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ขั้นตอนการจัดโครงการบริการวิชาการ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 
                      ผู้รับผิดชอบ : นางธรรญชนก  ขนอม 

 
1. ขั้นตอนการเตรียมการก่อนจัดโครงการ 

 
แผนภูมิสายงาน (Flow chart) ขั้นตอนและวิธีด าเนินการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา

ด าเนินการ 

 
 
 

   

 
 

ผู้รับผิดชอบก ำหนดหัวข้อ
หลักสูตรฝึกอบรม  
 

หัวข้อฝึกอบรม 
 

ภำยใน  3 ชม. 
 
 
 
 

 
 
 
 

เสนอ หัวข้อหลักสูตร
ฝึกอบรม ต่อวิทยำกร เพื่อ
พิจำรณำ และปรับแก้ตำม
ข้อเสนอแนะ 

หัวข้อฝึกอบรม ภำยใน 1 ชม. 
 
 
 
 

 
 
 
 

ติดต่อประสำนงำนกับ 
วิทยำกร เพื่อก ำหนด
ช่วงเวลำในกำรจัดโครงกำร
ฝึกอบรม/อบรมปฏิบัติกำร  

  ภำยใน 1 ชม. 
 
 
 
 

 
 
 

เสนอเกณฑ์กำรจัดเก็บ
ค่ำลงทะเบียน ต่อ รอง
อธิกำรบดีฯ ที่ได้รบัมอบ
อ ำนำจ 

บันทึกข้อควำมขออนุมัติ
จัดเก็บค่ำลงทะเบียน 

ภำยใน 2 ชม. 

 
 
 
 

เขียนโครงกำรตำม
แบบฟอร์มที่คณะฯ ก ำหนด 
 
 

แบบฟอร์มเสนอโครงกำร
ตำมที่คณะฯ ก ำหนด 
 

ภำยใน 3 ชม. 

 
 
 

   
 
 

จุดเริ่มต้น 

 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

วิทยำกร 

 A 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 

รองอธิกำรบดีฯ 
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แผนภูมิสายงาน (Flow chart) ขั้นตอนและวิธีด าเนินการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

 
 

   

 
 

ผู้รับผิดชอบโครงกำรเสนอ 
บันทึกข้อควำมขออนุมัติ
โครงกำรพร้อมโครงกำร
บริกำรวิชำกำร ผ่ำนงำน
ธุรกำร เพื่อลงทะเบียนรับ
เอกสำรตำมข้ันตอน 

-บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติโครงกำรบริกำร
วิชำกำร 
-รำยละเอียดโครงกำร 
-ค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำร
ด ำเนินงำนโครงกำร 

ภำยใน 5 นำที 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

เจ้ำหน้ำที่ติดตำมแผน 
ตรวจสอบและให้ควำมเห็น
ว่ำโครงกำรว่ำเป็นไปตำม
แผนหรือไม่ และตอบสนอง
ต่อยุทธศำสตร์และ
องค์ประกอบคุณภำพด้ำนใด 
 

-บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติโครงกำรบริกำร
วิชำกำร 
-รำยละเอียดโครงกำร 
-ค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำร
ด ำเนินงำนโครงกำร 

ภำยใน 5 นำที 

 
 
 
 
 

เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน ตรวจสอบ
รำยละเอียดกำรตั้ง
งบประมำณ  
กรณีที่ถูกต้องจะด ำเนินกำร
เสนอหัวหน้ำส ำนักงำนคณะ 
กรณีที่ไม่ถูกต้องตำม
ระเบียบ จะส่งคืนให้เจ้ำของ
โครงกำรแก้ไขก่อนเสนอ
หัวหน้ำส ำนักงำนคณะ  
 

-บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติโครงกำรบริกำร
วิชำกำร 
-รำยละเอียดโครงกำร 
-ค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำร
ด ำเนินงำนโครงกำร 

ภำยใน 5 นำที 

 
 
 
 
 
 
 

   

 

เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร 

 A 

 

เจ้ำหน้ำที่ติดตำมแผน 

 

เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน 

 A 
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แผนภูมิสายงาน (Flow chart) ขั้นตอนและวิธีด าเนินการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 

-ตรวจสอบควำมถูกต้อง 
-ลงนำมก ำกับ 

-บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติโครงกำรบริกำร
วิชำกำร 
-รำยละเอียดโครงกำร 
-ค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำร
ด ำเนินงำนโครงกำร 

ภำยใน 5 นำที 

 
 
 
 
 
 

(กรณีงบประมาณไม่เกิน 
500,000 บาท)  
คณบดีให้ควำมเห็น 2 กรณี
1.อนุมัติโครงกำรและให้
ด ำเนินกำรตำมขั้นตอน
ต่อไป 
2. ไม่อนุมัติโครงกำร เนื่อง
จำก................................ 
 

-บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติโครงกำรบริกำร
วิชำกำร 
-รำยละเอียดโครงกำร 
-ค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำร
ด ำเนินงำนโครงกำร 

ภำยใน 7 ชม. 

 
 
 
 
 

(กรณีงบประมาณเกิน 
500,000 บาท) 
คณบดีให้ควำมเห็น 2 กรณี
1. เห็นชอบโครงกำรและให้
ด ำเนินกำรตำมขั้นตอน
ต่อไป 
2. ไม่เห็นชอบโครงกำร 
เนื่องจำก..... 
 

-บันทึกข้อควำม 
ขอควำมเห็นชอบ
โครงกำรบริกำรวิชำกำร 
-รำยละเอียดโครงกำร 
-ค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำร
ด ำเนินงำนโครงกำร 
  

ภำยใน 5 นำที 

 
 
 
 
 
 

   

 A 

 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

คณบดี 

 

หัวหน้ำส ำนักงำนคณะฯ 

 A 
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แผนภูมิสายงาน (Flow chart) ขั้นตอนและวิธีด าเนินการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 
 

   

 
 
 
 
 

(กรณีงบประมาณเกิน 
500,000 บาท) 
ผู้รับผิดชอบจัดท ำบนัทึก
ข้อควำมขออนุมัติโครงกำร 
ต่ออธิกำรบดี /รอง
อธิกำรบดี  

-บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติโครงกำร 
-โครงกำรบริกำรวิชำกำร
ที่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำก
คณบดีแล้ว  

ภำยใน 5 นำที 

 
 

-ตรวจสอบควำมถูกต้อง 
-เสนอคณบดีให้ควำมเห็น 
 
 
 
 

-บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติโครงกำร 
-โครงกำรบริกำรวิชำกำร
ที่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำก
คณบดีแล้ว 

ภำยใน 5 นำที 

 
 
 
 
 
 

คณบดีให้ควำมเห็นเบื้องต้น 
เพื่อสนับสนุนกำรขออนุมัติ
โครงกำรบริกำรวิชำกำร  
 

-บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติโครงกำร 
-โครงกำรบริกำรวิชำกำร
ที่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำก
คณบดีแล้ว  

ภำยใน 7 ชม. 

 
 
 
 
 

ส่งบนัทึกข้อควำมขออนุมัติ
โครงกำร และเอกสำรแนบ 
ไปยังมหำวิทยำลัย 

-บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติโครงกำร 
-โครงกำรบริกำรวิชำกำร
ที่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำก
คณบดีแล้ว  

ภำยใน 5 นำที 

 
 
 
 
 

อธิกำรบดี/รองอธิกำรบดี  
ให้ควำมเห็น  
1. อนุมัติโครงกำรและให้
ด ำเนินกำรตำมขั้นตอน
ต่อไป 
2. ไม่อนุมัติโครงกำร  

-บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติโครงกำร 
-โครงกำรบริกำรวิชำกำร
ที่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำก
คณบดีแล้ว 

ภำยใน 1 สัปดำห์ 

 
 
 
 

   

 A 

 

เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร 

คณบดี 

 

เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร 

 

หัวหน้ำส ำนักงำนคณะ 

อธิกำรบดี/รอง
อธิกำรบดี 

A 
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แผนภูมิสายงาน (Flow chart) ขั้นตอนและวิธีด าเนินการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 
 

   

 
 
 
 
 

ภำยหลังจำกโครงกำร ได้รับ
กำรอนุมัติแล้ว ลงทะเบียน
รับเอกสำรและส่งเอกสำร
คืนให้ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

-บันทึกข้อควำม 
ที่ได้รับกำรอนุมัติ
โครงกำรและเอกสำร
โครงกำรทั้งชุด 

ภำยใน 5 นำที 

 
 
 
 
 

-ติดต่อประสำนงำนกับ
วิทยำกร เพื่อก ำหนดวัน/
เวลำในกำรเดินทำง ห้องพัก 
เอกสำรประกอบโครงกำร 
-ติดต่อประสำนงำนกับ
เจ้ำหน้ำที่โรงแรม หรือ
ผู้รับผิดชอบสถำนที่(กรณีจัด
ภำยในมหำวิทยำลัย) เพื่อให้
รำยละเอียดเก่ียวกับห้องพัก 
กำรจัดรูปแบบห้อง ปำ้ยบน
เวที และอ่ืนๆ  

-หนังสือยืนยันกำรใช้
ห้องประชุม กำรจัดห้อง
ประชุม ป้ำยเวที 
 

ภำยใน 1 ชม. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดท ำหนังสือขอเรียนเชิญ
เข้ำร่วมโครงกำร เสนอต่อ
คณบดีเพื่อลงนำม 
 

-หนังสือภำยนอก เพ่ือส่ง
กลุ่มเป้ำหมำย ซึ่งเป็น
บุคคลภำยนอก
มหำวิทยำลัย 
-บันทึกข้อควำม เพ่ือส่ง
กลุ่มเป้ำหมำย ซึ่งเป็น
บุคลำกรภำยใน
มหำวิทยำลัย (กรณีเป็น
โครงกำรพัฒนำบุคลำกร
สำยวิชำกำร หรือสำย
สนับสนุน 

ภำยใน 30 นำที 

 
 
 
 
 

   

 

เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร 

 A 

 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

  A 

 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
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แผนภูมิสายงาน (Flow chart) ขั้นตอนและวิธีด าเนินการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 
 

   

 ตรวจสอบและเสนอต่อ
คณบดี 
 

-หนังสือภำยนอก 
-บันทึกข้อควำม 

ภำยใน 5 นำที 

 ลงนำมในหนังสือเชิญเข้ำ
ร่วมโครงกำร  

-หนังสือภำยนอก 
-บันทึกข้อควำม 

ภำยใน 7 ชม. 
 
 
 
 

 ส่งหนังสือเชิญเข้ำร่วม
โครงกำรที่ได้รับกำร 
ลงนำมจำกคณบดีแล้ว  
คืนผู้รับผิดชอบโครงกำร 
เพ่ือจัดท ำส ำเนำ 

-หนังสือภำยนอก 
-บันทึกข้อควำม 

ภำยใน 5 นำท ี

 ก ำหนดจ ำนวนหนังสือ
ภำยนอก และบันทึก
ข้อควำมที่จะจัดท ำส ำเนำ 

-หนังสือภำยนอก 
-บันทึกข้อควำม 

ภำยใน 3 นำที 

 -จัดท ำส ำเนำหนังสือเชิญ
เข้ำร่วมโครงกำรฯ ตำม
จ ำนวนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงกำรก ำหนด 
-ใส่ซองจดหมำย  
-นับจ ำนวนแยกตำม
จังหวัด 

-หนังสือภำยนอก 
-บันทึกข้อควำม 

ภำยใน 3 วัน 
(ข้ึนอยู่กับจ ำนวน) 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

    คณบดี 

  A 

เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร 

หัวหน้ำส ำนักงำนคณะ 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

เจ้ำหน้ำที่อัดส ำเนำ 

  A 
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แผนภูมิสายงาน (Flow chart) ขั้นตอนและวิธีด าเนินการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 
 

 
 
 

  

 
 
 

-ส่งจดหมำยทำงไปรษณีย์
ไปยังกลุ่มเป้ำหมำย
ภำยนอกมหำวิทยำลัย 
-ส่งบันทึกข้อควำม ไปยัง
กลุ่มเป้ำหมำยภำยใน 
มหำวิทยำลัย 

-จดหมำยส่งภำยนอก 
จัดส่งทำงไปรษณีย์ 
-บันทึกข้อควำมส่ง
ภำยในมหำวิทยำลัย จะ
ส่งไปตำมทำงเดินของ
เอกสำร 

ภำยใน 1 วัน 
(ข้ึนอยู่กับจ ำนวน) 

 ออกแบบแบนเนอร์ส ำหรับ
ประชำสัมพันธ์ทำงหน้ำ 
web site คณะและ
มหำวิทยำลัย 

รำยละเอียดโครงกำร ภำยใน 1 วัน 

 จัดท ำบันทึกข้อควำม ไป
ยังผู้บริหำรมหำวิทยำลัย 
เพ่ือน ำแบนเนอร์
ประชำสัมพันธ์โครงกำร
ผ่ำนหน้ำ web site คณะ
และมหำวิทยำลัย 

รำยละเอียดโครงกำร ภำยใน 5 นำที 

 เชื่อมต่อแบนเนอร์
ประชำสัมพันธ์โครงกำร 
จำกหน้ำ web site คณะ
และมหำวิทยำลัยกับระบบ
กำรรับสมัคร 

รำยละเอียดโครงกำร ภำยใน 5 นำที 

 ร่ำง ค ำกล่ำวรำยงำน
โครงกำร  
 

รำยละเอียดโครงกำร ภำยใน 30 นำที 

 
 
 
 
 
 

   

  A 

เจ้ำหน้ำที่เดินเอกสำร 

เจ้ำหน้ำที่โสตทัศนูปกรณ์ 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

เจ้ำหน้ำที่ดูแล web site 
ของมหำวิทยำลัย 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

  A 
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แผนภูมิสายงาน (Flow chart) ขั้นตอนและวิธีด าเนินการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 

 

   

 
 

ร่ำง ค ำกล่ำวเปิดโครงกำร 
 
 

รำยละเอียดโครงกำร ภำยใน 30 นำที 

 
 
 
 

เสนอประธำนพิธีเปิด/ปิด
โครงกำร เพ่ือพิจำรณำ 
ร่ำงค ำกล่ำวเปิด/ปิด
โครงกำร 
 

ร่ำงค ำกล่ำวเปิด/ปิด
โครงกำร 

ภำยใน 30 นำที 
 

 
 
 

-แก้ไข และส ำเนำให้
ประธำนในพิธี 1 ชุด 
-ใส่สมุดค ำกล่ำวรำยงำน  
1 ชุด 

-ค ำกล่ำวเปิดโครงกำร 
-ค ำกล่ำวปิดโครงกำร 

ภำยใน  10 นำที 

 กำรจัดท ำเอกสำร
ประกอบกำรอบรม 
 

- ภำยใน 30 นำที 

 ตรวจสอบไฟส์ข้อมูล และ
เอกสำรประกอบกำร
อบรม  
 

 เอกสำรประกอบกำร
อบรม 

ภำยใน 30 นำที 
(ข้ึนอยู่กับจ ำนวน

ข้อมูล) 

 ส่งร้ำนถ่ำยเอกสำร เพ่ือ
จัดท ำส ำเนำ  
 
 

เอกสำรประกอบกำร
อบรม 

ภำยใน 1 วัน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

  A 

ประธำนพิธีเปิด 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

  A 
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แผนภูมิสายงาน (Flow chart) ขั้นตอนและวิธีด าเนินการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 

 

   

 จัดเตรียม อุปกรณ์ท่ีใช้ใน
โครงกำร เช่น 
1.กล้องถ่ำยรูป 
2.กล้อง วีดีโอ 
3.เครื่องพริ้นเตอร์ 
4.เครื่องคอมพิวเตอร์ 
แบบพกพำ 
5. อ่ืนๆ ตำมลักษณะ 
ของโครงกำร 

เอกสำรตรวจเช็ค
รำยกำรอุปกรณ์ท่ีจะต้อง
จัดเตรียม 

ภำยใน 30 นำที 

 จัดเตรียมเอกสำรที่จะใช้
ในระหว่ำงกำรจัดโครงกำร 
เช่น 
1.ใบเสร็จรับเงิน 
2.รำยงำนกำรเดินทำง 
3.ใบส ำคัญรับเงิน 
4.ใบลงทะเบียนผู้เข้ำ
อบรม 
5.ป้ำยชื่อวิทยำกร 
6.เกียรติบัตร 
7. อ่ืนๆ ตำมลักษณะของ
โครงกำร 

เอกสำรตรวจเช็ค
รำยกำรเอกสำรที่จะต้อง
จัดเตรียม 

ภำยใน 30 นำที 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

  A 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

  A 
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แผนภูมิสายงาน (Flow chart) ขั้นตอนและวิธีด าเนินการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา
ด าเนินการ 

  
 
 

  

 จัดเอกสำรใส่กระเป๋ำ 
ส ำหรับมอบให้ผู้เข้ำอบรม  
เช่น 
1.ก ำหนดกำรโครงกำร 
2.รำยละเอียดโครงกำร 
3.เอกสำรที่ใช้
ประกอบกำรฝึกอบรม/
อบรมปฏิบัติกำร 
4.ปำกกำ 
5.แบบประเมินโครงกำร 
6.กระดำษโน้ต 
7.ประวัติวิทยำกร 
8. อ่ืนๆ ตำมลักษณะของ
โครงกำร 

เอกสำรตรวจเช็ค
รำยกำรเอกสำรที่จะต้อง
จัดเตรียม 

ภำยใน 2 ชั่วโมง
(ข้ึนอยู่กับจ ำนวน

ผู้ร่วมอบรม) 

  
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

  A 

จุดสิ้นสุด 
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2. ขั้นตอนระหว่างการจัดโครงการ 
 

แผนภูมิสายงาน (Flow chart) ขั้นตอนและวิธีด าเนินการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 
 

   

 
 
 

-กำรต้อนรับผู้เข้ำอบรม 
-กำรลงทะเบียน 
-กำรแจกกระเป๋ำเอกสำร 
 
 

ใบลงทะเบียนผู้เข้ำอบรม ภำยใน 1 ชั่วโมง 

 
 
 
 

-กำรต้อนรับวิทยำกร 
-กำรอ ำนวยควำมสะดวก
วิทยำกร 
 

- ตลอดกำรอบรม 

 พิธีเปิดโครงกำร 
 
 

-ค่ำกล่ำวรำยงำน 
-ค ำกล่ำวเปิดโครงกำร 
-ประวัติวิทยำกร 

ภำยใน 1 ชั่วโมง 

 
 

-กำรบรรยำยของวิทยำกร 
-กำรตอบข้อซักถำมของ 
ผู้เข้ำอบรมกับวิทยำกร 

- ตลอดกำรอบรม 

 
 

-น ำรำยชื่อผู้เข้ำอบรมและ
ข้อมูลต่ำงๆ มำจัดท ำสมุด
ท ำเนียบรุน่  

ข้อมูลผู้เข้ำอบรม ได้แก่ 
ชื่อ-สกุล , ที่อยู่  
เบอร์โทรศัพท์ , e-mail 

ภำยใน 5 ชั่วโมง 

 
 

ประเมินโครงกำร 
 
 

แบบประเมนิโครงกำร ภำยใน 30 นำท ี

 -พิธีปิดโครงกำร 
-กำรมอบเกียรติบัตร 
-มอบสมุดท ำเนยีบรุ่น 

-ค ำกล่ำวปิดโครงกำร 
-เกียรติบัตร 
-สมุดท ำเนียบรุ่น 

ภำยใน 30 นำท ี

 
 
 

   

 
 
 

จุดเริ่มต้น 

เจ้ำหน้ำที่รับลงทะเบียน 

เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยต้อนรับ 

ประธำน / พิธีกร 

วิทยำกร / ผู้เข้ำอบรม 

ผู้เข้ำอบรม 

ประธำน / พิธีกร 

จุดสิ้นสุด 

เจ้ำหน้ำที่รับลงทะเบียน 
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3. ขั้นตอนหลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 

แผนภูมิสายงาน (Flow chart) ขั้นตอนและวิธีด าเนินการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 
 

   

 
 

กำรจัดท ำรำยงำนกำร
ด ำเนินโครงกำร 
 
 
 
 

-โครงกำรที่ได้รับกำร
อนุมัติ 
-ใบลงทะเบียนผู ้เข้ำอบรม 
-ภำพถ่ำย 
-แบบประเมนิโครงกำร 
-แบบฟอร์มรำยงำน
โครงกำร 
 

ภำยใน 5 ชั่วโมง 

 
 
 
 

-กำรรวบรวมใบเสร็จ
ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 
-กำรสรุปผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณในโครงกำร 

-ใบส ำคัญรับเงนิ 
-ใบเสร็จรับเงิน 
-ใบสั่งซื้อ / สั่งจำ้ง 
-รำยงำนกำรเดินทำง 
-รำยงำนกำรจ่ำยเงนิ 
กำรจัดโครงกำร 
-เอกสำรอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
 

ภำยใน 1 ชั่วโมง 

 -ตรวจสอบเอกสำร 
-หน้ำงบเบิกเงนิ 
 
 
 

-รำยงำนกำรจ่ำยเงนิ 
กำรจัดโครงกำร 
-รำยงำนกำรด ำเนนิ
โครงกำร 

ภำยใน 5 วัน 

 
 
 

   

 
 

จุดเริ่มต้น 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน 

จุดสิ้นสุด 


