ผู้ร ั บ ผิด ชอบกระบวนการ :
จัด ทําโดย :

สํานักงานส่ งเสริมการจัดประชุม กระบวนการหลัก : กระบวนการจัด ซือ้ จัด จ้ าง
ั ฑ์
และนิท รรศการ(องค์ การมหาชน) กระบวนการย่ อ ย : PM-11 การสร้ างและปรั บ ปรุ งฐานข้ อ มูล ครุ ภ ณ
คําอธิบาย
ส่วนพัสดุ
เมื่อมีการจัดทําใบขอซื ้อขอจ้ าง
(PR) และพบว่าเป็ นครุภณ
ั ฑ์ใหม่

กิจกรรม: การสร้ างฐานข้ อมูลครุภณ
ั ฑ์
1. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุพิมพ์ใบขอซื ้อขอจ้ าง(PR) ที่เป็ น
ครุภณ
ั ฑ์
2. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุตรวจสอบครุภณ
ั ฑ์วา่ เป็ น
ครุภณ
ั ฑ์ใหม่ที่ยงั ไม่ปรากฏบนระบบ ERP
หรื อไม่
3. ในกรณีที่เป็ นครุภณ
ั ฑ์เดิม ให้ เจ้ าหน้ าที่พสั ดุ
เพิ่มจํานวนครุภณ
ั ฑ์นนั ้
4. ในกรณีที่เป็ นครุภณ
ั ฑ์ใหม่ ให้ เจ้ าหน้ าที่พสั ดุ
สร้ างฐานข้ อมูลครุภณ
ั ฑ์และพิมพ์ข้อมูลส่วนที่
สร้ างเพิ่มบนระบบ ERP
5. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุเสนอผู้มีอํานาจตรวจสอบการ
สร้ างฐานข้ อมูลครุภณ
ั ฑ์ และแนบใบขอซื ้อขอ
จ้ าง(PR)
6. ผจก.ส่วนพัสดุพิจารณาตรวจสอบ
7. ในกรณีที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ เจ้ าหน้ าที่พสั ดุ
แก้ ไขและพิมพ์ข้อมูลที่สร้ างเพิ่มในฐานข้ อมูล
ครุภณ
ั ฑ์บนระบบ ERP
8. ในกรณีที่ผา่ นการตรวจสอบ ผจก.ส่วนพัสดุลง
นามผ่านการตรวจสอบในเอกสารข้ อมูลที่สร้ าง
ั ฑ์
เพิ่มในฐานข้ อมูลครุภณ
9. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุจดั เก็บใบขอซื ้อขอจ้ าง(PR) และ
เอกสารข้ อมูลที่สร้ างเพิ่มในฐานข้ อมูลครุภณ
ั ฑ์
ไว้ ในแฟ้มเอกสารโดยเรี ยงตามเลขที่ครุภณ
ั ฑ์

ผจก.ส่วนพัสดุ
PM-03 การจัดซื ้อจัดจ้ าง
โดยวิธีประกาศเชิญชวน
ทัว่ ไป

เริ่ มต้ น
ERP

1.1.คัพิดมเลืพ์อใบขอซื
กและพิ้อขอ
มพ์
รายงานตรวจรั
จ้ าง(PR)บ(RO)
ที่เป็ นครุภณ
ั ฑ์


PS

ใบขอซื ้อขอจ้ าง
(PR)

PM-04 การจัดซื ้อจัด
จ้ างโดยวิธีคดั เลือก

ERP

2. ตรวจสอบกับฐาน
ข้ อมูลในระบบว่าเป็ น
ครุภณ
ั ฑ์ใหม่หรื อไม่

ไม่ใช่


PS

ครุภณ
ั ฑ์ใหม่ ?

PM-05 การจัดซื ้อจัดจ้ าง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินไม่เกิน 100,000
บาท
PM-06การจัดซื ้อจัดจ้ าง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินเกินกว่า 100,000
บาท

ใช่


PS

ERP

หน้ า : 1 จาก 2

วัน ที่ :

ERP

4. สร้ างฐานข้ อมูล
ครุภณ
ั ฑ์และพิมพ์
ข้ อมูลส่วนที่สร้ างเพิ่ม

3. เพิ่มจํานวนครุภณ
ั ฑ์

5. เสนอผู้มีอํานาจ
ตรวจสอบการสร้ าง
มูลที่สร้ างเพิ่ม ใบขอซื ้อขอจ้ าง
ฐานข้ อมูลครุภณ
ั ฑ์ ข้ อในฐานข้
อมูล
(PR)


PS

6. พิจารณา
ตรวจสอบ

ครุภณ
ั ฑ์

ERP

7. แก้ ไขและพิมพ์ข้อมูล
ที่สร้ างเพิ่มใน
มูลที่สร้ างเพิ่ม
ฐานข้ อมูลครุภณ
ั ฑ์ ข้ อในฐานข้
อมูล

ผ่าน?

ไม่ใช่

ครุภณ
ั ฑ์

9. จัดเก็บเอกสาร
ไว้ ในแฟ้มเอกสาร
ไป ก
หน้ า 2

เริ่ มต้ น เริ่มต้ น
จบ

จบ

ฐานข้ อมูล Shared drive

ระบบที่อาจจะเกี่ยวข้อง
PS

System

ใช่
8. ลงนามผ่านการ
ตรวจสอบในเอกสาร
ที่เกี่ยวข้ อง ข้ อมูลที่สร้ างเพิ่ม

ข้ อมูลที่สร้ างเพิ่ม ใบขอซื ้อขอจ้ าง
ในฐานข้ อมูล
(PR)
ครุภณ
ั ฑ์

การปฏิบตั ิงานผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์

การเชื่อมต่อภายในหน้ า
เดียวกัน

การปฏิบตั ิงานด้ วยมือ

การเชื่อมต่อระหว่างหน้ า

ในฐานข้ อมูล
ครุภณ
ั ฑ์

เลขที่

e

เอกสาร/รายงาน

การตัดสินใจ/ทางเลือก

แฟ้มเอกสาร

เอกสาร/รายงาน
อิเล็กโทรนิกส์

กระบวนการที่เกี่ยวข้ อง

เงินสด/เช็ค

ผู้ร ั บ ผิด ชอบกระบวนการ :
สํานักงานส่ งเสริมการจัดประชุม กระบวนการหลัก : กระบวนการจัด ซือ้ จัด จ้ าง
ั ฑ์ จัด ทําโดย :
และนิท รรศการ(องค์ การมหาชน) กระบวนการย่ อ ย : PM-11 การสร้ างและปรั บ ปรุ งฐานข้ อ มูล ครุ ภ ณ
คําอธิบาย
ส่วนพัสดุ
เมื่อจัดทํารายางานรายงานบัญชีทะเบียน
ทรัพย์สนิ และครุภณ
ั ฑ์เคลื่อนไหวประจําเดือน

กิจกรรม: การจัดทํารายงานประจําเดือน
10. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุดงึ ข้ อมูลจากฐานข้ อมูลครุภณ
ั ฑ์
เพื่อจัดทํารายงาน
11. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุจดั ทํารายงานบัญชีทะเบียน
ทรัพย์สนิ และครุภณ
ั ฑ์เคลื่อนไหว เพื่อติดตาม
ครุภณ
ั ฑ์ที่มีอยู่ ณ ขณะนัน้ และรายการครุภณ
ั ฑ์
ที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละเดือน
12. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุเสนอผู้มีอํานาจตรวจสอบ
รายงานบัญชีทะเบียนทรัพย์สินและครุภณ
ั ฑ์
เคลื่อนไหว
13. ผจก.ส่วนพัสดุพิจารณาตรวจสอบ
14. ในกรณีที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ ให้ เจ้ าหน้ าที่
พัสดุแก้ ไขข้ อมูลในรายงานบัญชีทะเบียน
ทรัพย์สนิ และครุภณ
ั ฑ์เคลื่อนไหว
15. ในกรณีที่ผา่ นการตรวจสอบ ผจก.ส่วนพัสดุลง
นามผ่านการตรวจสอบในรายงานบัญชีทะเบียน
ทรัพย์สนิ และครุภณ
ั ฑ์เคลื่อนไหว
16. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุสแกนรายงานบัญชีทะเบียน
ทรัพย์สนิ และครุภณ
ั ฑ์เคลื่อนไหว จัดเก็บไว้ ใน
Share Drive
17. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุจดั เก็บรายงานบัญชีทะเบียน
ทรัพย์สนิ และครุภณ
ั ฑ์เคลื่อนไหว ไว้ ในแฟ้ม
เอกสารโดยเรี ยงตามเดือน

ERP

10. ดึงข้ อมูลจาก
ฐานข้ อมูลครุภณ
ั ฑ์เพื่อ
จัดทํารายงาน

 11. จัดทํารายงาน
PS

จบ

PS

e

12. เสนอผู้มีอํานาจ
พิจารณาตรวจสอบ
รายงาน รายงานบัญชี

13. พิจารณา
ตรวจสอบ

ทะเบียนฯ

14. แก้ ไข
ข้ อมูลใน
รายงาน
SLA: 3 วัน
(หลังสิ ้นงวดเดือน)

ฐานข้ อมูล Shared drive

ระบบที่อาจจะเกี่ยวข้อง

ฐานข้ อมูล
ครุภณ
ั ฑ์

บัญชีทะเบียนทรัพย์สิน
และครุภณ
ั ฑ์เคลื่อน รายงานบัญชี
ทะเบียนฯ
ไหวรายเดือน

System

ผ่าน?

ไม่ใช่

รายงานบัญชี
ทะเบียนฯ

ใช่
รายงานบัญชี
ทะเบียน
ทรัพย์สนิ และ
ครุภณ
ั ฑ์
เคลื่อนไหว

15. ลงนามผ่านการ
ตรวจสอบในเอกสารที่
เกี่ยวข้ อง รายงานบัญชี

16. แสกนและจัดเก็บ
เอกสารไว้ ใน
Share Drive รายงานบัญชี
ทะเบียนฯ

17. จัดเก็บ
เอกสารไว้ ใน
แฟ้มเอกสาร
เริ่ มต้ น

จบ

ผจก.ส่วนพัสดุ

จาก ก
หน้ า 1

AC-15 การคํานวณ
และบันทึกค่าเสื่อม
ราคา

เริ่ มต้ น เริ่มต้ น

หน้ า : 2 จาก 2

วัน ที่ :

ทะเบียนฯ

รายงานบัญชี
ทะเบียนฯ
เดือน

การปฏิบตั ิงานผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์

การเชื่อมต่อภายในหน้ า
เดียวกัน

การปฏิบตั ิงานด้ วยมือ

การเชื่อมต่อระหว่างหน้ า

e

เอกสาร/รายงาน

การตัดสินใจ/ทางเลือก

แฟ้มเอกสาร

เอกสาร/รายงาน
อิเล็กโทรนิกส์

กระบวนการที่เกี่ยวข้ อง

เงินสด/เช็ค

