
กระบวนการ (Work Flow) 

กระบวนการการขอรับเงินอุดหนนุกรมกจิการสตรีและสถาบันครอบครัว (สวนกลาง) 
             จุดเร่ิมตนและส้ินสุด          กิจกรรมและการปฏิบัติงาน           การตัดสินใจ                   ทิศทางการเคล่ือนไหวของงาน         จุดเชื่อมตอระหวางขั้นตอน 

ที่ ผังกระบวนการ รายละเอียดของงาน ระยะเวลา มาตรฐานคุณภาพงาน ผูรับผิดชอบ 

1  - กาํหนดหลักเกณฑ 

  การจัดสรรเงินอุดหนุน 

- แนวทางการจัดกิจกรรม 

3 วัน รายงานการประชุมฯ 
คณะกรรมการพิจารณาเงิน

อุดหนุนฯ 
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สค. ทําหนังสือแจงจังหวัด และประชาสัมพันธ

ผานเว็บไซต สค. 

 

 

7 วัน 

หลังการประชุม

คณะกรรมการ 

เงินอุดหนุน สค.  

หนังสือแจงจังหวดัและเว็บไซต สค.  

1. ขั้นตอนการขอรับเงินอุดหนุน สค. 

2. แนวทางการดําเนินกิจกรรม 

3. วงเงินการจัดสรร 

4. ระเบียบเงินอุดหนุน 

5. แบบ สค. 01 – 05 

 เลขานุการ 

คณะกรรมการฯ  

3  สค. รับโครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุน  - แบบ สค. 01 ถูกตอง สมบูรณ ครบถวน  เลขานุการคณะกรรมการฯ 
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 ฝายเลขานุการรฯ   

- ตรวจสอบความถกูตองของโครงการตาม

ระเบียบฯ  

- ประเมินโครงการขอรับเงินอุดหนุน สค. (แบบ

ประเมินฯ) 

- บันทึกขอมูลในแบบ สค.04  

- รวบรวมโครงการเสนอคณะกรรมการฯ 

พิจารณาใหความเห็นชอบโครงการ 

 

 

 

 

 

 

        30 วัน 

โครงการถูกตองตามระเบียบฯ 

 

 เลขานุการ 

คณะกรรมการฯ  

    คณะกรรมการฯ พิจารณา  โครงการทีย่ื่น

ขอรับเงินอุดหนุน 

- ใหความเห็นชอบโครงการ 

- อนุมัติเงินอุดหนุน 

 

 

 

 

 

 - คณะกรรมการฯ เขารวมพจิารณา 

ครบองคประชุม 

- การพิจารณาโครงการเปนไปตามระเบียบฯ  

- รายงานการประชุม 

 

 

 

 

 คณะกรรมการพิจารณาเงิน

อุดหนุนฯ  
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ฝายเลขานุการฯ ทําหนังสือเสนอ อสค.  

 

 

 

 

 

3 วัน  เอกสารประกอบการอนุมัติ เงินอุดหนุน ถูกตอง 

ครบถวน 

 

 เลขานุการ 

คณะกรรมการฯ 
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ฝายเลขานุการฯ ทําหนังสือเสนอกลุมการคลัง

และพัสดุ 

- โอนเงินอุดหนุน หรือ 

- เบิกจายเงินอุดหนุน   

 

3 วัน เอกสารประกอบการโอนหรือเบกิจายเงินอุดหนุน 

ถูกตอง ครบถวน  

เลขานุการ 

คณะกรรมการฯ 

 

7  
สค. แจงโอนงบประมาณเงินอุดหนุน ให สป. 

เพื่อดําเนินการโอนใหจังหวัด 
3 วัน  

เอกสารประกอบการโอนงบประมาณเงินอุดหนุน 

สงให สป. ถูกตอง ครบถวน 

- เลขานุการ 

คณะกรรมการฯ 

- กลุมการคลังและพัสดุ 
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สป. โอนงบประมาณเงินอุดหนุนใหจังหวัด  

15 วัน 
เอกสารประกอบการโอนงบประมาณเงินอุดหนุน 

จาก สค. ถกูตอง ครบถวน 

สป. 
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สค. ทําหนังสือ 

- แจงผลการพิจารณาโครงการฯ          

- แจงรายละเอียดการเตรียมเอกสาร พรอมนัด

หมายวันทําสัญญารับเงินอุดหนุน  

ภายใน 30 วัน 

 นับแตวันที่คณะกรรมการ 

พิจารณาแลวเสร็จ 

- รายละเอียดเหตุผลของการอนุมัติและไมอนุมัติ

โครงการฯ 

- เอกสารและนัดหมายวันทาํสัญญารับเงินอุดหนุน 

เลขานุการคณะกรรมการฯ 
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สค. เตรียมสัญญา 

รับเงินอุดหนุน (แบบ สค.02) 

ภายใน 7 วัน 

(หลังจากไดรับหนังสือแจงผล

จาก สค.) 

สัญญาถูกตองตามระเบียบฯ  เลขานุการ 

คณะกรรมการฯ 
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กลุมการคลังและพัสดุ 

- ตรวจสอบหลักฐานการทําสัญญา 

- จัดทําสัญญารับเงินอุดหนุน สค. 

2 ฉบับ (แบบ สค.02)  

         

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    

 7 วัน 

 

- เอกสารหลักฐานถกูตองครบถวนและเปนไป 

ตามระเบียบฯ  

- สัญญารับเงินอุดหนุน สค.(แบบ สค. 02)  

- ทําสัญญาภายในระยะเวลาทีก่ําหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 เลขานุการ 

คณะกรรมการฯ 
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สค. ควบคุม กํากับติดตามผลการดําเนินโครงการ 

ตามที่ไดรับเงินอุดหนุน  

ภายในระยะเวลา                      

ที่กําหนดดําเนินโครงการ 

ผูรับเงินอุดหนุนดําเนินการเปนไปตามโครงการที่

ไดทําสัญญารับเงินอุดหนุน (แบบ สค.02)  

คณะกรรมการฯ 
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 สค. ติดตามการดําเนินโครงการที่ไดรับเงิน

อุดหนุน 

ภายในระยะเวลา                      

ที่กําหนดดําเนินโครงการ 

 

ผูรับเงินอุดหนุนดําเนินการเปนไปตามโครงการที่

ไดทําสัญญารับเงินอุดหนุน (แบบ สค.02) 
คณะกรรมการฯ 
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ผูขอรับเงินอุดหนุนรายงานผล  การดําเนิน

โครงการและรายงานการใชจายเงินอุดหนุน 

(แบบ สค. 03)  

 

ภายใน 30 วัน หลังจาก

ดําเนินการโครงการแลวเสร็จ 

ผูขอรับเงินอุดหนุนสงรายงานผลการดําเนินงาน

โครงการและรายงานคาใชจายเงินอุดหนุน (แบบ 

สค.03) ที่มีรายละเอียดครบถวนสมบูรณ 

และภายในระยะเวลาที่กาํหนด 

ผูขอรับเงินอุดหนุน 
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ฝายเลขานุการรวบรวมรายงานผล 

การดําเนินโครงการและรายงานการใชจายเงิน

อุดหนุน (แบบ สค.03) และรายงานผลการ

ทํางาน ปญหา อปุสรรค และขอเสนอแนะใน

การดําเนินงานตอคณะกรรมการฯ  

 นําสงรายงานผลภายในระยะเวลาที่กาํหนด 

- ผลการดําเนินโครงการและรายงานคาใชจายเงิน

อุดหนุน (แบบ สค.03)  

- รายงานปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ  

- รายงานผลการดําเนินงานประจาํป 

พมจ. 

(คณะกรรมการฯ) 

 

  

 

 

 

 

สค. ประชุมคณะกรรมการ 

พิจารณาเงินอุดหนุน สค. 

สค. ประชาสัมพันธการขอรับเงินอุดหนนุ 

 

สค. รับโครงการจากผูขอรับเงินอุดหนุน 

ฝายเลขานุการฯ        

พิจารณาความถูกตองของ

โครงการตามระเบียบฯ 

คณะกรรมการฯ  
พิจารณาโครงการ 

ตามระเบียบฯ  

 อนุมัติ  ไมอนุมัติ 

 เอกสารไมถูกตอง  เอกสารถูกตอง 

 สงใหคณะกรรมการฯ  สงคืนใหผูขอรับ        

เงินอุดหนุนแกไข 

 ถูกตองตามระเบียบฯ  ไมถูกตองตามระเบียบฯ 

ฝายเลขานุการฯ เสนอ อสค. เพือ่พิจารณา

และอนุมัติเงินอุดหนุน 

 ฝ่ายเลขานกุารฯ เสนอ 
กลุม่การคลงัและพสัด ุ

โอนเงินอุดหนุน เบิกจายเงินอุดหนนุ 

  ตางจังหวัด       กทม. 

ฝายเลขานุการฯ แจงคณะกรรมการทราบ  

ในวาระแรกที่มกีารประชุม 

สป. โอนงบประมาณเงินอุดหนุน 

โครงการที่ไดรับ 

 โครงการทีไ่มไดรับ

  

สค. แจงผล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

การพิจารณา

โครงการฯ 

ผูย่ืนคําขอโครงการที่ไดรับอนุมัต ิ

ทําสัญญารับเงินอุดหนุน 

กลุมการคลังและพัสดุ 

ตรวจสอบหลักฐาน 

การทําสัญญา 

หลักฐานถูกตอง                                                  หลักฐานไมถูกตอง 

ไมสามารถทําสัญญาได                                                                                  

จัดเตรียมเอกสาร พรอมนัดหมายวันทําสัญญา  ทําสัญญา 

สค. ควบคุม กํากบัและติดตาม 

ผลการดําเนินโครงการ 

สค. ติดตามการดําเนินโครงการ  

ผูขอรับเงินอดุหนุนรายงานผล                 

การดําเนินโครงการและรายงานการใชจาย 

เงินอุดหนุนให สค.รวบรวมและสรุปสง สค. 

ฝายเลขานุการฯ รวบรวมและ

รายงานผลตอคณะกรรมการฯ 

สค. แจงโอนงบประมาณเงินอุดหนุนให สป. 

ระเบียบฯ ขอ 19 

ระเบียบฯ ขอ 19 

ระเบียบฯ ขอ 17 

หากไดรับการรองขอจากเจาหนาท่ีใหจายเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนๆ  ขอใหแจง 

นางกุสุมา พนอนุอุดมสุข  ผูอํานวยการกองสงเสริมสถาบันครอบครวั   โทร 0819340903    อีเมลล  kpanornuaudomsuk@gmail.com 


