สํานักงานส่ งเสริมการจัดประชุม กระบวนการหลัก : กระบวนการจัดซือ้ จัดจ้ าง
และนิทรรศการ(องค์ การมหาชน) กระบวนการย่ อย : PM-01 การจัดทําแผนการจัดซือ้ จัดจ้ างประจําปี
คําอธิบาย
ฝ่ ายเจ้ าของโครงการ
1. เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายเจ้ าของโครงการจัดทําแผนการ
จัดซื ้อจัดจ้ างประจําปี ประกอบไปด้ วย:
- ชื่อโครงการที่จะจัดซื ้อจัดจ้ าง
- วงเงินที่จะจัดซื ้อจัดจ้ างโดยประมาณ
- ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื ้อจัดจ้ าง
- รายการอื่นตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด
โดยใช้ ข้อมูลจากแบบฟอร์ มรายละเอียด
โครงการ(ฟอร์ ม1)
2. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุรวบรวมแผนการจัดซื ้อจัดจ้ าง
ประจําปี ของโครงการต่างๆ
3. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุจดั ทําประกาศแผนการจัดซื ้อจัด
จ้ างประจําปี และเอกสารขอความเห็นชอบ
4. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุเสนอผู้มีอํานาจอนุมตั ิแผนการ
จัดซื ้อจัดจ้ างและประกาศแผนการจัดซื ้อจัดจ้ าง
ประจําปี ตาม DOA โดยแนบเอกสารขอความ
เห็นชอบประกอบ
5. ผอ.สสปน. พิจารณาอนุมตั ิ
6. ในกรณีที่ไม่อนุมตั ิ เจ้ าหน้ าที่พสั ดุทําการแก้ ไข
รายละเอียดแผนการจัดซื ้อจัดจ้ างหรื อประกาศ
แผนการจัดซื ้อจัดจ้ าง ประจําปี
7. ในกรณีที่อนุมตั ิ ผอ.สสปน.ลงนามอนุมตั ิใน
แผนการจัดซื ้อจัดจ้ างและประกาศแผนการ
จัดซื ้อจัดจ้ าง ประจําปี

ผู้รับผิดชอบกระบวนการ :
จัดทําโดย :
ฝ่ ายพัสดุ

วันที่ :

หน้ า : 1 จาก 3
ผอ.สสปน.

เริ่มต้ น
BG-01 การวางแผน
งบประมาณ
1. จัดทําแผนการจัดซื ้อ
จัดจ้ างประจําปี
จากแผนปฏิบตั ิงาน
แผนการจัดซื ้อ
จัดจ้ างประจําปี

2. รวบรวมแผนการ
จัดซื ้อจัดจ้ าง
ประจําปี
แผนการจัดซื ้อ
จัดจ้ างประจําปี

3. จัดทําประกาศแผนการ
จัดซื ้อจัดจ้ างประจําปี
และเอกสารขอความ ประกาศแผนการ เอกสารขอความ
จัดซื ้อจัดจ้ าง
เห็นชอบ
เห็นชอบ
ประจําปี
4. เสนอผู้มีอํานาจ
อนุมตั ิเอกสารที่
เกี่ยวข้ อง
เอกสารขอความ
ตาม DOA แผนการจัดซื ้อ ประกาศแผนการ
จัดซื ้อจัดจ้ าง
จัดจ้ างประจําปี

ประจําปี

5. พิจารณา
อนุมตั ิ

เห็นชอบ

6. แก้ ไขเอกสารที่
ไม่ได้ รับการอนุมตั ิ

อนุมตั ิ

ไม่ใช่

แผนการจัดซื ้อ ประกาศแผนการ
ดซื ้อจัดจ้ าง
จัดจ้ างประจําปี จัประจํ
าปี

ใช่
7. ลงนามอนุมตั ิใน
เอกสารที่เกี่ยวข้ อง

ประกาศแผนการ
จัดซื ้อจัดจ้ าง
ประจําปี
แผนการจัดซื ้อ
จัดจ้ างประจําปี

ไป ก
หน้ า 2

เริ่มต้ น เริ่มต้ น
จบ

จบ

ฐานข้ อมูล Shared drive

 ระบบที่อาจจะเกี่ยวข้อง
PS

System

การปฏิบตั ิงานผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์

การเชื่อมต่อภายในหน้ า
เดียวกัน

การปฏิบตั ิงานด้ วยมือ

การเชื่อมต่อระหว่างหน้ า

e

เอกสาร/รายงาน

การตัดสินใจ/ทางเลือก

แฟ้มเอกสาร

เอกสาร/รายงาน
อิเล็กโทรนิกส์

กระบวนการที่เกี่ยวข้ อง

เงินสด/เช็ค

สํานักงานส่ งเสริมการจัดประชุม กระบวนการหลัก : กระบวนการจัดซือ้ จัดจ้ าง
และนิทรรศการ(องค์ การมหาชน) กระบวนการย่ อย : PM-01 การจัดทําแผนการจัดซือ้ จัดจ้ างประจําปี
คําอธิบาย
8. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุอพั โหลดไฟล์ Excel แผนการ
จัดซื ้อจัดจ้ างประจําปี และประกาศแผนการ
จัดซื ้อจัดจ้ างประจําปี เข้ าสูร่ ะบบ E-GP
9. ระบบ E-GP ทําการตรวจสอบข้ อมูลแผนการ
จัดซื ้อจัดจ้ างที่เป็ นรายละเอียดในไฟล์ Excel
10. ในกรณีที่ไม่ผา่ นการตรวจสอบให้ เจ้ าหน้ าที่
พัสดุแก้ ไขแผนการจัดซื ้อจัดจ้ างประจําปี
11. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุอพั โหลดไฟล์ Excel แผนการ
จัดซื ้อจัดจ้ างประจําปี ที่แก้ ไขแล้ ว เข้ าสูร่ ะบบ EGP
12. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุดาวน์โหลดแผนการจัดซื ้อจัด
จ้ างประจําปี บนระบบ E-GP และจัดเก็บไว้ ใน
Share Drive
13. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุจดั เก็บประกาศแผนการ
จัดซื ้อจัดจ้ างและเอกสารขอความเห็นชอบไว้ ใน
แฟ้มเอกสาร โดยเรี ยงตามปี
14. แจ้ งผลการอนุมตั ิให้ เจ้ าของโครงการ

ผู้รับผิดชอบกระบวนการ :
จัดทําโดย :
ฝ่ ายพัสดุ

วันที่ :

หน้ า : 2 จาก 3

จาก ก
หน้ า 2

E-GP
8. อัพโหลดเอกสารที่
เกี่ยวข้ องเข้ าสูร่ ะบบ

แผนการจัดซื ้อ ประกาศแผนการจัด
จัดจ้ างประจําปี ซื ้อจัดจ้ างประจําปี

e

e

E-GP

9. ระบบจะตรวจสอบ
ข้ อมูลแผนการจัดซื ้อ
จัดจ้ างประจําปี *
10. แก้ ไข
แผนการจัดซื ้อ
ไม่ใช่
จัดจ้ าง แผนการจัดซื ้อ

ผ่าน?

จัดจ้ างประจําปี

e

E-GP

11. อัพโหลดแผนการ
จัดซื ้อจัดจ้ าง แผนการจัดซื ้อ
ประจําปี
จัดจ้ างประจําปี
e

หมายเหตุ
*ในปั จจุบนั ระบบ E-GP ยังไม่สามารถทําการ
ตรวจสอบข้ อมูลแผนการจัดซื ้อจัดจ้ างได้
ข้ อมูลแผนการ
จัดซื ้อจัดจ้ าง
ประจําปี

ใช่

E-GP
23. สแกนเอกสาร
12.และจั
ดาวน์ดโหลดเอกสาร
เก็บไว้ ใน
และจั
ดเก็Drive
บไว้ ใน
Share
Share Drive แผนการจัดซื ้อ

จัดจ้ างประจําปี

e

13. จัดเก็บ
เอกสารไว้ ใน แผนการจัดซื ้อ ประกาศแผนการ เอกสารขอความ
ซื ้อจัดจ้ าง
แฟ้มเอกสาร จัดจ้ างประจําปี จัดประจํ
เห็นชอบ
าปี

ไป ข
หน้ า 3

ปี

เริ่มต้ น เริ่มต้ น
จบ

จบ

ฐานข้ อมูล Shared drive

 ระบบที่อาจจะเกี่ยวข้อง
PS

System

การปฏิบตั ิงานผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์

การเชื่อมต่อภายในหน้ า
เดียวกัน

การปฏิบตั ิงานด้ วยมือ

การเชื่อมต่อระหว่างหน้ า

e

14. แจ้ งผลการ
อนุมตั ิให้
เจ้ าของ
โครงการ

เอกสาร/รายงาน

การตัดสินใจ/ทางเลือก

แฟ้มเอกสาร

เอกสาร/รายงาน
อิเล็กโทรนิกส์

กระบวนการที่เกี่ยวข้ อง

เงินสด/เช็ค

สํานักงานส่ งเสริมการจัดประชุม กระบวนการหลัก : กระบวนการจัดซือ้ จัดจ้ าง
และนิทรรศการ(องค์ การมหาชน) กระบวนการย่ อย : PM-01 การจัดทําแผนการจัดซือ้ จัดจ้ างประจําปี
คําอธิบาย
ฝ่ ายเจ้ าของโครงการ
ในกรณีที่มีความจําเป็ นต้ อง
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื ้อจัดจ้ างประจําปี
15. เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายเจ้ าของโครงการจัดทํารายงาน
ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื ้อจัดจ้ างประจําปี
พร้ อมเหตุผลประกอบ
16. เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายเจ้ าของโครงการเสนอผู้มีอํานาจ
อนุมตั ิรายงานขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื ้อ
จัดจ้ างประจําปี ตาม DOA
17. ผอ.สสปน. พิจารณาอนุมตั ิ
18. ในกรณีที่ไม่อนุมตั ิ ให้ เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายเจ้ าของ
โครงการแก้ ไขรายงานขอเปลี่ยนแปลงแผนการ
จัดซื ้อจัดจ้ างประจําปี
19. ในกรณีที่อนุมตั ิ ผอ.สสปน.ลงนามอนุมตั ิใน
รายงานขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื ้อจัดจ้ าง
ประจําปี
20. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุแก้ ไขแผนการจัดซื ้อจัดจ้ าง
ประจําปี
21. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุอพั โหลดไฟล์ Excel แผนการ
จัดซื ้อจัดจ้ างประจําปี ที่แก้ ไขแล้ ว เข้ าสูร่ ะบบ
E-GP
22. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุดาวน์โหลดแผนการจัดซื ้อจัด
จ้ างประจําปี บนระบบ E-GP และจัดเก็บไว้ ใน
Share Drive
23. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุจดั เก็บรายงานขอเปลี่ยนแปลง
แผนการจัดซื ้อจัดจ้ างประจําปี ไว้ ในแฟ้ม โดย
เรี ยงตามปี

ผู้รับผิดชอบกระบวนการ :
จัดทําโดย :
ผอ.สสปน.

วันที่ :

หน้ า : 3 จาก 3
ฝ่ ายพัสดุ

ในกรณีที่มีความจําเป็ นต้ องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื ้อจัดจ้ างประจําปี
จาก ข
หน้ า 2

15. จัดทํารายงานขอ
เปลี่ยนแปลงแผนการ
่ยน
จัดซื ้อจัดจ้ าง รายงานขอเปลี
แปลงแผนการจัด
ซื ้อจัดจ้ างประจําปี

16. เสนอผู้มีอํานาอนุมตั ิ
รายงานขอเปลี่ยนแปลง
แผนการจัดซื ้อจัดจ้ าง
ตาม DOA รายงานขอเปลี่ยน

20. แก้ ไข
แผนการจัดซื ้อ
จัดจ้ าง แผนการจัดซื ้อ

17. พิจารณา
อนุมตั ิ

จัดจ้ างประจําปี

แปลงแผนการจัด
ซื ้อจัดจ้ างประจําปี

18. แก้ ไขรายงานขอ
เปลี่ยนแปลงแผนการ
จัดซื ้อจัดจ้ าง รายงานขอเปลี่ยน

e

E-GP

ไม่ใช่

21. อัพโหลดแผนการ
จัดซื ้อจัดจ้ าง แผนการจัดซื ้อ
ประจําปี
จัดจ้ างประจําปี
e

อนุมตั ิ

แปลงแผนการจัด
ซื ้อจัดจ้ างประจําปี

ใช่
19. ลงนามอนุมตั ิใน
เอกสารที่เกี่ยวข้ อง

ข้ อมูลแผนการ
จัดซื ้อจัดจ้ าง
ประจําปี

E-GP
23. สแกนเอกสาร
22.และจั
ดาวน์ดโหลดเอกสาร
เก็บไว้ ใน
และจั
ดเก็Drive
บไว้ ใน
Share
Share Drive แผนการจัดซื ้อ

จัดจ้ างประจําปี

e

รายงานขอเปลี่ยน
แปลงแผนการจัด
ซื ้อจัดจ้ างประจําปี

23. จัดเก็บ
เอกสารไว้ ใน
่ยน
แฟ้มเอกสาร รายงานขอเปลี
แปลงแผนการจัด
ซื ้อจัดจ้ างประจําปี

จบ

เริ่มต้ น เริ่มต้ น
จบ

จบ

ฐานข้ อมูล Shared drive

 ระบบที่อาจจะเกี่ยวข้อง
PS

System

การปฏิบตั ิงานผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์

การเชื่อมต่อภายในหน้ า
เดียวกัน

การปฏิบตั ิงานด้ วยมือ

การเชื่อมต่อระหว่างหน้ า

e

ปี

เอกสาร/รายงาน

การตัดสินใจ/ทางเลือก

แฟ้มเอกสาร

เอกสาร/รายงาน
อิเล็กโทรนิกส์

กระบวนการที่เกี่ยวข้ อง

เงินสด/เช็ค

