








ที่ กษ ๐๘๐๓.๐๒/๒๔ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง คำสั่งการมอบหมายให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ เป็นผู้มีสิทธิใช้ GFMIS Token

Key และรหัสผ่าน ( Password ) หรือรหัสผู้ใช้งาน ( Username ) และรหัสผ่าน ( Password ) ใน

การปฏิบัติงานและการมอบหมายให้ข้าราชการมีอำนาจอนุมัติในการปรับปรุงบัญชีในระบบ New GFMIS

Thai

ความเร่งด่วน      ปกติ ชั้นความลับ      ปกติ

การดำเนินการ

หน้า  ๑  จาก  ๒

ส่งจาก: นางสาวอโนชา อนุเสถียร

วันเวลาส่ง: ๒๐ ม.ค. ๒๕๖๕ ๑๓:๔๑

กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง

เลขรับ

วันที่ ๒๐ ม.ค. ๒๕๖๕

เวลา ๑๓:๕๐

ส่งจาก: กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง

ผู้ส่ง: พีรวิชญ์ หาระมี

วันเวลาส่ง: ๒๐ ม.ค. ๒๕๖๕ ๑๔:๒๑

เรียน ผอ.กค.

       

เพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในคำสั่ง

ที่แนบมาพร้อมนี้

( นางสาวปวีณา นภาธาราทิพย์ )

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง

๒๐ ม.ค. ๒๕๖๕ เวลา ๑๔:๑๒

กองคลัง

เลขรับ

วันที่ ๒๑ ม.ค. ๒๕๖๕

เวลา ๐๙:๓๓

ส่งจาก: กองคลัง

(นางกัญญาภัค ทองจันทร์)

ผู้ส่ง: นางสาวทิพวัลย์ บุตรดี

วันเวลาส่ง: ๒๑ ม.ค. ๒๕๖๕ ๐๙:๓๓

ส่งคืนแก้ไข

( รับเรื่องคืน วันที่ ๒๑ ม.ค. ๒๕๖๕ ๐๙:๓๓ )

กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง

เลขรับ   ( รับเรื่องคืน )

วันที่ ๒๑ ม.ค. ๒๕๖๕

เวลา ๐๙:๔๓

ส่งจาก: กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง

(นางสาวปวีณา นภาธาราทิพย์)

ผู้ส่ง: พีรวิชญ์ หาระมี

วันเวลาส่ง: ๒๑ ม.ค. ๒๕๖๕ ๐๙:๔๓

นางสาวอโนชา อนุเสถียร

เลขรับ

วันที่ ๒๑ ม.ค. ๒๕๖๕

เวลา ๐๙:๔๖

ส่งจาก: นางสาวอโนชา อนุเสถียร

วันเวลาส่ง: ๒๑ ม.ค. ๒๕๖๕ ๐๙:๔๘

กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง

เลขรับ

วันที่ ๒๑ ม.ค. ๒๕๖๕

เวลา ๐๙:๕๓

ผู้พิมพ์ อโนชา อนุเสถียร

 วันเวลา  ๒๔ ม.ค. ๒๕๖๕ ๑๐:๒๗



ที่ กษ ๐๘๐๓.๐๒/๒๔ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง คำสั่งการมอบหมายให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ เป็นผู้มีสิทธิใช้ GFMIS Token

Key และรหัสผ่าน ( Password ) หรือรหัสผู้ใช้งาน ( Username ) และรหัสผ่าน ( Password ) ใน

การปฏิบัติงานและการมอบหมายให้ข้าราชการมีอำนาจอนุมัติในการปรับปรุงบัญชีในระบบ New GFMIS

Thai

ความเร่งด่วน      ปกติ ชั้นความลับ      ปกติ

การดำเนินการ

หน้า  ๒  จาก  ๒

ส่งจาก: กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง

ผู้ส่ง: พีรวิชญ์ หาระมี

วันเวลาส่ง: ๒๑ ม.ค. ๒๕๖๕ ๐๙:๕๖

เรียน ผอ.กค.

       เพื่อโปรดพิจารณาลงนามในคำสั่ง ที่แนบมาพร้อมนี้

( นางสาวปวีณา นภาธาราทิพย์ )

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง

๒๑ ม.ค. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙:๕๔

กองคลัง

เลขรับ   ๙๗๗

วันที่ ๒๑ ม.ค. ๒๕๖๕

เวลา ๑๑:๑๘

ส่งจาก: กองคลัง

ผู้ส่ง: นางสาวทิพวัลย์ บุตรดี

วันเวลาส่ง: ๒๔ ม.ค. ๒๕๖๕ ๐๙:๑๒

ลงนามแล้ว
( นางกัญญาภัค ทองจันทร์ )

ผู้อำนวยการกองคลัง

๒๑ ม.ค. ๒๕๖๕ เวลา ๑๔:๓๑

กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง

เลขรับ

วันที่ ๒๔ ม.ค. ๒๕๖๕

เวลา ๐๙:๔๘

ส่งจาก: กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง

ผู้ส่ง: นางสาวอโนชา อนุเสถียร

วันเวลาส่ง: ๒๔ ม.ค. ๒๕๖๕ ๑๐:๒๕

คุณอโนชา
( นางสาวปวีณา นภาธาราทิพย์ )

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง

๒๔ ม.ค. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐:๑๐

นางสาวอโนชา อนุเสถียร

เลขรับ     ( ปิดเรื่อง )

วันที่ ๒๔ ม.ค. ๒๕๖๕

เวลา ๑๐:๒๗

ผู้พิมพ์ อโนชา อนุเสถียร

 วันเวลา  ๒๔ ม.ค. ๒๕๖๕ ๑๐:๒๗


