
YES 

ขัน้ตอนการด าเนินโครงการการพฒันาบุคลากรกีฬาระดับชาตแิละนานาชาติ 

รายการ/กิจกรรม สมาคมกีฬาฯ/ หนว่ยงานท่ีขอรับการสนบัสนนุงบประมาณ 

การกีฬาแหง่ประเทศไทย  

กองพฒันาบคุลากรกีฬา  
ฝ่ายทรัพยากรบคุคล 

ฝ่ายการคลงั งานธุรการและสารบรรณ 

ส านกัผู้วา่การ 
รองผู้วา่การฯ 
ฝ่ายบริหาร 

ผู้วา่การ กกท. หมายเหต ุ

ขออนมุตัิ 
จดัการอบรมฯ 
(ในกรณี 

สมาคมกีฬา 
ขอยืมเงินเพ่ือ
จดัการอบรมฯ) 

       

YES 

YES 

1. ขึน้ทะเบียนรายช่ือผู้ผ่านการอบรม 

2. ออกบตัรประจ าตวับคุลากรกีฬาให้กบัสมาคมฯ 
21 

ด าเนินการขออนตุคิ่าใช้จ่ายให้กบัสมาคมฯ  
- รายละเอียดงบประมาณฯ ท่ีสนบัสนนุ 

- หนงัสือแจ้งสมาคมฯ 
และขออนมุตักิารด าเนินงานตดิตามตรวจสอบและ
ประเมินผล 

 

4 

จดัท ารายละเอียดโครงการฯ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

1. ช่ือโครงการ/หลกัการและเหตผุล 
2. วตัถปุระสงค์ 
3. จ านวนผู้ เข้ารับการอบรม/สนบัสนนุฯ (เป้าหมาย) 
4. ระยะเวลาด าเนินงาน/สถานท่ีด าเนินงาน 

5. งบประมาณคา่ใช้จ่าย 
6. รายช่ือวิทยากรและตารางการอบรมฯ 

1 

ท าหนงัสือขอด าเนินการและขอรับงบประมาณการจดัอบรม 
เรียน ผู้วา่การการกีฬาแหง่ประเทศไทย (ผ่านฝ่ายทรัพยากร
บคุคล) 

2 

พิจารณาตรวจสอบ
รายละเอียดความถกูต้อง 
ครบถ้วน และเป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์ 

3 

พิจารณา
รายละเอียด
คา่ใช้จ่ายตาม
ระเบียบกองทนุฯ 

 

5 

พิจารณา
โครงการฯ 

 

7 

ตรวจสอบหนงัสือ
แจ้งสมาคมฯ 
 

6 

พิจารณาอนมุตัิ
โครงการฯ พร้อมลง
นามหนงัสือแจ้ง

สมาคมฯ และลงนาม
อนมุตัิรายละเอียด
งบประมาณฯ ที่
สนบัสนนุ 

8 

บนัทกึข้อมลูในระบบ
ทะเบียนหนงัสือ 
กกท. โดยการออก
เลขหนงัสือแจ้ง
สมาคมฯ 
 

9 
1. ตรวจสอบการตดิสญัญาเงินยืม 

2. ท าหนงัสือขอยืมเงินคา่ใช้จ่ายมาท่ี กกท. 
3. ท าหนงัสือขออนมุตัดิ าเนินการจดัอบรมเสนอตอ่นายกสมาคมฯ 
4. เปิดหลกัสตูรการอบรมในระบบทะเบียนบคุลากร 

(http://hrd.sat.or.th) 

11 

1. ด าเนินการยืมเงินในระบบ ERP 

2. จดัท าสญัญาเงินยืมให้กบัสมาคมฯ 
3. อนมุตักิารเปิดหลกัสตูรในระบบทะเบียนบคุลากร 
 

12 

1. สมาคมฯ ลงนามสญัญาเงินยืม 13 

ตรวจสอบเอกสารการ
อนมุตัฯิ และจดัท าเช็ค 
 

14 
ลงนามอนมุตัิ
ยืมเงิน
โครงการฯ 
 

15 

ด าเนินการจ่ายเช็ค 
 

16 1. สมาคมฯ ด าเนินการจดัอบรมฯ 
2.  กองพฒันาฯ ด าเนินการตดิตามตรวจสอบและประเมินผลฯ 17 

1. สมาคมจดัท ารายงานการหกัล้างและ สรุปผลการด าเนิน
โครงการฯ ตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
2. สมาคมฯ ท าหนงัสือถงึ กกท. แจ้งรายช่ือผู้ผ่านการอบรม 

18 
ตรวจสอบเอกสารหกัล้างเงินยืม (เบือ้งต้น) 
 

19 

 
รวบรวมสรุปผลการด าเนินโครงการฯ 

22 

NO 

NO 

NO 

NO 

YES 

ประสานรายละเอียดการอนมุตัใิห้สมาคมทราบ 

- ส่งหนงัสือและรายละเอียดงบประมาณ 

 

10 

ตรวจสอบ
เอกสารหกัล้างฯ 

20 

YES 

NO 



YES 

ขัน้ตอนการด าเนินโครงการการพฒันาบุคลากรกีฬาระดับชาตแิละนานาชาติ 

รายการ/กิจกรรม สมาคมกีฬาฯ/ หนว่ยงานท่ีขอรับการสนบัสนนุงบประมาณ 

การกีฬาแหง่ประเทศไทย  

กองพฒันาบคุลากรกีฬา  
ฝ่ายทรัพยากรบคุคล 

ฝ่ายการคลงั งานธุรการและสารบรรณ 

ส านกัผู้วา่การ 
รองผู้วา่การฯ 
ฝ่ายบริหาร 

ผู้วา่การ กกท. หมายเหต ุ

ขออนมุตัิ 
จดัการอบรมฯ  
(ในกรณี 

สมาคมกีฬา 
ขอเบิกเงินเพ่ือ
จดัการอบรมฯ) 

       

 

YES 

YES 

1. ขึน้ทะเบียนรายช่ือผู้ผ่านการอบรม 

2. ออกบตัรประจ าตวับคุลากรกีฬาให้กบัสมาคมฯ 
 

20 

ด าเนินการขออนตุคิ่าใช้จ่ายให้กบัสมาคมฯ  
- รายละเอียดงบประมาณฯ ท่ีสนบัสนนุ 

- หนงัสือแจ้งสมาคมฯ 
และขออนมุตักิารด าเนินงานตดิตามตรวจสอบและ
ประเมินผล 

 

4 

จดัท ารายละเอียดโครงการฯ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

1. ช่ือโครงการ/หลกัการและเหตผุล 
2. วตัถปุระสงค์ 
3. จ านวนผู้ เข้ารับการอบรม/สนบัสนนุฯ (เป้าหมาย) 
4. ระยะเวลาด าเนินงาน/สถานท่ีด าเนินงาน 

5. งบประมาณคา่ใช้จ่าย 
6. รายช่ือวิทยากรและตารางการอบรมฯ 

1 

ท าหนงัสือขอด าเนินการและขอรับงบประมาณการจดัอบรม 
เรียน ผู้วา่การการกีฬาแหง่ประเทศไทย (ผ่านฝ่ายทรัพยากร
บคุคล) 

2 

พิจารณาตรวจสอบ
รายละเอียดความถกูต้อง 
ครบถ้วน และเป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์ 

3 

พิจารณา
รายละเอียด
คา่ใช้จ่ายตาม
ระเบียบกองทนุฯ 

 

5 

พิจารณา
โครงการฯ 

 

7 

ตรวจสอบหนงัสือ
แจ้งสมาคมฯ 
 

6 

พิจารณาอนมุตัิ
โครงการฯ พร้อมลง
นามหนงัสือแจ้ง

สมาคมฯ และลงนาม
อนมุตัิรายละเอียด
งบประมาณฯ ที่
สนบัสนนุ 

8 

บนัทกึข้อมลูในระบบ
ทะเบียนหนงัสือ 
กกท. โดยการออก
เลขหนงัสือแจ้ง
สมาคมฯ 
 

9 
1. ท าหนงัสือขออนมุตัดิ าเนินการอบรมฯ เสนอตอ่นายกสมาคมฯ 
2. เปิดหลกัสตูรการอบรมในระบบทะเบียนบคุลากร 

(http://hrd.sat.or.th) 
11 

อนมุตักิารเปิดหลกัสตูรในระบบทะเบียนบุคลากร 
 

12 

1. สมาคมฯ ด าเนินการจดัอบรมฯ 
2.  กองพฒันาฯ ด าเนินการตดิตามตรวจสอบและประเมินผลฯ 13 

1. สมาคมจดัท ารายงานเอกสารการเบกิคา่ใช้จ่ายและ สรุปผล
การด าเนินโครงการฯ ตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
2. สมาคมฯ ท าหนงัสือถงึ กกท. แจ้งรายช่ือผู้ผ่านการอบรม 14 

1. ตรวจสอบเอกสารการเบกิเงิน (เบือ้งต้น) 

2. ด าเนินการเบิกเงินในระบบ ERP 

 

15 

 
รวบรวมสรุปผลการด าเนินโครงการฯ 

21 

NO 

NO 

NO 

NO 

YES 

ประสานรายละเอียดการอนมุตัใิห้สมาคมทราบ 

- ส่งหนงัสือและรายละเอียดงบประมาณ 

 

10 

ตรวจสอบ
เอกสารหกัล้างฯ 

16 NO 

YES 

ด าเนินการจดัท าเช็ค 
 

17 ลงนามอนมุตัเิบิกเงิน
โครงการฯ 
 

18 
ด าเนินการจดัท าเช็ค 
 

19 


