโครงการ

และรายงานคาใชจายเงินอุดหนุน (แบบ สค.03) ที่มี

รายละเอียดครบถวนสมบูรณและภายในระยะเวลา     

ที่กําหนด 

ผูขอรับเงินอุดหนุน 
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 พมจ. รวบรวมรายงานผล 

การดําเนินโครงการและรายงาน 

การใชจายเงินอุดหนุน  

(แบบ สค.03) และนําสง สค.  

 นําสงรายงานผลภายในระยะเวลาที่กาํหนด 

- ผลการดําเนินโครงการและรายงานคาใชจายเงิน

อุดหนุน (แบบ สค.03)  

- รายงานปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ  

พมจ. (คณะกรรมการฯ) 

 

พมจ. ประชาสัมพันธการขอรับเงินอุดหนุน 

                                                                                              

  

 

 

 

 

สค. ประชุมคณะกรรมการ 

พิจารณาเงินอุดหนุน สค. 

สค. ประชาสัมพันธการขอรับเงินอุดหนนุ 

 

พมจ. รับโครงการจากผูขอรับเงินอุดหนนุ 

ฝายเลขานุการ        

คณะกรรมการฯ จังหวัด 

พิจารณาความถูกตองของ

โครงการตามระเบยีบฯ 

คณะกรรมการฯ จังหวดั 
พิจารณาโครงการ 
ตามระเบียบฯ  

 อนุมัติ  ไมอนุมัติ 

 เอกสารไมถูกตอง  เอกสารถูกตอง 

 สงใหคณะกรรมการฯ  สงคืนใหผูขอรับ        

เงินอุดหนุนแกไข 

 ถูกตองตามระเบียบฯ  ไมถูกตองตามระเบียบฯ 

โครงการทีไ่ดรับ 

 โครงการทีไ่มไดรับ

  
ผูยื่นคําขอโครงการที่ไดรับอนุมัติ 

มาทําสัญญารับเงินอุดหนุน 

ฝายเลขานุการฯ 

ตรวจสอบหลักฐาน 

การทําสัญญา 

หลักฐานถูกตอง                                                  หลักฐานไมถูกตอง 

ไมสามารถทําสัญญา

                                                                                  
นําโครงการที่เสนอลําดับถัดไป พิจารณาความถูกตองตามระเบียบ

ฯ และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณา                                                                                                                                                                             

ผูขอรับเงินอุดหนุนรายงานผลการดําเนิน

โครงการและรายงานการใชจายเงินอุดหนุนให 

พมจ.  รวบรวมและสรปสง สค. 

พมจ. ควบคุม กํากบัและติดตาม 

ผลการดําเนินโครงการ 

สค. สุมติดตามการดําเนินโครงการ  

ทําสัญญา 

พมจ. แจงผล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

การพิจารณา

โครงการฯ 

พมจ. สงสรุปผลการพิจารณาโครงการ 

เงินอุดหนุน ให สค. 

สค. แจงโอนงบประมาณเงินอุดหนุนให สป. 

สป. โอนงบประมาณเงินอุดหนุนใหจังหวัด 

สค. ทําหนังสือแจงโอนงบประมาณ 

เงินอุดหนุนใหจังหวัด 

พมจ. รวบรวมและนําสง สค. 

พมจ. เบิกจายงบประมาณเงินอุดหนุน 

หากไดรับการรองขอจากเจาหนาท่ีใหจายเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนๆ  ขอใหแจง 

นางกุสุมา พนอนุอุดมสุข  ผูอํานวยการกองสงเสริมสถาบันครอบครวั   โทร 0819340903    อีเมลล  kpanornuaudomsuk@gmail.com 


