ทบทวนแผนการจัดท้าคู่มือการปฏิบตั ิงาน (Work manual) ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562
ส้านักงานชลประทานที่ 14

ปี 2560 (2 เล่ม)
1 คู่มือการปฏิบตั ิงานด้านงบประมาณ
2 คูม่ ือการคานวณราคากลาง

ปี 2560 (1 เล่ม)
1 คู่มือการคานวณราคากลาง

โครงการส่งน้าและบ้ารุงรักษาเพชรบุรี
ปี 2561 (5 เล่ม)
1 คู่มือกระบวนการออกแบบระบบชลประทานในแปลงนา
2 คูม่ ือกระบวนการขัน้ ตอนการสารวจด้านวิศวกรรม

1 คู่มือกระบวนการหลักการสารวจทาแผนที่ทางพื้นดิน
2 คูม่ ือกระบวนการปฏิบตั ิงานด้านออกแบบระบบ
ชลประทานและอาคารประกอบ

โครงการส่งน้าและบ้ารุงรักษาปราณบุรี
ปี 2561 (5 เล่ม)
1 คู่มือการจัดแผนพัฒนายุทธศาสตร์จังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด
2 คู่มือการจัดทาแผนความต้องการสารวจและออกแบบ
3 คู่มือการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
4 คู่มือการปฏิบตั ิงานด้านงบประมาณ
5 คู่มือการตรวจวัดคุณภาพน้าเขือ่ นปราณบุรี

ปี 2562 (1 เล่ม)

ปี 2562 (6 เล่ม)

1 คู่มือการจัดทาเอกสารประกวดราคา
2 คูม่ ือการชี้แจงข้อร้องเรียน
3 คูม่ ือการจัดทาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
4 คู่มือภารกิจของกรมชลประทาน
5 คู่มือการเปิด Spillway เขือ่ นปราณบุรี
6 คู่มือการเปิดท่อ Outlet และ River outlet
เขือ่ ปราณบุรี

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายวิศวกรรม

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายวิศวกรรม

ทบทวนแผนการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน (Work manual) ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562
สานักงานชลประทานที่ 14

ปี 2560 (2 เล่ม)
1 การส่งมอบโครงการชลประทานขนาดเล็กให้
อปท. และโครงการชลประทานจังหวัด
2 การเตรียมความพร้อมแผนงานก่อสร้าง
-

โครงการก่อสร้างสานักงานชลประทานที่ 14
ปี 2561 (2 เล่ม)
-

ปี 2562 (3 เล่ม)
-

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายก่อสร้างที่ 1-4

1 การบริหารงานก่อสร้างทีด่ าเนินการเอง

1 การขออนุญาตพืน้ ทีป่ ่าสงวนแห่งชาติ

ฝ่ายวิศวกรรม

2 งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ งานธุรการ การประชุม
การติดตามรายงานประสานราชการและงานพิธกี าร
เพือ่ ให้การดาเนินงานบรรลุวตั ถุประสงค์

2 การบริหารงานการจ้าง การรายงานผลการปฏิบัติ
งานของลูกจ้าง
3 การติดตามและประเมินผลการจัดสวัสดิการ และ
การพัฒนาคุณภาพชีวติ บุคลากร

งานบริหารทัว่ ไป

ทบทวนแผนการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน (Work manual) ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562
สานักงานชลประทานที่ 14

ปี 2560 (2 เล่ม)
1 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนงานของฝ่ายวิศวกรรม
2 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนงานของฝ่ายจัดสรรน้า
และปรับปรุงบ้ารุงรักษาระบบชลประทาน
-

ปี 2560 (1 เล่ม)
1 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนงานฝ่ายช่างกล
-

โครงการชลประทานชุมพร
ปี 2561 (2 เล่ม)
1 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนงานของงานบริหารทัว่ ไป
2 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนงานของฝ่ายช่างกล
-

โครงการชลประทานระนอง
ปี 2561 (2 เล่ม)
1 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนงานของงานบริหารทัว่ ไป
2 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนงานของฝ่ายจัดสรรน้า
และปรับปรุงบ้ารุงรักษาระบบชลประทาน
-

ปี 2562 (1 เล่ม)
1 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนงานของฝ่ายส่งน้าและ
บ้ารุงรักษา

ปี 2562 (2 เล่ม)
1 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนงานของฝ่ายวิศวกรรม
2 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนงานของฝ่ายส่งน้าและ
บ้ารุงรักษา

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายวิศวกรรม
ฝ่ายจัดสรรน้า
งานบริหารทัว่ ไป
ฝ่ายช่างกล
ฝ่ายส่งน้า 1-3

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายช่างกล
งานบริหารทัว่ ไป
ฝ่ายจัดสรรน้า
ฝ่ายวิศวกรรม
ฝ่ายส่งน้า 1-2

ทบทวนแผนการจัดทาคู่มือการปฏิบตั ิงาน (Work manual) ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562
สานักงานชลประทานที่ 14

ปี 2560 (2 เล่ม)
1 คู่มือการปฏิบตั ิงานกระบวนงานของฝ่ายวิศวกรรม
2 คูม่ ือการปฏิบตั ิงานกระบวนงานของฝ่ายจัดสรรน้า
และปรับปรุงบ้ารุงรักษาระบบชลประทาน
-

ปี 2560 (2 เล่ม)
1 คู่มือการปฏิบตั ิงานกระบวนงานของฝ่ายวิศวกรรม
2 คูม่ ือการปฏิบตั ิงานกระบวนงานของฝ่ายจัดสรรน้า
และปรับปรุงบ้ารุงรักษาระบบชลประทาน
-

โครงการชลประทานเพชรบุรี
ปี 2561 (2 เล่ม)
1 คู่มือปฏิบตั ิงานกระบวนงานของงานบริหารทั่วไป
2 คูม่ ือการปฏิบตั ิงานกระบวนงานของฝ่ายช่างกล
-

โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์
ปี 2561 (2 เล่ม)
1 คู่มือปฏิบตั ิงานกระบวนงานของงานบริหารทั่วไป
2 คูม่ ือการปฏิบตั ิงานกระบวนงานของฝ่ายช่างกล
-

ปี 2562 (1 เล่ม)
1 คู่มือการปฏิบตั ิงานกระบวนงานของฝ่ายส่งน้าและ
บ้ารุงรักษา

ปี 2562 (1 เล่ม)
1 คู่มือการปฏิบตั ิงานกระบวนงานของฝ่ายส่งน้าและ
บ้ารุงรักษา

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายวิศวกรรม
ฝ่ายจัดสรรน้า
งานบริหารทั่วไป
ฝ่ายช่างกล
ฝ่ายส่งน้า 1-3

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายวิศวกรรม
ฝ่ายจัดสรรน้า
งานบริหารทั่วไป
ฝ่ายช่างกล
ฝ่ายส่งน้า 1-3

ทบทวนแผนการจัดทาคู่มือการปฏิบตั ิงาน (Work manual) ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562
สานักงานชลประทานที่ 14
ส่วนวิศวกรรม
ปี 2560 (4 เล่ม)

ปี 2561 (6 เล่ม)

ปี 2562 (6 เล่ม)

1 คู่มือการทดสอบความแน่นในสนาม
2 คูม่ ือการทดสอบกาลังอัดของแท่งคอนกรีต

1 คู่มือการทดสอบคุณสมบัติของวัสดุก่อสร้าง

3 คู่มือการปฏิบตั ิสารวจวางหมดหลักฐาน
-

2 คู่มือการใช้ GR - 5
3 คูม่ ือการสารวจธรณีวิทยาฐานราก

4 คู่มือการพิจารณาโครงการเบื้องต้น

4 คู่มือการใช้ Google Map กับงานชลประทาน

4 คู่มือการพิจารณาความเหมาะสมสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า
พร้อมระบบส่งน้า

ฝ่ายพิจารณาโครงการ

5 คู่มือการออกแบบคลองและอาคารชลประทาน
6 คูม่ ือการออกแบบเขือ่ นขนาดเล็กและอาคารบังคับน้า

5 คู่มือประมาณราคางานก่อสร้าง
6 คูม่ ือการใช้งานโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์

ฝ่ายออกแบบ

-

1 คู่มือการสอบเทียบเครือ่ งมือทดสอบ
2 คูม่ ือการทดสอบเพื่อกาหนดอัตราส่วนผสมของ
คอนกรีต
3 คู่มือการวิเคราะห์ปริมาณน้าซึมผ่านฐานรากเขือ่ น
และออกแบบรายละเอียกการปรับปรุงฐานราก

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์
ด้านวิศวกรรม
ฝ่ายสารวจภูมิประเทศ
ฝ่ายปฐพีและธรณีวิทยา

ทบทวนแผนการจัดทาคูม่ ือการปฏิบตั ิงาน (Work manual) ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562
สานักงานชลประทานที่ 14
ส่วนบริหารจัดการนาและบารุงรักษา
ปี 2560 (7 เล่ม)

ปี 2561 (9 เล่ม)

1 คู่มือการประเมินการใช้น้าในกิจกรรมต่างๆ

1 คู่มือการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฤดูแล้ง

2 คู่มือการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์น้า

2 คู่มือการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฤดูฝน

3 คู่มือการบริหารจัดการน้้าในภาวะวิกฤติ

ปี 2562 (33 เล่ม)
1 คู่มือการเก็บรวบรวมข้อมูลพืน้ ฐานด้านการจัดสรรน้้า

ผูร้ ับผิดชอบ
ฝ่ายบริหารจัดการน้้า

ของโครงการชลประทาน
2 คู่มือการปฏิบตั ิงานส่งน้้าของโครงการชลประทาน
3 คูม่ ือการวางแผน ติดตามและประเมินผลการส่งน้้า
รายสัปดาห์
4 คู่มือการประเมินปริมาณน้้าไหลลงอ่างเก็บน้้า

4 คู่มือประกาศทางน้้าชลประทานตามมาตรา 5
แห่ง พรบ.การชลประทานหลวงปี พ.ศ.2485

3 คู่มือประกาศทางน้้าชลประทานตามมาตรา 8 แห่ง
พรบ.การชลประทานและบ้ารุงรักษา
4 คู่มือการขอใช้ราชพัสดุและทีด่ ินของรัฐประเภทอื่น
ทีก่ รมชลประทานใช้ประโยชน์

5 คู่มือการจัดท้าโค้งปฏิบตั ิการอ่างเก็บน้้า
6 คูม่ ือการจ้าลองการปฏิบตั ิการอ่างเก็บน้้า
7 คูม่ ือขั้นตอนการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลของ
โครงการ
8 คู่มือการพิจารณาตรวจสอบวิเคราะห์ความเหมาะสม
งานในสนาม
9 คู่มือการจัดล้าดับความส้าคัญของงานเพือ่ สรุป
แต่ละแผนงาน
10 คู่มือการด้าเนินการจัดประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้
ด้านการปรับปรุงและดูแลรักษา
11 คู่มือการติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิงานในแผนงาน
12 คู่มือข้อมูลประวัติอาคารชลประทาน
13 คูม่ ือการจัดเก็บเป็ยฐานข้อมูลอาคารชลประทาน
ของโครงการ

ฝ่ายปรับปรุงบ้ารุงรักษา

ทบทวนแผนการจัดทาคูม่ ือการปฏิบตั ิงาน (Work manual) ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562
สานักงานชลประทานที่ 14
ปี 2560

ส่วนบริหารจัดการนาและบารุงรักษา (ต่อ)
ปี 2561

ปี 2562

14 ข้อมูลการศึกษาความเหมาะสมการประยุกต์ใช้

ผูร้ ับผิดชอบ
ฝ่ายปรับปรุงบ้ารุงรักษา (ต่อ)

เทคโนโลยีในการปรับปรุงและบ้ารุงรักษา
15 คู่มือข้อมูลปฐมภมิอาคารชลประทานทัง้ หมด
16 คู่มือการจัดท้าบัญชีฐานข้อมูลอาคารชลประทาน
17 คู่มือพัฒนานวัตกรรมทีเ่ หมาะสมส้าหรับงานด้าน
5 คู่มือสรุปรายงานสถานการณ์น้า

5 คู่มือการประเมินปริมาณน้้าไหลลงอ่างก็บน้้า
6 คูม่ ือการตรวจวัดคุณภาพ และการประเมินผลคุณภาพ
น้้าด้านการชลประทาน

18
19
20
21

การปรับปรุงบ้ารุงรักษา
คู่มือการเก็บรวบรวมข้อมูลพืน้ ฐานด้านการจัดสรรน้้า
ของโครงการชลประทาน
คู่มือการประชาสัมพันธ์แผนการจัดสรรน้้า
คู่มือการปฏิบตั ิงานส่งน้้าของโครงการชลประทาน
คู่มือพัฒนารูปแบบการจัดท้าฐานข้อมูลหรือ

สารสนเทศทีเ่ กี่ยวกับงาน
22 คู่มือการจ้าลองการปฏิบตั ิการอ่างเก็บน้้า
Reservoir Operation Simulation
23 คู่มือการติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์น้าอย่างใกล้ชิด
ด้วยระบบโทรมาตร
24 คู่มือการท้าแผนทีเ่ สี่ยงภัยอันเกิดจากน้้า
25 คูม่ ือปฏิบตั ิงานเพือ่ แก้ไขปัญหาและบรรเทาภัยใน
ภาวะวิกฤติ

ฝ่ายประมวลวิเคราะห์
สถานการณ์น้า

ทบทวนแผนการจัดทาคูม่ ือการปฏิบตั ิงาน (Work manual) ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562
สานักงานชลประทานที่ ๑๔
ส่วนบริหารจัดการนาและบารุงรักษา (ต่อ)
ปี 2560
6 คู่มือการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

ปี 2561
7 คู่มือการคัดเลือกสถาบันองค์กรผู้ใช้น้าชลประทาน

ปี 2562
26 คู่มือถ่ายทอดองค์ความรู้หรือให้ค้าแนะน้าในการ

โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษา / โครงการ

ปฏิบตั ิงานด้านวิชาการแก่เจ้าหน้าทีใ่ นหน่วยงาน

ชลประทาน

ผูร้ ับผิดชอบ
ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนา
การใช้น้า

27 คู่มือศึกษา วิจัย และพัฒนานวัตกรรมด้านการใช้
น้้าและเกษตรชลประทาน
28 คู่มือการปฏิบตั ิงานร่วมกับหน่วยงานอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง
หรือได้รับมอบหมาย

7 คู่มือการสังเกตความผิดปกติของเขื่อน
ด้วยสายตา

8 คู่มือการประเมินสภาพเขื่อนโดยวิธีดัชนีสภาพ
9 คูม่ ือการแก้ปญ
ั หาจากความเสียหายของเขื่อนใน
เบือ้ งต้น

29
30
31
32

คู่มือการเก็บรวบรวมผลการศึกษาวิจัยผลกระทบต่างๆ
คู่มือการซ่อมแซมปรับปรุงเขื่อนและอาคารประกอบ
คู่มือวิธีการและแนวทางการเตรียมรับสถานการณ์
คู่มือการแก้ปญ
ั หาตัวเขื่อนและอาคารประกอบ

33 คู่มือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (GIS) เพือ่ การรายงานสภาพเขื่อน

ฝ่ายจัดการความปลอดภัย
เขื่อนและอาคารชลประทาน

ทบทวนแผนการจัดทาคู่มอื การปฏิบตั งิ าน (Work manual) ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562
สานักงานชลประทานที่ 14
ส่วนเครื่องจักรกล
ปี 2560 (5 เล่ม)
1 คูม่ อื การจัดทาการปฏิบตั งิ านและการ
ซ่อมแซมบารุงรักษาเครื่องจักรกล
2 คูม่ อื การบันทึกข้อมูลการทาแผนการใช้เครื่อง
จักรกลและยานพาหนะ

ปี 2561 (5 เล่ม)
1 คูม่ อื การบันทึกข้อมูลผลการตรวจประเมินการใช้งาน

1 คูม่ อื การจัดทาวิจัยพัฒนาและการประยุกต์ใช้

การบารุงรักษาเครื่องจักรกล เครื่องมือกล และเครื่อง

เทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านเครื่องจักรกล เครื่องมือกล

จักรอืน่ ๆ เพื่อควบคุมการปฏิบตั งิ าน

ยานพาหนะ เพื่อการพัฒนา

2 คูม่ อื การบันทึกข้อมูลการทาแผนการใช้เครื่องจักรกล
และยานพาหนะ

-

ปี 2562 (6 เล่ม)

2 คูม่ อื การขอความช่วยเหลือยานพาหนะและเครื่อง
จักรกลของหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง

3 คูม่ อื ซ่อมแซมและบารุงรักษาเครื่องจักรกลและ

-

เบือ้ งต้น
3 คูม่ อื การขอใช้เครื่องสูบน้าเคลือ่ นที่

4 คูม่ อื พนักงานควบคุมเครื่องจักรกลสูบน้า

4 คูม่ อื การขอความช่วยเหลือเครื่องจักรกล

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกล

ฝ่ายปฏิบตั กิ ารเครื่องจักรกล
และยานพาหนะ
ฝ่ายซ่อมสร้างและบารุง
รักษา

3 คูม่ อื สัญญาจ้างด้านเครื่องจักรกลสูบน้า

ฝ่ายปฏิบตั กิ ารสูบน้า

4 คูม่ อื ซ่อมแซมและบารุงรักษาเครื่องจักรกลสูบน้า

สูบน้าของหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
5 คูม่ อื การตรวจสอบเพื่อแก้ไขปัญหาเกีย่ วกับ
ระบบเครื่อข่ายสารสนเทศ

5 คูม่ อื การขยายจุดเชือ่ มโยงระบบสารสนเทศ ชนิดที่ใช้
สายนาสัญญาน และไร้สายนาสัญญาน

5 คูม่ อื การติดต่อสือ่ สารผ่านตูโ้ ทรศัพท์ระบบอัตโนมัติ
ระหว่างผูใ้ ห้บริการและผูช้ ้บริการ
6 คูม่ อื การรายงานผลการใช้งานอุปกรณ์เครื่องมือการ
สือ่ สาร

ฝ่ายไฟฟ้าและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ทบทวนแผนการจัดทาคูม่ ือการปฏิบัติงาน (Work manual) ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562
สานักงานชลประทานที่ 14
ส่วนแผนงาน
ปี 2560 (4 เล่ม)
1 คู่มือสรุปรายงาน รวบรวม หนังสือ/ฎีกาของ
ราษฎรในพื้นที่สานักงานชลประทานที่มีงาน
พระราชดาริ

ปี 2561 (5 เล่ม)
1 คู่มือการจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง การขออนุมัติเงิน
ชดเฉย งานก่อสร้าง (ค่าk) โครงการอันเนือ่ งมาจาก
พระราชดาริ

ปี 2562 (9 เล่ม)
1 คู่มือจัดทาแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจาปี

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายโครงการพิเศษ

ล่วงหน้าระยะปานกลาง (MTEF) โครงการพัฒนาอันเนือ่ ง
มาจากพระราชดาริ

2 คู่มือการขอตั้งงบประมาณเงินทุนที่หมุนเวียนเพื่อการ
ชลประทาน

2 คู่มือการสรุปรายงานข้อมูลจากระบบติดตาม
Online กองแผนงาน

3 คู่มือการจัดทารายงานการปฏิบัติงานในสนาม

2 คู่มือการจัดทารายงานการติดตามประเมินผลของสานักงาน ฝ่ายติดตามและ
ชลประทาน
ประเมินผล
3 คู่มือการบันทึกข้อมูลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ใน Website สานักนายกรัฐมนตรี
4 คู่มือการจัดทาฐานข้อมูลโครงการที่มีการถ่ายโอนภารกิจ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5 คู่มือการจัดทาฐานข้อมูลโครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จ
ประจาปีงบประมาณ

ทบทวนแผนการจัดทาคูม่ ือการปฏิบัติงาน (Work manual) ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562
สานักงานชลประทานที่ 14
ส่วนแผนงาน (ต่อ)
ปี 2560
3 คู่มือประกอบการจัดทารายละเอียด
ประมาณการและอัตราราคางานก่อสร้าง

ปี 2561
4 คู่มือการจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ชลประทาน

4 คู่มือการดาเนินการจัดการข้อร้องเรียน

ปี 2562
6 คู่มือการจัดทาแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจาปี
และเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ

7 คู่มือการคานวนเงินชดเฉยค่างานสิ่งก่อสร้าง (ค่า k)

5 คู่มือการจัดทารายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามคารับรองการปฏิบัติราชการ สชป.14

8 คู่มือการจัดทารายงานควบคุมภายใน
9 คูม่ ือการจัดทารายงานต้นทุนผลผลิต

ฝ่ายยุทธศาสตร์

ทบทวนแผนการจัดทาคูม่ ือการปฏิบตั ิงาน (Work manual) ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562
สานักงานชลประทานที่ 14
ฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป
ปี 2560 (7 เล่ม)
1 คู่มือวิธีการจัดหาพัสดุ
2 คูม่ ือการบริหารสัญญา
3 คูม่ ือปฏิบตั ิงานในระบบ e-GP

ปี 2561 (3 เล่ม)
1 คู่มือการบริหารงานด้านคลังพัสดุ
2 คูม่ ือการจัดทาข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ GFMIS

4 คู่มือการปฏิบตั ิการบรรจุพนักงานราชการ
5 คู่มือการประชาสัมพันธ์ปกติ
6 คูม่ ือการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
7 คูม่ ือการประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤติ

3 คู่มือการผลิตสื่อวีดีทศั น์

ปี 2562 (5 เล่ม)

ผูร้ ับผิดชอบ

1 คู่มือการบริหารสินทรัพย์ในระบบ GFMIS

งานพัสดุ

2 คู่มือการปฏิบตั ิการจัดสอบเลื่อนชั้นลูกจ้างประจา

งานบริหารบุคคลและ
สวัสดิการ

3 คู่มือการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
4 พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

งานประชาสัมพันธ์และ
สารสนเทศ

5 คู่มือการปฏิบตั ิงานในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

งานธุรการ

