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เรื่อง  แต่งตั้งผู้มีสิทธิเข้าใช้งานระบบการรับช าระเงินกลางของบริการภาครัฐ 
------------------------------ 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานระบบการรับช าระเงินกลางของบริการภาครัฐ  (e - Payment Portal 
of Government) ของส่วนราชการ เป็นไปด้วยความถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่ก าหนด สามารถควบคุม
และตรวจสอบได้ จึงขอแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่และเป็นผู้มีสิทธิเข้าใช้งานระบบการรับช าระเงินกลาง 
ของบริการภาครัฐ (e - Payment Portal of Government) ดังนี้ 

1. ผู้ดูแลระบบ (Admin)  มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดข้อมูล และบริหารจัดการ
สิทธิในการอนุมัติ เพ่ิม ลด ยกเลิก สิทธิการเข้าใช้งานของผู้ใช้งานในระบบ (User) คือ 

1.1 นางสาวปวีณา  นภาธาราทิพย์   นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ 
1.2 นางสาววภิา  เอ่ียมพรรัตน์      นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ  (แทน) 

2. ผู้ใช้งานในระบบ (User) ประกอบด้วย 
2.1 เจ้าหน้าที่บัญชีส่วนกลาง มีหน้าที่สร้าง แก้ไข และยกเลิกรายการรับช าระ (Catalog)  

โดยส่งข้อมูลให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่บัญชีส่วนกลางเป็นผู้อนุมัติในระบบการรับช าระเงินกลางของบริการภาครัฐ คือ 
 2.1.1 นางวรรณภา  สิงห์ขันธ์  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
      2.1.2 นางสาวอมรา  ทองบ้านบ่อ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (แทน) 

2.2  หัวหน้าเจ้าหน้าที่บัญชีส่วนกลาง มีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดของรายการรับช าระ
(Catalog) และอนุมัติรายการรับช าระเงินกลางของบริการภาครัฐ ที่เจ้าหน้าที่บัญชีส่วนกลางบันทึกเข้าสู่ระบบการรับ
ช าระเงินกลางของบริการภาครัฐ คือ 

2.2.1 นางชวลีย์   เทพเสน  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส 
2.2.2 นางสาวปวีณา  นภาธาราทิพย์       นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ (แทน) 

2.3  เจ้าหน้าที่การเงิน มีหน้าที่สร้างใบแจ้งการช าระเงิน (Bill Payment) ตรวจสอบใบแจ้ง 
การช าระเงินกลางของบริการภาครัฐ จัดส่งใบแจ้งการช าระเงินให้แก่ผู้ช าระเงิน ตรวจสอบรายการช าระเงิน 
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล บันทึกการรับเงินและจัดเก็บเงิน และยืนยันข้อมูลการน าเงินส่งคลัง และ
พิมพ์รายงานใบเสร็จรับเงิน รายงานสรุปการรับช าระเงิน รายงานการจัดเก็บและน าส่งเงินรายได้แผ่นดิน และ
รายงานการน าเงินฝากคลังจากระบบการรับช าระเงินกลางของบริการภาครัฐ คือ 
 2.3.1 นางสาวอมรา  ทองบ้านบ่อ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

2.3.2 นางสาวถาวร  นาดี เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (แทน) 
 
 
          /2.4 นายทะเบียน.... 
            

 

{XXXXXXXXXXXXX}ที่  ๑๑๗/๒๕๖๕
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2.4  นายทะเบียน มีหน้าที่สร้างใบแจ้งการช าระเงิน (Bill Payment) ตรวจสอบใบแจ้งการช าระเงิน
ของบริการภาครัฐ จัดส่งใบแจ้งการช าระเงินให้แก่ผู้ช าระเงิน ตรวจสอบรายการรับช าระเงินจากระบบการรับช าระเงิน
กลางของบริการภาครัฐ ดังนี้ 

2.4.1  ส านักงานเลขานุการกรม 
                                           นายมนตรี  หนูแดง นิติกรช านาญการ 

2.4.2  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 1) นายฉัตรชัย  เจริญสรรพสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
 2) นายธนพัฒ  พรหมทา          เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 

2.4.3 ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนที่ 
 1) นางพวงพร   บุญยะพรรค        นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบตัิการ 
 2) นางสาวสุชาลิน ี เหล็กสูงเนนิ     เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย 
                                            3) นายธรรมรัตน์   พ้นพาล            เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 

2.4.4 ส านักวิทยาศาสตร์เพ่ือการพัฒนาที่ดิน 
 1) นางจิราพร  สวยสม นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ 
 2) นายสุรชัย  พัฒนพิบูล นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ 
                                            3) นายชัยสิทธิ์  วัฒนาวังจงสุข        นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 
 2.5  เจ้าหน้าที่การเงินส่วนกลาง มีหน้าที่ตรวจสอบ ทะเบียนคุมรายการถอนคืนรายได้  
ในระบบรับช าระเงินกลางของบริการภาครัฐ ในกรณีที่ได้รับแจ้งจากผู้ช าระเงินหรือตรวจสอบพบว่ามีรายการ
รับเงินที่เป็นเงินอันไม่พึงต้องช าระให้แก่รัฐบาล และจะต้องถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินโดยให้พิมพ์ทะเบียน  
คุมรายการถอนคืนเงินรายได้เพ่ือใช้ในการขอถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน คือ 

 2.5.1  นางวรรณภา  สิงห์ขันธ ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
      2.5.2  นางสาวอมรา  ทองบ้านบ่อ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (แทน) 
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             แต่งตั้งผู้มีสิทธิเข้าใช้งานระบบการรับชำระเงินกลางของบริการภาครัฐ
        
         
         เพื่อให้การปฏิบัติงานระบบการรับชำระเงินกลางของบริการภาครัฐ  (e - Payment Portal of Government) ของส่วนราชการ เป็นไปด้วยความถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่กำหนด สามารถควบคุมและตรวจสอบได้ จึงขอแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่และเป็นผู้มีสิทธิเข้าใช้งานระบบการรับชำระเงินกลางของบริการภาครัฐ (e - Payment Portal of Government) ดังนี้
1.	ผู้ดูแลระบบ (Admin)  มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดข้อมูล และบริหารจัดการสิทธิในการอนุมัติ เพิ่ม ลด ยกเลิก สิทธิการเข้าใช้งานของผู้ใช้งานในระบบ (User) คือ
1.1	นางสาวปวีณา  นภาธาราทิพย์  	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
1.2	นางสาววิภา  เอี่ยมพรรัตน์     	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  (แทน)
2.	ผู้ใช้งานในระบบ (User) ประกอบด้วย
2.1	เจ้าหน้าที่บัญชีส่วนกลาง มีหน้าที่สร้าง แก้ไข และยกเลิกรายการรับชำระ (Catalog) โดยส่งข้อมูลให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่บัญชีส่วนกลางเป็นผู้อนุมัติในระบบการรับชำระเงินกลางของบริการภาครัฐ คือ
	2.1.1 นางวรรณภา  สิงห์ขันธ์ 	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
      2.1.2 นางสาวอมรา  ทองบ้านบ่อ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (แทน)
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