
 
 

ค ำสั่งกองคลัง 
{BookID} 

เรื่อง  กำรมอบหมำยให้เจ้ำหน้ำที่เป็นผู้มีสิทธิปฏิบัติงำน 
ส ำหรับด ำเนินกำรบันทึก ปรับปรุงข้อมูล และกำรเรียกรำยงำน 

ในระบบบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) 
------------------------------ 

ตำมค ำสั่งกรมพัฒนำที่ดิน ที่ ๔๗๓ /๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง กำร
มอบหมำยผู้รับผิดชอบและมีสิทธิใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือส ำหรับปฏิบัติงำนในระบบบริหำรกำรเงินกำรคลัง
ภำครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) นั้น   

เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนในระบบบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่      
(New GFMIS Thai) ของหน่วยเบิกจ่ำยเงินเฉพำะหน่วยงำนส่วนกลำงของกรมพัฒนำที่ดิน ด ำเนินกำรเป็นไป
ด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น จึงอำศัยอ ำนำจตำมค ำสั่งดังกล่ำวมอบหมำยให้เจ้ำหน้ำที่       
เป็นผู้มีสิทธิปฏิบัติงำนส ำหรับด ำเนินกำรบันทึก ปรับปรุงข้อมูล และกำรเรียกรำยงำนในระบบบริหำรกำรเงิน
กำรคลังภำครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) เพ่ิมเติม ดังนี้  

๑. การมอบหมายผู้รับผิดชอบและมีสิทธิปฏิบัติงานใช้ GFMIS Token Key บันทึก และ 
Username และ Password บันทึก ส าหรับด าเนินการบันทึกและปรับปรุงข้อมูล และการเรียกรายงาน  
ในระบบ New GFMIS Thai ดังนี้  

    ๑.๑ นำงธนภร ฉิมพัด ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรสินทรัพย์ เป็นผู้รับผิดชอบ         
และมีสิทธิปฏิบัติงำนใช้อุปกรณ์ GFMIS Token Key บันทึก (รหัส A๐๗๐๐๘๐๐๐๐๐๑๑๐๓) 

    ๑.๒ นำงสำววิภำ เอ่ียมพรรัตน์ ต ำแหน่งนักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร เป็นผู้รับผิดชอบ 
และมีสิทธิปฏิบัติงำนใช้อุปกรณ์ GFMIS Token Key บันทึก (รหัส A๐๗๐๐๘๐๐๐๐๐๑๑๐๔) 

    ๑.๓ นำยชวลิต กฤษณลีลำ ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป เป็นผู้รับผิดชอบ           
และมีสิทธิปฏิบัติงำนใช้อุปกรณ์ GFMIS Token Key บันทึก (รหัส A๐๗๐๐๘๐๐๐๐๐๒๐๐๓) 

    ๑.๔ นำงสำวอโนชำ อนุเสถียร ต ำแหน่งนักวิชำกำรเงินและบัญชีปฏิบัติกำร เป็นผู้รับผิดชอบ 
และมีสิทธิปฏิบัติงำนใช้อุปกรณ์ Username และ Password บันทึก (รหัส A๐๗๐๐๘๐๐๐๐๕๑๐๐๒) 

    ๑.๕ นำงวรรณภำ สิงห์ขันธ์  ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีช ำนำญงำน เป็นผู้รับผิดชอบ 
และมีสิทธิปฏิบัติงำนใช้อุปกรณ์ Username และ Password บันทึก (รหัส A๐๗๐๐๘๐๐๐๐๕๑๐๐๓) 

    ๑.๖ นำงสำวรมณีย์ ศรีโชติ ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีปฏิบัติงำน เป็นผู้รับผิดชอบ 
และมีสิทธิปฏิบัติงำนใช้อุปกรณ์ Username และ Password บันทึก (รหัส A๐๗๐๐๘๐๐๐๐๕๑๐๐๔) 

    ๑.๗ นำยจิรำภำส อุดปวง ต ำแหน่งนักวิชำกำรพัสดุปฏิบัติกำร เป็นผู้รับผิดชอบ             
และมีสิทธิปฏิบัติงำนใช้อุปกรณ์ Username และ Password บันทึก (รหัส A๐๗๐๐๘๐๐๐๐๐๒๐๐๒) 

๒. ผู้มีสิทธิ... 

 

{XXXXXXXXXXXXX}ที่  ๑๑/๒๕๖๕



 - ๒ - 

๒. ผู้มีสิทธิปฏิบัติงานใช้อุปกรณ์ GFMIS Token Key บันทึก ส าหรับด าเนินการบันทึก
และปรับปรุงข้อมูล และการเรียกรายงานในระบบ New GFMIS Thai ดังนี้ 

    ๒.๑ ระบบบริหำรงบประมำณ  
๑) นำงสำวชลินทร  อำรีโกเศศ ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีปฏิบัติงำน 
๒) นำงปัทมำ ดำดสันเทียะ ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ บริหำรงำนทั่วไป 

    ๒.๒ ระบบบัญชีแยกประเภท 
๑) นำงสำวสุกัญญำ พลวรำงกูร ต ำแหน่งนักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร  
๒) นำงสำวนุสรำ นิลไสล  ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีปฏิบัติงำน  
๓) นำงสำวเตือนใจ ประเสริฐศรี  ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ระบบงำนคอมพิวเตอร์  
๔) นำงสำวสุธิณี ชุมดี  ต ำแหน่งนักวิชำกำรเงินและบัญชี  
๕) นำงสำวภัทรำ คล้ำยนิล ต ำแหน่งนักวิชำกำรพัสดุ  

    ๒.๓ ระบบบัญชีสินทรัพย์ถำวร 
๑) นำงสิรินำถ นิลเขียว  ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 

๓. เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเข้าใช้งานในระบบ New GFMIS Thai ให้ผู้รับผิดชอบ
และมีสิทธิใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือส าหรับปฏิบัติงาน มีหน้าที่เปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) ทุก ๓ เดือน 
และถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กระทรวงการคลังก าหนดอย่างเคร่งครัด  

อนึ่ง ค ำสั่งอ่ืนใดที่ขัดหรือแย้งกับค ำสั่งนี้ให้ใช้ค ำสั่งนี้แทน   

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

             

    สั่ง ณ วันที่ {BookDate}                  

 

{Rank} {Signature} 

{PersonName}  
{PositionName1} 
{PositionName2}  

 
 

 
 

{XXXXXXXXXXXXX}๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

{XXXXX} {XXXXXXXXXXXXX}

{XXXXXXXXXXXXX}
{XXXXXXXXXXXXX}

{XXXXXXXXXXXXX}(นางกัญญาภัค ทองจันทร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน



 
     
         ที่11/2565
         2022-09-13
         การมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้มีสิทธิปฏิบัติงานสำหรับดำเนินการบันทึก ปรับปรุงข้อมูล และการเรียกรายงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)
         
             001
        
         
             001
        
         
             
                 กรมพัฒนาที่ดิน
            
             
                 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
            
        
         
             
                 หน่วยงานอื่นๆ
            
        
         
             กษ 0802/3641
             2022-08-29
             การมอบหมายผู้รับผิดชอบและมีสิทธิใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือสำหรับปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)
        
         
         ตามคำสั่งกรมพัฒนาที่ดิน ที่ 473 /2565 ลงวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง การมอบหมายผู้รับผิดชอบและมีสิทธิใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือสำหรับปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) นั้น  
เพื่อให้การปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ของหน่วยเบิกจ่ายเงินเฉพาะหน่วยงานส่วนกลางของกรมพัฒนาที่ดิน ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยอำนาจตามคำสั่งดังกล่าวมอบหมาย
ให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้มีสิทธิปฏิบัติงานสำหรับดำเนินการบันทึก ปรับปรุงข้อมูล และการเรียกรายงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) เพิ่มเติม ดังนี้ 
1. การมอบหมายผู้รับผิดชอบและมีสิทธิปฏิบัติงานใช้ GFMIS Token Key บันทึก และ Username และ Password บันทึก สำหรับดำเนินการบันทึกและปรับปรุงข้อมูล และการเรียกรายงานในระบบ New GFMIS Thai ดังนี้ 
1.1 นางธนภร ฉิมพัด ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มบริหารสินทรัพย์ เป็นผู้รับผิดชอบและ   มีสิทธิปฏิบัติงานใช้อุปกรณ์ GFMIS Token Key บันทึก (รหัส A07008000001103)
1.2 นางสาววิภา เอี่...
         2022-09-13T15:09:40
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