ขัน้ ตอนการดาเนินโครงการการพัฒนาบุคลากรกีฬาระดับชาติและนานาชาติ
รายการ/กิจกรรม

ขออนุมตั ิ
จัดการอบรมฯ
(ในกรณี
สมาคมกีฬา
ขอยืมเงินเพื่อ
จัดการอบรมฯ)

สมาคมกีฬาฯ/ หน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

การกีฬาแห่งประเทศไทย
ฝ่ ายการคลัง
งานธุรการและสารบรรณ
สานักผู้วา่ การ

กองพัฒนาบุคลากรกีฬา
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล

รองผู้วา่ การฯ
ฝ่ ายบริ หาร

ผู้วา่ การ กกท.

1

จัดทารายละเอียดโครงการฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1. ชื่อโครงการ/หลักการและเหตุผล
2. วัตถุประสงค์
3. จานวนผู้เข้ ารับการอบรม/สนับสนุนฯ (เป้าหมาย)
4. ระยะเวลาดาเนินงาน/สถานที่ดาเนินงาน
5. งบประมาณค่าใช้ จ่าย
6. รายชื่อวิทยากรและตารางการอบรมฯ

NO
3

NO

พิจารณาตรวจสอบ
รายละเอียดความถูกต้ อง
ครบถ้ วน และเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์

ทาหนังสือขอดาเนินการและขอรับงบประมาณการจัดอบรม
2 เรี ยน ผู้วา่ การการกีฬาแห่งประเทศไทย (ผ่านฝ่ ายทรัพยากร
บุคคล)

5

YES

4

1. ตรวจสอบการติดสัญญาเงินยืม
2. ทาหนังสือขอยืมเงินค่าใช้ จ่ายมาที่ กกท.
11 3. ทาหนังสือขออนุมตั ดิ าเนินการจัดอบรมเสนอต่อนายกสมาคมฯ
4. เปิ ดหลักสูตรการอบรมในระบบทะเบียนบุคลากร
(http://hrd.sat.or.th)

ดาเนินการขออนุตคิ ่าใช้ จ่ายให้ กบั สมาคมฯ
- รายละเอียดงบประมาณฯ ที่สนับสนุน
- หนังสือแจ้ งสมาคมฯ
และขออนุมตั กิ ารดาเนินงานติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผล

1. ดาเนินการยืมเงินในระบบ ERP
2. จัดทาสัญญาเงินยืมให้ กบั สมาคมฯ
3. อนุมตั กิ ารเปิ ดหลักสูตรในระบบทะเบียนบุคลากร

ตรวจสอบเอกสารการ

14 อนุมตั ฯิ และจัดทาเช็ค
16 ดาเนินการจ่ายเช็ค

1. สมาคมฯ ดาเนินการจัดอบรมฯ
17
2. กองพัฒนาฯ ดาเนินการติดตามตรวจสอบและประเมินผลฯ

NO

19 ตรวจสอบเอกสารหักล้ างเงินยืม (เบื ้องต้ น)
21

YES
รวบรวมสรุ ปผลการดาเนินโครงการฯ

20

ตรวจสอบ
เอกสารหักล้ างฯ

1. ขึ ้นทะเบียนรายชื่อผู้ผ่านการอบรม
2. ออกบัตรประจาตัวบุคลากรกีฬาให้ กบั สมาคมฯ
22

7

6

ตรวจสอบหนังสือ
แจ้ งสมาคมฯ

พิจารณา
โครงการฯ

YES

บันทึกข้ อมูลในระบบ
ทะเบียนหนังสือ
9 กกท. โดยการออก
เลขหนังสือแจ้ ง
สมาคมฯ

ประสานรายละเอียดการอนุมตั ใิ ห้ สมาคมทราบ

13 1. สมาคมฯ ลงนามสัญญาเงินยืม

1. สมาคมจัดทารายงานการหักล้ างและ สรุ ปผลการดาเนิน
18 โครงการฯ ตามระยะเวลาที่กาหนด
2. สมาคมฯ ทาหนังสือถึง กกท. แจ้ งรายชื่อผู้ผ่านการอบรม

NO

พิจารณา
รายละเอียด
ค่าใช้ จ่ายตาม
ระเบียบกองทุนฯ YES

10 - ส่งหนังสือและรายละเอียดงบประมาณ

12

8

NO

พิจารณาอนุมตั ิ
โครงการฯ พร้ อมลง
นามหนังสือแจ้ ง
สมาคมฯ และลงนาม
อนุมตั ิรายละเอียด
งบประมาณฯ ที่
สนับสนุน

YES

ลงนามอนุมตั ิ
15 ยืมเงิน
โครงการฯ

หมายเหตุ

ขัน้ ตอนการดาเนินโครงการการพัฒนาบุคลากรกีฬาระดับชาติและนานาชาติ
รายการ/กิจกรรม

สมาคมกีฬาฯ/ หน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

ขออนุมตั ิ
จัดการอบรมฯ
(ในกรณี
สมาคมกีฬา
ขอเบิกเงินเพื่อ
จัดการอบรมฯ)

การกีฬาแห่งประเทศไทย
ฝ่ ายการคลัง
งานธุรการและสารบรรณ
สานักผู้วา่ การ

กองพัฒนาบุคลากรกีฬา
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล

รองผู้วา่ การฯ
ฝ่ ายบริ หาร

ผู้วา่ การ กกท.

1

จัดทารายละเอียดโครงการฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1. ชื่อโครงการ/หลักการและเหตุผล
2. วัตถุประสงค์
3. จานวนผู้เข้ ารับการอบรม/สนับสนุนฯ (เป้าหมาย)
4. ระยะเวลาดาเนินงาน/สถานที่ดาเนินงาน
5. งบประมาณค่าใช้ จ่าย
6. รายชื่อวิทยากรและตารางการอบรมฯ

NO
3

NO

พิจารณาตรวจสอบ
รายละเอียดความถูกต้ อง
ครบถ้ วน และเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์

ทาหนังสือขอดาเนินการและขอรับงบประมาณการจัดอบรม
2 เรี ยน ผู้วา่ การการกีฬาแห่งประเทศไทย (ผ่านฝ่ ายทรัพยากร
บุคคล)

5

YES

4

ดาเนินการขออนุตคิ ่าใช้ จ่ายให้ กบั สมาคมฯ
- รายละเอียดงบประมาณฯ ที่สนับสนุน
- หนังสือแจ้ งสมาคมฯ
และขออนุมตั กิ ารดาเนินงานติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผล

NO

พิจารณา
รายละเอียด
ค่าใช้ จ่ายตาม
ระเบียบกองทุนฯ YES

11

7

6

ตรวจสอบหนังสือ
แจ้ งสมาคมฯ

บันทึกข้ อมูลในระบบ
ทะเบียนหนังสือ
9
กกท. โดยการออก
เลขหนังสือแจ้ ง
สมาคมฯ

ประสานรายละเอียดการอนุมตั ใิ ห้ สมาคมทราบ

1. ทาหนังสือขออนุมตั ดิ าเนินการอบรมฯ เสนอต่อนายกสมาคมฯ
2. เปิ ดหลักสูตรการอบรมในระบบทะเบียนบุคลากร
(http://hrd.sat.or.th)

10 - ส่งหนังสือและรายละเอียดงบประมาณ

12 อนุมตั กิ ารเปิ ดหลักสูตรในระบบทะเบียนบุคลากร

1. สมาคมฯ ดาเนินการจัดอบรมฯ

13 2. กองพัฒนาฯ ดาเนินการติดตามตรวจสอบและประเมินผลฯ

1. สมาคมจัดทารายงานเอกสารการเบิกค่าใช้ จ่ายและ สรุ ปผล
การดาเนินโครงการฯ ตามระยะเวลาที่กาหนด
14 2. สมาคมฯ ทาหนังสือถึง กกท. แจ้ งรายชื่อผู้ผ่านการอบรม

15

NO

1. ตรวจสอบเอกสารการเบิกเงิน (เบื ้องต้ น)
2. ดาเนินการเบิกเงินในระบบ ERP

16
ตรวจสอบ
เอกสารหักล้ างฯ

YES
17 ดาเนินการจัดทาเช็ค
1. ขึ ้นทะเบียนรายชื่อผู้ผ่านการอบรม
20 2. ออกบัตรประจาตัวบุคลากรกีฬาให้ กบั สมาคมฯ
21

รวบรวมสรุ ปผลการดาเนินโครงการฯ

8

NO

19 ดาเนินการจัดทาเช็ค

18

ลงนามอนุมตั เิ บิกเงิน
โครงการฯ

พิจารณา
โครงการฯ

YES

พิจารณาอนุมตั ิ
โครงการฯ พร้ อมลง
นามหนังสือแจ้ ง
สมาคมฯ และลงนาม
อนุมตั ิรายละเอียด
งบประมาณฯ ที่
สนับสนุน

YES

หมายเหตุ

