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คํานํา
การจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เรื่อง การใหรหัสครุภัณฑและจัดทําหลักฐานทะเบียน
คุมในฐานะของหนวยงานผูควบคุมครุภัณฑ ซึ่งประกอบดวยกระบวนการและขั้น ตอนตาง ๆ สําหรับ ใชเปน
เครื่องมือการปฏิบัติงานใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน
ผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวาคูมือฉบับนี้ จะเปนประโยชนกับผูเกี่ยวของในการดําเนินงาน และชวยใหมี
ความเขาใจสามารถใชเปนแนวทางการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุผลสําเร็จไดตรงเกณฑ
มาตรฐาน

คณะผูจัดทํา งานพัสดุ ฝายบริหารทั่วไป
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมชลประทาน

คูมือการปฏิบตั ิงาน (Work Manual)
การใหรหัสครุภัณฑและจัดทําหลักฐานทะเบียนคุม ในฐานะของหนวยงานผูควบคุมครุภัณฑ
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
อยางเปนลายลักษณอักษร ที่แสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานการใหรหัสครุภัณฑและจัดทําหลักฐาน
ทะเบียนคุม ในฐานะของหนวยงานผูควบคุมครุภัณฑ สรางมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุงไปสูการบริหารคุณภาพ
ทั่วทั้งองคกรอยางมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานที่ไดมาตรฐานเปนไปตามเปาหมาย ไดผลผลิตที่มีคุณภาพ และ
บรรลุขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการ
1.2 เพื่อเปนหลักฐานแสดงการใหรหัสครุภัณฑและจัดทําหลักฐานทะเบียนคุม ในฐานะของ
หนวยงานผูควบคุมครุภัณฑ ที่สามารถถายทอดใหกับผูเขามาปฏิบัติงานใหม พัฒนาใหการทํางานเปนมืออาชีพ
และใชประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งแสดงหรือเผยแพรใหกับบุคลากรภายนอก
ผูใชบริการสามารถเขาใจ และใชประโยชนจากกระบวนการที่มีอยู เพื่อขอการรับบริการที่ตรงกับความตองการ
1.3 เพื่ อให การจั ด ทํ า คู มื อ ปฏิ บั ติ งานการควบคุ ม พั ส ดุ เป น เครื่องมื อ อย างหนึ่ งในการสราง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน ที่มุงไปสูการบรรลุขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการ
2. ขอบเขต
คูมือการปฏิ บั ติงานการใหรหั สครุภั ณฑ และจั ดทํ าหลั กฐานทะเบี ยนคุมในฐานะของหน วยงานผู
ควบคุมครุภัณฑ ครอบคลุมขั้น ตอนการควบคุมครุภัณ ฑในความควบคุมของศูน ยเทคโนโลยีส ารสนเทศและ
การสื่ อ สาร ได แก ครุ ภั ณ ฑ คอมพิ ว เตอรแ ละอุป กรณ ป ระกอบ และครุภั ณ ฑ สื่อสาร ตั้ งแต ขั้ น ตอน การรั บ
ครุภัณฑ การใหรหัสครุภัณฑ การออกหลักฐานจายใชงาน และการจัดทําบัญชีทะเบียนคุมครุภัณฑ
3. คําจํากัดความ
3.1 ครุภัณฑ หมายถึง สินทรัพยที่หนวยงานมีไวเพื่อใชในการดําเนินงาน มีลักษณะคงทนและ
มีอายุการใชงานเกินกวา 1 ป
3.2 ครุภัณฑในความควบคุม หมายถึง ครุภัณฑที่ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมี
หนาที่รับผิดชอบควบคุม ตามคําสั่งกรมฯ ที่ 15/2555 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2555 ไดแก คอมพิวเตอรและ
อุปกรณการประมวลผล เครื่องวิทยุสื่อสาร ตูสาขาโทรศัพท เครื่องเสียงพรอมอุปกรณประกอบ เครื่องมือ
ตรวจสอบและตรวจวัดเครื่องมือสื่อสาร เปนตน
4. หนาที่ความรับผิดชอบ
4.1 หัวหนาฝายบริหารทั่วไป กํากับ ดูแล กลั่นกรอง การปฏิบัติงานดานพัสดุ
4.2 หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ ควบคุม ตรวจสอบ พิจารณา การปฏิบัติงานดานพัสดุ
4.3 เจาหนาที่พัสดุ ปฏิบัติงานดานพัสดุ
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สรุปกระบวนการการใหรหัสครุภัณฑและจัดทําหลักฐานทะเบียนคุม
ในฐานะของหนวยงานผูควบคุมครุภัณฑ กรมชลประทาน
กระบวนการการให ร หั ส ครุ ภั ณ ฑ แ ละจั ด ทํ า หลั ก ฐานทะเบี ย นคุ ม ในฐานะของหน ว ยงานผู ค วบคุ ม ครุภั ณ ฑ
กรมชลประทานประกอบดวยขั้นตอนสําคัญ ดังนี้
๑.๑ รับหลักฐานใบรับสิ่งของ (พด.๔๔) จากกองพัสดุ
๑.๒ ตรวจสอบความถูกตองและลงนามผูรับของ
๑.๓ ใหรหัสครุภัณฑ
๑.๔ จัดทําใบรับสิ่งของ (พด.๔๔)
๑.๕ ตรวจสอบใบรับสิ่งของ (พด.๔๔) และลงนาม
๑.๖ สงใบรับสิ่งของใหสํานัก/กองเจาของครุภัณฑลงนามผูรับของ
๑.๗ จัดทําทะเบียนคุมครุภัณฑและจัดเก็บหลักฐาน

2

Work Flow กระบวนการการใหรหัสครุภัณฑและจัดทําหลักฐานทะเบียนคุม
ในฐานะหนวยงานผูควบคุมครุภัณฑ กรมชลประทานในภาพรวม
ลําดับที่

ผังกระบวนการ

เวลา

1

รับหลักฐานใบรับสิ่งของ
(พด.44) จากกองพัสดุ

10 นาที

ตรวจสอบความถูกตอง
และลงนามผูรับของ

30 นาที

No
2

3

4

Yes
ใหรหัสครุภัณฑ

20 นาที

จัดทําใบรับสิ่งของ (พด.44)

20 นาที

No
5

ตรวจสอบใบรับสิ่งของ
(พด.44) และลงนาม

2 ชั่วโมง

Yes
6

7

สงใบรับสิ่งของใหสํานัก/กอง
เจาของครุภัณฑลงนามผูรับของ

จัดทําทะเบียนคุม
ครุภัณฑและจัดเก็บ
หลักฐาน
รวมเวลาทั้งหมด 13 วัน ๒ ชั่วโมง ๒๐ นาที
3

10 วัน

2 วัน

5. Work Flow
ชื่อกระบวนการ : การใหรหัสครุภัณฑและจัดทําหลักฐานทะเบียนคุม ในฐานะของหนวยงานผูควบคุมครุภัณฑ
ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนการ : รอยละของจํานวนรายการครุภัณฑในความควบคุมที่จัดทําใบรับสิ่งของ (พด.44) ไดทันกําหนดเวลา
ลําดับ
1

2

ผังกระบวนการ
รับหลักฐาน
ใบรับสิ่งของ (พด.44)
จากกองพัสดุ
No

ระยะเวลา
รายละเอียดงาน
10 นาที/ ตรวจสอบใบรับสิ่งของ (พด.44) จาก
ฉบับ
สวนตรวจสอบและคลังพัสดุ กองพัสดุ

มาตรฐานคุณภาพงาน
ความสมบูรณถูกตองของหลักฐานมี
การลงลายมือชื่อครบถวน

ผูรับผิดชอบ
เจาหนาที่พัสดุ

30 นาที/
ฉบับ

ตรวจสอบรายละเอียดในหลักฐานใบรับ
สิ่งของ (พด.44) และลงนามผูรับของ

เปนครุภัณฑในความควบคุม

หัวหนาเจาหนาที่
พัสดุ

20 นาที/
ฉบับ

ใหรหัสครุภัณฑตามชนิดประเภทของครุภัณฑ - คําสั่งกรมฯ ที่ 15/2555 ลงวันที่ เจาหนาที่พัสดุ
ในความควบคุม
6 กุมภาพันธ 2555
- รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑของศูนยฯ

ตรวจสอบ
ความถูกตองและ
ลงนามผูรับของ
Yes

3

ใหรหัสครุภัณฑ
A

4

ลําดับ

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผูรับผิดชอบ

A

4
จัดทําใบรับสิ่งของ
(พด.44)

5

No
ตรวจสอบใบรับ
สิ่งของ
(พด.44)
Yes

20 นาที/
ฉบับ

จัดทําใบรับสิ่งของ (พด.44) จายใชงาน
สํานัก/กองเจาของครุภัณฑ

2 ชั่วโมง/
ฉบับ

ตรวจสอบความครบถวน ถูกตองของ
- คําสั่งกรมฯ ที่ 15/2555 ลงวันที่ - ฝบท.ทส.
ใบรับสิ่งของ (พด.44) และเสนอผูมีอํานาจลง 6 กุมภาพันธ 2555
- หัวหนา
นาม
- ใบรับสิ่งของ (พด.44) มี
เจาหนาที่พัสดุ
รายละเอียดถูกตองตรงกับใบรับ
สิ่งของ (พด.44) ของกองพัสดุ
- รหัสครุภัณฑถูกตองตามหมวดหมู
คุณลักษณะเฉพาะของศูนยฯ

B

5

- คําสั่งกรมฯ ที่ 15/2555 ลงวันที่ เจาหนาที่พัสดุ
6 กุมภาพันธ 2555
- ใบรับสิ่งของ (พด.44) มี
รายละเอียดถูกตองตรงกับใบรับ
สิ่งของ (พด.44) ของกองพัสดุ

ลําดับ
6

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผูรับผิดชอบ

B

สงใบรับสิ่งของ (พด.44) ให
สํานัก/กอง เจาของครุภัณฑ
ลงนามผูรับของ
7
จัดทําทะเบียนคุม
ครุภัณฑและจัดเก็บ
หลักฐาน

10 วัน/
ฉบับ

สงใบรับสิ่งของ (พด.44) ใหสํานัก/กอง
เจาของครุภัณฑ ทั้งสวนกลางและสวน
ภูมิภาคลงนามผูรับของ

ลงรับในทะเบียนคุมใบรับสิ่งของ (พด.44)
2 วัน/ฉบับ จัดทําทะเบียนคุมครุภัณฑ (พด.46) บันทึก
รายการครุภัณฑในระบบฐานขอมูลครุภัณฑ
และจัดเก็บหลักฐาน

6

- คําสั่งกรมฯ ที่ 15/2555 ลงวันที่ เจาหนาที่พัสดุ
6 กุมภาพันธ 2555

- คําสั่งกรมฯ ที่ 15/2555 ลงวันที่ เจาหนาที่พัสดุ
6 กุมภาพันธ 2555

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
รายละเอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ระเบียบ เอกสาร บันทึก
แนวทางแบบฟอรมที่ใช
1. ตรวจสอบใบรับสิ่งของ(พด.44) ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ถูกตอง และมีการ 1.ทะเบียนรับหนังสือ
จากสวนตรวจสอบและคลังพัสดุ ลงลายมือชื่อครบถวน และลงทะเบียนรับ
กองพัสดุ
2. ตรวจสอบรายละเอียดใน
1. ตรวจสอบรายการวาเปนครุภัณฑในความ
หลักฐานใบรับสิ่งของ (พด.44)
ควบคุมของศูนยฯ หรือไม
และลงนามผูรับของ
2. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานมีการระบุ
สํานัก/กอง เจาของครุภัณฑ
3. ลงนามผูรับของในใบรับสิ่งของ
(พด.44)
3. ใหรหัสครุภัณฑตามชนิด
1. ใหรหัสครุภัณฑ ตามชนิด ประเภทของ
1. ใบรับสิ่งของ (พด.44)
ประเภทของครุภัณฑในความ
ครุภัณฑในความควบคุม บันทึกในทะเบียน 2. ทะเบียนครุภัณฑ (พด.46)
ควบคุม
ครุภัณฑ (พด.46)
2. ระบุรหัสครุภัณฑในหลักฐานใบรับสิ่งของ
(พด.44) ของกองพัสดุ
4. จัดทําใบรับสิ่งของ (พด.44)
1. จัดทําใบรับสิ่งของ (พด.44) จายใชงาน 1. ใบรับสิ่งของ (พด.44)
จายใชงานสํานัก/กองเจาของ
ไปสํานัก/กอง เจาของครุภัณฑ ตาม
2. คําสั่งกรมฯ ที่ 15/2555
ครุภัณฑ
รายละเอียดใบรับสิ่งของ (พด.44)
ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2555
ของกองพัสดุ
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ผูรับผิดชอบ

เงื่อนไขในการปฏิบัติงาน

เจาหนาที่พัสดุ

มีความละเอียดรอบคอบใน
การปฏิบัติงาน

หัวหนาเจาหนาที่
พัสดุ

ตองมีความรูในเรื่องรหัส
บัญชี รหัสงบประมาณ รหัส
GPSC ระบบ GFMIS และ
สามารถจําแนกชนิด
ประเภทของครุภัณฑใน
ความควบคุมของศูนยฯ ได
ตองมีความรูในการจําแนก
ชนิดประเภทของครุภัณฑใน
ความควบคุม ตาม
รายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะของศูนยฯ
ตองมีความรูในคําสั่งกรมฯ
ที่ 15/2555 ลงวันที่ 6
กุมภาพันธ 2555

เจาหนาที่พัสดุ

เจาหนาที่พัสดุ

รายละเอียดงาน
5. ตรวจสอบความครบถวน
ถูกตองของใบรับสิ่งของ (พด.44)
และเสนอผูมีอํานาจลงนาม

6. สงใบรับสิ่งของ (พด.44) ให
สํานัก/กองเจาของครุภัณฑ ทั้ง
สวนกลางและสวนภูมิภาคลงนาม
ผูรับของ
7. ลงรับในทะเบียนคุมใบรับ
สิ่งของ (พด.44) จัดทําทะเบียน
คุมครุภัณฑ (พด.46) บันทึก
รายการครุภัณฑในระบบ
ฐานขอมูลครุภัณฑ และจัดเก็บ
หลักฐาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ระเบียบ เอกสาร บันทึก
แนวทางแบบฟอรมที่ใช
1. ตรวจสอบความถูกตองของหลักฐานใบรับ 1. ใบรับสิ่งของ (พด.44)
สิ่งของ (พด.44) ที่จายใชงานไปสํานัก/กอง 2. คําสั่งกรมฯ ที่ 15/2555
เจาของครุภัณฑ
ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2555
2. ตรวจสอบความถูกตองของรหัสครุภัณฑ
3. เสนอผูมีอํานาจพิจารณาลงนาม ฝบท.ทส.
ลงนาม ผูสั่งจาย และหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
ลงนามผูจาย
1. ลงทะเบียนและสงหลักฐานใบรับสิ่งของ 1. ใบรับสิ่งของ (พด.44)
(พด.44) ใหสํานัก/กองเจาของครุภัณฑ ทั้งใน 2. ทะเบียนคุมใบรับสิ่งของ
สวนกลางและสวนภูมิภาค ลงนาม “ผูรับ
4. คําสั่งกรมฯ ที่ 15/2555
ของ” (ชุดหลักฐานใบรับสิ่งของประกอบดวย ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2555
ตนฉบับ คูฉบับผูรับของ สําเนา)
1. ลงทะเบียนรับคืนหลักฐานและตรวจสอบ
ใบรับสิ่งของ (พด.44) ที่ลงนามผูรับของแลว
จากสํานัก/กองเจาของครุภัณฑ
2. สงหลักฐานใบรับสิ่งของ (พด.44) ที่
ดําเนินการเสร็จแลวใหกองพัสดุ
3. จัดทําทะเบียนคุมใบรับสิ่งของ (พด.44)
4. จัดทําทะเบียนครุภัณฑ (พด.46) ควบคุม
การใหรหัสครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ

1. ใบรับสิ่งของ (พด.44)
2. ทะเบียนครุภัณฑ (พด.46)
3. ทะเบียนคุมใบรับสิ่งของ
4. คําสั่งกรมฯ ที่ 15/2555
ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2555
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ผูรับผิดชอบ

เงื่อนไขในการปฏิบัติงาน

- หัวหนาฝาย
ตองมีความรูในคําสั่งกรมฯ
บริหารทั่วไป
ที่ 15/2555 ลงวันที่ 6
- หัวหนาเจาหนาที่ กุมภาพันธ 2555
พัสดุ

- เจาหนาที่พัสดุ

ตองมีความรูในคําสั่งกรมฯ
ที่ 15/2555 ลงวันที่ 6
กุมภาพันธ 2555

- เจาหนาที่พัสดุ

ตองมีความรูในการจําแนก
ชนิดประเภทของครุภัณฑใน
ความควบคุม ตาม
รายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะของศูนยฯ
และคําสั่งกรมฯ ที่
15/2555 ลงวันที่ 6
กุมภาพันธ 2555

รายละเอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ระเบียบ เอกสาร บันทึก
แนวทางแบบฟอรมที่ใช

หลักฐานการจายใชงาน
5. บันทึกรายการครุภัณฑในระบบฐานขอมูล
ครุภัณฑ
6. จัดเก็บตนฉบับและสําเนาหลักฐานใบรับ
สิ่งของ (พด.44) ที่ลงลายมือชื่อผูรับของ
เรียบรอยแลว (ตนฉบับจัดเก็บแยกตาม
สํานัก/กอง สําเนาจัดเก็บแยกตามชนิด
ประเภทครุภัณฑ)

ผูรับผิดชอบ

เงื่อนไขในการปฏิบัติงาน

๗. ระบบติดตามประเมินผล
กระบวนการ
1. ตรวจสอบใบรับสิ่งของ (พด.44)
จากสวนตรวจสอบและคลังพัสดุ
กองพัสดุ

มาตรฐาน/คุณภาพงาน

วิธีการติดตามประเมินผล

หลักฐานถูกตอง ลงลายมือชื่อครบถวน

มีการลงทะเบียนรับและหลักฐานมีการ
ลงลายมือชื่อครบถวน

2. ตรวจสอบรายละเอียดในหลักฐานใบ เปนครุภัณฑในความควบคุมของศูนยฯ
รับสิ่งของ (พด.44) และลงนามผูรับ
ตามคําสั่งกรมฯ ที่ 15/2555 ลงวันที่
ของ
6 กุมภาพันธ 2555

มีการตรวจสอบรายการครุภัณฑทุก
รายการ
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ผูติดตาม/
ประเมินผล
-หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
-หัวหนาฝายบริหาร
ทั่วไป
หัวหนาฝายบริหารทั่วไป

ขอเสนอแนะ

กระบวนการ

มาตรฐาน/คุณภาพงาน

วิธีการติดตามประเมินผล

ผูติดตาม/
ประเมินผล
-หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
-หัวหนาฝายบริหาร
ทั่วไป

3. ใหรหัสครุภัณฑตามชนิดประเภทของ การจําแนกชนิด ประเภทครุภัณฑ
ครุภัณฑในความควบคุม
ถูกตองตามรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะของศูนยฯ และคําสั่งกรมฯ ที่
15/2555 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ
2555

มีการใหรหัสครุภัณฑครบถวน ถูกตอง

4. จัดทําใบรับสิ่งของ (พด.44)

หลักฐานการจายใชงานถูกตองตาม
แบบฟอรมและ คําสั่งกรมฯ ที่
15/2555 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ
2555

มีการจัดทําใบรับสิ่งของ (พด.44)
จายใชงานสํานัก/กองเจาของครุภัณฑ
ครบถวน

มีการจัดทําใบรับสิ่งของ
(พด.44)
จายใชงานสํานัก/กอง
เจาของครุภัณฑครบถวน

5. ตรวจสอบความครบถวน ถูกตอง
ของใบรับสิ่งของ (พด.44) และลงนาม

หลักฐานการจายใชงานถูกตองตาม
แบบฟอรมและ คําสั่งกรมฯ ที่
15/2555 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ
2555

มีการลงนามในหลักฐานใบรับสิ่งของ
(พด.44)
ทุกฉบับ

หัวหนาฝายบริหาร
ทั่วไป

6. สงใบรับสิ่งของ (พด.44) ใหสํานัก/
กองเจาของครุภัณฑ ทั้งสวนกลางและ
สวนภูมิภาคลงนามผูรับของ

จัดทําทะเบียนคุมใบรับสิ่งของครบถวน
ถูกตอง

มีการลงทะเบียนคุมรายการสงใบรับ
สิ่งของ (พด.44) ใหสํานัก/กองเจาของ
ครุภัณฑไดครบถวนถูกตอง

-หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
-หัวหนาฝายบริหาร
ทั่วไป

จายใชงานสํานัก/กองเจาของครุภัณฑ
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ขอเสนอแนะ

-หัวหนา
เจาหนาที่พัสดุ
-หัวหนาฝาย
บริหารทั่วไป

กระบวนการ
7. ลงรับในทะเบียนคุมใบรับสิ่งของ
(พด.44) จัดทําทะเบียนคุมครุภัณฑ
(พด.46) บันทึกรายการครุภัณฑใน
ระบบฐานขอมูลครุภัณฑ และจัดเก็บ
หลักฐาน

มาตรฐาน/คุณภาพงาน
-สามารถติดตามใบรับสิ่งของ (พด.๔๔)
ที่สงใหสํานัก/กองเจาของครุภัรฑ ลง
นาม “ผูรับของ” กลังมาจัดเก็บได
ครบถวน
-จัดทําทะเบียนครุภัณฑครบถวนเปน
ปจจุบัน
- มีการบันทึกรายการครุภัณฑในระบบ
ฐานขอมูลครุภัณฑครบถวน ถูกตอง

ผูติดตาม/
ประเมินผล
- ไดรับคืนหลักฐานใบรับสิ่งของ (พด.44) -หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
จากสํานัก/กอง เจาของครุภัณฑ
-หัวหนาฝายบริหาร
ครบถวน
ทั่วไป
ทะเบียนครุภัณฑมีการลงรายการ
ครบถวนเปนปจจุบัน
- ขอมูลครุภัณฑในระบบฐานขอมูล
ครุภัณฑถูกตองตรงตามทะเบียน
ครุภัณฑ (พด.46)
วิธีการติดตามประเมินผล
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ขอเสนอแนะ

๘. เอกสารอางอิง
๘.1 คําสั่งกรมชลประทานที่ 15/2555 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2555 เรื่อง การบริหารงานดาน
การพัสดุของกรมชลประทาน
๙. แบบฟอรมที่ใช
๙.๑ ใบรับสิ่งของ (พด.44)
๙.๒ ทะเบียนครุภัณฑ (พด.46)
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ภาคผนวก

13

เอกสารหมายเลข ๑
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เอกสารหมายเลข ๒
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รายชื่อผูจัดทํา
1. นางวัชรา พรหมนารถ
2. นางปยะนุช ปานเกษม
3. นางสาวดารุณี สายยศ
4. นายบัณฑิต ชัยบุโฮม
5. นายศาสตรา ศรีสวัสดิ์
6. นางสาวสุขศรี บุญประสพ
7. นางสาวกฤษณา ปญญา

หัวหนาฝายบริหารทั่วไป
หัวหนางานพัสดุ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
เจาพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
พนักงานพัสดุ ส 3
พนักงานพัสดุ ส 3
พนักงานพัสดุ ส 3
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