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 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้พัฒนาระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ า  
(Direct Payment) และให้ส่วนราชการเข้าร่วมโครงการระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ า  
เพ่ือด าเนินการโอนเงินเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าตอบแทนและเงินอ่ืนที่จ่ายในลักษณะเดียวกันกับเงินเดือน 
เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ของผู้มีสิทธิโดยตรง ซึ่งจะท าให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกรวดเร็ว  
ในการตรวจสอบข้อมูล โดยสามารถเข้าใช้งานระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ า (Direct Payment) 
ซึ่งเป็นระบบ Web Application ที่มีการท างานบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ผ่านการพิสูจน์ตัวตนของผู้ใช้งาน
ด้วยอุปกรณ์ที่เรียกว่า “Token Key” 
 ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม จึงได้จัดท า “คู่มือ ระบบจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการ 
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม” โดยได้รวบรวมวิธีการและขั้นตอนการใช้งานระบบจ่ายตรงเงินเดือนและ
ค่าจ้างประจ าของกรมบัญชีกลาง รวมทั้งภาพรวมเงินเดือน ค่าตอบแทน และเงินเพ่ิมอ่ืนๆ ของข้าราชการ 
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการเตรียมความพร้อม การดูแลเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน และวิธีการแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ าเบื้องต้น 
เพ่ือให้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง มีความเข้าใจ และสามารถใช้ด าเนินการตามกระบวนการต่างๆ  
ในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ าของกรมบัญชีกลาง ได้อย่างถูกต้อง เช่น กระบวนการบรรจุ  
การย้าย การเลื่อนระดับ การรับโอน (แบบ 1 มาแล้ว) การให้โอน (ตัดแบบ 1) การพ้นราชการ การเลื่อน
เงินเดือน การแก้ไขค าสั่ง การปรับโครงสร้างหน่วยงาน และการบันทึกประวัติข้าราชการ 
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กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานระบบข้อมูลบุคคล ค่าตอบแทนและบ าเหน็จความชอบ 1 
  

การเข้าใช้งานระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 

 เริ่มต้นการท างาน โดยผู้ใช้งาน จะต้องตรวจสอบตัวตนจากอุปกรณ์ตรวจสอบสิทธิ ที่เรียกว่า 
Token key และด าเนินการตามขั้นตอน ต่อไปนี้ 
 1. ผู้ใช้งานจะต้องเสียบอุปกรณ์ Token key เข้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ก าลังท างานผ่าน port 
USB ปรากฏตามรูปที่ 1 การเริ่มต้นการเข้าระบบงาน 

 
รูปที่ 1 การเริ่มต้นการเข้าระบบงาน 

 2. เข้าใช้งานระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ า ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง 
พิมพ์ http://www.cgd.go.th กดปุุมเลือก จ่ายตรงเงินเดือน หรือโดยการพิมพ์ http://epayroll.cgd.go.th 
ได้โดยตรง ปรากฏตามรูปที่ 2 กรมบัญชีกลาง – จ่ายตรงเงินเดือน  
   *** ควรใช้บราวเซอร์ของ อินเตอร์เน็ต เอ็กพลอเรอร์ (Internet Explorer – IE) เวอร์ชั่น 9 
หรือสูงกว่าในการท างาน ***  

 
รูปที่ 2 กรมบัญชีกลาง – จ่ายตรงเงินเดือน  

 3. เข้าระบบงาน โดยกดปุุม Direct Payment (เข้าสู่ระบบจ่ายตรงเงินเดือน) ปรากฏตาม 
รูปที่ 3 Direct Payment (เข้าสู่ระบบจ่ายตรงเงินเดือน)  

 

2 

1 
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กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานระบบข้อมูลบุคคล ค่าตอบแทนและบ าเหน็จความชอบ 2 
  

 
รูปที่ 3 Direct Payment (เข้าสูร่ะบบจ่ายตรงเงินเดือน) 

 4. เครื่องจะท างานโดยอ่าน Token key แสดงหมายเลข Token key เพ่ือให้เลือกยืนยัน
ตัวตน โดยกดปุุม OK ปรากฏตามรูปที่ 4 การเลือกยืนยันตัวตนผู้ใช้งาน 

 
รูปที่ 4 การเลือกยืนยันตัวตนผู้ใช้งาน 

 5. ผู้ใช้งาน พิมพ์รหัสผ่านชั้นที่ 1 (Passphrase บน Dialog Login) เพ่ือยืนยันตัวตนว่าเป็น
บุคคลจริงที่ท างานอยู่ หลังจากนั้น ให้กดปุุมตกลง ปรากฏตามรูปที่ 5 การพิมพ์รหัสผ่านชั้นที่ 1 (Passphrase) 

 
รูปที่ 5 การพิมพ์รหัสผ่านช้ันท่ี 1 (Passphrase) 

3 

4 
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กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานระบบข้อมูลบุคคล ค่าตอบแทนและบ าเหน็จความชอบ 3 
  

   ***  ข้อควรระวัง หากพิมพ์รหัสผ่านไม่ถูกต้อง สะสมกันจนครบจ านวน 10 ครั้ง จะส่งผลให้
อุปกรณ์ Token key นั้น ถูก Lock ทันที และไม่สามารถใช้งานได้ จนกว่าผู้ใช้งานจะน า Token key ส่งไป
แก้ไขท่ีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ปรากฏตามรูปที่ 6 Passphrase ไม่ถูกต้อง 

 
รูปที่ 6 Passphrase ไม่ถูกต้อง 

 6. ผู้ใช้งาน พิมพ์รหัสผ่าน Password และกดปุุม Sign In ปรากฏตามรูปที่ 7 การพิมพ์รหัสผ่าน 
(Password) ชั้นที่ 2 

 
รูปที่ 7 การพิมพ์รหัสผ่าน (Password) ช้ันท่ี 2 

 การบันทึกข้อมูลที่ส าคัญในระบบจ่ายตรงเงินเดือนของกรมบัญชีกลาง (Direct Payment)  
ในส่วนของกองการเจ้าหน้าที่ ได้แก่ การบรรจุ การให้ได้รับ/การปรับเงินเดือน การย้าย การเลื่อนระดับ  
การรับโอน (แบบ 1 มาแล้ว) การให้โอน (ตัดแบบ 1) การพ้นราชการ การเลื่อนเงินเดือน การแก้ไขค าสั่ง  
การปรับโครงสร้างหน่วยงาน การบันทึกประวัติข้าราชการ โดยกองการเจ้าหน้าที่จะได้รับเอกสารแสดง
รายการบันทึกข้อมูลจากกองคลัง ซึ่งจะต้องท าการบันทึกข้อมูล ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน   

6 
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กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานระบบข้อมูลบุคคล ค่าตอบแทนและบ าเหน็จความชอบ 4 
  

การบรรจุข้าราชการ 

 การบรรจุข้าราชการ เป็นการบันทึกข้อมูลประเภทการเคลื่อนไหวของต าแหน่งและอัตรา
เงินเดือน ได้แก่ การบรรจุใหม่ และการบรรจุกลับกรณีต่างๆ โดยผู้ใช้งานสามารถบันทึกข้อมูลตามขั้นตอน 
ดังนี้ 
 การเข้าสู่หน้าจอภาพการบรรจุ/โยกย้าย 
 1. เลือกระบบบัญชีถือจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจ า ปรากฏตามรูปที่ 8 ระบบบัญชีถือจ่าย
เงินเดือนและค่าจ้างประจ า ปรากฏตามรูปที่ 8 ระบบบัญชีถือจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจ า  

 
รูปที่ 8 ระบบบัญชีถือจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 

 2. เลือกระบบบัญชีถือจ่ายข้าราชการ 
 3. เลือกเมนูข้อมูลปัจจุบัน 
 4. เลือกจอภาพการบรรจุ/โยกย้าย ปรากฏตามรูปที่ 9 การเลือกจอภาพการบรรจุ/โยกย้าย 
และรูปที่ 10 จอภาพการบรรจุ/โยกย้าย  

 
รูปที่ 9 การเลือกจอภาพการบรรจ/ุโยกย้าย 

1 
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กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานระบบข้อมูลบุคคล ค่าตอบแทนและบ าเหน็จความชอบ 5 
  

 
รูปที่ 10 จอภาพการบรรจุ/โยกย้าย 

 ขั้นตอนการท างาน 
 1. เลือกประเภทรายการสถานะการท างาน เป็น   บรรจุ/บรรจุกลับ ที่ช่องสถานะการท างาน
จะแสดงว่า “บรรจุ/บรรจุกลับ” 
 2. ท าการค้นหาข้อมูลที่ต้องการ โดยบันทึกเลขที่ต าแหน่งที่ต้องการบรรจุ รหัสกระทรวง  
รหัสกรม แล้วกดปุุมค้นหา 
   2.1 ช่องเลขที่ต าแหน่ง หมายถึง เลขที่ต าแหน่งตามที่ระบุไว้ใน ค าสั่งกระทรวงยุติธรรม 
หรือค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการ โดยให้ระบุ เลขที่ต าแหน่ง
เป็นตัวเลขจ านวน 7 หลัก เช่น เลขท่ีต าแหน่ง 115 ให้ระบุ เป็น 0000115 เป็นต้น 
   2.2 ช่องกระทรวงยุติธรรม บันทึกเป็น 16 
   2.3 ช่องกรม ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม บันทึกเป็น 001 
   2.4  ช่องกรม ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม บันทึกเป็น 002 
 3. ช่องประเภทค าสั่ง บันทึกประเภทค าสั่ง เช่น (เลข “ค.ส.”) 1.1, 1.2 หรือ ยธ. หรือ สป.ยธ. 
 4. ช่องเลขที่ค าสั่ง บันทึกเลขท่ีค าสั่ง/ปี พ.ศ. ที่มีค าสั่ง เช่น XXX/25XX 
 5. ช่องวันที่ลงค าสั่ง บันทึกวันที่ลงค าสั่งตามที่ระบุไว้ในค าสั่ง (สังเกตค าว่า “สั่ง ณ วันที่...”) 
สั่ง ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2559 บันทึกเป็น 06062559 (ไม่ต้องใช้เครื่องหมาย “/” คั่น ระหว่างวัน เดือน ปี) 
 6. ช่องวันที่มีผลบังคับ บันทึกวันที่มีผลบังคับตามที่ระบุไว้ในค าสั่ง (สังเกตค าว่า “มีผลตั้งแต่
วันที่...”) เช่น มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 บันทึกเป็น 01062559 (ไม่ต้องใช้เครื่องหมาย “/”  
คั่น ระหว่างวัน เดือน ปี) 
 7. ช่องปีงบประมาณ บันทึกเป็น ปี พ.ศ. ตามปีปฏิทินงบประมาณ 
   ขั้นตอนการท างานตามข้อ 1. – 7. ปรากฏตามรูปที่ 11 ข้อมูลค าสั่งทั่วไป  
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รูปที่ 11 ข้อมูลค าสั่งทั่วไป 

 8. ช่องประเภทสังกัด เลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ บันทึกเป็น 11 หรือกดปุุมแว่นขยาย   
เมื่อปรากฏกล่องข้อความค้นหา ในช่องชื่อประเภท พิมพ์ค าว่า “ข้าราชการพลเรือน” หรือค าค้นหาอ่ืนๆ แล้ว
กดปุุมค้นหา และกดเลือกรายการที่ต้องการ ปรากฏตามรูปที่ 12 ค้นหารหัสประเภทสังกัด 
   *** เมื่อบันทึกประเภทสังกัด แล้ว ระบบจะท าการบันทึกประเภทบุคลากรให้โดยอัตโนมัติ  
ทั้งนี้ หากระบบไม่มีการบันทึกให้ หรือต้องการแก้ไข ให้ด าเนินการเช่นเดียวกับการบันทึกประเภทสังกัด 
ตามท่ีกล่าวมาข้างต้น 

 
รูปที่ 12 ค้นหารหัสประเภทสังกัด 

 9. ช่อง Pos Type เลือกระดับต าแหน่ง ให้ตรงกับที่บรรจุ ดังนี้ 
   ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน รหัส Pos Type คือ 110027 
   ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ รหัส Pos Type คือ 110022 
 10.  ช่องต าแหน่ง เลือกให้ตรงกับที่บรรจุ โดยกดปุุมแว่นขยาย  เมื่อปรากฏกล่องข้อความ
ค้นหา ในช่องชื่อต าแหน่ง ให้พิมพ์ชื่อต าแหน่ง หรือพิมพ์เฉพาะค า/พยางคส์่วนใดส่วนหนึ่งของชื่อต าแหน่งนั้น
ก็ได้ เช่น “นิติกร” หรือ “วิชาการ” หรือ “วิเคราะห์” จากนั้นกดปุุมค้นหา และกดเลือกรายการที่ต้องการ 
(รหัสต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ จะเริ่มต้นด้วยตัวเลข 11XXXX) 
 11.  ช่องสายบริหาร เลือกให้ตรงกับที่บรรจุ โดยด าเนินการเช่นเดียวกับ ข้อ 10. 

 ***  ส าหรับช่องข้อมูลต่อไปนี้ ไม่ต้องบันทึกหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล ได้แก่ กระทรวง กรม 
สก./สภ. ส านัก/กอง ส่วน ฝุาย งาน หมวด โครงสร้าง ชื่อหน่วยงาน เขต จังหวัด อ าเภอ ต าบล หน่วยงาน 
ศูนย์ต้นทุน กิจกรรมหลัก เขตธุรกิจ ส่วนราชการผู้เบิก 
 ขั้นตอนการท างานตามข้อ 8. – 11. ปรากฏตามรูปที่ 13 ข้อมูลต าแหน่ง 

 
รูปที่ 13 ข้อมูลต าแหน่ง 

 12.  ช่องเลขประจ าตัวประชาชน ให้บันทึกเลขประจ าตัวประชาชนของผู้ที่ได้รับการบรรจุ 
    *** ในกรณีที่ไม่สามารถบันทึกข้อมูลเลขประจ าตัวประชาชน อาจมีสาเหตุมาจากผู้ที่ได้รับ
การบรรจุ เคยบรรจุเป็นข้าราชการที่ส่วนราชการอ่ืนมาก่อน ต่อมาได้ลาออก แต่ส่วนราชการเดิมยังไม่ได้
บันทึกข้อมูลในช่องสถานภาพ เป็น “พ้นราชการ” เช่น ลาออก สถานภาพคือ 012 กรณีเช่นนี้ ผู้ใช้งาน
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จะต้องประสานไปยังส่วนราชการเดิมของผู้ที่ได้รับบรรจุ เพ่ือให้ส่วนราชการดังกล่าวบันทึกและปรับปรุง
ข้อมูลให้ถูกต้อง จึงจะสามารถท าการบันทึกข้อมูลผู้ที่ได้รับการบรรจุ ที่ส่วนราชการใหม่ได้ ต่อไป 
 13.  ช่องค าน าหน้าชื่อ มีการบันทึกข้อมูล ดังนี้  
    “นาย” รหัส คือ 001  
    “นาง” รหัส คือ 002 
    “นางสาว” รหัส คือ 003  
    ส าหรับค าน าหน้าชื่ออ่ืน ให้กดปุุมแว่นขยาย  เพ่ือค้นหาค าน าหน้าชื่อและเลือกรายการ
ที่ต้องการบันทึกข้อมูล 
 14.  ช่องชื่อและนามสกุล บันทึกชื่อและนามสกุล ตามล าดับ 
 15.  ช่องเพศ ระบบจะท าการบันทึกข้อมูลโดยอัตโนมัติ หลักจากที่ผู้ใช้งานบันทึกค าน าหน้าชื่อ 
 16.  ช่องวันเกิด บันทึก วัน เดือน ปี เกิด เช่น เกิดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2530 บันทึกเป็น 
01022530 (ไม่ต้องใชเ้ครือ่งหมาย “/” คั่น ระหว่าง วันเดือนปี) 
 17.  ช่องวันสั่งบรรจุ บันทึกวันที่ตามที่ระบุไว้ในค าสั่ง (ให้สังเกตค าว่า “มีผลตั้งแต่วันที่...”) 
เช่น มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 บันทึกเป็น 01062559 (ไม่ต้องใช้เครื่องหมาย “/” คั่น ระหว่าง 
วัน เดือน ปี) เป็นต้น 
 18.  ช่องวันเกษียณ ระบบจะบันทึกข้อมูลโดยอัตโนมัติ หลังจากท่ีผู้ใช้งานบันทึกวันเกิด 
 19.  ช่องวันเริ่มปฏิบัติราชการ บันทึกวันที่ วันเดียวกันกับวันที่สั่งบรรจุ 
 20.  ช่องวันที่ล้วง ไม่ต้องบันทึกข้อมูล (ใช้บันทึกข้อมูล เฉพาะข้าราชการหาร หรือต ารวจ) 
 21.  ช่องระดับการศึกษา บันทึกข้อมูล ดังนี้  
    “ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)” รหัส คือ 43  
    “ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า” รหัส คือ 51 
    “ปริญญาโท หรือเทียบเท่า” รหัส คือ 53 
    “ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า” รหัส คือ 55 
    ส าหรับระดับการศึกษาอ่ืน ให้กดปุุมแว่นขยาย  เพ่ือค้นหาและเลือกระดับการศึกษา 
ที่ต้องการบันทึก 
 22.  ช่องวุฒิการศึกษา กดปุุมแว่นขยาย  เพ่ือค้นหาและเลือกวุฒิการศึกษาท่ีต้องการบันทึก 
 23.  ช่องสาขาวิชาเอก กดปุุมแว่นขยาย   เพ่ือค้นหาและลเอกสาขาวิชาเอกที่ต้องการบันทึก 
หากไม่ระบุ ให้บันทึก รหัส คือ 9999 
 24.  ช่องสถานภาพ กรณีบรรจุ แบบปกติ ต้องบันทึกสถานภาพเป็น 000 เท่านั้น   
    *** ส าหรับกรณีบรรจุกลับ ให้บันทึกสถานภาพ ดังนี้  
    ถ้าสถานภาพเดิมเป็น 005, 007, 008, 009, 012, 035 เมื่อบรรจุกลับ ให้บันทึก
สถานภาพเป็น 015 
    ถ้าสถานภาพเดิมเป็น 011 เมื่อบรรจุขยายเวลาราชการ ให้บันทึกสถานภาพเป็น 091 
    ถ้าสถานภาพเดิม ไม่มีข้อมูลในฐานข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือน เมื่อบรรจุ คือ รับโอน
จากหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น เช่น หน่วยงานจาก กทม. ให้บันทึกสถานภาพเป็น 080 
    อ่ืนๆ เมื่อบรรจุกลับ ให้บันทึกสถานภาพเป็น 000 
 25.  ช่องการเลื่อนขั้น เลือกแบบ “ร้อยละ” 
 ***  ส าหรับช่องข้อมูลต่อไปนี้ ไม่ต้องบันทึกหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล ได้แก่ ปีที่ได้รับ
เงินเดือนเต็มขั้นสูง และวันที่ได้รับเงินตอบแทนฯ มีผล 
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 ขั้นตอนการท างานตามข้อ 12. – 24. ปรากฏตามรูปที่ 14 ข้อมูลบุคคล 

 
รูปที่ 14 ข้อมูลบุคคล 

 25.  ช่องปีใหม่ (แถว) ตาราง (คอลัมน์) บันทึกข้อมูล ดังนี้ 
    ช่วงระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 บันทึกเป็น 02 
    ช่วงระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 บันทึกเป็น 03 
    ช่วงระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559 บันทึกเป็น 04 
    ช่วงระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 บันทึกเป็น 05 
    ช่วงระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 บันทึกเป็น 06 
    ช่วงระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 บันทึกเปน็ 07 
    ช่วงระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นมา บันทึกเป็น 08 
 26.  ช่องปีใหม่ (แถว) ประเภทต าแหน่ง/ระดับ (คอลัมน์) บันทึกประเภทต าแหน่งที่ต้องการ 
โดยต้องบันทึกให้ตรงกับระดับต าแหน่ง ในช่อง Pos Type ดังนี้ 
    ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน (ปง.) บันทึกเป็น 0101 
    ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ (ปก.) บันทึกเป็น 0101 
    ส าหรับ ประเภทต าแหน่ง/ระดับ อ่ืน กดปุุมแว่นขยาย  เพ่ือค้นหาและเลือกประเภท
ต าแหน่ง/ระดับ ที่ต้องการบันทึก 
 27.  ช่องปีใหม่ (แถว) อาศัยเบิก (คอลัมน์) บันทึกจ านวนเงินเดือนแรกบรรจุตามค าสั่ง  
(กรณีเงินเดือนแรกบรรจุของข้าราชการมีจ านวนน้อยกว่าที่ปรากฏในช่อง ปีใหม่ เงินเดือน ซึ่งตัวเลขดังกล่าว
อาจเป็นข้อมูลเงินเดือนของข้าราชการคนเดิม ต่อมาได้ย้ายหรือโอนไปหน่วยงานอื่น) 
 28.  ช่อง (แถว) ปีใหม่ เงินเดือน (คอลัมน์) บันทึกจ านวนเงินเดือนแรกบรรจุตามค าสั่ง 
(กรณีเงินเดือนแรกบรรจุของข้าราชการมีจ านวนมากกกว่าที่ปรากฏในช่องปีใหม่ เงินเดือน ซึ่งตัวเลขดังกล่าว
อาจเป็นข้อมูลเงินเดือนของข้าราชการคนเดิม ต่อมาได้ย้ายหรือโอนไปหน่วยงานอื่น) 
 ขั้นตอนการท างานตามข้อ 25. – 28. ปรากฏตามรูปที่ 15 ข้อมูลอัตราเงินเดือน 

 
รูปที่ 15 ข้อมูลอัตราเงินเดือน 

 29.  ช่องหมายเหตุ บันทึกข้อมูลค าสั่ง เช่น บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการ เลขที่ ตน. XXX 
ต าแหน่ง..... ระดับ..... เงินเดือน XX,XXX บาท สังกัดกอง..... มีผลตั้งแต่วันที่..... เป็นต้น ปรากฏตาม 
รูปที่ 16 หมายเหตุการบันทึกข้อมูล 

 
รูปที่ 16 หมายเหตุการบันทึกข้อมลู 
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 30.  เมื่อด าเนินการบันทึกข้อมูลตามข้อ 1. – 29. เรียบร้อยแล้ว ให้กดปุุมตกลง เพ่ือท าการ
บันทึกข้อมูลลงระบบฐานข้อมูล ทั้งนี้ หากบันทึกข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามที่ระบบต้องการ  
ระบบจะแสดงข้อความเตือนให้ทราบ และหากบันทึกข้อมูลได้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว จะมีข้อความแสดงว่า  
“เพ่ิมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว”  
 
การย้ายข้าราชการ 

 การย้ายข้าราชการ เป็นการบันทึกข้อมูลประเภทการเคลื่อนไหวของต าแหน่ง ได้แก่ การย้าย
ข้าราชการ การเลื่อนระดับข้าราชการ การแต่งตั้งให้ข้าราชการด ารงต าแหน่ง และการให้ข้าราชการได้รับ
เงินเดือน ที่มีการเปลี่ยนแปลงเลขที่ต าแหน่งจากเดิม  
 ผู้ใช้งานสามารถบันทึกข้อมูลการย้ายข้าราชการ โดยเข้าสู่หน้าจอภาพการบรรจุ/โยกย้าย  
ตามขั้นตอนที่ได้อธิบายมาแล้ว (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติม “การเข้าสู่หน้าจอภาพการบรรจุ/โยกย้าย” หน้า 4 – 5) 
ปรากฏตามรูปที่ 17 จอภาพการบรรจุ/โยกย้าย – ย้าย 

 
รูปที่ 17 การเข้าสู่หน้าจอภาพการบรรจ/ุโยกยา้ย – ย้าย 

 ขั้นตอนการท างาน 
 1. เลือกประเภทรายการ สถานะการท างานเป็น  ย้าย ที่ช่องสถานะการท างานจะแสดงว่า 
“ย้าย” 
 2. ท าการค้นหาข้อมูลที่ต้องการ โดยบันทึกเลขที่ต าแหน่งที่ต้องการย้ายไปครอง รหัสกระทรวง  
รหัสกรม แล้วกดปุุมค้นหา 
   2.1 ช่องเลขที่ต าแหน่ง หมายถึง เลขที่ต าแหน่งตามที่ระบุไว้ใน ค าสั่งกระทรวงยุติธรรม 
หรือค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง การย้ายข้าราชการ โดยให้ระบุ เลขที่ต าแหน่งเป็นตัวเลข
จ านวน 7 หลัก เช่น เลขท่ีต าแหน่ง 115 ให้ระบุ เป็น 0000115 เป็นต้น 
   2.2 ช่องกระทรวงยุติธรรม บันทึกเป็น 16 
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   2.3 ช่องกรม ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม บันทึกเป็น 001 
   2.4  ช่องกรม ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม บันทึกเป็น 002 
   ขั้นตอนการท างานตามข้อ 1. – 2. ปรากฏตามรูปที่ 18 จอภาพบรรจุ/โยกย้าย – ย้าย 

 
รูปที่ 18 จอภาพการบรรจุ/โยกย้าย – ย้าย 

 3. ช่องเลขประจ าตัวประชาชน ให้บันทึกเลขประชาชนของข้าราชการผู้ที่จะย้ายเลขที่ต าแหน่ง 
(เมื่อบันทึกเลขประจ าตัวประชาชนแล้ว ข้อมูลต่างๆ ของข้าราชการผู้ที่จะย้ายไปยังเลขที่ต าแหน่งที่ต้องการ
จะแสดงเองโดยอัตโนมัติ เช่น ค าน าหน้า วันเดือนปีเกิด วันบรรจุ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา เป็นต้น)  
ปรากฏตามรูปที่ 19 ข้อมูลบุคคล 

 
รูปที่ 19 ข้อมูลบุคคล 

 4. ช่องประเภทค าสั่ง บันทึกประเภทค าสั่ง เช่น (เลข “ค.ส.”) 2.1, 2.2 หรือ ยธ. หรือ สป.ยธ. 
 5. ช่องเลขที่ค าสั่ง บันทึกเลขท่ีค าสั่ง/ปี พ.ศ. ที่มีค าสั่ง เช่น XXX/25XX 
 6. ช่องวันที่ลงค าสั่ง บันทึกวันที่ลงค าสั่งตามที่ระบุไว้ในค าสั่ง (สังเกตค าว่า “สั่ง ณ วันที่...”) 
สั่ง ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2559 บันทึกเป็น 06062559 (ไม่ต้องใช้เครื่องหมาย “/” คั่น ระหว่างวัน เดือน ปี) 
 7. ช่องวันที่มีผลบังคับ บันทึกวันที่มีผลบังคับตามที่ระบุไว้ในค าสั่ง (สังเกตค าว่า “มีผลตั้งแต่
วันที่...”) เช่น มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 บันทึกเป็น 01062559 (ไม่ต้องใช้เครื่องหมาย “/”  
คั่น ระหว่างวัน เดือน ปี) 
 8. ช่องปีงบประมาณ บันทึกเป็น ปี พ.ศ. ตามปีปฏิทินงบประมาณ 
   ขั้นตอนการท างานตามข้อ 4. – 8. ปรากฏตามรูปที่ 20 ข้อมูลค าสั่งทั่วไป 

 
รูปที่ 20 ข้อมูลค าสั่งทั่วไป 

   ***  ส าหรับช่องข้อมูลต่อไปนี้ ไม่ต้องบันทึกหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล ได้แก่ ประเภท
สังกัด ประเภทบุคลากร Pos Type ต าแหน่ง สายบริหาร กระทรวง กรม สก./สภ. ส านัก/กอง ส่วน ฝุาย 
งาน หมวด และโครงสร้าง 
 9.  หากต้องการบันทึกข้อมูลอัตราเงินเดือนตามที่เคยได้รับก่อนย้ายเลขที่ต าแหน่ง ให้คลิกเลือก
ที่ช่องโอนอัตราตามตัว (กรณีเงินเดือนของข้าราชการตามค าสั่งที่ย้ายเป็นเงินเดือนล่าสุดของผู้นั้น) ปรากฏ
ตามรูปที่ 21 โอนอัตราตามตัว 
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รูปที่ 21 โอนอัตราตามตัว 

 10.  หากต้องการบันทึกข้อมูลอัตราเงินเดือนตามค าสั่งย้าย (กรณีเงินเดือนของข้าราชการตาม
ค าสั่งที่ย้ายไม่ใช่เงินเดือนล่าสุดของผู้นั้น กล่าวคือ มีค าสั่งย้ายข้าราชการ ก่อนที่จะมีค าสั่งเลื่อนเงินเดือน 
หรือปรับอัตราเงินเดือนตามกฎหมายหรือตามคุณวุฒิ) ให้ด าเนินการ ตามข้อ 11. – 12. ต่อไป 
 11.  ช่องปีใหม่ (แถว) ตาราง (คอลัมน์) บันทึกข้อมูลดังนี้ 
    ช่วงระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 บันทึกเป็น 02 
    ช่วงระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 บันทึกเป็น 03 
    ช่วงระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559 บันทึกเป็น 04 
    ช่วงระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 บันทึกเป็น 05 
    ช่วงระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 บันทึกเป็น 06 
    ช่วงระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 บันทึกเป็น 07 
    ช่วงระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นมา บันทึกเป็น 08 
 12.  ช่องปีใหม่ (แถว) ประเภทต าแหน่ง/ระดับ (คอลัมน์) บันทึกประเภทต าแหน่งที่ต้องการ 
โดยต้องบันทึกให้ตรงกับระดับต าแหน่ง ในช่อง Pos Type ดังนี้ 
    ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน (ปง.) บันทึกเป็น 0101 
    ประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน (ชง.) บันทึกเป็น 0102 
    ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส (อว.) บันทึกเป็น 0103  
    ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ (ปก.) บันทึกเป็น 0201 
    ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ (ชก.) บันทึกเป็น 0202 
    ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ (ชพ.) บันทึกเป็น 0203 
    ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (ชช.) บันทึกเป็น 0204 
    ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ (ทว.) บันทึกเป็น 0205 
    ประเภทอ านวยการ ระดับต้น (อต.) บันทึกเป็น 0301 
    ประเภทอ านวยการ ระดับสูง (อส.) บันทึกเป็น 0302 
    ประเภทบริหาร ระดับต้น (บต.) บันทึกเป็น 0401 
    ประเภทบริหาร ระดับสูง (บส.) บันทึกเป็น 0401 
    หรือกดปุุมแว่นขยาย   เพ่ือค้นหาและเลือกประเภทต าแหน่ง/ระดับ ที่ต้องการบันทึก 
    ตัวอย่างเช่น ช่อง Pos Type เป็น 110022 ประวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ในช่องประเภท
ต าแหน่ง/ระดับ ปีใหม่ ต้องบันทึกเป็น 0201 เป็นต้น 
 13.  ช่องปีใหม่ (แถว) เงินเดือน (คอลัมน์) บันทึกอัตราเงินดือนตามท่ีระบุไว้ในค าสั่ง 
 ขั้นตอนการท างานตามข้อ 10. – 13. ปรากฏตามรูปที่ 22 ข้อมูลอัตราเงินเดือน 

 
รูปที่ 22 ข้อมูลอัตราเงินเดือน 
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 14.  ช่องวันที่ได้รับเงินตอบแทนฯ มีผล (ถ้ามี) บันทึกวันที่ที่มีผลบังคับตามที่ระบุไว้ในค าสั่ง 
ปรากฏตามรูปที่ 23 วันที่ได้รับเงินตอบแทนฯ มีผล 
    หมายเหตุ ประเภทต าแหน่งข้าราชการ ที่มีเงินตอบแทนฯ หมายถึง ข้าราชการที่มีสิทธิ
ได้รับค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนเดือน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 

 
รูปที่ 23 วันท่ีได้รับเงินตอบแทนฯ มีผล 

 15.  ช่องชื่อเงิน ปจต./วิชาการ/วิทยฐานะ (รหัสประเภท) (ถ้ามี) ในช่องวันที่ได้รับ ให้บันทึก
วันที่มีผลบังคับตามที่ระบุไว้ในค าสั่ง และช่องเงินปีใหม่ บันทึกจ านวนเงิน  ปจต. หรือเงินเพ่ิมอ่ืนที่ได้รับ  
ตามประเภทต าแหน่งข้าราชการที่มีสิทธิได้รับเงิน ปจต.ฯ ปรากฏตามรูปที่ 24 เงินประจ าต าแหน่ง (ปจต.) 
    หมายเหตุ ประเภทต าแหน่งข้าราชการ ที่มีเงิน ปจต./วิชาการ/วิทยฐานะ หมายถึง 
ข้าราชการที่มีสิทธิได้รับเงินประจ าต าแหน่ง ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วย การให้ข้าราชการได้รับเงินประจ าต าแหน่ง 
หรือข้าราชการที่มีสิทธิได้รับเงินเพ่ิมอ่ืน ตามกฎหมายหรือระเบียบที่เก่ียวข้องว่าด้วยเงินเพิ่มอ่ืนๆ นั้น 

 
รูปที่ 24 เงินประจ าต าแหน่ง (ปจต.) 

 16.  ช่องหมายเหตุ บันทึกข้อมูลค าสั่ง เช่น ย้ายข้าราชการ ค าสั่ง สป.ยธ. ที่ XXX/25XX จาก
เดิม เลขที่ ตน. XXX ต าแหน่ง..... ระดับ..... เงินเดือน XX,XXX บาท สังกัดกอง..... ย้ายไป เลขที่ ตน. XXX 
ต าแหน่ง..... ระดับ..... เงินเดือน XX,XXX บาท สังกัดกอง..... มีผลตั้งแต่วันที่..... เป็นต้น ปรากฏตามรูปที่ 25 
หมายเหตุ 

 
รูปที่ 25 หมายเหต ุ

 17.  เมื่อด าเนินการบันทึกข้อมูลตามข้อ 1. – 16. เรียบร้อยแล้ว ให้กดปุุมตกลง เพ่ือท าการ
บันทึกข้อมูลลงระบบฐานข้อมูล ทั้งนี้ หากบันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้องตามที่ระบบต้องการ  
ระบบจะแสดงข้อความเตือนให้ทราบ และหากบันทึกข้อมูลได้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว จะมีข้อความแสดงว่า 
“บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” 
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การเลื่อนระดับข้าราชการ 

 การเลื่อนระดับข้าราชการ เป็นการบันทึกข้อมูลประเภทการเคลื่อนไหวของต าแหน่ง ได้แก่ 
การเลื่อนระดับในเลขท่ีต าแหน่งเดิม  
 ผู้ใช้งานสามารถบันทึกข้อมูลการเลื่อนระดับ โดยเข้าสูหน้าจอภาพการบรรจุ/โยกย้าย  
ตามข้ันตอนที่ได้อธิบายมาแล้ว (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติม “การเข้าสู่หน้าจอภาพการบรรจุ/โยกย้าย” หน้า 4 – 5) 
ปรากฏตามรูปที่ 26 การเข้าสู่หน้าจอภาพการบรรจุ/โยกย้าย – แก้ไข (เลื่อนระดับ) 

 
รูปที่ 26 การเข้าสู่หน้าจอภาพการบรรจุ/โยกย้าย – แก้ไข (เลื่อนระดับ) 

 ขั้นตอนการท างาน 
 1. เลือกประเภทรายการ สถานะการท างานเป็น  แก้ไข ที่ช่องสถานะการท างานจะแสดงว่า 
“แก้ไข” 
 2. ท าการค้นหาข้อมูลที่ต้องการ โดยบันทึกเลขที่ต าแหน่งที่ต้องการเลื่อนระดับ รหัสกระทรวง  
รหัสกรม แล้วกดปุุมค้นหา 
   2.1 ช่องเลขที่ต าแหน่ง หมายถึง เลขที่ต าแหน่งตามที่ระบุไว้ใน ค าสั่งกระทรวงยุติธรรม 
หรือค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง การย้ายข้าราชการ โดยให้ระบุ เลขที่ต าแหน่งเป็นตัวเลข
จ านวน 7 หลัก เช่น เลขท่ีต าแหน่ง 115 ให้ระบุ เป็น 0000115 เป็นต้น 
   2.2 ช่องกระทรวงยุติธรรม บันทึกเป็น 16 
   2.3 ช่องกรม ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม บันทึกเป็น 001 
   2.4  ช่องกรม ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม บันทึกเป็น 002 
   ขั้นตอนการท างานตามข้อ 1. – 2. ปรากฏตามรูปที่ 27 จอภาพการบรรจุ/โยกย้าย – แก้ไข 
(เลื่อนระดับ) 
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รูปที่ 27 จอภาพการบรรจุ/โยกย้าย – แก้ไข (เลื่อนระดับ) 

 3. ช่องประเภทค าสั่ง บันทึกประเภทค าสั่ง เช่น (เลข “ค.ส.”) 4.1 หรือ ยธ. หรือ สป.ยธ. 
 4. ช่องเลขที่ค าสั่ง บันทึกเลขท่ีค าสั่ง/ปี พ.ศ. ที่มีค าสั่ง เช่น XXX/25XX 
 5. ช่องวันที่ลงค าสั่ง บันทึกวันที่ลงค าสั่งตามที่ระบุไว้ในค าสั่ง (สังเกตค าว่า “สั่ง ณ วันที่...”) 
สั่ง ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2559 บันทึกเป็น 06062559 (ไม่ต้องใช้เครื่องหมาย “/” คั่น ระหว่างวัน เดือน ปี) 
 6. ช่องวันที่มีผลบังคับ บันทึกวันที่มีผลบังคับตามที่ระบุไว้ในค าสั่ง (สังเกตค าว่า “มีผลตั้งแต่
วันที่...”) เช่น มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 บันทึกเป็น 01062559 (ไม่ต้องใช้เครื่องหมาย “/”  
คั่น ระหว่างวัน เดือน ปี) 
 7. ช่องปีงบประมาณ บันทึกเป็น ปี พ.ศ. ตามปีปฏิทินงบประมาณ 
 ขั้นตอนการท างานตามข้อ 3. – 7. ปรากฏตามรูปที่ 28 ข้อมูลค าสั่งทั่วไป 

 
รูปที่ 28 ข้อมูลค าสั่งทั่วไป 

 8. ช่องประเภทสังกัด เลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ บันทึกเป็น 11 หรือกดปุุมแว่นขยาย   
เมื่อปรากฏกล่องข้อความค้นหา ในช่องชื่อประเภท พิมพ์ค าว่า “ข้าราชการพลเรือน” หรือค าค้นหาอ่ืนๆ แล้ว
กดปุุมค้นหา และกดเลือกรายการที่ต้องการ ปรากฏตามรูปที่ 29 ค้นหารหัสประเภทสังกัด 
   *** เมื่อบันทึกประเภทสังกัด เสร็จแล้ว ระบบจะท าการบันทึกประเภทบุคลากรให้โดย
อัตโนมัติ ทั้งนี้ หากระบบไม่มีการบันทึกให้ หรือต้องการแก้ไข ให้ด าเนินการเช่นเดียวกับการบันทึกประเภท
สังกัด ตามที่กล่าวมาข้างต้น 

 
รูปที่ 29 ค้นหารหัสประเภทสังกัด 

 9. ช่อง Pos Type เลือกระดับต าแหน่ง ให้ตรงกับที่เลื่อนระดับ ดังนี้ 
   ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน (ปง.) บันทึกเป็น 110027 
   ประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน (ชง.) บันทึกเป็น 110026 
   ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส (อว.) บันทึกเป็น 110025 
    ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ (ปก.) บันทึกเป็น 110022 
   ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ (ชก.) บันทึกเป็น 110021 
   ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ (ชก.) ที่มีสิทธิได้รับเงินประจ าต าแหน่ง (เงิน ปจต.)
บันทึกเป็น 110020 
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   ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ (ชพ.) บันทึกเป็น 110019 
   ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ (ชพ.) ที่มีสิทธิได้รับเงินประจ าต าแหน่ง  
(เงิน ปจต.) บันทึกเป็น 110018   
   ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (ชช.) บันทึกเป็น 110017 
   ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ (ทว.) บันทึกเป็น 110016 
   ประเภทอ านวยการ ระดับต้น (อต.) บันทึกเป็น 110013 
   ประเภทอ านวยการ ระดับสูง (อส.) บันทึกเป็น 110014 
   ประเภทบริหาร ระดับต้น (บต.) บันทึกเป็น 110010 
   ประเภทบริหาร ระดับสูง (บส.) (ปลัดกระทรวง) บันทึกเป็น 110011 
   ประเภทบริหาร ระดับสูง (บส.) บันทึกเป็น 110012 
   หรือกดปุุมแว่นขยาย  เพ่ือค้นหาประเภทต าแหน่ง/ระดับ ที่ต้องการบันทึก 
 10.  ช่องต าแหน่ง เลือกให้ตรงกับที่เลื่อนระดับ โดยกดปุุมแว่นขยาย  เมื่อปรากฏกล่อง
ข้อความค้นหา ในช่องชื่อต าแหน่ง ให้พิมพ์ชื่อต าแหน่ง หรือพิมพ์เฉพาะค า/พยางค์ส่วนใดส่วนหนึ่งของชื่อ
ต าแหน่งนั้นก็ได้ เช่น “นิติกร” หรือ “วิชาการ” หรือ “วิเคราะห์” จากนั้นกดปุุมค้นหา และกดเลือกรายการ
ที่ต้องการ (รหัสต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ จะต้นด้วยตัวเลข 11XXXX) 
 11.  ช่องสายบริหาร เลือกให้ตรงกับที่บรรจุ โดยด าเนินการเช่นเดียวกับ ข้อ 10. 
    *** ส าหรับช่องข้อมูลต่อไปนี้ ไม่ต้องบันทึกหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล ได้แก่ กระทรวง 
กรม สก./สภ. ส านัก/กอง ส่วน ฝุาย งาน หมวด โครงสร้าง ชื่อหน่วยงาน เขต จังหวัด อ าเภอ ต าบล 
หน่วยงาน ศูนย์ต้นทุน กิจกรรมหลัก เขตธุรกิจ ส่วนราชการผู้เบิก 
 ขั้นตอนการท างานตามข้อ 9. – 11. ปรากฏตามรูปที่ 30 ข้อมูลต าแหน่ง 

 
รูปที่ 30 ข้อมูลต าแหน่ง 

 12.  ช่องข้อมูลบุคคล ตรวจสอบข้อมูลต่างๆ เช่น ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล ว่าตรงกับที่ระบุ
ไว้ในค าสั่งหรือไม่ ทั้งนี้ หากมีการแก้ไข ให้ผู้ใช้งานเลือกระบบทะเบียนประวัติข้าราชการและลูกจ้างประจ า > 
ทะเบียนประวัติ (ข้าราชการ) > ข้อมูลบุคคล > ข้อมูลทั่วไปข้าราชการ ในการแก้ไข (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติม 
“การบันทึกประวัติข้าราชการ” หน้า 80 – 85) 
    *** ช่องวันที่ได้รับเงินตอบแทนฯ มีผล (ถ้ามี) บันทึกวันที่ที่มีผลบังคับตามที่ระบุไว้ 
ในค าสั่ง ปรากฏตามรูปที่ 31 วันที่ได้รับเงินตอบแทนฯ มีผล 
    หมายเหตุ ประเภทต าแหน่งข้าราชการ ที่มีเงินตอบแทนฯ หมายถึง ข้าราชการที่มีสิทธิ
ได้รับค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนเดือน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 

 
รูปที่ 31 วันท่ีได้รับเงินตอบแทนฯ มีผล 

  



คู่มือ ระบบจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงยตุธิรรม 
 

กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานระบบข้อมูลบุคคล ค่าตอบแทนและบ าเหน็จความชอบ 16 
  

 13.  ช่องปีเก่า (แถว) ตาราง (คอลัมน์) บันทึกข้อมูลเดิม ก่อนที่จะมีการแก้ไข  
 14.  ช่องปีเก่า (แถว) ประเภทต าแหน่ง/ระดับ (คอลัมน์) บันทึกประเภทต าแหน่ง/ระดับ เดิม 
ก่อนที่จะมีการแก้ไข  
 15. ช่องปีเก่า (แถว) เงินเดือน (คอลัมน์) บันทึกจ านวนเงินเดือนเดิม ก่อนที่จะมีการแก้ไข 
ตามท่ีระบุไว้ในค าสั่ง 
 ขั้นตอนการท างานตามข้อ 13. – 15. ให้ผู้ใช้งานน าข้อมูลจากช่องปีใหม่ (แถว) ตาราง 
(คอลัมน์) ก่อนที่จะบันทึกข้อมูลใหม่ตามที่ระบุไว้ในค าสั่ง ย้ายไปบันทึกไว้ในช่องปีเก่า ปรากฏตามรูปที่ 32 
ข้อมูลอัตราเงินเดือน – ช่องปีเก่า 

 
รูปที่ 32 ข้อมูลอัตราเงินเดือน – ช่องปีเก่า 

 16.  ช่องปีใหม่ (แถว) ตาราง (คอลัมน์) บันทึกข้อมูลดังนี้ 
    ช่วงระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 บันทึกเป็น 02 
    ช่วงระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 บันทึกเป็น 03 
    ช่วงระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559 บันทึกเป็น 04 
    ช่วงระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 บันทึกเป็น 05 
    ช่วงระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 บันทึกเป็น 06 
    ช่วงระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 บันทึกเป็น 07 
    ช่วงระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นมา บันทึกเป็น 08 
 17.  ช่องปีใหม่ (แถว) ประเภทต าแหน่ง/ระดับ (คอลัมน์) บันทึกประเภทต าแหน่งที่ต้องการ 
โดยต้องบันทึกให้ตรงกับระดับต าแหน่ง ในช่อง Pos Type ดังนี้ 
    ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน (ปง.) บันทึกเป็น 0101 
    ประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน (ชง.) บันทึกเป็น 0102 
    ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส (อว.) บันทึกเป็น 0103  
    ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ (ปก.) บันทึกเป็น 0201 
    ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ (ชก.) บันทึกเป็น 0202 
    ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ (ชพ.) บันทึกเป็น 0203 
    ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (ชช.) บันทึกเป็น 0204 
    ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ (ทว.) บันทึกเป็น 0205 
    ประเภทอ านวยการ ระดับต้น (อต.) บันทึกเป็น 0301 
    ประเภทอ านวยการ ระดับสูง (อส.) บันทึกเป็น 0302 
    ประเภทบริหาร ระดับต้น (บต.) บันทึกเป็น 0401 
    ประเภทบริหาร ระดับสูง (บส.) บันทึกเป็น 0401 
    หรือกดปุุมแว่นขยาย   เพ่ือค้นหาและเลือกประเภทต าแหน่ง/ระดับ ที่ต้องการบันทึก 
    ตัวอย่างเช่น ช่อง Pos Type เป็น 110022 ประวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ในช่องประเภท
ต าแหน่ง/ระดับ ปีใหม่ ต้องบันทึกเป็น 0201 เป็นต้น 
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 18. ช่อง (แถว) ปีใหม่ เงินเดือน (คอลัมน์) บันทึกจ านวนเงินเดือนตามที่ระบุไว้ในค าสั่ง 
    *** กรณีข้าราชการ ได้รับการเลื่อนเงินดือน ณ วันที่ 1 เมษายน หรือ 1 ตุลาคม ไปแล้ว 
ต่อมามีค าสั่งเลื่อนระดับข้าราชการรายดังกล่าว โดยให้มีผลย้อนหลังไปก่อนวันที่มีค าสั่งเลื่อนเงินเดือน  
ณ 1 เมษายน หรือ 1 ตุลาคม แล้วแต่กรณี ดังนี้ จะต้องมีการแก้ไขค าสั่งเลื่อนเงินดือนให้แก่ข้าราชการ  
รายดังกล่าว เนื่องจากฐานในการค านวณมีการเปลี่ยนแปลง เช่น ค าสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ รอบวันที่ 1 
ตุลาคม 2559 สั่ง ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2559 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ต่อมา มีค าสั่งเลื่อนระดับ
ข้าราชการ จากเดิม ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ เป็น ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ สั่ง ณ วันที่ 
20 ตุลาคม 2559 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 กรณีเช่นนี้ จะต้องมีการแก้ไขค าสั่งเลื่อนเงินเดือน  
รอบวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ให้แก่ข้าราชการที่ได้เลื่อนระดับรายดังกล่าว 
    *** กรณีข้าราชการ ได้รับการเลื่อนระดับ หลังวันที่ 1 เมษายน หรือ 1 ตุลาคม ไปแล้ว  
แต่ยังไม่ได้รับการเลื่อนเงินเดือนในต าแหน่งเดิม ต่อมามีค าสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการในต าแหน่งเดิม  
ณ วันที่ 1 เมษายน หรือ 1 ตุลาคม แล้วแต่กรณี ดังนี้ จะต้องมีการแก้ไขค าสั่งเลื่อนระดับ ให้แก่ข้าราชการ
รายดังกล่าว เนื่องจากอัตราเงินเดือนของข้าราชการมีการเปลี่ยนแปลง เช่น ค าสั่งเลื่อนระดับข้าราชการ  
จากเดิม ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ เป็น ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ สั่ง ณ วันที่ 20 ตุลาคม 
2559 ต่อมามีค าสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ รอบวันที่ 1 ตุลาคม 2559 สั่ง ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559  
มีผลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 กรณีเช่นนี้ จะต้องมีการแก้ไขค าสั่งเลื่อนระดับให้แก่ข้าราชการรายดังกล่าว   

 ขั้นตอนการท างานตามข้อ 16. – 18. ปรากฏตามรูปที่ 33 ข้อมูลอัตราเงินเดือน 

 
รูปที่ 33 ข้อมูลอัตราเงินเดือน 

 19.  ช่องชื่อเงิน ปจต./วิชาการ/วิทยฐานะ (รหัสประเภท) (ถ้ามี) ในช่องวันที่ได้รับ ให้บันทึก
วันที่มีผลบังคับตามที่ระบุไว้ในค าสั่ง และช่องเงินปีใหม่ บันทึกจ านวนเงิน ปจต. หรือเงินเพ่ิมอ่ืนที่ได้รับ  
ตามประเภทต าแหน่งข้าราชการที่มีสิทธิได้รับเงิน ปจต.ฯ นั้นๆ ปรากฏตามรูปที่ 34 เงินประจ าต าแหน่ง (ปจต.) 
    หมายเหตุ ประเภทต าแหน่งข้าราชการ ที่มีเงิน ปจต./วิชาการ/วิทยฐานะ หมายถึง 
ข้าราชการที่มีสิทธิได้รับเงินประจ าต าแหน่ง ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วย การให้ข้าราชการได้รับเงินประจ าต าแหน่ง 
หรือข้าราชการที่มีสิทธิได้รับเงินเพ่ิมอ่ืน ตามกฎหมายหรือระเบียบที่เก่ียวข้องว่าด้วยเงินเพิ่มอ่ืนๆ นั้น 

 
รูปที่ 34 เงินประจ าต าแหน่ง (ปจต.) 

 20.  ช่องหมายเหตุ บันทึกข้อมูลค าสั่ง เช่น เลื่อนข้าราชการ ค าสั่ง สป.ยธ. ที่ XXX/25XX จาก
เดิม เลขที่ ตน. XXX ต าแหน่ง..... ระดับ..... เงินเดือน XX,XXX บาท สังกัดกอง..... เลื่อนระดับเป็น เลขที่ 
ตน. XXX ต าแหน่ง..... ระดับ..... เงินเดือน XX,XXX บาท สังกัดกอง..... มีผลตั้งแต่วันที่..... เป็นต้น ปรากฏ
ตามรูปที่ 35 หมายเหตุ 

 
รูปที่ 35 หมายเหต ุ
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 21.  เมื่อด าเนินการบันทึกข้อมูลตามข้อ 1. – 21. เรียบร้อยแล้ว ให้กดปุุมตกลง เพ่ือท าการ
บันทึกข้อมูลลงระบบฐานข้อมูล ทั้งนี้ หากบันทึกข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามที่ระบบต้องการ  
ระบบจะแสดงข้อความเตือนให้ทราบ และหากบันทึกข้อมูลได้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว จะมีข้อความแสดงว่า 
“บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว”  
 
การรับโอนข้าราชการ (แบบ 1 มาแล้ว) 

 การรับโอนข้าราชการ (แบบ 1 มาแล้ว) เป็นการบันทึกข้อมูลประเภทการเคลื่อนไหวของ
ต าแหน่งและอัตราเงินเดือน ได้แก่ การรับโอนข้าราชการ การแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่ง การให้
ข้าราชการได้รับเงินเดือน หรือการรับย้ายข้ามหน่วยงานรับผิดชอบ จากหน่วยงานอื่น มาที่ส านักงานรัฐมนตรี 
กระทรวงยุติธรรม หรือส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
 ผู้ใช้งานสามารถบันทึกข้อมูลการรับโอนข้าราชการ (แบบ 1 มาแล้ว) โดยเข้าสู่หน้าจอภาพ 
การบรรจุ/โยกย้าย ตามขั้นตอนที่ได้อธิบายมาแล้ว (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติม “การเข้าสู่หน้าจอภาพการบรรจุ/
โยกย้าย” หน้า 4 – 5) ปรากฏตามรูปที่ 36 การเข้าสู่หน้าจอภาพการบรรจุ/โยกย้าย – การรับโอนข้าราชการ 

 
รูปที่ 36 การเข้าสู่หน้าจอภาพการบรรจ/ุโยกยา้ย – การรับโอนข้าราชการ 

 ขั้นตอนการท างาน 
 1. เลือกประเภทรายการ สถานะการท างานเป็น   รับโอน/การรับย้ายข้ามหน่วยงาน
รับผิดชอบ ที่ช่องสถานะการท างานจะแสดงว่า “รับโอน/การรับย้ายข้ามหน่วยงานรับผิดชอบ” 
 2. ท าการค้นหาข้อมูลที่ต้องการ โดยบันทึกเลขที่ต าแหน่งที่ต้องการรับโอน รหัสกระทรวง  
รหัสกรม แล้วกดปุุมค้นหา 
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   2.1 ช่องเลขที่ต าแหน่ง หมายถึง เลขที่ต าแหน่งตามที่ระบุไว้ใน ค าสั่งกระทรวงยุติธรรม 
หรือค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง การย้ายข้าราชการ โดยให้ระบุ เลขที่ต าแหน่งเป็นตัวเลข
จ านวน 7 หลัก เช่น เลขท่ีต าแหน่ง 115 ให้ระบุ เป็น 0000115 เป็นต้น 
   2.2 ช่องกระทรวงยุติธรรม บันทึกเป็น 16 
   2.3 ช่องกรม ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม บันทึกเป็น 001 
   2.4  ช่องกรม ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม บันทึกเป็น 002 
 ขั้นตอนการท างานตามข้อ 1. – 2. ปรากฏตามรูปที่ 37 จอภาพการบรรจุ/โยกย้าย – การรับ
โอนข้าราชการ 

 
รูปที่ 37 จอภาพการบรรจุ/โยกย้าย – การรับโอนข้าราชการ  

 3. ช่องเลขประจ าตัวประชาชน ให้บันทึกเลขประชาชนของข้าราชการผู้ที่จะย้ายเลขที่ต าแหน่ง 
(เมื่อบันทึกเลขประจ าตัวประชาชนแล้ว ข้อมูลต่างๆ ของข้าราชการผู้ที่จะย้ายไปยังเลขที่ต าแหน่งที่ต้องการ
จะแสดงเองโดยอัตโนมัติ เช่น ค าน าหน้าชื่อ วันเดือนปีเกิด วันบรรจุ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา เป็นต้น) 
ปรากฏตามรูปที่ 38 ข้อมูลบุคคล 
   หมายเหตุ ในกรณีที่ไม่สามารถบันทึกข้อมูลเลขประจ าตัวประชาชนของข้าราชการที่จะ 
รับโอน (แบบ 1 มาแล้ว) อาจมีสาเหตุมาจาก ส่วนราชการเดิมยังไม่ได้บันทึกข้อมูลในช่องสถานภาพของ
ข้าราชการรายดังกล่าว ให้มีสถานภาพให้โอน คือ 012 กรณีเช่นนี้ ผู้ใช้งานต้องประสานไปยังส่วนราชการเดิม
ของผู้ที่จะรับโอน เพ่ือให้ส่วนราชการดังกล่าวบันทึกและปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง จึงจะสามารถท าการบันทึก
ข้อมูลข้าราชการผู้ที่จะรับโอน ที่ส่วนราชการใหม่ได้ ต่อไป 

 
รูปที่ 38 ข้อมูลบุคคล 

 4. ช่องประเภทค าสั่ง บันทึกประเภทค าสั่ง เช่น (เลข “ค.ส.”) 3.1 หรือ ยธ. หรือ สป.ยธ. 
 5. ช่องเลขที่ค าสั่ง บันทึกเลขท่ีค าสั่ง/ปี พ.ศ. ที่มีค าสั่ง เช่น XXX/25XX 
 6. ช่องวันที่ลงค าสั่ง บันทึกวันที่ลงค าสั่งตามที่ระบุไว้ในค าสั่ง (สังเกตค าว่า “สั่ง ณ วันที่...”) 
สั่ง ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2559 บันทึกเป็น 06062559 (ไม่ต้องใช้เครื่องหมาย “/” คั่น ระหว่างวัน เดือน ปี) 
 7. ช่องวันที่มีผลบังคับ บันทึกวันที่มีผลบังคับตามที่ระบุไว้ในค าสั่ง (สังเกตค าว่า “มีผลตั้งแต่
วันที่...”) เช่น มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 บันทึกเป็น 01062559 (ไม่ต้องใช้เครื่องหมาย “/”  
คั่น ระหว่างวัน เดือน ปี) 
 8. ช่องปีงบประมาณ บันทึกเป็น ปี พ.ศ. ตามปีปฏิทินงบประมาณ 
 ขั้นตอนการท างานตามข้อ 4. – 8. ปรากฏตามรูปที่ 39 ข้อมูลค าสั่งทั่วไป 
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รูปที่ 39 ข้อมูลค าสั่งทั่วไป 

 9. ช่องประเภทสังกัด เลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ บันทึกเป็น 11 หรือกดปุุมแว่นขยาย   
เมื่อปรากฏกล่องข้อความค้นหา ในช่องชื่อประเภท พิมพ์ค าว่า “ข้าราชการพลเรือน” หรือค าค้นหาอ่ืนๆ แล้ว
กดปุุมค้นหา และกดเลือกรายการที่ต้องการ ปรากฏตามรูปที่ 40 ค้นหารหัสประเภทสังกัด 
   *** เมื่อบันทึกประเภทสังกัด เสร็จแล้ว ระบบจะท าการบันทึกประเภทบุคลากรให้โดย
อัตโนมัติ ทั้งนี้ หากระบบไม่มีการบันทึกให้ หรือต้องการแก้ไข ให้ด าเนินการเช่นเดียวกับการบันทึกประเภท
สังกัด ตามที่กล่าวมาข้างต้น 

 
รูปที่ 40 ค้นหารหัสประเภทสังกัด 

 10.  ช่อง Pos Type เลือกระดับต าแหน่ง ให้ตรงกับที่เลื่อนระดับ ดังนี้ 
    ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน (ปง.) บันทึกเป็น 110027 
    ประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน (ชง.) บันทึกเป็น 110026 
    ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส (อว.) บันทึกเป็น 110025 
     ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ (ปก.) บันทึกเป็น 110022 
    ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ (ชก.) บันทึกเป็น 110021 
    ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ (ชก.) ที่มีสิทธิได้รับเงินประจ าต าแหน่ง (เงิน ปจต.)
บันทึกเป็น 110020 
    ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ (ชพ.) บันทึกเป็น 110019 
    ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ (ชพ.) ที่มีสิทธิได้รับเงินประจ าต าแหน่ง  
(เงิน ปจต.) บันทึกเป็น 110018   
    ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (ชช.) บันทึกเป็น 110017 
    ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ (ทว.) บันทึกเป็น 110016 
    ประเภทอ านวยการ ระดับต้น (อต.) บันทึกเป็น 110013 
    ประเภทอ านวยการ ระดับสูง (อส.) บันทึกเป็น 110014 
    ประเภทบริหาร ระดับต้น (บต.) บันทึกเป็น 110010 
    ประเภทบริหาร ระดับสูง (บส.) (ปลัดกระทรวง) บันทึกเป็น 110011 
    ประเภทบริหาร ระดับสูง (บส.) บันทึกเป็น 110012 
    หรือกดปุุมแว่นขยาย  เพ่ือค้นหาประเภทต าแหน่ง/ระดับ ที่ต้องการบันทึก 
 11.  ช่องต าแหน่ง เลือกให้ตรงกับที่เลื่อนระดับ โดยกดปุุมแว่นขยาย  เมื่อปรากฏกล่อง
ข้อความค้นหา ในช่องชื่อต าแหน่ง ให้พิมพ์ชื่อต าแหน่ง หรือพิมพ์เฉพาะค า/พยางค์ส่วนใดส่วนหนึ่งของชื่อ
ต าแหน่งนั้นก็ได้ เช่น “นิติกร” หรือ “วิชาการ” หรือ “วิเคราะห์” จากนั้นกดปุุมค้นหา และกดเลือกรายการ
ที่ต้องการ (รหัสต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ จะต้นด้วยตัวเลข 11XXXX) 
 12.  ช่องสายบริหาร เลือกให้ตรงกับที่บรรจุ โดยด าเนินการเช่นเดียวกับ ข้อ 10. 
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    *** ส าหรับช่องข้อมูลต่อไปนี้ ไม่ต้องบันทึกหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล ได้แก่ กระทรวง 
กรม สก./สภ. ส านัก/กอง ส่วน ฝุาย งาน หมวด โครงสร้าง ชื่อหน่วยงาน เขต จังหวัด อ าเภอ ต าบล 
หน่วยงาน ศูนย์ต้นทุน กิจกรรมหลัก เขตธุรกิจ ส่วนราชการผู้เบิก 
 ขั้นตอนการท างานตามข้อ 9. – 11. ปรากฏตามรูปที่ 41 ข้อมูลต าแหน่ง 

 
รูปที่ 41 ข้อมูลต าแหน่ง 

 13.  ช่องข้อมูลบุคคล ตรวจสอบข้อมูลต่างๆ เช่น ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล ว่าตรงกับที่ระบุ
ไว้ในค าสั่งหรือไม่ ทั้งนี้ หากมีการแก้ไข ให้ผู้ใช้งานเลือกระบบทะเบียนประวัติข้าราชการและลูกจ้างประจ า > 
ทะเบียนประวัติ (ข้าราชการ) > ข้อมูลบุคคล > ข้อมูลทั่วไปข้าราชการ ในการแก้ไข (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติม 
“การบันทึกประวัติข้าราชการ” หน้า 80 – 85) 
    *** ช่องวันที่ได้รับเงินตอบแทนฯ มีผล (ถ้ามี) บันทึกวันที่ที่มีผลบังคับตามที่ระบุไว้ 
ในค าสั่ง ปรากฏตามรูปที่ 42 วันที่ได้รับเงินตอบแทนฯ มีผล 
    หมายเหตุ ประเภทต าแหน่งข้าราชการ ที่มีเงินตอบแทนฯ หมายถึง ข้าราชการที่มีสิทธิ
ได้รับค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนเดือน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 

 
รูปที่ 42 วันท่ีได้รับเงินตอบแทนฯ มีผล 

 14.  ช่องปีใหม่ (แถว) ตาราง (คอลัมน์) บันทึกข้อมูลดังนี้ 
    ช่วงระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 บันทึกเป็น 02 
    ช่วงระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 บันทึกเป็น 03 
    ช่วงระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559 บันทึกเป็น 04 
    ช่วงระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 บันทึกเป็น 05 
    ช่วงระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 บันทึกเป็น 06 
    ช่วงระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 บันทึกเป็น 07 
    ช่วงระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นมา บันทึกเป็น 08 
 15.  ช่องปีใหม่ (แถว) ประเภทต าแหน่ง/ระดับ (คอลัมน์) บันทึกประเภทต าแหน่งที่ต้องการ 
โดยต้องบันทึกให้ตรงกับระดับต าแหน่ง ในช่อง Pos Type ดังนี้ 
    ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน (ปง.) บันทึกเป็น 0101 
    ประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน (ชง.) บันทึกเป็น 0102 
    ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส (อว.) บันทึกเป็น 0103  
    ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ (ปก.) บันทึกเป็น 0201 
    ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ (ชก.) บันทึกเป็น 0202 
    ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ (ชพ.) บันทึกเป็น 0203 
    ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (ชช.) บันทึกเป็น 0204 
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    ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ (ทว.) บันทึกเป็น 0205 
    ประเภทอ านวยการ ระดับต้น (อต.) บันทึกเป็น 0301 
    ประเภทอ านวยการ ระดับสูง (อส.) บันทึกเป็น 0302 
    ประเภทบริหาร ระดับต้น (บต.) บันทึกเป็น 0401 
    ประเภทบริหาร ระดับสูง (บส.) บันทึกเป็น 0401 
    หรือกดปุุมแว่นขยาย  เพ่ือค้นหาและเลือกประเภทต าแหน่ง/ระดับ ที่ต้องการบันทึก 
    ตัวอย่างเช่น ช่อง Pos Type เป็น 110022 ประวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ในช่องประเภท
ต าแหน่ง/ระดับ ปีใหม่ ต้องบันทึกเป็น 0201 เป็นต้น 
 16. ช่อง (แถว) ปีใหม่ เงินเดือน (คอลัมน์) บันทึกจ านวนเงินเดือนตามที่ระบุไว้ในค าสั่ง 
 ขั้นตอนการท างานตามข้อ 10. – 16. ปรากฏตามรูปที่ 43 ข้อมูลอัตราเงินเดือน 

 
รูปที่ 43 ข้อมูลอัตราเงินเดือน 

 17.  ช่องชื่อเงิน ปจต./วิชาการ/วิทยฐานะ (รหัสประเภท) (ถ้ามี) ในช่องวันที่ได้รับ ให้บันทึก
วันที่ที่มีผลบังคับตามที่ระบุไว้ในค าสั่ง และช่องเงินปีใหม่ บันทึกจ านวนเงิน ปจต. หรือเงินเพ่ิมอ่ืนที่ได้รับ 
ตามประเภทต าแหน่งข้าราชการที่มีสิทธิได้รับเงิน ปจต.ฯ นั้นๆ ปรากฏตามรูปที่ 44 เงินประจ าต าแหน่ง (ปจต.) 
    หมายเหตุ ประเภทต าแหน่งข้าราชการ ที่มีเงิน ปจต. / วิชาการ / วิทยฐานะ หมายถึง 
ข้าราชการที่มีสิทธิได้รับเงินประจ าต าแหน่ง ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วย การให้ข้าราชการได้รับเงินประจ าต าแหน่ง 
หรือข้าราชการที่มีสิทธิได้รับเงินเพ่ิมอ่ืน ตามกฎหมายหรือระเบียบที่เก่ียวข้องว่าด้วยเงินเพิ่มอ่ืนๆ นั้น 

 
รูปที่ 44 เงินประจ าต าแหน่ง (ปจต.) 

 18.  ช่องหมายเหตุ บันทึกข้อมูลค าสั่ง เช่น รับโอนข้าราชการ ค าสั่ง สป.ยธ. ที่ XXX/25XX 
จากเดิม เลขที่ ตน. XXX ต าแหน่ง..... ระดับ..... เงินเดือน XX,XXX บาท สังกัดกรม..... กระทรวง.....รับโอนมา 
เลขที่ ตน. XXX ต าแหน่ง..... ระดับ..... เงินเดือน XX,XXX บาท สังกัดกอง..... มีผลตั้งแต่วันที่..... เป็นต้น 
ปรากฏตามรูปที่ 45 หมายเหตุ 

 
รูปที่ 45 หมายเหต ุ

 19.  เมื่อด าเนินการบันทึกข้อมูลตามข้อ 1. – 18. เรียบร้อยแล้ว ให้กดปุุมตกลง เพ่ือท าการ
บันทึกข้อมูลลงระบบฐานข้อมูล ทั้งนี้ หากบันทึกข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามที่ระบบต้องการ  
ระบบจะแสดงข้อความเตือนให้ทราบ และหากบันทึกข้อมูลได้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว จะมีข้อความแสดงว่า 
“บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว”  
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การให้โอนข้าราชการ (ตัดแบบ 1) 

 การให้โอนข้าราชการ (ตัดแบบ 1) เป็นการบันทึกข้อมูลประเภทการเคลื่อนไหวของต าแหน่ง
และอัตราเงินเดือน ได้แก่ การให้โอนข้าราชการ การแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่ง การให้ข้าราชการ
ได้รับเงินเดือน การตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน และการย้ายข้ามหน่วยงานรับผิดชอบ จากส านักงาน
รัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม หรือส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ไปยังส่วนราชการอ่ืน 
 ผู้ใช้งานสามารถบันทึกข้อมูลการรับโอนข้าราชการ (แบบ 1 มาแล้ว) โดยเข้าสู่หน้าจอภาพ 
การบรรจุ/โยกย้าย ตามขั้นตอนที่ได้อธิบายมาแล้ว (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติม “การเข้าสู่หน้าจอภาพการบรรจุ/
โยกย้าย” หน้า 4 – 5) ปรากฏตามรูปที่ 46 การเข้าสู่หน้าจอภาพการบรรจุ/โยกย้าย – การให้โอนข้าราชการ 

 
รูปที่ 46 การเข้าสู่หน้าจอภาพการบรรจ/ุโยกยา้ย – การให้โอนข้าราชการ 

 ขั้นตอนการท างาน 
 1. เลือกประเภทรายการ สถานะการท างานเป็น   ให้โอน/การให้ย้ายข้ามหน่วยงาน
รับผิดชอบ ที่ช่องสถานะการท างานจะแสดงว่า “ให้โอน/การให้ย้ายข้ามหน่วยงานรับผิดชอบ” 
 2. ท าการค้นหาข้อมูลที่ต้องการ โดยบันทึกเลขที่ต าแหน่งที่ต้องการรับโอน รหัสกระทรวง  
รหัสกรม แล้วกดปุุมค้นหา 
   2.1 ช่องเลขที่ต าแหน่ง หมายถึง เลขที่ต าแหน่งตามที่ระบุไว้ใน ค าสั่งกระทรวงยุติธรรม 
หรือค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง การย้ายข้าราชการ โดยให้ระบุ เลขที่ต าแหน่งเป็นตัวเลข
จ านวน 7 หลัก เช่น เลขท่ีต าแหน่ง 115 ให้ระบุ เป็น 0000115 เป็นต้น 
   2.2 ช่องกระทรวงยุติธรรม บันทึกเป็น 16 
   2.3 ช่องกรม ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม บันทึกเป็น 001 
   2.4  ช่องกรม ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม บันทึกเป็น 002 
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 ขั้นตอนการท างานตามข้อ 1. – 2. ปรากฏตามรูปที่ 47 จอภาพการบรรจุ/โยกย้าย – การให้
โอนข้าราชการ 

 
รูปที่ 47 จอภาพการบรรจุ/โยกย้าย – การให้โอนข้าราชการ 

 3. ช่องประเภทค าสั่ง บันทึกประเภทค าสั่ง เช่น (เลข “ค.ส.”) 3.5 หรือ ยธ. หรือ สป.ยธ. 
 4. ช่องเลขที่ค าสั่ง บันทึกเลขท่ีค าสั่ง/ปี พ.ศ. ที่มีค าสั่ง เช่น XXX/25XX 
 5. ช่องวันที่ลงค าสั่ง บันทึกวันที่ลงค าสั่งตามที่ระบุไว้ในค าสั่ง (สังเกตค าว่า “สั่ง ณ วันที่...”) 
สั่ง ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2559 บันทึกเป็น 06062559 (ไม่ต้องใช้เครื่องหมาย “/” คั่น ระหว่างวัน เดือน ปี) 
 6. ช่องวันที่มีผลบังคับ บันทึกวันที่มีผลบังคับตามที่ระบุไว้ในค าสั่ง (สังเกตค าว่า “มีผลตั้งแต่
วันที่...”) เช่น มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 บันทึกเป็น 01062559 (ไม่ต้องใช้เครื่องหมาย “/”  
คั่น ระหว่างวัน เดือน ปี) 
 7. ช่องปีงบประมาณ บันทึกเป็น ปี พ.ศ. ตามปีปฏิทินงบประมาณ 
   ขั้นตอนการท างานตามข้อ 3. – 7. ปรากฏตามรูปที่ 48 ข้อมลูค าสั่งทั่วไป 

 
รูปที่ 48 ข้อมูลค าสั่งทั่วไป 

 ***  ช่องข้อมูลต่อไปนี้ ไม่ต้องบันทึกหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล ได้แก่ ประเภทสังกัด 
ประเภทบุคลากร Pos Type ต าแหน่ง สายบริหาร กระทรวง กรม สก./สภ. ส านัก/กอง ส่วน ฝุาย งาน 
หมวด โครงสร้าง ชื่อหน่วยงาน เขต จังหวัด อ าเภอ ต าบล หน่วยงาน ศูนย์ต้นทุน กิจกรรมหลัก เขตธุรกิจ 
ส่วนราชการผู้เบิก 
 8. ช่องข้อมูลบุคคล ตรวจสอบข้อมูลต่างๆ เช่น ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล ว่าตรงกับที่ระบุไว้
ในค าสั่งหรือไม่ ทั้งนี้ หากมีการแก้ไข ให้ผู้ใช้งานเลือกระบบทะเบียนประวัติข้าราชการและลูกจ้างประจ า > 
ทะเบียนประวัติ (ข้าราชการ) > ข้อมูลบุคคล > ข้อมูลทั่วไปข้าราชการ ในการแก้ไข (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติม 
“การบันทึกประวัติข้าราชการ” หน้า 80 – 85) 
 9. ช่องสถานภาพ บันทึกเป็น 014 (โอนย้ายต่างหน่วยงาน) เท่านั้น ปรากฏตามรูปที่ 49 
สถานภาพ – โอนย้ายต่างหน่วยงาน 

 
รูปที่ 49 สถานภาพ – โอนย้ายต่างหน่วยงาน 
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 10.  ช่องปีใหม่ (แถว) ตาราง (คอลัมน์) บันทึกข้อมูลดังนี้ 
    ช่วงระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 บันทึกเป็น 02 
    ช่วงระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 บันทึกเป็น 03 
    ช่วงระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559 บันทึกเป็น 04 
    ช่วงระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 บันทึกเป็น 05 
    ช่วงระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 บันทึกเป็น 06 
    ช่วงระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 บันทึกเป็น 07 
    ช่วงระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นมา บันทึกเป็น 08 
 11.  ช่องปีใหม่ (แถว) ประเภทต าแหน่ง/ระดับ (คอลัมน์) บันทึกประเภทต าแหน่งที่ต้องการ 
โดยต้องบันทึกให้ตรงกับระดับต าแหน่ง ในช่อง Pos Type ดังนี้ 
    ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน (ปง.) บันทึกเป็น 0101 
    ประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน (ชง.) บันทึกเป็น 0102 
    ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส (อว.) บันทึกเป็น 0103  
    ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ (ปก.) บันทึกเป็น 0201 
    ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ (ชก.) บันทึกเป็น 0202 
    ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ (ชพ.) บันทึกเป็น 0203 
    ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (ชช.) บันทึกเป็น 0204 
    ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ (ทว.) บันทึกเป็น 0205 
    ประเภทอ านวยการ ระดับต้น (อต.) บันทึกเป็น 0301 
    ประเภทอ านวยการ ระดับสูง (อส.) บันทึกเป็น 0302 
    ประเภทบริหาร ระดับต้น (บต.) บันทึกเป็น 0401 
    ประเภทบริหาร ระดับสูง (บส.) บันทึกเป็น 0401 
    หรือกดปุุมแว่นขยาย   เพ่ือค้นหาและเลือกประเภทต าแหน่ง/ระดับ ที่ต้องการบันทึก 
    ตัวอย่างเช่น ช่อง Pos Type เป็น 110022 ประวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ในช่องประเภท
ต าแหน่ง/ระดับ ปีใหม่ ต้องบันทึกเป็น 0201 เป็นต้น 
 12.  ช่องปีใหม่ (แถว) เงินเดือน (คอลัมน์) บันทึกอัตราเงินดือนตามท่ีระบุไว้ในค าสั่ง 
 ขั้นตอนการท างานตามข้อ 9. – 12. ปรากฏตามรูปที่ 50 ข้อมูลอัตราเงินเดือน 

 
รูปที่ 50 ข้อมูลอัตราเงินเดือน 

 13.  ช่องหมายเหตุ บันทึกข้อมูลค าสั่ง เช่น ให้โอนข้าราชการ ค าสั่ง สป.ยธ. ที่ XXX/25XX 
เลขที่ ตน. XXX ต าแหน่ง..... ระดับ..... เงินเดือน XX,XXX บาท สังกัดกอง..... ไปสังกัดกรม..... กระทรวง..... 
มีผลตั้งแต่วันที่..... เป็นต้น ปรากฏตามรูปที่ 51 หมายเหตุ 

 
รูปที่ 51 หมายเหต ุ
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 14.  เมื่อด าเนินการบันทึกข้อมูลตามข้อ 1. – 13. เรียบร้อยแล้ว ให้กดปุุมตกลง เพ่ือท าการ
บันทึกข้อมูลลงระบบฐานข้อมูล ทั้งนี้ หากบันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้องตามที่ระบบต้องการ  
ระบบจะแสดงข้อความเตือนให้ทราบ และหากบันทึกข้อมูลได้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว จะมีข้อความแสดงว่า 
“บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว”  
 
การพ้นราชการ 

 การพ้นราชการ เป็นการบันทึกข้อมูลประเภทการเคลื่อนไหวของต าแหน่งและอัตราเงินเดือน
ได้แก่ การเกษียณอายุราชการ การให้ข้าราชการลาออกจากราชการในกรณีต่างๆ กรณีไล่ออก ปลดออก 
 ผู้ใช้งานสามารถบันทึกข้อมูลการพ้นราชการ โดยเข้าสู่หน้าจอภาพการบรรจุ/โยกย้าย  
ตามข้ันตอนที่ได้อธิบายมาแล้ว (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติม “การเข้าสู่หน้าจอภาพการบรรจุ/โยกย้าย” หน้า 4 – 5) 
ปรากฏตามรูปที่ 52 การเข้าสู่หน้าจอภาพการบรรจุ/โยกย้าย – พ้นราชการ 

 
รูปที่ 52 การเข้าสู่หน้าจอภาพการบรรจ/ุโยกยา้ย – พ้นราชการ 

 ขั้นตอนการท างาน 
 1. เลือกประเภทรายการ สถานะการท างานเป็น   พ้นราชการ ที่ช่องสถานะการท างาน 
จะแสดงว่า “พ้นราชการ” 
 2. ท าการค้นหาข้อมูลที่ต้องการ โดยบันทึกเลขที่ต าแหน่งที่พ้นราชการ รหัสกระทรวง  
รหัสกรม แล้วกดปุุมค้นหา 
   2.1 ช่องเลขที่ต าแหน่ง หมายถึง เลขที่ต าแหน่งตามที่ระบุไว้ใน ประกาศ/ค าสั่งกระทรวง
ยุติธรรม หรือประกาศ/ค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เช่น ประกาศ ยธ. เรื่อง เกษีนณอายุราชการ 
โดยให้ระบุ เลขท่ีต าแหน่งเป็นตัวเลขจ านวน 7 หลัก เช่น เลขท่ีต าแหน่ง 115 ให้ระบุ เป็น 0000115 เป็นต้น 
   2.2 ช่องกระทรวงยุติธรรม บันทึกเป็น 16 
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   2.3 ช่องกรม ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม บันทึกเป็น 001 
   2.4  ช่องกรม ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม บันทึกเป็น 002 
 ขั้นตอนการท างานตามข้อ 1. – 2. ปรากฏตามรูปที่ 53 จอภาพการบรรจุ/โยกย้าย – พ้นราชการ 

 
รูปที่ 53 จอภาพการบรรจุ/โยกย้าย – พ้นราชการ 

 3. ช่องประเภทค าสั่ง บันทึกประเภทค าสั่ง เช่น (เลข “ค.ส.”) 11.1 หรือ ยธ. หรือ สป.ยธ. 
 4. ช่องเลขที่ค าสั่ง บันทึกเลขท่ีค าสั่ง/ปี พ.ศ. ที่มีค าสั่ง เช่น XXX/25XX 
 5. ช่องวันที่ลงค าสั่ง บันทึกวันที่ลงค าสั่งตามที่ระบุไว้ในค าสั่ง (สังเกตค าว่า “สั่ง ณ วันที่...”) 
สั่ง ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2559 บันทึกเป็น 06062559 (ไม่ต้องใช้เครื่องหมาย “/” คั่น ระหว่างวัน เดือน ปี) 
 6. ช่องวันที่มีผลบังคับ บันทึกวันที่มีผลบังคับตามที่ระบุไว้ในค าสั่ง (สังเกตค าว่า “มีผลตั้งแต่
วันที่...”) เช่น มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 บันทึกเป็น 01062559 (ไม่ต้องใช้เครื่องหมาย “/”  
คั่น ระหว่างวัน เดือน ปี) 
 7. ช่องปีงบประมาณ บันทึกเป็น ปี พ.ศ. ตามปีปฏิทินงบประมาณ 
   ขั้นตอนการท างานตามข้อ 3. – 7. ปรากฏตามรูปที่ 54 ข้อมูลค าสั่งทั่วไป 

 
รูปที่ 54 ข้อมูลค าสั่งทั่วไป 

 ***  ช่องข้อมูลต่อไปนี้ ไม่ต้องบันทึกหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล ได้แก่ ประเภทสังกัด 
ประเภทบุคลากร Pos Type ต าแหน่ง สายบริหาร กระทรวง กรม สก./สภ. ส านัก/กอง ส่วน ฝุาย งาน 
หมวด โครงสร้าง ชื่อหน่วยงาน เขต จังหวัด อ าเภอ ต าบล หน่วยงาน ศูนย์ต้นทุน กิจกรรมหลัก เขตธุรกิ จ 
ส่วนราชการผู้เบิก 
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 8. ช่องข้อมูลบุคคล ตรวจสอบข้อมูลต่างๆ เช่น ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล ว่าตรงกับที่ระบุไว้
ในค าสั่งหรือไม่ ทั้งนี้ หากมีการแก้ไข ให้ผู้ใช้งานเลือกระบบทะเบียนประวัติข้าราชการและลูกจ้างประจ า > 
ทะเบียนประวัติ (ข้าราชการ) > ข้อมูลบุคคล > ข้อมูลทั่วไปข้าราชการ ในการแก้ไข (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติม 
“การบันทึกประวัติข้าราชการ” หน้า 80 – 85) 
 9. ช่องสถานภาพ บันทึกเป็นสถานภาพการพ้นราชการ ดังนี้ 
   ให้ออกจากราชการไว้ก่อน บันทึกเป็น 005 
   ให้ออกจากราชการ บันทึกเป็น 007 
   ปลดออก บันทึกเป็น 008 
   ไล่ออก บันทึกเป็น 009 
   เกษียณอายุ (ครบอายุราชการ) บันทึกเป็น 011 
   ลาออกจากราชการ บันทึกเป็น 012 
   เสียชีวิต บันทึกเป็น 013 
   เกษียณอายุ (ก่อนครบอายุราชการ) บันทึกเป็น 016 
   ให้ออกเพ่ือไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี บันทึกเป็น 036    
   หรือกดปุุมแว่นขยาย   เพ่ือค้นหารหัสสถานภาพ ที่ต้องการบันทึก 
 10.  ช่องปีใหม่ (แถว) ตาราง (คอลัมน์) บันทึกข้อมูล ดังนี้  
    ช่วงระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 บันทึกเป็น 02 
    ช่วงระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 บันทึกเป็น 03 
    ช่วงระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559 บันทึกเป็น 04 
    ช่วงระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 บันทึกเป็น 05 
    ช่วงระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 บันทึกเป็น 06 
    ช่วงระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 บันทึกเป็น 07 
    ช่วงระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นมา บันทึกเป็น 08 
 11.  ช่องปีใหม่ (แถว) ประเภทต าแหน่ง/ระดับ (คอลัมน์) บันทึกประเภทต าแหน่งที่ต้องการ 
โดยต้องบันทึกให้ตรงกับระดับต าแหน่ง ในช่อง Pos Type ดังนี้ 
    ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน (ปง.) บันทึกเป็น 0101 
    ประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน (ชง.) บันทึกเป็น 0102 
    ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส (อว.) บันทึกเป็น 0103  
    ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ (ปก.) บันทึกเป็น 0201 
    ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ (ชก.) บันทึกเป็น 0202 
    ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ (ชพ.) บันทึกเป็น 0203 
    ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (ชช.) บันทึกเป็น 0204 
    ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ (ทว.) บันทึกเป็น 0205 
    ประเภทอ านวยการ ระดับต้น (อต.) บันทึกเป็น 0301 
    ประเภทอ านวยการ ระดับสูง (อส.) บันทึกเป็น 0302 
    ประเภทบริหาร ระดับต้น (บต.) บันทึกเป็น 0401 
    ประเภทบริหาร ระดับสูง (บส.) บันทึกเป็น 0401 
    หรือกดปุุมแว่นขยาย   เพ่ือค้นหาและเลือกประเภทต าแหน่ง/ระดับ ที่ต้องการบันทึก 
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    ตัวอย่างเช่น ช่อง Pos Type เป็น 110022 ประวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ในช่องประเภท
ต าแหน่ง/ระดับ ปีใหม่ ต้องบันทึกเป็น 0201 เป็นต้น 
 12.  ช่องปีใหม่ (แถว) เงินเดือน (คอลัมน์) บันทึกอัตราเงินดือนตามท่ีระบุไว้ในค าสั่ง 
 ขั้นตอนการท างานตามข้อ 9. – 12. ปรากฏตามรูปที่ 55 ข้อมูลอัตราเงินเดือน 

 
รูปที่ 55 ข้อมูลอัตราเงินเดือน 

 13.  ช่องหมายเหตุ บันทึกข้อมูลค าสั่ง เช่น ให้ข้าราชการลาออก ค าสั่ง สป.ยธ. ที่ XXX/25XX 
เลขที่ ตน. XXX ต าแหน่ง..... ระดับ..... เงินเดือน XX,XXX บาท สังกัดกอง..... มีผลตั้งแต่วันที่..... เป็นต้น 
ปรากฏตามรูปที่ 56 หมายเหตุ 

 
รูปที่ 56 หมายเหต ุ

 14.  เมื่อด าเนินบันทึกข้อมูล ตามข้อ 1. – 13. เรียบร้อยแล้วแล้ว ให้กดปุุมตกลง เพ่ือท าการ
บันทึกข้อมูลลงระบบฐานข้อมูล ทั้งนี้ หากบันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้องตามที่ระบบต้องการ  
ระบบจะแสดงข้อความเตือนให้ทราบ และหากบันทึกข้อมูลได้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว จะมีข้อความแสดงว่า 
“บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” 
    
การเลื่อนเงินเดือน (แบบร้อยละ) 

 การเลื่อนเงินเดือน แบบร้อยละ ณ 1 เมษายน หรือ 1 ตุลาคม เป็นการบันทึกข้อมูลประเภท
การเคลื่อนไหวของอัตราเงินเดือน โดยผู้ ใช้งานสามารถเข้าสู่หน้าจอภาพการเลื่อนเงินเดือนปกติ  
ณ 1 เมษายน/1 ตุลาคม (แบบร้อยละ) ดังนี้ 
 ขั้นตอนการท างาน 
 1. เลือกระบบบัญชีถือจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจ า ปรากฏตามรูปที่ 57 ระบบบัญชีถือจ่าย
เงินเดือนและค่าจ้างประจ า  

 
รูปที่ 57 ระบบบัญชีถือจ่ายเงินเดอืนและค่าจ้างประจ า 

 2. เลือกระบบบัญชีถือจ่ายข้าราชการ 
 3. เลือกเมนูการเลื่อนขั้น/เลื่อนเงินเดือน 

1 
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 4. เลือกจอภาพการเลื่อนเงินเดือนปกติ ณ 1 เมษายน/1 ตุลาคม (แบบร้อยละ) ปรากฏตาม 
รูปที่ 58 จอภาพการเลื่อนเงินเดือนปกติ ณ 1 เมษายน/1 ตุลาคม (แบบร้อยละ) 

 
รูปที่ 58 จอภาพการเลื่อนเงินเดือนปกติ ณ 1 เมษายน/1 ตุลาคม (แบบร้อยละ) 

 5. ช่องสถานะการท างาน กดปุุมเพ่ิม ใช้ส าหรับกรณีต้องการเพ่ิมร่างค าสั่งเลื่อนเงินเดือน  
เมื่อกดปุุมเพ่ิม ระบบจะท าการสร้างร่างค าสั่งเลื่อนเงินเดือนให้ตามรอบที่ระบุ โดยจะน าอัตราที่มีคนครอง
ตามฐานข้อมูลบุคลากรที่ระบุทั้งหมดมาไว้ในร่าง ซึ่งช่องรายการได้เลื่อน ร้อยละยังคงเป็น 0.00000 
   ส าหรับปุุมการท างานอื่นๆ มีรายละเอียด ดังนี้ 
   ปุุมแก้ไข ใช้ส าหรับกรณีต้องการแก้ไขร่างค าสั่งเลื่อนเงินเดือน 
   ปุุมลบ ใช้ส าหรับกรณีต้องการลบร่างค าสั่งเลื่อนเงินเดือน 
   ปุุมพิมพ์ ใช้ส าหรับกรณีต้องการพิมพ์ร่างค าสั่งเลื่อนเงินเดือน 
   ปุุมค้นหา ใช้ส าหรับกรณีต้องการค้นหาร่างค าสั่งเลื่อนเงินเดือน 
   ปุุมตกลง ใช้ส าหรับกรณีต้องการบันทึกค าสั่งการท างาน 
   ปุุมยกเลิก ใช้ส าหรับกรณีต้องการล้างข้อมูลบนจอภาพ เมื่อต้องการยกเลิกข้อมูลที่ปูอนไป
แล้วทั้งหมดและยังไม่ได้กดปุุมตกลง 
   ปุุมเตรียมข้อมูล ใช้ส าหรับกรณีต้องการเตรียมการเลื่อนเงินเดือน 
   ปุุมตรวจสอบข้อมูล ใช้ส าหรับกรณีต้องการตรวจสอบข้อมูลการเลื่อนเงินเดือน 
   ปุุมน าข้อมูลออก ใช้ส าหรับกรณีต้องการน าข้อมูลร่างการเลื่อนเงินเดือนออกจากระบบ 
   ปุุมน าข้อมูลเข้า ใช้ส าหรับกรณีต้องการน าข้อมูลการเลื่อนเงินเดือนเข้าระบบ 
   ปุุมเลื่อนเงินเดือน ใช้ส าหรับกรณีต้องการเลื่อนเงินเดือนให้เป็นไปตามร่างการเลื่อน
เงินเดือนที่ก าหนดทั้งหมด 
   ปุุมถอยเลื่อนเงินเดือน ใช้ส าหรับกรณีต้องการถอยการเลื่อนเงินเดือนที่ได้ท าการเลื่อน
เงินเดือนในระบบไปแล้วทั้งหมด 
 6. ช่องกระทรวง บันทึกเป็น 16 
 7.  ช่องกรม ส านักงานรัฐมนตรี บันทึกเป็น 001 ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม บันทึกเป็น 
002 
 8. รายการส่วนราชการ บันทึกเป็น   ทั้งหมด 
 9. ช่องประเภทข้าราชการ บันทึกเป็น 11 
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 10.  การแบ่งส่วนราชการ (กระจายอ านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด) บันทึกเป็น  ไม่กระจาย  
(ไม่มีราชการบริหารส่วนภูมิภาค) 
 11.  การบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือนของประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ และทั่วไประดับ
ทักษะพิเศษ บันทึกเป็นแบบ   อธิบดีและรองอธิบดี 
 12.  ช่องปีงบประมาณ บันทึกเป็น ปี พ.ศ. ตามปีปฏิทินงบประมาณ และช่องรอบการเลื่อน
เงินเดือน บันทึกเป็น 1 เมษายน หรือ 1 ตุลาคม เช่น 
    การเลื่อนเงินเดือน 1 เมษายน 2560 ช่องปีงบประมาณ บันทึกเป็น 2560 ช่องรอบการ
เลื่อนเงินเดือน บันทึกเป็น 1 เมษายน 
    การเลื่อนเงินเดือน 1 ตุลาคม 2560 ช่องปีงบประมาณ บันทึกเป็น 2561 ช่วงรอบการ
เลื่อนเงินเดือน บันทึกเป็น 1 ตุลาคม 
 13.  ช่องเรื่อง บันทึกเป็น ชื่อค าสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ เช่น การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม รอบวันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้น 
 ขั้นตอนการท างานข้อ 5. – 13. ปรากฏตามรูปที่ 59 การเตรียมร่างค าสั่งเลื่อนเงินเดือน 

 
รูปที่ 59 การเตรียมร่างค าสั่งเลื่อนเงินเดือน 

 14.  กดปุุมตกลง เพ่ือท าการบันทึกลงฐานข้อมูลระบบจะท าการเลื่อนเงินเดือนให้ทั้งกรมโดย
อัตโนมัติ ถ้าใส่ข้อมูลไม่ครบถ้วนตามที่ระบบต้องการ ระบบจะแสดงข้อความเตือนให้ทราบ เมื่อบันทึกข้อมูล
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ระบบจะสร้างเลขที่อ้างอิงให้อัตโนมัติ และมีข้อความแสดงว่า “เพ่ิมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” 
ปรากฏตามรูปที่ 60 การเตรียมร่างค าสั่งเลื่อนเงินเดือน – เพ่ิมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 
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รูปที่ 60 การเตรียมร่างค าสั่งเลื่อนเงินเดือน – เพิ่มข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 

 15.  ตรวจสอบข้อมูลของร่างค าสั่งเลื่อนเงินเดือน เช่น ชื่อเรื่องของค าสั่งเลื่อนเงินเดือน  
รอบวันที่ของการเลื่อนเงินเดือน เป็นต้น หากไม่มีการแก้ไข ให้ข้ามไปที่ข้อ 20. ต่อไป  
 16.  กรณีต้องการแก้ไขร่างค าสั่งเลื่อนเงินเดือนปกติ ณ 1 เมษายน / 1 ตุลาคม เช่น ชื่อเรื่อง
ของค าสั่งเลื่อนเงินเดือน ผู้ใช้งานสามารถด าเนินการได้ตามข้ันตอน ดังนี้ 
    16.1  ให้บันทึกเลขที่อ้างอิง หรือบันทึกรหัสกระทรวง รหัสกรม ประเภทข้าราชการ 
ปีงบประมาณ รอบการเลื่อนเงินเดือน แล้ว กดปุุมค้นหา เพ่ือค้นหารายการที่ต้องการแก้ไข  
    16.2  ให้กดปุุมแก้ไข ท าการแก้ไขรายการที่ต้องการแก้ไข หลังจากนั้น ให้กดปุุมตกลง 
    ปรากกฏตามรูปที่ 61 การเตรียมร่างค าสั่งเลื่อนเงินเดือน – แก้ไข (1) – (3) 
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รูปที่ 61 การเตรียมร่างค าสั่งเลื่อนเงินเดือน – แก้ไข (1) 

 
รูปที่ 61 การเตรียมร่างค าสั่งเลื่อนเงินเดือน – แก้ไข (2) 
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รูปที่ 61 การเตรียมร่างค าสั่งเลื่อนเงินเดือน – แก้ไข (3) 

 17.  กรณีต้องการลบร่างค าสั่งเลื่อนเงินเดือนปกติ ณ 1 เมษายน / 1 ตุลาคม ผู้ใช้งานสามารถ
เลือกสถานะการท างาน เป็น ลบ และด าเนินการค้นหาร่างค าสั่งเลื่อนเงินเดือน เพ่ือท าการลบได้ตามขั้นตอน
ข้อ 16. โดยหลังจากท่ีกดปุุมตกลง แล้ว จะปรากฏกล่องข้อความ ให้กดปุุม OK เพ่ือยืนยันการลบข้อมูล หรือ
กดปุุม Cancel เพ่ือยกเลิกการลบข้อมูล ปรากฏตามรูปที่ 62 การเตรียมร่างค าสั่งเลื่อนเงินเดือน – ลบ 

 
รูปที่ 62 การเตรียมร่างค าสั่งเลื่อนเงินเดือน – ลบ 

 18.  กรณีเพ่ิมข้อมูลการเลื่อนเงินเดือนรายบุคคล (เพ่ิมบุคคลที่ไม่มีในร่างค าสั่งเลื่อนเงินเดือน) 
    18.1  กดปุุม ADD TETEAIL 
    18.2  กดปุุมเพ่ิม เพ่ือท าการบันทึกข้อมูลใหม่ บันทึกข้อมูลเลขประจ าตัวประชาชน 
ระบบจะดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแสดง แล้วระบุร้อยละการเลื่อนเงินเดือน 
    18.3  เมื่อท าการบันทึกข้อมูลเสร็จแล้ว ให้กดปุุมตกลง เพ่ือท าการบันทึกข้อมูลลงระบบ
ฐานข้อมูล ถ้าหากใส่ข้อมูลไม่ครบถ้วนตามที่ระบบต้องการ ระบบจะแสดงข้อความเตือนให้ทราบ เมื่อบันทึก
ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีข้อความแสดงว่า “เพ่ิมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ปรากฏตามรูปที่ 63 การเพ่ิม
ข้อมูลการเลื่อนเงินเดือนรายบุคคล 
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รูปที่ 63 เพิ่มข้อมูลการเลื่อนเงินเดือนรายบุคคล 

 19.  กรณีการลบการเลื่อนเงินเดือนรายบุคคล 
    19.1  เมื่อค้นหาร่างค าสั่งที่ต้องการลบการเลื่อนเงินเดือนรายบุคคล แล้ว ให้กดคลิกเลือก
รายการที่ต้องการลบ หรือกดปุุม ADD TETEAIL บันทึกเลขบัตรประจ าตัวประชาชน แล้ว กดปุุมค้นหา 
ระบบจะแสดงข้อมูลที่ได้จากการเตรียมร่างค าสั่ง ปรากฏตามรูปที่ 64 ลบการเลื่อนเงินเดือนรายบุคคล (1) 

 
รูปที่ 64 ลบการเลื่อนเงินเดือนรายบุคคล (1) 

    19.2  กดปุุมลบ เพ่ือลบข้อมูล แล้วกดปุุมตกลง โดยหลังจากที่กดปุุมตกลงแล้ว  
จะปรากฏกล่องข้อความ ให้กดปุุม OK เพ่ือยืนยันการลบข้อมูล หรือกดปุุม Cancel เพ่ือยกเลิกการลบข้อมูล 
ปรากฏตามรูปที่ 64 ลบการเลื่อนเงินเดือนรายบุคคล (2) 
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รูปที่ 64 ลบการเลื่อนเงินเดือนรายบุคคล (2) 

 20.  กดปุุมเตรียมข้อมูล เพ่ือเตรียมข้อมูลที่จะเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตามท่ีระบุไว้ในค าสั่ง 
 21.  กรณีต้องการเตรียมข้อมูลที่จะเลื่อนเงินเดือนบางส่วนของร่างค าสั่งโดยประมวลผลเฉพาะ
ขอบเขตข้อมูลที่ระบุ ให้บันทึกรหัส สก./สภ. รหัสส านัก/กอง ราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหาร 
ส่วนภูมิภาค หรือท้ังหมด 
 22.  กดปุุม ADD DETAIL บันทึกรหัสประเภทต าแหน่ง/ระดับ หรือกดปุุมแว่นขยาย เพ่ือค้นหา
รหัสประเภทต าแหน่ง/ระดับ ทั้งหมด 
 23.  ช่องร้อยละการเลื่อนเงินเดือน บันทึกร้อยละการเลื่อนเงินเดือน เช่น 3.00000 ซึ่งจะมีการ
แก้ไขร้อยละการเลื่อนเงินเดือนให้ถูกต้องตามที่ระบุไว้ในค าสั่งเลื่อนเงินเดือน ในขั้นตอนต่อไป 
 24.  ด าเนินการตามข้อ 22. – 23. จนครบทุกประเภทต าแหน่ง และทุกระดับ 
 25.  เมื่อด าเนินการตามข้อ 22. – 25. เรียบร้อยแล้ว และไม่มีการแก้ไข 

 ขั้นตอนการท างานข้อ 20. – 25. ปรากฏตามรูปที่ 65 การเตรียมข้อมูล 

 
รูปที่ 65 การเตรียมข้อมูล 
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 26.  กดปุุมตรวจสอบข้อมูล ใช้ส าหรับตรวจสอบข้อมูลในร่างค าสั่งเลื่อนเงินเดือน กับข้อมูลจริง
ในฐานข้อมูลหลักว่า ตรงกันหรือไม่ ซึ่งก่อนที่จะสั่งให้ระบบประมวลผลการเลื่อนเงินเดือนตามร่างค าสั่ง 
ที่เตรียมไว้ ข้อมูลจะต้องถูกต้องตรงกัน หากตรวจสอบแล้วไม่พบข้อผิดพลาด ระบบจะแสดงข้อความ ปรากฏ
ตามรปูที่ 66 ตรวจสอบข้อมูล ไม่พบข้อผิดพลาด หากตรวจสอบแล้วพบข้อผิดพลาด ระบบจะแสดงข้อความ
ปรากฏตามรูปที่ 67 ตรวจสอบข้อมูล พบข้อผิดพลาด 

 
รูปที่ 66 ตรวจสอบข้อมูล ไม่พบขอ้ผิดพลาด 

 
รูปที่ 67 ตรวจสอบข้อมูล พบข้อผดิพลาด 

 27.  การน าข้อมูลออกจากระบบ กดปุุม น าข้อมูลออก 
 28.  ช่องกระทรวง บันทึกเป็น 16 
 29.  ช่องกรม ส านักงานรัฐมนตรี บันทึกเป็น 001 ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม บันทึกเป็น 
002 
 30.  รายการส่วนราชการ บันทึกเป็น   ทั้งหมด 
 31.  ช่องประเภทบุคลากร บันทึกเป็น 11 
 32.  รายการแบ่งส่วนราชการ (กระจายอ านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด) บันทึกเป็น   ไม่กระจาย 
(ไม่มีราชการบริหารส่วนภูมิภาค) 
 33.  รายการบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือนของประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ และทั่วไประดับ
ทักษะพิเศษ บันทึกเป็นแบบ   อธิบดีและรองอธิบดี 
 34. รายการกรอบวงเงินเกษียณ บันทึกเป็น   ไม่คิดกรอบวงเงิน 
 35.  รายการกรอบวงเงินเสียชีวิต บันทึกเป็น   ไม่คิดกรอบวงเงิน 
 36.  รายการดึงข้อมูลเพื่อ บันทึกเป็น   ให้ส านักกองศูนย์ 
 37.  รายการกรอบวงเงินกรอบวงเงินที่จัดสรร บันทึกเป็น ร้อยละ 3 หรือตามส่วนราชการ
ก าหนด 
 ขั้นตอนการท างานตามข้อ 27. – 37. ปรากฏตามรูปที่ 68 การน าข้อมูลออก 
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รูปที่ 68 การน าข้อมูลออก 

 38.  กดปุุมตกลง ระบบแจ้งเตือนกล่องข้อความ กดปุุม OK เพ่ือยืนยันการน าข้อมูลออก  
หากระบบท าการน าข้อมูลออกเสร็จแล้ว ระบบจะแสดง Dialog เพ่ือให้ดาวน์โหลดไฟล์ กดเลือกไฟล์ดาวน์โหลด
เพ่ือ SAVE ไฟล์ไว้ที่ทีเ่ราต้องการ ปรากฏตามรูปที่ 69 การน าข้อมูลออก – ไฟล์ดาวน์โหลด 

  

 
รูปที่ 69 การน าข้อมูลออก – ไฟลด์าวน์โหลด 

 39.  เปิดไฟล์ ที่น าข้อมูลออก ตามข้อ 38. แล้ว บันทึกเป็น (Save As) ไฟล์แผ่นตารางท าการ 
นามสกุล *.xls (Excel 97 – 2003) หรือ *.xlsx (Excel 2007 or higher) 
 40.  ไฟล์แผ่นตารางท าการ ที่คอลัมน์เลขประจ าตัวประชาชน ซึ่งแสดงค่าเป็น 1 + 1E  
ให้เปลี่ยนรูปแบบคอลัมน์ทั้งคอลัมน์ เป็นแบบพิเศษ > Identification Number (เลขที่บัตรประจ าตัว
ประชาชน) 
 41.  คอลัมน์ร้อยละของการประเมิน บันทึกเป็นคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการแต่ละราย เช่น 80, 85, 90, 96 เป็นต้น 
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 42.  คอลัมน์ร้อยละที่เลื่อน ให้แก้ไขข้อมูลร้อยละที่ได้เลื่อนของข้าราชการแต่ละราย ให้ตรงกับ
ค าสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 
 43.  คอลัมน์ ผลการประเมิน บันทึกเป็น ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง หรือไม่เลื่อน
เงินเดือน 
 44.  คอลัมน์ หมายเหตุ บันทึกเป็น (ถ้ามี) โดยจะบันทึกข้อมูลตามหมายเหตุในค าสั่งเลื่อน
เงินเดือน เช่น บรรจุไม่ครบ 4 เดือน, ปฏิบัติราชการไม่ครบ 4 เดือน, ลาปุวยและลากิจ เกิน 23 วันท าการ, 
สาย เกิน 23 วันท าการ เป็นต้น 
 หมายเหตุ ตามข้อ 39. – 44. ถ้ามีไฟล์ข้อมูลการเลื่อนเงินเดือน จากโปรมแกรมอ่ืน เช่น  
ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (Departmental Information System – DPIS) ผู้ใช้งานสามารถ
ใช้สูตร MATH และ INDEX ในการน าข้อมูลร้อยละการเลื่อนเงินเดือน คะแนน ผลการประเมิน (ดีเด่น ดีมาก 
ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง ไม่เลื่อนเงินเดือน) หมายเหตุ จากไฟล์ข้อมูลระบบ DPIS มาใส่ในตารางไฟล์ข้อมูล 
ที่น าออก (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ภาคผนวก 2 Excel – การใช้ฟังก์ชัน MATH และ INDEX หน้า 89 – 92) 
 45.  เมื่อบันทึกข้อมูลข้าราชการครบถ้วนทุกรายแล้ว ให้ลบข้อมูลแถวที่เป็นหัวตาราง และแถว
ข้อมูลท้ายตาราง จากนั้น ให้บันทึก (Save) ไฟล์ โดยพิมพ์ชื่อไฟล์ XXX.txt (ชื่อไฟล์ต้องเป็นภาษาอังกฤษ
ตัวเลข สัญลักษณ์ และต้องลงท้ายด้วย .txt เท่านั้น) โดยเลือก file type เป็น CSV (Comma delimited) 
(*.csv) (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติม ภาคผนวก 3 การแปลงข้อมูลจาก Excel file เป็น Text file และการแปลง
ข้อมูลจาก Text file เป็น Excel file (เอกสารกรมบัญชีกลาง) หน้า 93 – 101) 
 46.  การน าไฟล์ข้อมูลตาม ข้อ 45. เข้าระบบ ค้นหาและเลือกร่างค าสั่งเลื่อนเงินเดือน ที่เตรียม
ข้อมูลไว้ หลังจากนั้น กดปุุม น าข้อมูลเข้า ในช่องชื่อแฟูมข้อมูลที่ต้องการ Load กดปุุม Browse เพ่ือน าเข้า
ไฟล์ข้อมูลตาม ข้อ 45. จากนั้นกดปุุมตกลง ระบบท าการน าข้อมูลเข้าระบบแล้วเสร็จ ปรากฏตามรูปที่ 70 
การน าข้อมูลเข้าระบบ 

 
รูปที่ 70 การน าข้อมูลเข้าระบบ 
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 ขั้นตอนการสั่งเลื่อนเงินเดือน 
 47.  กดปุุม เลื่อนเงินเดือน ปรากฏตามรูปที่ 71 เลื่อนเงินเดือน 

 
รูปที่ 71 เลื่อนเงินเดือน 

 48.  กดปุุม ADD DETAIL ช่วงประเภทต าแหน่ง/ระดับ หรือกดปุุมแว่นขยาย เพ่ือค้นหา
ประเภทต าแหน่ง/ระดับ ที่ต้องการบันทึก ปรากฏตามรูปที่ 67 เลื่อนเงินเดือน – ADD DETAIL 
 49.  ช่องประเภทค าสั่ง บันทึกเป็น เช่น (เลข ค.ส.) 3.1, 7.3, 7.4 หรือ ยธ. หรือ สป.ยธ.  
 50.  ช่องเลขที่ค าสั่งเลื่อนเงินเดือน ช่องประเภทค าสั่ง ช่องเลขที่ค าสั่ง และช่องวันที่ลงค าสั่ง 
บันทึกตามค าสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 
 51.  ช่องค าสั่งค่าตอบแทนฯ (บางส่วน) ช่องค าสั่งค่าตอบแทน ช่องประเภทค าสั่ง ช่องเลขที่
ค าสั่ง และช่องวันที่ลงค าสั่ง บันทึกตามค าสั่งให้ข้าราชการได้รับค่าตอบแทนพิเศษ 
 52.  ช่องค าสั่งค่าครองชีพชั่วคราว ช่องประเภทค าสั่ง ช่องเลขที่ค าสั่ง และช่องวันที่ลงค าสั่ง 
บันทึกตามค าสั่งค่าครองชีพชั่วคราว กรณีท่ียังไม่มีค าสั่งนี้ ให้บันทึกตามค าสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 
 53.  ด าเนินการตามข้อ 49. – 53. จนครบทุกประเภทต าแหน่ง และทุกระดับ ตามค าสั่งเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการ หรือค าสั่งให้ข้าราชการได้รับค่าตอบแทนพิเศษ 
 54.  ตรวจสอบความถูกต้อง เสร็จแล้ว กดปุุมตกลง 

 ขั้นตอนการสั่งเลื่อนเงินเดือนตามข้อ 48. – 54. ปรากฏตามรูปที่ 72 เลื่อนเงินเดือน – ADD 
DETAIL (1) – (2) 

 
รูปที่ 72 เลื่อนเงินเดือน – ADD DETAIL (1) 
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รูปที่ 72 เลื่อนเงินเดือน – ADD DETAIL (2) 

 55.  กดปุุมยืนยัน เพ่ือท าการบันทึกข้อมูลลงระบบฐานข้อมูล ถ้าบันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วนตาม 
ที่ระบบต้องการ ระบบจะแสดงข้อความเตือนให้ทราบ เมื่อบันทึกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีข้อความ 
“เลื่อนเงินเดือนเรียบร้อยแล้ว” 
 หมายเหตุ หากกดปุุมยืนยันตามข้อ 55. เรียบร้อยแล้ว แต่ต้องการแก้ไข ร้อยละที่เลื่อนของ
ข้าราชการบางราย ให้ใช้หน้าจอภาพการบรรจุ/โยกย้าย   แก้ไข เพ่ือท าการแก้ไขข้อมูลร้อยละที่เลื่อน 
 
การเลื่อนเงินเดือน (แบบร้อยละ) โดยการใช้จอภาพการบรรจุ/โยกย้าย 

 ส าหรับข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนเงินเดือนแตกต่างกับการสั่งเลื่อนเงินเดือนด้วยระบบ
อัตโนมัต ิ(การเลื่อนเงินเดือน โดยการใช้จอภาพการเลื่อนเงินเดือนปกติ ณ 1 เมษายน/1 ตุลาคม แบบร้อยละ) 
หรือผู้ทีไ่ม่ได้การเลื่อนเงินเดือน ให้ใช้จอภาพบรรจุ/โยกย้าย ในการเลื่อนเงินเดือน  
 ผู้ใช้งานสามารถบันทึกข้อมูลการเลื่อนเงินเดือน โดยเข้าสูหน้าจอภาพการบรรจุ/โยกย้าย  
ตามข้ันตอนที่ได้อธิบายมาแล้ว (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติม “การเข้าสู่หน้าจอภาพการบรรจุ/โยกย้าย” หน้า 4 – 5)  

 กรณีข้าราชการได้รับเฉพาะการเลื่อนเงินเดือน 
 ขั้นตอนการท างาน 
 1. เลือกประเภทรายการ สถานะการท างานเป็น  เลื่อนขั้น/เลื่อนเงินเดือน ที่ช่องสถานะ 
การท างานจะแสดงว่า “เลื่อนขั้น/เลื่อนเงินเดือน” เลือกเป็น เลื่อนเงินเดือนแบบร้อยละ 
 2. ท าการค้นหาข้อมูลที่ต้องการ โดยบันทึกเลขที่ต าแหน่งที่ต้องการเลื่อนเงินเดือน รหัส
กระทรวง รหัสกรม แล้วกดปุุมค้นหา 
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   2.1 ช่องเลขที่ต าแหน่ง หมายถึง เลขที่ต าแหน่งตามที่ระบุไว้ใน ค าสั่งกระทรวงยุติธรรม 
หรือค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง การย้ายข้าราชการ โดยให้ระบุ เลขที่ต าแหน่งเป็นตัวเลข
จ านวน 7 หลัก เช่น เลขท่ีต าแหน่ง 115 ให้ระบุ เป็น 0000115 เป็นต้น 
   2.2 ช่องกระทรวงยุติธรรม บันทึกเป็น 16 
   2.3 ช่องกรม ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม บันทึกเป็น 001 
   2.4  ช่องกรม ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม บันทึกเป็น 002 
 หมายเหตุ  ให้สังเกตที่ช่องปีใหม่ (แถว) เงินเดือน (คอลัมน์) โดยจ านวนเงินเดือนในช่องปีใหม่ 
จะต้องเท่ากับจ านวนเงินเดือนก่อนเลื่อนฯ ตามท่ีระบุไว้ในค าสั่งเลื่อนเงินเดือน) 
 ขั้นตอนการท างานตามข้อ 1. – 2. ปรากฏตามรูปที่ 73 จอภาพการบรรจุ/โยกย้าย – เลื่อนขั้น 
/เลื่อนเงินเดือน 

 
รูปที่ 73 จอภาพการบรรจุ/โยกย้าย – เลื่อนขั้น/เลื่อนเงินเดือน 

 3. ช่องประเภทค าสั่ง บันทึกประเภทค าสั่ง เช่น (เลข “ค.ส.”) 7.3, 7.4 หรือกรณีเกษียณอายุ
ราชการ บันทึกเป็น ยธ. หรือ สป.ยธ. 
 4. ช่องเลขที่ค าสั่ง บันทึกเลขที่ค าสั่ง/ปี พ.ศ. ที่มีค าสั่ง เช่น XXX/25XX กรณีเกษียณอายุ
ราชการ บันทึกเป็น ประกาศ ยธ. หรือ ประกาศ สป.ยธ. 
 5. ช่องวันที่ลงค าสั่ง บันทึกวันที่ลงค าสั่งตามที่ระบุไว้ในค าสั่ง (สังเกตค าว่า “สั่ง ณ วันที่...”) 
สั่ง ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2560 บันทึกเป็น 10102560 (ไม่ต้องใช้เครื่องหมาย “/” คั่น ระหว่างวัน เดือน ปี) 
 6. ช่องวันที่มีผลบังคับ บันทึกวันที่มีผลบังคับตามที่ระบุไว้ในค าสั่ง (สังเกตค าว่า “มีผลตั้งแต่
วันที่...”) เช่น มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 บันทึกเป็น 01102560 กรณีเกษียณอายุราชการ มีผลตั้งแต่
วันที่ 30 กันยายน 2560 บันทึกเป็น 30092560 (ไม่ต้องใช้เครื่องหมาย “/” คั่น ระหว่างวัน เดือน ปี) 
 7. ช่องปีงบประมาณ บันทึกเป็น ปี พ.ศ. ตามปีปฏิทินงบประมาณ 
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 ขั้นตอนการท างานตามข้อ 3. – 7. ปรากฏตามรูปที่ 74 ข้อมูลค าสั่งทั่วไป 

 
รูปที่ 74 ข้อมูลค าสั่งทั่วไป 

 8. ตรวจสอบข้อมูลเลขที่ต าแหน่ง เช่น Pos Type ต าแหน่ง สายบริหาร ส านัก/กอง ส่วน ฝุาย 
งาน หมวด และชื่อหน่วยงาน ว่ามีความถูกต้อง ตรงตามที่ระบุไว้ในค าสั่งหรือไม ่
 9. ช่องปีเก่า (แถว) ตาราง (คอลัมน์) บันทึกเป็น ปีเก่าและตาราง ก่อนเลื่อนเงินเดือน ดังนี้ 
   ช่วงระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 บันทึกเป็น 02 
   ช่วงระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 บันทึกเป็น 03 
   ช่วงระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559 บันทึกเป็น 04 
   ช่วงระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 บันทึกเป็น 05 
   ช่วงระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 บันทึกเป็น 06 
   ช่วงระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 บันทึกเป็น 07 
   ช่วงระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นมา บันทึกเป็น 08 
   ตัวอย่างเช่น การเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ปีเก่าและตาราง ก่อนเลื่อน
เงินเดือน คือ 07 เป็นต้น 
 10.  ช่องปีเก่า (แถว) ประเภทต าแหน่ง/ระดับ (คอลัมน์) บันทึกประเภทต าแหน่งที่ต้องการ 
โดยต้องบันทึกให้ตรงกับระดับต าแหน่ง ในช่อง Pos Type ดังนี้ 
    ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน (ปง.) บันทึกเป็น 0101 
    ประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน (ชง.) บันทึกเป็น 0102 
    ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส (อว.) บันทึกเป็น 0103  
    ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ (ปก.) บันทึกเป็น 0201 
    ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ (ชก.) บันทึกเป็น 0202 
    ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ (ชพ.) บันทึกเป็น 0203 
    ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (ชช.) บันทึกเป็น 0204 
    ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ (ทว.) บันทึกเป็น 0205 
    ประเภทอ านวยการ ระดับต้น (อต.) บันทึกเป็น 0301 
    ประเภทอ านวยการ ระดับสูง (อส.) บันทึกเป็น 0302 
    ประเภทบริหาร ระดับต้น (บต.) บันทึกเป็น 0401 
    ประเภทบริหาร ระดับสูง (บส.) บันทึกเป็น 0401 
    หรือกดปุุมแว่นขยาย   เพ่ือค้นหาและเลือกประเภทต าแหน่ง/ระดับ ที่ต้องการบันทึก 
    ตัวอย่างเช่น ช่อง Pos Type เป็น 110022 ประวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ในช่องประเภท
ต าแหน่ง/ระดับ ปีใหม่ ต้องบันทึกเป็น 0201 เป็นต้น 
 11.  ช่องปีเก่า (แถว) เงินเดือน (คอลัมน์) ให้บันทึกเป็นจ านวนเงินเดือนก่อนเลื่อนเงินเดือน  
    หมายเหตุ  ตามขั้นตอนการท างานข้อ 1. – 2. เมื่อผู้ใช้งาน ค้นหาเลขที่ต าแหน่งบันทึก
ข้อมูลการเลื่อนเงินเดือนแล้ว จ านวนเงินเดือนที่แสดงในช่องปีใหม่จะต้องเท่ากับจ านวนเงินเดือนก่อนเลื่อนฯ 
ตามท่ีระบุไว้ในค าสั่งเลื่อนเงินเดือน 
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    หากจ านวนเงินเดือนที่แสดงในช่องปีใหม่ ไม่เท่ากับจ านวนเงินเดือนก่อนเลื่อนฯ ตามที่
ระบุไว้ในค าสั่งเลื่อนเงินเดือน จะต้องแก้ไขข้อมูลในระบบให้ถูกต้องตรงกัน ก่อนที่จะมีการบันทึกข้อมูลการ
เลื่อนเงินเดือน ต่อไป 

 ขั้นตอนการท างานตามข้อ 9. – 11. ปรากฏตามรูปที่ 75 ข้อมูลอัตราเงินเดือน 

 
รูปที่ 75 ข้อมูลอัตราเงินเดือน 

 12.  ช่องการเลื่อนขั้น เลือกแบบร้อยละ ช่องการเลื่อนเงินเดือน บันทึกร้อยละที่ได้เลื่อน
เงินเดือน (สามารถระบุเป็นเลขทศนิยมได้ไม่เกิน 5 ต าแหน่ง) กดปุุม Tab หรือน าเม้าส์ไปคลิกที่ส่วนอ่ืนๆ 
ของหน้าจอ แล้วระบบจะค านวณจ านวนเงินในช่องปีใหม่ ให้โดยอัตโนมัติ  
 13.  ตรวจสอบจ านวนเงินในช่องปีใหม่ ว่าถูกต้องตรงกับที่ระบุไว้ในค าสั่งเลื่อนเงินเดือนหรือไม่ 
หากถูกต้องตรงกันแล้ว ให้ด าเนินการตามข้ันตอนต่อไป 
    กรณีที่จ านวนเงินเดือนในช่องปีใหม่ (หลังจากบันทึกร้อยละที่เลื่อนเงินเดือนแล้ว) ไม่ตรง
กับกับที่ระบุไว้ในค าสั่งเลื่อนเงินเดือน อาจมีหลายสาเหตุ เช่น ฐานในการค านวณไม่ถูกต้อง ช่องปีใหม่/ 
ตาราง ไม่ถูกต้อง หรือเงินเดือนก่อนเลื่อนฯ ไม่ถูกต้อง หรือบันทึกร้อยละท่ีเลื่อนเงินเดือน ผิดพลาด เป็นต้น 
 14.  ช่องหมายเหตุ บันทึกข้อมูลค าสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ เช่น เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 
ค าสัง่ สป.ยธ. ที่ XXX/25XX รอบวันที่ 1 ตุลาคม ...... ลว..... มีผลตั้งแต่วันที่..... เป็นต้น 
 15.  เมื่อด าเนินการบันทึกข้อมูล ตามข้อ 1. – 14. เรียบร้อยแล้ว ให้กดปุุมตกลง เพ่ือท าการ
บันทึกข้อมูลลงระบบฐานข้อมูล ทั้งนี้ ถ้าหากบันทึกข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามที่ระบบต้องการ 
ระบบจะแสดงข้อความเตือนให้ทราบ และหากบันทึกข้อมูลได้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว จะมีข้อความแสดงว่า 
“เพ่ิมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” 

 กรณีข้าราชการได้รับการเลื่อนเงนิเดือนและค่าตอบแทนพิเศษ 
 ขั้นตอนการท างาน 
 1.  ช่องกลุ่มของค าสั่งทั่วไป บันทึกค าสั่งเลื่อนเงินเดือน เลขที่ค าสั่ง วันที่ลงค าสั่ง วันที่มีผล
บังคับ ปีงบประมาณ 
 2. ช่องกลุ่มของค าสั่งที่ได้รับเฉพาะเงินค่าตอบแทนพิเศษส าหรับผู้ที่ได้รับเงินเดือนสูงสุดหรือ
ใกล้ถึงเงินเดือนสูงสุดของระดับต าแหน่ง บันทึกค าสั่งค่าตอบแทนพิเศษ เลขที่ค าสั่ง วันที่ลงค าสั่ง วันที่มีผล
บังคับ 
 3. ตรวจสอบข้อมูลเลขท่ีต าแหน่ง เช่น Pos Type ต าแหน่ง สายบริหาร ส านัก/กอง ส่วน ฝุาย 
งาน หมวด และชื่อหน่วยงาน ว่ามีความถูกต้อง ตรงตามที่ระบุไว้ในค าสั่งหรือไม่ 
 4. ช่องปีเก่า (แถว) ตาราง (คอลัมน์) บันทึกเป็น ปีเก่าและตาราง ก่อนเลื่อนเงินเดือน ดังนี้ 
   ช่วงระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 บันทึกเป็น 02 
   ช่วงระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 บันทึกเป็น 03 
   ช่วงระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559 บันทึกเป็น 04 
   ช่วงระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 บันทึกเป็น 05 
   ช่วงระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 บันทึกเป็น 06 
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   ช่วงระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 บันทึกเป็น 07 
   ช่วงระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นมา บันทึกเป็น 08 
   ตัวอย่างเช่น การเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ปีเก่าและตาราง ก่อนเลื่อน
เงินเดือน คือ 07 เป็นต้น 
 5. ช่องปีเก่า (แถว) ประเภทต าแหน่ง/ระดับ (คอลัมน์) บันทึกประเภทต าแหน่งที่ต้องการ โดย
ต้องบันทึกให้ตรงกับระดับต าแหน่ง ในช่อง Pos Type ดังนี้ 
   ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน (ปง.) บันทึกเป็น 0101 
   ประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน (ชง.) บันทึกเป็น 0102 
   ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส (อว.) บันทึกเป็น 0103  
   ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ (ปก.) บันทึกเป็น 0201 
   ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ (ชก.) บันทึกเป็น 0202 
   ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ (ชพ.) บันทึกเป็น 0203 
   ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (ชช.) บันทึกเป็น 0204 
   ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ (ทว.) บันทึกเป็น 0205 
   ประเภทอ านวยการ ระดับต้น (อต.) บันทึกเป็น 0301 
   ประเภทอ านวยการ ระดับสูง (อส.) บันทึกเป็น 0302 
   ประเภทบริหาร ระดับต้น (บต.) บันทึกเป็น 0401 
   ประเภทบริหาร ระดับสูง (บส.) บันทึกเป็น 0401 
   หรือกดปุุมแว่นขยาย   เพ่ือค้นหาและเลือกประเภทต าแหน่ง/ระดับ ที่ต้องการบันทึก 
   ตัวอย่างเช่น ช่อง Pos Type เป็น 110022 ประวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ในช่องประเภท
ต าแหน่ง/ระดับ ปีใหม่ ต้องบันทึกเป็น 0201 เป็นต้น 
 6. ช่องปีเก่า (แถว) เงินเดือน (คอลัมน์) ให้บันทึกเป็นจ านวนเงินเดือนก่อนเลื่อนเงินเดือน  
   หมายเหตุ  เมื่อผู้ใช้งาน ค้นหาเลขท่ีต าแหน่งที่จะท าการบันทึกข้อมูลการเลื่อนเงินเดือนแล้ว 
จ านวนเงินเดือนที่แสดงในช่องปีใหม่จะต้องเท่ากับจ านวนเงินเดือนก่อนเลื่อนฯ ตามที่ระบุไว้ในค าสั่งเลื่อน
เงินเดือน 
   หากจ านวนเงินเดือนที่แสดงในช่องปีใหม่ ไม่เท่ากับจ านวนเงินเดือนก่อนเลื่อนฯ ตามที่ระบุ
ไว้ในค าสั่งเลื่อนเงินเดือน จะต้องแก้ไขข้อมูลในระบบให้ถูกต้องตรงกัน ก่อนที่จะมีการบันทึกข้อมูลการเลื่อน
เงินเดือน ต่อไป 

 ขั้นตอนการท างานตามข้อ 4. – 6. ปรากฏตามรูปที่ 76 ข้อมูลอัตราเงินเดือน 

 
รูปที่ 76 ข้อมูลอัตราเงินเดือน 

 7. ช่องการเลื่อนขั้น เลือกแบบร้อยละ ช่องการเลื่อนเงินเดือน บันทึกร้อยละที่ได้เลื่อน
เงินเดือน (สามารถระบุเป็นเลขทศนิยมได้ไม่เกิน 5 ต าแหน่ง) กดปุุม Tab หรือน าเม้าส์ไปคลิกที่ส่วนอ่ืนๆ 
ของหน้าจอ แล้วระบบจะค านวณจ านวนเงินในช่องปีใหม่ ให้โดยอัตโนมัติ  
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 8. ตรวจสอบจ านวนเงินในช่องปีใหม่ ว่าถูกต้องตรงกับที่ระบุไว้ในค าสั่งเลื่อนเงินเดือนหรือไม่ 
หากถูกต้องตรงกันแล้ว ให้ด าเนินการตามข้ันตอนต่อไป 
   กรณีท่ีจ านวนเงินเดือนในช่องปีใหม่ (หลังจากบันทึกร้อยละที่เลื่อนเงินเดือนแล้ว) ไม่ตรงกับ
ที่ระบุไว้ในค าสั่งเลื่อนเงินเดือน อาจมีหลายสาเหตุ เช่น ฐานในการค านวณไม่ถูกต้อง ช่องปีใหม่/ตาราง  
ไม่ถูกต้อง หรือเงินเดือนก่อนเลื่อนฯ ไม่ถูกต้อง หรือบันทึกร้อยละท่ีเลื่อนเงินเดือน ผิดพลาด เป็นต้น 
 9. ตรวจสอบค่าตอบแทนพิเศษ กดปุุมเงินเพ่ิม ปรากฏตามรูปที่ 77 ตรวจสอบรายการเงินเพ่ิม 
(1) – (2) 

 
รูปที่ 77 ตรวจสอบรายการเงินเพิม่ (1) 

 
รูปที่ 77 ตรวจสอบรายการเงินเพิม่ (2) 

 10.  ช่องหมายเหตุ บันทึกข้อมูลค าสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ เช่น เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 
ค าสั่ง สป.ยธ. ที่ XXX/25XX รอบวันที่ 1 ตุลาคม ...... ลว..... มีผลตั้งแต่วันที่..... เป็นต้น 
 11.  เมื่อด าเนินการบันทึกข้อมูลตามข้อ 1. – 10. เรียบร้อยแล้ว ให้กดปุุมตกลง เพ่ือท าการ
บันทึกข้อมูลลงระบบฐานข้อมูล ทั้งนี้ ถ้าหากบันทึกข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามที่ระบบต้องการ 
ระบบจะแสดงข้อความเตือนให้ทราบ และหากบันทึกข้อมูลได้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว จะมีข้อความแสดงว่า 
“เพ่ิมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” 

 กรณีข้าราชการได้รับเฉพาะค่าตอบแทนพิเศษ 
 ขั้นตอนการท างาน 
 1.  ช่องกลุ่มของค าสั่งทั่วไป บันทึกข้อมูลเฉพาะ ปีงบประมาณ 
 2. ช่องกลุ่มของค าสั่งที่ได้รับเฉพาะเงินค่าตอบแทนพิเศษส าหรับผู้ที่ได้รับเงินเดือนสูงสุดหรือ
ใกล้ถึงเงินเดือนสูงสุดของระดับต าแหน่ง บันทึกค าสั่งค่าตอบแทนพิเศษ เลขที่ค าสั่ง วันที่ลงค าสั่ง วันที่มีผล
บังคับ 
 3. ตรวจสอบข้อมูลเลขท่ีต าแหน่ง เช่น Pos Type ต าแหน่ง สายบริหาร ส านัก/กอง ส่วน ฝุาย 
งาน หมวด และชื่อหน่วยงาน ว่ามีความถูกต้อง ตรงตามที่ระบุไว้ในค าสั่งหรือไม่ 
 4. ช่องปีเก่า (แถว) ตาราง (คอลัมน์) บันทึกเป็น ปีเก่าและตาราง ก่อนเลื่อนเงินเดือน ดังนี้ 
   ช่วงระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 บันทึกเป็น 02 
   ช่วงระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 บันทึกเป็น 03 
   ช่วงระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559 บันทึกเป็น 04 
   ช่วงระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 บันทึกเป็น 05 
   ช่วงระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 บันทึกเป็น 06 
   ช่วงระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 บันทึกเป็น 07 
   ช่วงระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นมา บันทึกเป็น 08 
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   ตัวอย่างเช่น การเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ปีเก่าและตาราง ก่อนเลื่อน
เงินเดือน คือ 07 เป็นต้น 
 5. ช่องปีเก่า (แถว) ประเภทต าแหน่ง/ระดับ (คอลัมน์) บันทึกประเภทต าแหน่งที่ต้องการ โดย
ต้องบนัทึกให้ตรงกับระดับต าแหน่ง ในช่อง Pos Type ดังนี้ 
   ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน (ปง.) บันทึกเป็น 0101 
   ประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน (ชง.) บันทึกเป็น 0102 
   ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส (อว.) บันทึกเป็น 0103  
   ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ (ปก.) บันทึกเป็น 0201 
   ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ (ชก.) บันทึกเป็น 0202 
   ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ (ชพ.) บันทึกเป็น 0203 
   ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (ชช.) บันทึกเป็น 0204 
   ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ (ทว.) บันทึกเป็น 0205 
   ประเภทอ านวยการ ระดับต้น (อต.) บันทึกเป็น 0301 
   ประเภทอ านวยการ ระดับสูง (อส.) บันทึกเป็น 0302 
   ประเภทบริหาร ระดับต้น (บต.) บันทึกเป็น 0401 
   ประเภทบริหาร ระดับสูง (บส.) บันทึกเป็น 0401 
   หรือกดปุุมแว่นขยาย   เพ่ือค้นหาและเลือกประเภทต าแหน่ง/ระดับ ที่ต้องการบันทึก 
   ตัวอย่างเช่น ช่อง Pos Type เป็น 110022 ประวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ในช่องประเภท
ต าแหน่ง/ระดับ ปีใหม่ ต้องบันทึกเป็น 0201 เป็นต้น 
 6. ช่องปีเก่า (แถว) เงินเดือน (คอลัมน์) ให้บันทึกเป็นจ านวนเงินเดือนก่อนเลื่อนเงินเดือน  
   หมายเหตุ  เมื่อผู้ใช้งาน ค้นหาเลขท่ีต าแหน่งที่จะท าการบันทึกข้อมูลการเลื่อนเงินเดือนแล้ว 
จ านวนเงินเดือนที่แสดงในช่องปีใหม่จะต้องเท่ากับจ านวนเงินเดือนก่อนเลื่อนฯ ตามที่ระบุไว้ในค าสั่งเลื่อน
เงินเดือน 
   หากจ านวนเงินเดือนที่แสดงในช่องปีใหม่ ไม่เท่ากับจ านวนเงินเดือนก่อนเลื่อนฯ ตามที่ระบุ
ไว้ในค าสั่งเลื่อนเงินเดือน จะต้องแก้ไขข้อมูลในระบบให้ถูกต้องตรงกัน ก่อนที่จะมีการบันทึกข้อมูลการเลื่อน
เงินเดือน ต่อไป 

 ขั้นตอนการท างานตามข้อ 4. – 6. ปรากฏตามรูปที่ 78 ข้อมูลอัตราเงินเดือน 

 
รูปที่ 78 ข้อมูลอัตราเงินเดือน 

 7. ช่องการเลื่อนขั้น เลือกแบบร้อยละ ช่องการเลื่อนเงินเดือน บันทึกร้อยละที่ได้เลื่อน
เงินเดือน (สามารถระบุเป็นเลขทศนิยมได้ไม่เกิน 5 ต าแหน่ง) กดปุุม Tab หรือน าเม้าส์ไปคลิกที่ส่วนอ่ืนๆ 
ของหน้าจอ แล้วระบบจะค านวณจ านวนเงินในช่องปีใหม่ ให้โดยอัตโนมัติ  
 8. ตรวจสอบจ านวนเงินในช่องปีใหม่ ว่าถูกต้องตรงกับที่ระบุไว้ในค าสั่งเลื่อนเงินเดือนหรือไม่ 
หากถูกต้องตรงกันแล้ว ให้ด าเนินการตามข้ันตอนต่อไป 
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   กรณีท่ีจ านวนเงินเดือนในช่องปีใหม่ (หลังจากบันทึกร้อยละที่เลื่อนเงินเดือนแล้ว) ไม่ตรงกับ
ที่ระบุไว้ในค าสั่งเลื่อนเงินเดือน อาจมีหลายสาเหตุ เช่น ฐานในการค านวณไม่ถูกต้อง ช่องปีใหม่ / ตาราง  
ไม่ถูกต้อง หรือเงินเดือนก่อนเลื่อนฯ ไม่ถูกต้อง หรือบันทึกร้อยละท่ีเลื่อนเงินเดือน ผิดพลาด เป็นต้น 
 9. ตรวจสอบค่าตอบแทนพิเศษ กดปุุมเงินเพ่ิม ปรากฏตามรูปที่ 79 ตรวจสอบรายการเงินเพ่ิม 
(1) – (2) 

 
รูปที่ 79 ตรวจสอบรายการเงินเพิม่ (1) 

 
รูปที่ 79 ตรวจสอบรายการเงินเพิม่ (2) 

 10.  ช่องหมายเหตุ บันทึกข้อมูลค าสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ เช่น ให้ข้าราชการได้รับ
ค่าตอบแทนพิเศษ ค าสั่ง สป.ยธ. ที่ XXX/25XX รอบวันที่ 1 ตุลาคม ...... ลว..... มีผลตั้งแต่วันที่..... เป็นต้น 
 11.  เมื่อด าเนินการบันทึกข้อมูลตามข้อ 1. – 10. เรียบร้อยแล้ว ให้กดปุุมตกลง เพ่ือท าการ
บันทึกข้อมูลลงระบบฐานข้อมูล ทั้งนี้ ถ้าหากบันทึกข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามที่ระบบต้องการ 
ระบบจะแสดงข้อความเตือนให้ทราบ และหากบันทึกข้อมูลได้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว จะมีข้อความแสดงว่า 
“เพ่ิมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว”  
 
การถอยการเลื่อนเงินเดือน (แบบร้อยละ) โดยการใช้จอภาพการบรรจุ/โยกย้าย  

 กรณีที่ผู้ใช้งานท าการเลื่อนเงินเดือน ณ 1 เมษายน หรือ 1 ตุลาคม ไปแล้ว แต่พบว่าข้อมูล 
ไม่ถูกต้อง ให้บันทึกแก้ไขตามขั้นตอน ต่อไปนี้ 
 1. ใช้จอภาพการบรรจุ/โยกย้าย เลือกรายการ   ถอยการเลื่อนขั้น โดยช่องสถานะการท างาน 
จะแสดงว่า “ถอยการเลื่อนขั้น” ค้นหาและเรียกข้อมูลของรายการหรือเลขท่ีต าแหน่งที่จะท าการแก้ไข 
 2. ตรวจสอบข้อมูลทั่วไป เช่น ชื่อ – นามสกุล Pos Type ต าแหน่ง สายบริหาร 
 3. ท าการแก้ไข โดยใช้รายการ “ถอยการเลื่อนขั้น” และกดปุุมตกลง ระบบจะท าการลบ
รายการที่เลื่อนเงินเดือน และจะปรากฏรายการสุดท้าย ก่อนเลื่อนเงินเดือน 
 
การแก้ไขข้อมูล (การปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ/กฎหมาย และการแก้ไขค าสั่ง) 

 การแก้ไขข้อมูล เป็นการบันทึกประเภทการเคลื่อนไหวของต าแหน่งหรืออัตราเงินเดือน อย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือทั้ง 2 อย่าง ได้แก่ การเลื่อนระดับข้าราชการ (กรณีเลื่อนระดับในเลขที่ต าแหน่งเดิม) การปรับ
เงินเดือนตามคุณวุฒิ หรือปรับเงินเดือนตามกฎหมาย การลงโทษทางวินัย (ตัดเงินเดือน และลดเงินเดือน) 
การแก้ไข Pos Type การเปลี่ยนชื่อต าแหน่ง/ชื่อสายบริหาร การแก้ไขค าสั่งเลื่อนเงินเดือน การแก้ไขค าสั่ง
เลื่อนระดับ การแก้ไขค าสั่งย้าย การแก้ไขโครงสร้างเลขที่ต าแหน่ง ตามหน่วยงานที่สังกัด และการแก้ไขค าสั่ง
กรณีอ่ืนๆ 
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 *** กรณีการแก้ไขโครงสร้างเลขที่ต าแหน่ง ตามหน่วยงานที่สังกัด หากมีการก าหนดโครงสร้าง
หน่วยงานเพิ่มเติม หรือมีการแก้ไขโครงสร้างหน่วยงานนั้น ผู้ใช้งานจะต้องเพ่ิม หรือแก้ไขปรับปรุงโครงสร้าง
ใหม่ ลงระบบฐานข้อมูลให้แล้วเสร็จก่อน จึงจะสามารถใช้จอภาพ บรรจุ/โยกย้าย รายการแก้ไข เพ่ือท าการ
แก้ไขข้อมูลได ้(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม “การปรับโครงสร้างหน่วยงาน” หน้า 62 – 76) 
 ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูล โดยเข้าสู่หน้าจอภาพการบรรจุ/โยกย้าย ตามขั้นตอนที่ได้อธิบาย
มาแล้ว (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติม “การเข้าสู่หน้าจอภาพการบรรจุ/โยกย้าย” หน้า 4 – 5) 

  ขั้นตอนการท างาน 
 1. เลือกประเภทรายการ สถานะการท างานเป็น   แก้ไข ที่ช่องสถานะการท างานจะแสดงว่า 
“แก้ไข” 
 2. ท าการค้นหาข้อมูลที่ต้องการ โดยบันทึกเลขที่ต าแหน่งที่ต้องการเลื่อนระดับ รหัสกระทรวง  
รหัสกรม แล้วกดปุุมค้นหา 
   2.1 ช่องเลขที่ต าแหน่ง หมายถึง เลขที่ต าแหน่งตามที่ระบุไว้ใน ค าสั่งกระทรวงยุติธรรม 
หรือค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง การย้ายข้าราชการ โดยให้ระบุ เลขที่ต าแหน่งเป็นตัวเลข
จ านวน 7 หลัก เช่น เลขท่ีต าแหน่ง 115 ให้ระบุ เป็น 0000115 เป็นต้น 
   2.2 ช่องกระทรวง กระทรวงยุติธรรม บันทึกเป็น 16 
   2.3 ช่องกรม ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม บันทึกเป็น 001 
   2.4  ช่องกรม ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม บันทึกเป็น 002 

 ขั้นตอนการท างานตามข้อ 1. – 2. ปรากฏตามรูปที่ 80 จอภาพการบรรจุ/โยกย้าย – แก้ไข 

 
รูปที่ 80 จอภาพการบรรจุ/โยกย้าย – แก้ไข 

 3. ช่องประเภทค าสั่ง บันทึกประเภทค าสั่ง เช่น (เลข “ค.ส.”) 7.3, 7.4 หรือ ยธ. หรือ สป.ยธ. 
 4. ช่องเลขที่ค าสั่ง บันทึกเลขท่ีค าสั่ง/ปี พ.ศ. ที่มีค าสั่ง เช่น XXX/25XX 



คู่มือ ระบบจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงยตุธิรรม 
 

กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานระบบข้อมูลบุคคล ค่าตอบแทนและบ าเหน็จความชอบ 50 
  

 5. ช่องวันที่ลงค าสั่ง บันทึกวันที่ลงค าสั่งตามที่ระบุไว้ในค าสั่ง (สังเกตค าว่า “สั่ง ณ วันที่...”) 
สั่ง ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2559 บันทึกเป็น 06062559 (ไม่ต้องใช้เครื่องหมาย “/” คั่น ระหว่างวัน เดือน ปี) 
 6. ช่องวันที่มีผลบังคับ บันทึกวันที่มีผลบังคับตามที่ระบุไว้ในค าสั่ง (สังเกตค าว่า “มีผลตั้งแต่
วันที่...”) เช่น มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 บันทึกเป็น 01062559 (ไม่ต้องใช้เครื่องหมาย “/”  
คั่น ระหว่างวัน เดือน ปี) 
 7. ช่องปีงบประมาณ บันทึกเป็น ปี พ.ศ. ตามปีปฏิทินงบประมาณ 

 ขั้นตอนการท างานตามข้อ 3. – 7. ปรากฏตามรูปที่ 81 ข้อมูลค าสั่งทั่วไป 

 
รูปท่ี 81 ข้อมูลค าสั่งทั่วไป 

 8. ช่องประเภทสังกัด เลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ บันทึกเป็น 11 หรือกดปุุมแว่นขยาย  
เมื่อปรากฏกล่องข้อความค้นหา ในช่องชื่อประเภท พิมพ์ค าว่า “ข้าราชการพลเรือน” หรือค าค้นหาอ่ืนๆ แล้ว
กดปุุมค้นหา และกดเลือกรายการที่ต้องการ ปรากฏตามรูปที่ 82 ค้นหารหัสประเภทสังกัด 
   *** เมื่อบันทึกประเภทสังกัดเสร็จแล้ว ระบบจะท าการบันทึกประเภทบุคลากรให้โดย
อัตโนมัติ หรือกดปุุมแว่นขยาย  เพ่ือค้นหารหัสประเภทบุคลากรที่ต้องการบันทึกข้อมูล 

 
รูปที่ 82 ค้นหารหัสประเภทสังกัด 

 9. ช่อง Pos Type เลือกระดับต าแหน่ง ให้ตรงกับที่ต้องการแก้ไข ดังนี้ 
   ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน (ปง.) บันทึกเป็น 110027 
   ประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน (ชง.) บันทึกเป็น 110026 
   ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส (อว.) บันทึกเป็น 110025 
    ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ (ปก.) บันทึกเป็น 110022 
   ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ (ชก.) บันทึกเป็น 110021 
   ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ (ชก.) ที่มีสิทธิได้รับเงินประจ าต าแหน่ง (เงิน ปจต.)
บันทึกเป็น 110020 
   ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ (ชพ.) บันทึกเป็น 110019 
   ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ (ชพ.) ที่มีสิทธิได้รับเงินประจ าต าแหน่ง  
(เงิน ปจต.) บันทึกเป็น 110018   
   ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (ชช.) บันทึกเป็น 110017 
   ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ (ทว.) บันทึกเป็น 110016 
   ประเภทอ านวยการ ระดับต้น (อต.) บันทึกเป็น 110013 
   ประเภทอ านวยการ ระดับสูง (อส.) บันทึกเป็น 110014 
   ประเภทบริหาร ระดับต้น (บต.) บันทึกเป็น 110010 
   ประเภทบริหาร ระดับสูง (บส.) (ปลัดกระทรวง) บันทึกเป็น 110011 
   ประเภทบริหาร ระดับสูง (บส.) บันทึกเป็น 110012 
   หรือกดปุุมแว่นขยาย  เพ่ือค้นหาประเภทต าแหน่ง/ระดับ ที่ต้องการบันทึกข้อมูล 
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 10.  ช่องต าแหน่ง เลือกให้ตรงกับที่เลื่อนระดับ โดยกดปุุมแว่นขยาย  เมื่อปรากฏกล่อง
ข้อความค้นหา ในช่องชื่อต าแหน่ง ให้พิมพ์ชื่อต าแหน่ง หรือพิมพ์เฉพาะค า/พยางค์ส่วนใดส่วนหนึ่งของชื่อ
ต าแหน่งนั้นก็ได้ เช่น “นิติกร” หรือ “วิชาการ” หรือ “วิเคราะห์” จากนั้นกดปุุมค้นหา และกดเลือกรายการ
ทีต่้องการ (รหัสต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ จะต้นด้วยตัวเลข 11XXXX) 
 11.  ช่องสายบริหาร เลือกให้ตรงกับที่บรรจุ โดยด าเนินการเช่นเดียวกับ ข้อ 10. 
    *** ส าหรับช่องข้อมูลต่อไปนี้ ไม่ต้องบันทึกหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล ได้แก่ กระทรวง 
กรม สก./สภ. ส านัก/กอง ส่วน ฝุาย งาน หมวด โครงสร้าง ชื่อหน่วยงาน เขต จังหวัด อ าเภอ ต าบล 
หน่วยงาน ศูนย์ต้นทุน กิจกรรมหลัก เขตธุรกิจ ส่วนราชการผู้เบิก 

 ขั้นตอนการท างานตามข้อ 9. – 11. ปรากฏตามรูปที่ 83 ข้อมูลต าแหน่ง 

 
รูปที่ 83 ข้อมูลต าแหน่ง 

 12.  ช่องข้อมูลบุคคล ตรวจสอบข้อมูลต่างๆ เช่น ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล ว่าตรงกับที่ระบุไว้
ในค าสั่งหรือไม่ ทั้งนี้ หากมีการแก้ไข ให้ผู้ใช้งานเลือกระบบทะเบียนประวัติข้าราชการและลูกจ้างประจ า > 
ทะเบียนประวัติ (ข้าราชการ) > ข้อมูลบุคคล > ข้อมูลทั่วไปข้าราชการ ในการแก้ไข (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติม 
“การบันทึกประวัติข้าราชการ” หน้า 80 – 85) 
    *** ช่องวันที่ได้รับเงินตอบแทนฯ มีผล (ถ้ามี) บันทึกวันที่ที่มีผลบังคับตามที่ระบุไว้ 
ในค าสั่ง ปรากฏตามรูปที่ 84 วันที่ได้รับเงินตอบแทนฯ มีผล 
    หมายเหตุ ประเภทต าแหน่งข้าราชการ ที่มีเงินตอบแทนฯ หมายถึง ข้าราชการที่มีสิทธิ
ได้รับค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนเดือน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 

 
รูปที่ 84 วันท่ีได้รับเงินตอบแทนฯ มีผล 

 13.  ช่องปีเก่า (แถว) ตาราง (คอลัมน์) บันทึกข้อมูลเดิม ก่อนที่จะมีการแก้ไข  
 14.  ช่องปีเก่า (แถว) ประเภทต าแหน่ง/ระดับ (คอลัมน์) บันทึกประเภทต าแหน่ง/ระดับ เดิม 
ก่อนที่จะมีการแก้ไข  
 15. ช่องปีเก่า (แถว) เงินเดือน (คอลัมน์) บันทึกจ านวนเงินเดือนเดิม ก่อนที่จะมีการแก้ไข 
ตามที่ระบุไว้ในค าสั่ง 
 ขั้นตอนการท างานตามข้อ 13. – 15 ให้ผู้ใช้งานน าข้อมูลจากช่องปีใหม่ (แถว) ตาราง (คอลัมน์) 
ก่อนที่จะบันทึกข้อมูลใหม่ตามท่ีระบุไว้ในค าสั่ง ย้ายไปบันทึกไว้ในช่องปีเก่า ปรากฏตามรูปที่ 85 ข้อมูลอัตรา
เงินเดือน – ช่องปีเก่า 
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รูปที่ 85 ข้อมูลอัตราเงินเดือน – ช่องปีเก่า 

 16.  ช่องปีใหม่ (แถว) ตาราง (คอลัมน์) บันทึกข้อมูล ดังนี้  
    ช่วงระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 บันทึกเป็น 02 
    ช่วงระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 บันทึกเป็น 03 
    ช่วงระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559 บันทึกเป็น 04 
    ช่วงระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 บันทึกเป็น 05 
    ช่วงระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 บันทึกเป็น 06 
    ช่วงระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 บันทึกเป็น 07 
    ช่วงระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นมา บันทึกเป็น 08 
 17.  ช่องปีใหม่ (แถว) ประเภทต าแหน่ง/ระดับ (คอลัมน์) บันทึกประเภทต าแหน่งที่ต้องการ 
โดยต้องบันทึกให้ตรงกับระดับต าแหน่ง ในช่อง Pos Type ดังนี้ 
    ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน (ปง.) บันทึกเป็น 0101 
    ประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน (ชง.) บันทึกเป็น 0102 
    ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส (อว.) บันทึกเป็น 0103  
    ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ (ปก.) บันทึกเป็น 0201 
    ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ (ชก.) บันทึกเป็น 0202 
    ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ (ชพ.) บันทึกเป็น 0203 
    ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (ชช.) บันทึกเป็น 0204 
    ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ (ทว.) บันทึกเป็น 0205 
    ประเภทอ านวยการ ระดับต้น (อต.) บันทึกเป็น 0301 
    ประเภทอ านวยการ ระดับสูง (อส.) บันทึกเป็น 0302 
    ประเภทบริหาร ระดับต้น (บต.) บันทึกเป็น 0401 
    ประเภทบริหาร ระดับสูง (บส.) บันทึกเป็น 0401 
    หรือกดปุุมแว่นขยาย  เพ่ือค้นหาและเลือกประเภทต าแหน่ง/ระดับ ที่ต้องการบันทึก 
    ตัวอย่างเช่น ช่อง Pos Type เป็น 110022 ประวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ในช่องประเภท
ต าแหน่ง/ระดับ ปีใหม่ ต้องบันทึกเป็น 0201 เป็นต้น   
 18.  ช่อง (แถว) ปีใหม่ เงินเดือน (คอลัมน์) บันทึกจ านวนเงินเดือนตามท่ีระบุไว้ในค าสั่ง   
 ขั้นตอนการท างานตามข้อ 16. – 18. ปรากฏตามรูปที่ 86 ข้อมูลอัตราเงินเดือน – ปีใหม ่

 
รูปที่ 86 ข้อมูลอัตราเงินเดือน – ปีใหม่ 



คู่มือ ระบบจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงยตุธิรรม 
 

กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานระบบข้อมูลบุคคล ค่าตอบแทนและบ าเหน็จความชอบ 53 
  

 19.  ช่องชื่อเงิน ปจต./วิชาการ/วิทยฐานะ (รหัสประเภท) (ถ้ามี) ในช่องวันที่ได้รับ ให้บันทึก
วันที่ที่มีผลบังคับตามที่ระบุไว้ในค าสั่ง และช่องเงินปีใหม่ บันทึกจ านวนเงิน ปจต. หรือเงินเพ่ิมอ่ืน  
ที่ได้รับ ตามประเภทต าแหน่งข้าราชการที่มีสิทธิได้รับเงิน ปจต. ฯ นั้นๆ ปรากฏตามรูปที่ 87 เงินประจ า
ต าแหน่ง (ปจต.) 
    หมายเหตุ ประเภทต าแหน่งข้าราชการ ที่มีเงิน ปจต./วิชาการ/วิทยฐานะ หมายถึง 
ข้าราชการที่มีสิทธิได้รับเงินประจ าต าแหน่ง ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วย การให้ข้าราชการได้รับเงินประจ าต าแหน่ง 
หรือข้าราชการที่มีสิทธิได้รับเงินเพ่ิมอ่ืน ตามกฎหมายหรือระเบียบที่เก่ียวข้องว่าด้วยเงินเพิ่มอ่ืนๆ นั้น 

 
รูปที่ 87 เงินประจ าต าแหน่ง (ปจต.) 

 20.  ช่องหมายเหตุ บันทึกข้อมูลค าสั่งเลื่อนระดับ เช่น แก้ไขค าสั่ง (อนุสนธิค าสั่ง สป.ยธ.  
ที่ XXX/25XX ลว.....) แก้ไขเงินเดือนจากเดิม XX,XXX บาท เป็น XX,XXX บาท สังกัดกอง..... มีผลตั้งแต่
วันที่..... เป็นต้น 
    หรือ ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ ค าสั่ง สป.ยธ. ที่ XXX/25XX ลว.....จากเดิม 
XX,XXX บาท เป็น XX,XXX บาท สังกัดกอง..... มีผลตั้งแต่วันที่..... เป็นต้น ปรากฏตามรูปที่ 88 หมายเหตุ 

 
รูปที่ 88 หมายเหต ุ

 21.  เมื่อด าเนินการบันทึกข้อมูลตามข้อ 1. – 20. เรียบร้อยแล้ว ให้กดปุุมตกลง เพ่ือท าการ
บันทึกข้อมูลลงระบบฐานข้อมูล ทั้งนี้ หากบันทึกข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามที่ระบบต้องการ  
ระบบจะแสดงข้อความเตือนให้ทราบ และหากบันทึกข้อมูลได้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว จะมีข้อความแสดงว่า 
“บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” 
 การลงโทษทางวินัย (ตัดเงินเดือน และลดเงินเดือน) 
 ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูล โดยเข้าสู่หน้าจอภาพการบรรจุ/โยกย้าย ตามขั้นตอนที่ได้อธิบาย
มาแล้ว ต่อมาให้เลือกเมนู  เลื่อนขั้น/เลื่อนเงินเดือน (แบบร้อยละ) กดปุุมตกลง แล้วจึงเปลี่ยนไปใช้เมนู  

  แก้ไข (หากมีการแก้ไขช่องข้อมูลการเลื่อนเงินเดือน ระบบจะค านวณอัตราเงินเดือนใหม่ให้โดยอัตโนมัติ) 
และด าเนินการตามขั้นตอนท างานตามข้อ 2. – 12.  โดยที่ช่องข้อมูลรหัสสถานภาพ “ตัดเงินเดือน” บันทึกเป็น 
003 “ลดเงินเดือน” บันทึกเป็น 004 (ในขณะที่จัดท าคู่มือนี้ ระบบฐานข้อมูลยังไม่มีรหัส ลดเงินเดือน  
ให้ผู้ใช้งานบันทึกเป็น 004 คือ “ลดขั้นเงินเดือน” ไปก่อน หากมีการก าหนดรหัส “ลดเงินเดือน” เพ่ิมเติม
แล้ว จึงใช้รหัสที่ก าหนดใหม่นี้ในการบันทึกข้อมูลในครั้งต่อไป) 
 จากนั้น ช่องข้อมูลการเลื่อนเงินเดือน บันทึกร้อยละตามค าสั่งลงโทษ เช่น ตัดเงินเดือน ร้อยละ 4 
หรือ ลดเงินเดือน ร้อยละ 2 แล้ว ให้คลิกเม้าส์ที่ส่วนใดๆ ของหน้าจอ ระบบจะประมวลผลเงินเดือนใหม่ให้โดย
อัตโนมัต ิ
 ช่องหมายเหตุ ระบุข้อมูลตามค าสั่งลงโทษ เช่น ตัดเงินเดือน ร้อยละ 4 เป็นเวลา 2 เดือน ตั้งแต่
วันที่... หรือลดเงินเดือน ร้อยละ 2 จาก เดิม XX,XXX บาท เป็น XX,XXX บาท มีผลตั้งแต่วันที่... เป็นต้น 
ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน แล้วให้กดปุุมตกลง เพ่ือท าการบันทึกข้อมูลลงระบบฐานข้อมูล 
ทั้งนี้ หากบันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้องตามที่ระบบต้องการ ระบบจะแสดงข้อความเตือนให้ทราบ 
และหากบันทึกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีข้อความแสดงว่า “บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” 
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การสร้างเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 

 การสร้างเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว เป็นการบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเภทการ
เคลื่อนไหวของอัตราเงินเดือน ข้าราชการที่มีสิทธิได้รับเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว โดยผู้ใช้งานสามารถ
บันทึกการสร้างเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตามข้ันตอน ดังนี้ 
 การเข้าสู่หน้าจอภาพการสร้างค่าครองชีพชั่วคราว 
 1. เลือกระบบบัญชีถือจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจ า ปรากฏตามรูปที่ 89 ระบบบัญชีถือจ่าย
เงินเดือนและค่าจ้างประจ า  

 
รูปที่ 89 ระบบบัญชีถือจ่ายเงินเดอืนและค่าจ้างประจ า 

 2. เลือกระบบบัญชีถือจ่ายข้าราชการ 
 3. เลือกเมนูสร้างค่าครองชีพชั่วคราว 
 4. เลือกจอภาพสร้างเงินค่าครองชีพชั่วคราว ปรากฏตามรูปที่ 90 การเข้าสู่หน้าจอภาพ 
สร้างเงินค่าครองชีพชั่วคราว และรูปที่ 91 จอภาพสร้างเงินค่าครองชีพชั่วคราว  

 
รูปที่ 90 การเข้าสู่หน้าจอภาพสร้างเงินค่าครองชีพช่ัวคราว 

2-4 

1 
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รูปที่ 91 จอภาพสร้างเงินค่าครองชีพช่ัวคราว 

 ขั้นตอนการท างาน 
 1. เลือกสร้างเงินค่าครองชีพชั่วคราวเป็นการสร้างเงินเพ่ิมในระบบถือจ่าย 
 2. ช่องปีงบประมาณ บันทึกเป็น พ.ศ. ตามปีปฏิทินงบประมาณ 
 3. ช่องรอบการเลื่อนขั้น เลือกเป็น 1 เมษายน หรือ 1 ตุลาคม 
 4. ช่องกระทรวง กระทรวงยุติธรรม บันทึกเป็น 16 ช่องกรม ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวง
ยุติธรรม บันทึกเป็น 001 ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม บันทึกเป็น 002 
 5. ช่องประเภทบุคลากร บันทึกเป็น 11 
 6. ช่องประเภทค าสั่ง บันทึกประเภทค าสั่ง เช่น (เลข “ค.ส.”) 7.3 หรือ ยธ. หรือ สป.ยธ. 
 7. ช่องเลขที่ค าสั่ง บันทึกเลขท่ีค าสั่ง/ปี พ.ศ. ที่มีค าสั่ง เช่น XXX/25XX 
 8. ช่องวันที่ลงค าสั่ง บันทึกวันที่ลงค าสั่งตามที่ระบุไว้ในค าสั่ง (สังเกตค าว่า “สั่ง ณ วันที่...”) 
สั่ง ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2559 บันทึกเป็น 06062559 (ไม่ต้องใช้เครื่องหมาย “/” คัน่ ระหว่างวัน เดือน ปี) 
 9. ช่องวันที่มีผลบังคับ บันทึกวันที่มีผลบังคับตามที่ระบุไว้ในค าสั่ง (สังเกตค าว่า “มีผลตั้งแต่
วันที่...”) เช่น มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 บันทึกเป็น 01062559 (ไม่ต้องใช้เครื่องหมาย “/”  
คั่น ระหว่างวัน เดือน ปี) 
 10.  ท าตามขัน้ตอนการท างานข้อ 1. – 4. แล้ว ให้กดปุุมตกลง เพ่ือบันทึกการท างานลงระบบ
ฐานข้อมูล 
 
รายการเงินเพิ่ม 

 รายการเงินเพิ่ม เป็นการบันทึก/แก้ไขข้อมูลรายการเงินเพิ่มประเภทต่างๆ ที่ระบบไม่ได้สร้างให้ 
โดยอัตโนมัติหรือมีจอภาพส าหรับสร้างเงินเพ่ิมให้อัตโนมัติ ได้แก่ เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว เงินประจ า
ต าแหน่ง ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างผู้ได้รับเงินเดือน
หรือค่าจ้างถึงขั้นสูง หรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือต าแหน่ง เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
ต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) เงินพิเศษส าหรับการปราบปรามผู้กระท าผิด 
(พ.ป.ผ.) ค่าตอบแทนพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติงานจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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 ผู้ใช้งานสามารถบันทึกข้อมูลรายการเงินเพิ่ม ตามข้ันตอน ดังนี้ 
 การเข้าสู่หน้าจอภาพรายการเงินเพ่ิม 
 1. เลือกระบบบัญชีถือจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจ า ปรากฏตามรูปที่ 92 ระบบบัญชีถือจ่าย
เงินเดือนและค่าจ้างประจ า  

 
รูปที่ 92 ระบบบัญชีถือจ่ายเงินเดอืนและค่าจ้างประจ า 

 2. เลือกระบบบัญชีถือจ่ายข้าราชการ 
 3. เลือกเมนูข้อมูลปัจจุบัน 
 4. เลือกจอภาพรายการเงินเพ่ิม ปรากฏตามรูปที่ 93 การเข้าสู่หน้าจอภาพรายการเงินเพ่ิม 
และรูปที่ 94 จอภาพรายการเงินเพ่ิม โดยมีปุุมในการท างาน ดังนี้  

 
รูปที่ 93 การเข้าสู่หน้าจอภาพรายการเงินเพิ่ม 

   ปุุมเพ่ิม ใช้ส าหรับกรณีต้องการเพิ่มรายการเงินเพิ่ม 
  ปุุมแก้ไข ใช้ส าหรับกรณีต้องการแก้ไขรายละเอียดของเงินเพ่ิม 
  ปุุมลบ ใช้ส าหรับกรณีต้องการลบเงินเพิ่ม 
  ปุุมค้นหา ใช้ส าหรับกรณีต้องการค้นหาเงินเพิ่ม 
  ปุุมตกลง ใช้ส าหรับกรณีต้องการบันทึกค าสั่งการท างาน 
   ปุุมยกเลิก ใช้ส าหรับกรณทีีย่ังไม่ได้กดปุุมตกลง และยกเลิกข้อมูลที่ปูอนไปแล้วทั้งหมด  
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รูปที่ 94 จอภาพรายการเงินเพิ่ม 

 ขั้นตอนการท างาน 
 1. ให้กดปุุมแสดงสถานะการท างานก่อนท ารายการ เช่น เพ่ิม แก้ไข ลบ เป็นต้น หน้าจอภาพ 
จะปรากฏสถานะการท างานตามที่เลือกท ารายการ 
 2. กรณีที่ต้องการเพ่ิมรายการเงินเพ่ิม ให้กดปุุมเพ่ิม และพิมพ์รายละเอียดข้าราชการหรือ
อัตราที่ต้องการเพิ่ม โดยระบุเลขประจ าตัวประชาชน แล้วระบบจะแสดงข้อมูลของข้าราชการโดยอัตโนมัติ  
  หรือกดปุุมแว่นขยาย  เพ่ือค้นหาเลขประจ าตัวประชาชน ด้วยการพิมพ์ชื่อ หรือนามสกุล 
แล้วกดปุุมค้นหา และคลิกเลือกรายชื่อที่ต้องการ แล้วระบบจะแสดงข้อมูลของข้าราชการที่เลือกท ารายการ   
 3. กรณีที่ต้องการแก้ไขรายการเงินเพ่ิม ให้กดปุุมแก้ไข และพิมพ์รายละเอียดข้าราชการหรือ
อัตราที่ต้องการแก้ไข โดยระบุเลขประจ าตัวประชาชน แล้วระบบจะแสดงข้อมูลของข้าราชการโดยอัตโนมัติ 
จากนั้น ให้กดปุุมค้นหา ระบบจะแสดงรายการเงินเพ่ิมบนจอภาพ แล้วจึงเลือกรายการเงินเพ่ิมที่ต้องการ
แก้ไขข้อมูลต่อไป 
  หรือกดปุุมแว่นขยาย  เพ่ือค้นหาเลขประจ าตัวประชาชน ด้วยการพิมพ์ชื่อ หรือนามสกุล 
แล้วกดปุุมค้นหา และคลิกเลือกรายชื่อที่ต้องการ แล้วระบบแสดงข้อมูลของข้าราชการที่เลือกท ารายการ 
จากนั้นให้กดปุุมค้นหา เพ่ือค้นหาและเลือกรายการเงินเพ่ิมที่ต้องการแก้ไขข้อมูล 
  กรณีที่ข้าราชการโอนหรือย้ายมาจากหน่วยงานอ่ืน อาจมีรายการเงินเพ่ิมจากต้นสังกัดเดิม 
ทั้งนี้ ผู้ใช้งานสามารถค้นหารายการเงินเพ่ิมทั้งหมดของข้าราชการได้ โดยหลังจากที่ค้นหาเลขประจ าตัว
ประชาชนแล้ว ให้ท าการลบรหัสกระทรวง และรหัสกรม จากนั้นกดปุุมค้นหาอีกครั้ง ระบบจะแสดงรายการ
เงินเพ่ิมทั้งหมดทีข่้าราชการผู้นั้นได้รับ  
 4. ให้บันทึกข้อมูลในช่องรายการต่างๆ เช่น รหัสเงินเพ่ิม ประเภทค าสั่ง เลขที่ค าสั่ง วันที่ลง
ค าสั่ง วันที่มีผลบังคับ จ านวนเงิน วันที่เริ่มต้นรับเงินเพิ่ม วันที่สิ้นสุดการรับเงิน หมายเหตุ เป็นต้น 
 5. เมื่อท าตามขั้นตอนการท างานข้อ 1. – 3 หรือ 4. แล้วให้กดปุุมตกลง เพ่ือบันทึกการท างาน 
ลงระบบฐานข้อมูล หากบันทึกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีข้อความแสดงว่า “เพ่ิมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” 
หรือ “แก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” 
 6. ส าหรับการลบรายการเงินเพิ่ม ให้กดปุุมลบ และด าเนินการค้นหารายการเงินเพ่ิมที่ต้องการ
ลบ ตามขั้นตอนการท างานข้อ 3. จากนั้น คลิกเลือกรายการที่ต้องการลบ แล้วกดปุุมตกลง เพ่ือลบข้อมูล 
ระบบจะแสดงกล่องข้อความ ให้กดปุุม OK เพ่ือยืนยันการลบข้อมูล หากระบบท าการลบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 
จะมีข้อความแสดงว่า “ลบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” กรณีที่ไม่ต้องการลบข้อมูล ให้กดปุุม Cancel เพ่ือยกเลิก
การลบข้อมลู 
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 รหัสรายการเงินเพิ่มที่ส าคัญ 
 เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวส าหรับข้าราชการ บันทึกเป็น 10055 
 เงินประจ าต าแหน่ง (ปจต.) บันทึกเป็น 10040 
 เงินประจ าต าแหน่งวิชาชีพเฉพาะ (คอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรม วิศวกรรม) บันทึกเป็น 10041 
 เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนเท่ากับเงิน ปจต. บันทึกเป็น 10051 
 เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน บันทึกเป็น 10052 
 เงินเพ่ิมต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (ผู้ปฏิบัติงานด้านนิติกร) (พ.ต.ก.) บันทึกเป็น 10069 
 เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) (บทช.) มีทั้งหมด 4 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 บันทึกเป็น 10002, 
ครั้งที่ 2 บันทึกเป็น 10070, ครั้งที่ 3 บันทึกเป็น 10071 และครั้งที่ 4 บันทึกเป็น 10072 
 เงินเพ่ิมปราบปรามผู้กระท าความผิด (พ.ป.ผ.) บันทึกเป็น 10003 
 เงินสวัสดิการส าหรับการปฏิบัติงานประจ าส านักงานในพ้ืนที่พิเศษ (สปพ.) บันทึกเป็น 10050 
 ข้อสังเกต  ผู้ใช้งานสามารถเรียกดูรายละเอียด รายการ “รหัสเงินเพิ่ม” ได้ที่หน้าจอ ระบบข้อมูล
พ้ืนฐาน > รายงาน > เงินเดือน > รหัสเงินเพ่ิม/เงินหัก แล้วเลือกรายการที่ต้องการ จากนั้น กดปุุมพิมพ์ 
 ดูรายละเอียดเพ่ิมเติม ภาคผนวก 4 รหัสเงินเพ่ิม หน้า 102 – 121     
 
การบันทึกค าสั่งตกเบิกเงินเดือน 

 การบันทึกค าสั่งตกเบิกเงินเดือน เป็นการบันทึก/แก้ไขข้อมูลประเภทการเคลื่อนไหวของ
ต าแหน่งและอัตราเงินเดือน กรณีที่ไม่ได้เลื่อนเงินเดือนโดยอัตโนมัติหรือไม่สามารถบันทึกข้อมูลด้วยจอภาพ
การบรรจุ/โยกย้าย เช่น ข้าราชการ ย้ายต าแหน่งไปแล้ว ต่อมามีการแก้ไขค าสั่งเกี่ยวกับเงินเดือน ย้อนหลังไป
มีผล ณ วันที่ครองเลขที่ต าแหน่งเดิม เป็นต้น ผู้ใช้งานสามารถบันทึกข้อมูลรายการเงินเพิ่ม ตามข้ันตอน ดังนี้ 
 การเข้าสู่หน้าจอภาพค าสั่งตกเบิกเงินเดือน 
 1. เลือกระบบบัญชีถือจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจ า ปรากฏตามรูปที่ 95 ระบบบัญชีถือจ่าย
เงินเดือนและค่าจ้างประจ า  

 
รูปที่  95 ระบบบัญชีถือจ่ายเงินเดอืนและค่าจ้างประจ า 

 2. เลือกระบบบัญชีถือจ่ายข้าราชการ 
 3. เลือกเมนูข้อมูลปัจจุบัน 
 4. เลือกจอภาพค าสั่งตกเบิกเงินเดือน ปรากฏตามรูปที่ 96 การเข้าสู่หน้าจอภาพค าสั่งตกเบิก
เงินเดือน และรูปที่ 97 จอภาพค าสั่งตกเบิกเงินเดือน โดยมีปุุมในการท างาน ดังนี้  
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รูปที่ 96 การเข้าสู่หน้าจอภาพค าสั่งตกเบิกเงินเดือน 

   ปุุมเพ่ิม ใช้ส าหรับกรณีต้องการเพิ่ม ค าสั่งตกเบิกเงินเดือน 
  ปุุมแก้ไข ใช้ส าหรับกรณีต้องการแก้ไขรายละเอียดของค าสั่งตกเบิกเงินเดือน 
  ปุุมลบ ใช้ส าหรับกรณีต้องการลบค าสั่งตกเบิกเงินเดือน 
  ปุุมค้นหา ใช้ส าหรับกรณีต้องการค้นหาค าสั่งตกเบิกเงินเดือน 
  ปุุมตกลง ใช้ส าหรับกรณีต้องการบันทึกค าสั่งการท างาน 
   ปุุมยกเลิก ใช้ส าหรับกรณทีีย่ังไม่ได้กดปุุมตกลง และยกเลิกข้อมูลที่ปูอนไปแล้วทั้งหมด  

 
รูปที ่97 จอภาพรายการเงินเพิ่ม 

 ขั้นตอนการท างาน 
 1. ให้กดปุุมแสดงสถานะการท างานก่อนท ารายการ เช่น เพ่ิม แก้ไข ลบ เป็นต้น หน้าจอภาพ
จะปรากฏสถานะการท างานตามที่เลือกท ารายการ 
 2. พิมพ์เลขประจ าตัวประชาชนของข้าราชการที่ต้องการท ารายการ แล้วระบบจะแสดงข้อมูล
ของข้าราชการโดยอัตโนมัติ หรือกดปุุมแว่นขยาย  เพ่ือค้นหาเลขประจ าตัวประชาชน ด้วยการพิมพ์ชื่อ 
หรือนามสกุล แล้วกดปุุมค้นหา จากนั้นคลิกเลือกรายชื่อที่ต้องการ ระบบจะแสดงข้อมูลของข้าราชการ  
เพ่ือท าการบันทึกเพ่ิมหรือแก้ไขข้อมูลตามที่ระบุไว้ในค าสั่ง หรือลบข้อมูล 
 3. ให้บันทึกข้อมูลในช่องรายการต่างๆ เช่น เลขที่ค าสั่ง ค าสั่งลงวันที่ เงินเดือนตามค าสั่ง มีผล
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ เป็นต้น 
 4. เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนการท างานข้อ 1. – 3. แล้วให้กดปุุมตกลงเพ่ือบันทึกการท างาน 
ลงระบบฐานข้อมูล ถ้าบันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วนตามที่ระบบต้องการ ระบบจะแสดงข้อความเตือนให้ทราบ 
เมื่อบันทึกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีข้อความแสดงว่า “เพ่ิมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” หรือ “แก้ไขข้อมูล
เรียบร้อยแล้ว”  
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 5.  ส าหรับการลบข้อมูล ให้กดปุุมลบ และด าเนินการค้นหารายการค าสั่งตกเบิกเงินเดือน 
ที่ต้องการลบ โดยระบุเลขประจ าตัวประชาชน แล้วระบบจะแสดงข้อมูลของข้าราชการโดยอัตโนมัติ  
หรือกดปุุมแว่นขยาย  เพ่ือค้นหาเลขประจ าตัวประชาชน ด้วยการพิมพ์ชื่อ หรือนามสกุล แล้วกดปุุมค้นหา 
และคลิกเลือกรายชื่อที่ต้องการ เมื่อระบบแสดงข้อมูลของข้าราชการแล้ว ให้กดปุุมค้นหา เพ่ือค้นหาและ
เลือกรายการเงินเพ่ิมที่ต้องการลบ คลิกเลือกรายการที่ต้องการลบ แล้วกดปุุมตกลง เพ่ือลบข้อมูล ระบบ 
จะแสดงกล่องข้อความ ให้กดปุุม OK เพ่ือยืนยันการลบข้อมูล หากระบบท าการลบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว  
จะมีข้อความแสดงว่า “ลบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” กรณีที่ไม่ต้องการลบข้อมูล ให้กดปุุม Cancel เพ่ือยกเลิก
การลบข้อมูล 
  
การบันทึกค าสั่งตกเบิกเงินเพ่ิม 

 การบันทึกค าสั่งตกเบิกเงินเพ่ิม เป็นการบันทึก/แก้ไขข้อมูลรายการเงินเพ่ิมประเภทต่างๆ  
กรณทีี่ระบบไม่ได้สร้างให้โดยอัตโนมัติหรือมีจอภาพส าหรับสร้างเงินเพ่ิมให้อัตโนมัติ 
 ผู้ใช้งานสามารถบันทึกข้อมูลค าสั่งตกเบิกเงินเพ่ิม ตามข้ันตอน ดังนี้ 
 การเข้าสู่หน้าจอภาพค าสั่งตกเบิกเงินเพิ่ม 
 1. เลือกระบบบัญชีถือจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจ า ปรากฏตามรูปที่ 98 ระบบบัญชีถือจ่าย
เงินเดือนและค่าจ้างประจ า  

 
รูปที่ 98 ระบบบัญชีถือจ่ายเงินเดอืนและค่าจ้างประจ า 

 2. เลือกระบบบัญชีถือจ่ายข้าราชการ 
 3. เลือกเมนูข้อมูลปัจจุบัน 
 4. เลือกจอภาพค าสั่งตกเบิกเงินเพ่ิม ปรากฏตามรูปที่ 99 การเข้าสู่หน้าจอภาพค าสั่งตกเบิก
เงินเพ่ิม และรูปที ่100 จอภาพค าสั่งตกเบิกเงินเพ่ิม โดยมีปุุมในการท างาน ดังนี้  

 
รูปที ่99 การเข้าสู่หน้าจอภาพค าสั่งตกเบิกเงินเพิ่ม 
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  ปุุมเพ่ิม ใช้ส าหรับกรณีต้องการเพิ่ม ค าสั่งตกเบิกเงนิเพิ่ม 
  ปุุมแก้ไข ใช้ส าหรับกรณีต้องการแก้ไขรายละเอียดของค าสั่งตกเบิกเงินเพ่ิม 
  ปุุมลบ ใช้ส าหรับกรณีต้องการลบค าสั่งตกเบิกเงนิเพิ่ม 
  ปุุมค้นหา ใช้ส าหรับกรณีต้องการค้นหาค าสั่งตกเบิกเงนิเพิ่ม 
  ปุุมตกลง ใช้ส าหรับกรณีต้องการบันทึกค าสั่งการท างาน 
   ปุุมยกเลิก ใช้ส าหรับกรณทีีย่ังไม่ได้กดปุุมตกลง และยกเลิกข้อมูลที่ปูอนไปแล้วทั้งหมด  

 
รูปที่ 100 จอภาพค าสั่งตกเบิกเงินเพิ่ม 

 ขั้นตอนการท างาน 
 1. ให้กดปุุมแสดงสถานะการท างานก่อนท ารายการ เช่น เพ่ิม แก้ไข ลบ เป็นต้น หน้าจอภาพ
จะปรากฏสถานะการท างานตามที่เลือกท ารายการ 
 2. พิมพ์เลขประจ าตัวประชาชนของข้าราชการที่ต้องการท ารายการ แล้วระบบจะแสดงข้อมูล
ของข้าราชการโดยอัตโนมัติ หรือกดปุุมแว่นขยาย  เพ่ือค้นหาเลขประจ าตัวประชาชน ด้วยการพิมพ์ชื่อ 
หรือนามสกุล แล้วกดปุุมค้นหา จากนั้นคลิกเลือกรายชื่อที่ต้องการ ระบบจะแสดงข้อมูลของข้าราชการ  
เพ่ือท าการบันทึกเพ่ิมหรือแก้ไขข้อมูลตามที่ระบุไว้ในค าสั่ง หรือลบข้อมูล 
 3. ให้บันทึกข้อมูลในช่องรายการต่างๆ เช่น รหัสเงินเพ่ิม เลขที่ค าสั่ง ค าสั่งลงวันที่ เงินเพ่ิมตาม
ค าสั่ง มีผลตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ เป็นต้น 
 4.  เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนการท างานข้อ 1. – 3. แล้วให้กดปุุมตกลงเพ่ือบันทึกการท างาน 
ลงระบบฐานข้อมูล ถ้าบันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วนตามที่ระบบต้องการ ระบบจะแสดงข้อความเตือนให้ทราบ 
เมื่อบันทึกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีข้อความแสดงว่า “บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” หรือ “แก้ไขข้อมูล
เรียบร้อยแล้ว”  
 5.  ส าหรับการลบข้อมูล ให้กดปุุมลบ และด าเนินการค้นหารายการค าสั่งตกเบิกเงินเพ่ิม 
ที่ต้องการลบ โดยระบุเลขประจ าตัวประชาชน แล้วระบบจะแสดงข้อมูลของข้าราชการโดยอัตโนมัติ  
หรือกดปุุมแว่นขยาย  เพ่ือค้นหาเลขประจ าตัวประชาชน ด้วยการพิมพ์ชื่อ หรือ นามสกุล แล้วกดปุุม
ค้นหา และคลิกเลือกรายชื่อที่ต้องการ เมื่อระบบแสดงข้อมูลของข้าราชการแล้ว ให้กดปุุมค้นหา เพ่ือค้นหา
และเลือกรายการเงินเพ่ิมที่ต้องการลบ คลิกเลือกรายการที่ต้องการลบ แล้วกดปุุมตกลง เพ่ือลบข้อมูล ระบบ 
จะแสดงกล่องข้อความ ให้กดปุุม OK เพ่ือยืนยันการลบข้อมูล หากระบบท าการลบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว  
จะมีข้อความแสดงว่า “ลบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” กรณีที่ไม่ต้องการลบข้อมูล ให้กดปุุม Cancel เพ่ือยกเลิก
การลบข้อมูล  
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การปรับโครงสร้างหน่วยงานและอัตรา  

 การปรับโครงสร้างหน่วยงานและอัตรา เป็นการบันทึกประเภทการเคลื่อนไหวของต าแหน่ง 
ได้แก่ การเพิ่มหรือยุบเลิก การแก้ไข รายละเอียดหน่วยงาน/เลขที่ต าแหน่ง การเกลี่ยอัตราก าลัง การเปลี่ยน
สังกัดหน่วยงาน โดยแบ่งขั้นตอนการท างานออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
 1. จัดท าโครงสร้างหน่วยงาน 
 2. จัดอัตราลงตามโครงสร้างหน่วยงาน 

 ข้อสังเกต ในการปรับโครงสร้างหน่วยงานและอัตรา จะต้องชะลอการบันทึกข้อมูลรายการอ่ืนๆ 
ไว้ก่อนทั้งหมด เช่น การบรรจุ การเลื่อนระดับ การย้าย การให้โอน การรับโอน การแก้ไขค าสั่ง  และเมื่อท า
การปรับโครงสร้างหน่วยงานและอัตรา เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงท าการบันทึกข้อมูลรายการอื่นๆ ต่อไปได้ 
 หรือถ้าบันทึกข้อมูลอ่ืนๆ และมีการประมวลผลข้อมูลแล้ว แต่ยังไม่ได้มีการแจ้งรายการปรับ
ข้อมูลของข้าราชการผ่านบัญชีธนาคาร (เงินเดือนยังไม่เข้าบัญชีธนาคาร) จะยังไม่สามารถปรับโครงสร้าง
หน่วยงานและอัตราได้ ต้องให้เงินเดือนเข้าบัญชีก่อน จึงจะสามารถปรับโครงสร้างหน่วยงานและอัตราได้ 
และต้องชะลอการบันทึกข้อมูลรายการอ่ืนๆ ออกไปก่อนด้วย 
   
จัดท าโครงสร้างหน่วยงาน  

 การเข้าสู่หน้าจอภาพปรับโครงสร้างหน่วยงาน 
 1. เลือกระบบบัญชีถือจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจ า ปรากฏตามรูปที่ 101 ระบบบัญชีถือจ่าย
เงินเดือนและค่าจ้างประจ า  

 
รูปที่ 101 ระบบบัญชีถือจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 

 2. เลือกระบบบัญชีถือจ่ายข้าราชการ 
 3. เลือกเมนูปรับโครงสร้าง 
 4. เลือกจอภาพปรับโครงสร้างหน่วยงาน ปรากฏตามรูปที่ 102 การเข้าสู่หน้าจอภาพปรับ
โครงสร้างหน่วยงาน และรูปที่ 103 จอภาพปรับโครงสร้างหน่วยงาน โดยมีปุุมในการท างาน ดังนี้ 
   ปุุมเพ่ิม ใช้ส าหรับกรณีต้องการเพิ่มร่างโครงสร้างหน่วยงาน 
   ปุุมแก้ไข ใช้ส าหรับกรณีต้องการแก้ไขร่างโครงสร้างหน่วยงาน  
   ปุุมลบ ใช้ส าหรับกรณีต้องการลบร่างโครงสร้างหน่วยงาน  
   ปุุมพิมพ์ ใช้ส าหรับกรณีต้องการพิมพ์ร่างโครงสร้างหน่วยงาน  
   ปุุมค้นหา ใช้ส าหรับกรณีต้องการค้นหาร่างโครงสร้างหน่วยงาน  
   ปุุมตกลง ใช้ส าหรับกรณีต้องการบันทึกค าสั่งการท างาน  
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   ปุุมยกเลิก ใช้ส าหรับกรณีต้องการล้างข้อมูลบนจอภาพ เมื่อต้องการยกเลิกข้อมูลที่ปูอนไป
แล้วทั้งหมด และยังไม่ได้กดปุุมตกลง  
   ปุุมปรับปรุงการเตรียมข้อมูล ใช้ส าหรับกรณีต้องการปรับปรุงรายละเอียดร่างโครงสร้าง
หน่วยงาน โดยระบบจะน าข้อมูลรหัสสังกัดเดิมปรับปรุงร่างโครงสร้างใหม่ที่เตรียมไว้ 
   ปุุมจัดท าโครงสร้าง ใช้ส าหรับกรณีต้องการจัดท ารายละเอียดร่างโครงสร้างใหม่โดยอัตโนมัติ 
ซึ่งสามารถก าหนดการจัดท าโครงสร้างได้ 2 ประเภท คือ ยุบสังกัด (และสังกัดที่อยู่ภายใต้ทั้งหมด) และโอน
สังกัด (และสังกัดที่อยู่ภายใต้ทั้งหมด) 
   ปุุม ADD DETAIL ใช้ส าหรับการจัดท ารายละเอียดร่างโครงสร้างหน่วยงานที่เพ่ิมใหม่  
   ปุุมตรวจสอบข้อมูล ใช้ส าหรับกรณีต้องการตรวจสอบข้อมูลร่างโครงสร้างหน่วยงาน 
   ปุุมปรับโครงสร้าง ใช้ส าหรับกรณีต้องการน าร่างโครงสร้างหน่วยงานปรับปรุงรหัสสังกัด
หน่วยงานให้เป็นไปตามร่างที่ก าหนด เมื่อต้องการน าร่างโครงสร้างหน่วยงานไปใช้งาน 

 
รูปที่ 102 การเข้าสู่หน้าจอภาพปรับโครงสร้างหน่วยงาน 

 

 
รูปที่ 103 จอภาพปรับโครงสร้างหน่วยงาน 

 ขั้นตอนการท างาน 
 1. ให้กดปุุมแสดงสถานะการท างานก่อนท ารายการ เช่น เพ่ิม แก้ไข ลบ พิมพ์ เป็นต้น หน้าจอ
จะปรากฏสถานะการท างานตามที่เลือกท ารายการ 
 2. กรณีต้องการแก้ไข หรือลบรายการโครงสร้างหน่วยงานให้ท าการค้นหาโครงสร้างที่ต้องการ
จัดท าให้แสดงบนจอภาพก่อน โดยระบุรหัสกระทรวง รหัสกรม โครงสร้าง แล้วกดปุุมค้นหา 
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 3. กรณีการเพิ่มโครงสร้างให้พิมพ์รายละเอียดของโครงสร้างที่ต้องการเพ่ิม เช่น รหัสกระทรวง 
รหัสกรม โครงสร้าง เป็นต้น 
 4. ให้แก้ไขรายละเอียดในหน้าจอ เช่น โครงสร้าง เป็นต้น 
 5. เมื่อท าตามขั้นตอนการท างานข้อ 3. หรือ 4. แล้วให้กดปุุมตกลง เพ่ือบันทึกการท างาน 
ระบบจะท าการเตรียมข้อมูลสังกัดโครงสร้างใหม่ ให้ตามรหัสสังกัดเดิม 
 ขั้นตอนการท างานข้อ 1. – 5. ปรากฏตามรูปที่ 104 การเตรียมข้อมูลสังกัดโครงสร้างใหม่ 

 
รูปที่ 104 การเตรียมข้อมูลสังกัดโครงสร้างใหม ่

 6. กรณีต้องการจัดท ารายละเอียดโครงสร้าง สามารถด าเนินการได้ ดังนี้ 
   6.1 การจัดท ารายละเอียดร่างโครงสร้างโดยอัตโนมัติ ให้กดปุุมจัดท าโครงสร้างแบ่ง
ออกเป็น 2 รายการ ดังนี้ ปรากฏตามรูปที่ 105 การเลือกประเภทการจัดท าโครงสร้าง (1) – (3) 
      6.1.1 ยุบสังกัด (และสังกัดที่อยู่ภายใต้ทั้งหมด) 
      6.1.2 โอนสังกัด (และสังกัดที่อยู่ภายใต้ทั้งหมด) 

 
รูปที่ 105 การเลือกประเภทการจดัท าโครงสร้าง (1) 

 

รูปที่ 105 การเลือกประเภทการจดัท าโครงสร้าง (2) 
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รูปที่ 105 การเลือกประเภทการจดัท าโครงสร้าง (3) 

   6.2 กดปุุม ADD DETAIL แล้ว กดปุุมเพ่ิม เพ่ือจัดท ารายละเอียดร่างโครงสร้างที่เพ่ิมใหม่ 
ปรากฏตามรูปที่ 106 การจัดท ารายละเอียดโครงสร้าง ADD DETAIL 
      *** ข้อสังเกต  ข้อมูลช่องรหัสบัญชี รหัสพ้ืนที่ตาม กบ รหัสยุทธศาสตร์ หน่วยงาน  
ศูนย์ต้นทุน กิจกรรมหลัก เขตธุรกิจ/ประเทศ ส่วนราชการ/หน่วยเบิกจ่าย ต้องบันทึกข้อมูลให้ครบทุกช่อง 
ทั้งนี้ สามารถติดต่อขอข้อมูลดังกล่าวได้ที่ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ และกองคลัง  

 
รูปที่ 106 การจัดท ารายละเอียดโครงสร้าง ADD DETAIL 

   6.3 กดปุุมค้นหา เพื่อค้นหาและเลือกรายการโครงสร้างที่ต้องการบันทึกข้อมูล ปรากฏตาม
รูปที่ 107 การจัดท ารายละเอียดโครงสร้าง ADD DETAIL – ค้นหา 



คู่มือ ระบบจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงยตุธิรรม 
 

กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานระบบข้อมูลบุคคล ค่าตอบแทนและบ าเหน็จความชอบ 66 
  

 
รูปที่ 107 การจัดท ารายละเอียดโครงสร้าง ADD DETAIL – ค้นหา 

   6.4 กดปุุมแก้ไข และเลือกรายการโครงสร้างที่ต้องการแก้ไขข้อมูล เมื่อท าการแก้ไขข้อมูล
แล้ว กดปุุมตกลง เพ่ือท าการบันทึข้อมูลลงระบบฐานข้อมูล ปรากฏตามรูปที่ 108 การจัดท ารายละเอียด
โครงสร้าง – แก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว   

 
รูปที่ 108 การจัดท ารายละเอียดโครงสร้าง – แก้ไขข้อมูลเรยีบร้อยแล้ว 

      *** ข้อสังเกต การแก้ไข ควรแก้ไขเฉพาะชื่อสังกัดหน่วยงาน เนื่องจากการแก้ไขรหัส
สังกัด อาจท าให้เกิดการซ้ ากันของรหัสสังกัดได้ *** 
   6.5 กดปุุมลบ และเลือกรายการโครงสร้างที่ต้องการลบข้อมูล แล้วกดปุุมตกลง จะมีกล่อง
ข้อความแสดงว่า คุณต้องการลบข้อมูลหรือไม่ กดปุุม OK เพ่ือยืนยันการลบข้อมูล หรือกดปุุม Cancel  
เพ่ือยกเลิกการลบข้อมูล  
      *** ข้อสังเกต กรณีต้องการลบสังกัดหน่วยงาน ให้ใช้รายการ “ยุบ” แทน *** 
   6.6 กดปุุมยุบ และเลือกรายการโครงสร้างที่ต้องการยุบเลิก แล้วกดปุุมตกลง จะมีกล่อง
ข้อความแสดงว่า คุณต้องการยุบข้อมูลหรือไม่ กดปุุม OK เพ่ือยืนยันการยุบข้อมูล หรือกดปุุม Cancel  
เพ่ือยกเลิกการลบข้อมูล ปรากฏตามรูปที่ 109 การจัดท ารายละเอียดโครงสร้าง – ยุบสังกัด (1) – (2) 
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รูปที่ 109 การจัดท ารายละเอียดโครงสร้าง – ยุบสังกัด (1) 

 
รูปที่ 109 การจัดท ารายละเอียดโครงสร้าง – ยุบสังกัด (2) 

   6.7 กดปุุมยกเลิก เมื่อต้องการยกเลิก หรือดปุุมปิดจอภาพ เมื่อต้องการออกจากหน้าจอนี้ 
ปรากฏตามรูปที่ 110 การจัดท ารายละเอียดโครงสร้าง – ยกเลิก และปิดจอภาพ  

 
รูปที่ 110 การจัดท ารายละเอียดโครงสร้าง – ยกเลิก และปิดจอภาพ 

 7. เมื่อจัดท ารายละเอียดโครงสร้างเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุุมตรวจสอบข้อมูล เพ่ือตรวจสอบ
ความถูกต้องของรายละเอียดร่างโครงสร้าง หากร่างโครงสร้างถูกต้อง จะปรากฏตามรูปที่ 111 ตรวจสอบ
ข้อมูลแล้ว ไม่พบข้อผิดพลาด 

 
รูปที่ 111 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว ไม่พบข้อผิดพลาด 

   กรณกีดปุุมตรวจสอบ แล้วพบข้อผิดพลาด “รหัสสังกัดซ้ า” ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการแก้ไข
รหัสสังกัด ซ้ ากับรหัสสังกัดที่มีอยู่แล้ว วิธีการแก้ไขคือ ให้กลับไปแก้ไขรหัส ให้เหมือนเดิมก่อน แล้วจึงไป
แก้ไขชื่อสังกัด แทน หรือเพ่ิมรหัสสังกัดใหม่ แทน 
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   ส่วนข้อผิดพลาด “ไม่มีข้อมูล ภายใต้รหัสสังกัด” มีสาเหตุมาจากการยุบรหัสสังกัด ส านัก/
กอง แต่ไม่ได้ยุบรหัสสังกัด ส่วนหรือฝุาย ตามไปด้วย วิธีการแก้ไขคือ ให้ไปยุบรหัสสังกัด ส่วนหรือฝุาย ด้วย  
   ปรากฏตามรูปที่ 112 ตรวจสอบข้อมูล – ข้อมูลของรหัสสังกัดที่ผิดพลาด 

 
รูปที่ 112 ตรวจสอบข้อมูล – ข้อมูลของรหัสสังกัดที่ผดิพลาด 

 8. เมื่อตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดร่างโครงสร้างถูกต้องแล้ว (ยังไม่ต้องกดปุ่มปรับโครงสร้าง) 
ให้ข้ามไปขั้นตอนการจัดอัตราลงตามโครงสร้างหน่วยงาน ที่หน้าจอภาพปรับโครงสร้างอัตราก่อน ดูรายละเอียด
เพ่ิมเติม “จัดอัตราลงตามโครงสร้างหน่วยงาน” หน้า 70 – 76) 
 9. เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนการท างานข้อ 8. เรียบร้อยแล้ว ให้กลับเข้าสู่หน้าจอภาพปรับ
โครงสร้างหน่วยงาน อีกครั้ง เพ่ือท าการค้นหาโครงสร้างหน่วยงาน โดยระบุรหัสกระทรวง รหัสกรม 
โครงสร้าง แล้วกดปุุมค้นหา เลือกรายการโครงสร้างหน่วยงาน ปรากฏตามรูปที่ 113 ค้นหาร่างโครงสร้าง
หน่วยงาน (1) – (2) 

 
รูปที่ 113 ค้นหาร่างโครงสร้างหนว่ยงาน (1) 
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รูปที่ 113 ค้นหาร่างโครงสร้างหนว่ยงาน (2) 

 10.  กดปุุมตรวจสอบ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดร่างโครงสร้าง  หากร่าง
โครงสร้างถูกต้องแล้ว ปรากฎตามรูปที่ 111 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว ไม่พบข้อผิดพลาด จากนั้น ให้กดปุุมปรับ
โครงสร้าง บันทึกเลขที่ค าสั่ง วันที่ลงค าสั่ง วันที่มีผลบังคับ แล้วกดปุุมตกลง เพ่ือน าร่างโครงสร้างหน่วยงาน 
ปรับปรุงรหัสสังกัดหน่วยงาน ให้เป็นไปตามร่างที่ก าหนด เมื่อต้องการน าร่างโครงสร้างหน่วยงานไปใช้งาน 
ปรากฏตามรูปที่ 114 ปรับโครงสร้าง (1) – (2) 
    ทั้งนี้ เมื่อบันทึกเลขที่ค าสั่ง วันที่ลงค าสั่ง วันที่มีผลบังคับ แล้วกดปุุมตกลงแล้ว ที่หน้าจอ
ปรับโครงสร้างหน่วยงาน ปุุมปรับปรุงการเตรียมข้อมูล ปุุมจัดท าโครงสร้าง ปุุนตรวจสอบข้อมูล และปุุมปรับ
โครงสร้าง จะเป็นสีเทา (ไม่สามารถกดปุุมนี้ได้อีก) ถือว่าด าเนินการปรับโครงสร้างหน่วยงาน เรียบร้อยแล้ว 
ปรากฏตามรูปที่ 114 ปรับโครงสร้าง (3) 

 
รูปที่ 114 ปรับโครงสรา้ง (1) 

 
รูปที่ 114 ปรับโครงสรา้ง (2) 
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รูปที่ 114 ปรับโครงสรา้ง (3) 

 
จัดอัตราลงตามโครงสร้างหน่วยงาน  

 การเข้าสู่หน้าจอภาพปรับโครงสร้างอัตรา 
 1. เลือกระบบบัญชีถือจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจ า ปรากฏตามรูปที่ 115 ระบบบัญชีถือจ่าย
เงินเดือนและค่าจ้างประจ า  

 
รูปที่ 115 ระบบบญัชีถือจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 

 2. เลือกระบบบัญชีถือจ่ายข้าราชการ 
 3. เลือกเมนูปรับโครงสร้าง 
 4. เลือกจอภาพปรับโครงสร้างอัตรา ปรากฏตามรูปที่ 116 การเข้าสู่หน้าจอภาพปรับ
โครงสร้างหน่วยงาน และรูปที่ 117 จอภาพปรับโครงสร้างอัตรา โดยมีปุุมในการท างาน ดังนี้ 
   ปุุมเพ่ิม ใช้ส าหรับกรณีต้องการเพิ่มร่างปรับโครงสร้างอัตรา  
   ปุุมแก้ไข ใช้ส าหรับกรณีต้องการแก้ไขร่างโครงสร้างอัตรา  
   ปุุมลบ ใช้ส าหรับกรณีต้องการลบร่างโครงสร้างอัตรา  
   ปุุมพิมพ์ ใช้ส าหรับกรณีต้องการพิมพ์ร่างโครงสร้างอัตรา  
   ปุุมค้นหา ใช้ส าหรับกรณีต้องการค้นหาร่างโครงสร้างอัตรา  
   ปุุมตกลง ใช้ส าหรับกรณีต้องการบันทึกค าสั่งการท างาน  

1 
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   ปุุมยกเลิก ใช้ส าหรับกรณีต้องการล้างข้อมูลบนจอภาพ เมื่อต้องการยกเลิกข้อมูลที่ปูอน 
ไปแล้วทั้งหมดและยังไม่ได้กดปุุมตกลง  
   ปุุมเตรียมข้อมูล ใช้ส าหรับกรณีต้องการเตรียมข้อมูลรายละเอียดร่างโครงสร้างอัตรา  
โดยระบบจะน าข้อมูลอัตราที่มีอยู่ทั้งหมดมาเตรียมร่างโครงสร้างอัตราใหม่  
   ปุุม ADD DETAIL ใช้ส าหรับการจัดท ารายละเอียดร่างโครงสร้างอัตราที่ได้รับการจัดสรร
อัตราใหม ่ 
   ปุุมตรวจสอบข้อมูล ใช้ส าหรับกรณีต้องการตรวจสอบข้อมูลร่างโครงสร้างหน่วยงาน  
   ปุุมปรับโครงสร้าง ใช้ส าหรับกรณีต้องการน าร่างโครงสร้างหน่วยงานปรับปรุงรหัสสังกัด
หน่วยงานให้เป็นไปตามร่างทีก่ าหนด เมื่อตอ้งการน าร่างโครงสร้างหน่วยงานไปใช้งาน 

 
รูปที่ 116 การเข้าสู่หน้าจอภาพปรับโครงสร้างอัตรา 

 
 

 
รูปที่ 117 จอภาพปรับโครงสร้างอัตรา 

 ขั้นตอนการท างาน  
 1. ให้กดปุุมแสดงสถานะการท างานก่อนท ารายการ เช่น เพ่ิม แก้ไข ลบ พิมพ์ เป็นต้น หน้าจอ
จะปรากฏ สถานะการท างานตามที่เลือกท ารายการ 
 2. กรณีต้องการแก้ไขรายการโครงสร้างอัตราให้ท าการค้นหาโครงสร้างอัตราที่ต้องการจัดท า 
ให้แสดงบนจอภาพก่อน โดยระบุรหัสกระทรวง รหัสกรม โครงสร้าง แล้วกดปุุมค้นหา ปรากฏตามรูปที่ 118
ปรับโครงสร้างอัตรา – ค้นหาและแก้ไขร่างโครงสร้างอัตรา (1) – (2)     

2-4 
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รูปที่ 118 ค้นหาและแก้ไขรา่งโครงสร้างอัตรา (1) 

 
รูปที่ 118 ค้นหาและแก้ไขรา่งโครงสร้างอัตรา (2) 

 3. กรณีการเพ่ิมโครงสร้างอัตรา ให้พิมพ์รายละเอียดของโครงสร้างอัตราที่ต้องการเพ่ิม เช่น 
รหัสกระทรวง รหัสกรม กดแว่นขยาย   เพ่ือค้นหาเลขที่อ้างอิงโครงสร้างหน่วยงาน จากนั้นคลิกเลือกเลขที่
อ้างอิงโครงสร้างหน่วยงาน แล้วกดปุุมตกลง ปรากฏตามรูปที่ 119 ปรับโครงสร้างอัตรา – ค้นหา เลขที่
อ้างอิงโครงสร้างหน่วยงาน และรูปที่ 120 ปรับโครงสร้างอัตรา – เพ่ิม 

 
รูปที่ 119 ปรับโครงสรา้งอัตรา – ค้นหา เลขท่ีอ้างอิงโครงสร้างหน่วยงาน 
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รูปที่ 120 ปรับโครงสรา้งอัตรา – เพิ่ม 

 4. การเตรียมข้อมูลรายละเอียดร่างโครงสร้างอัตรา จากข้อ 2. ตามรูปที่ 120 ปรับโครงสร้าง
อัตรา – เพ่ิม ให้กดปุุมปรับปรุงการเตรียมข้อมูล ระบบจะแสดงหน้าจอเตรียมข้อมูลโครงสร้างอัตรา แล้วให้
กดปุุมตกลง ระบบจะน าข้อมูลอัตราที่มีอยู่ทั้งหมดมาเตรียมร่างโครงสร้างอัตราใหม่ และกดปุุมปิดจอภาพ 
ปรากฏตามรูปที่ 121 การเตรียมข้อมูลโครงสร้างอัตรา 

 
รูปที่ 121 การเตรียมข้อมูลโครงสร้างอัตรา 

 5. แก้ไขข้อมูลรายละเอียดร่างโครงสร้างอัตรา ให้กดปุุม ADD DETAIL แล้วกดปุุมค้นหา ระบุ
เลขที่ต าแหน่งเดิม ที่ต้องการแก้ไข กดปุุมค้นหา แล้วให้คลิกเมาส์เลือกรายการเลขที่ต าแหน่งเดิมที่ต้องการ
แก้ไข หลังจากนั้น ท าการแก้ไขรายละเอียดของอัตรา ให้ตรงกับโครงสร้างปัจุบัน แล้วกดปุุมตกลง ปรากฏ
ตามรูปที่ 122 ร่างโครงสร้างอัตรา – แก้ไข (1) – (2) 

 
รูปที ่122 ร่างโครงสร้างอัตรา – แก้ไข (1) 
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รูปที ่122 ร่างโครงสร้างอัตรา – แก้ไข (2) 

 6. กรณีต้องการเพ่ิมรายละเอียดอัตราใหม่ของร่างโครงสร้างอัตรา ให้กดปุุม ADD DETAIL  
ท าการบันทึกรายละเอียดของอัตราใหม่ เช่น เลขที่ต าแหน่ง รหัส สก./สภ. ส านัก/กอง ส่วน ฝุาย งาน หมวด 
ประเภทบุคลากร ประเภทสังกัด Pos Type ต าแหน่ง สายบริหาร ช่วงระดับต าแหน่ง เป็นต้น จากนั้น กดปุุม
ตกลง เพื่อท าการบันทึกข้อมูล ปรากฏตามรูปที่ 123 รา่งโครงสร้างอัตรา ADD DETAIL – เพ่ิม 

 

รูปที ่123 ร่างโครงสร้างอัตรา ADD DETAIL – เพิ่ม 
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 7. เมื่อจัดท ารายละเอียดโครงสร้างอัตราเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุุมตรวจสอบข้อมูล เพ่ือท าการ
ตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดร่างโครงสร้างอัตรา หากร่างโครงสร้างถูกต้อง จะปรากฏตามรูปที่ 
124 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว ไม่พบข้อผิดพลาด  

 

รูปที ่124 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว ไม่พบข้อผิดพลาด 

 8. เมื่อตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดร่างโครงสร้างอัตราถูกต้องแล้ว ให้กลับไปที่หน้าจอภาพ
ปรับโครงสร้างหน่วยงาน เพื่อท าการปรับโครงสร้าง (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติม “จัดท าโครงสร้างหน่วยงาน” 
ขั้นตอนการท างานข้อ 9. – 10. หน้า 68 – 70) 
 9. เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนการท างานข้อ 8. เรียบร้อยแล้ว ให้กลับเข้าสู่หน้าจอภาพปรับ
โครงสร้างอัตรา อีกครั้ง เพ่ือท าการค้นหาร่างโครงสร้างอัตรา โดยระบุรหัสกระทรวง รหัสกรม โครงสร้าง 
แล้วกดปุุมค้นหา ตามข้ันตอนการท างานข้อ 2. 
 10.  กดปุุมตรวจสอบ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดร่างโครงสร้าง  หากร่าง
โครงสร้างถูกต้องแล้ว ปรากฎตามรูปที่ 124 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว ไม่พบข้อผิดพลาด จากนั้น ให้กดปุุมปรับ
โครงสร้าง บันทึกเลขที่ค าสั่ง วันที่ลงค าสั่ง วันที่มีผลบังคับ แล้วกดปุุมตกลง เพ่ือน าร่างโครงสร้างหน่วยงาน
ปรับปรุงรหัสสังกัดหน่วยงานให้เป็นไปตามร่างที่ก าหนด เมื่อต้องการน าร่างโครงสร้าง หน่วยงานไปใช้งาน 
ปรากฏตามรูปที่ 125 ปรับโครงสร้างอัตรา (1) – (2) 
    ทั้งนี้ เมื่อบันทึกเลขที่ค าสั่ง วันที่ลงค าสั่ง วันที่มีผลบังคับ แล้วกดปุุมตกลงแล้ว ที่หน้าจอ
ปรับโครงสร้างอัตรา ปุุมปรับปรุงการเตรียมข้อมูล ปุุมตรวจสอบข้อมูล และปุุมปรับโครงสร้าง จะเป็นสีเทา 
(ไม่สามารถกดปุุมนี้ได้อีก) ถือว่าด าเนินการปรับโครงสร้างหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว ปรากฏตามรูปที่ 125 
ปรับโครงสร้าง (3)     

 
รูปที ่125 ปรับโครงสรา้งอัตรา (1) 
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รูปที ่125 ปรับโครงสรา้งอัตรา (2) 

 
รูปที ่125 ปรับโครงสรา้งอัตรา (3) 

 
การตรวจสอบข้อมูลปีปัจจุบัน  

 ในกรณีที่ต้องการทราบว่าในปีปัจจุบันมีต าแหน่งครบถ้วนหรือไม่สามารถตรวจสอบได้จาก
ระบบบัญชีถือจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจ า > ระบบบัญชีถือจ่ายข้าราชการ > รายงาน > จอภาพรายงาน
กลุ่ม 1 > แบบบัญชีถือจ่ายเงินเดือน (หมายเลข 4 ) ดังนี้ 
 การเข้าสู่หน้าจอภาพแบบบัญชีถือจ่ายเงินเดือน (หมายเลข 4 ) 
 1. เลือกระบบบัญชีถือจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจ า ปรากฏตามรูปที่ 126 ระบบบัญชีถือจ่าย
เงินเดือนและค่าจ้างประจ า  

 
รูปที่ 126 ระบบบญัชีถือจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 

 2. เลือกระบบบัญชีถือจ่ายข้าราชการ 
 3. เลือกเมนูปรับโครงสร้าง 

1 
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 4. เลือกจอภาพแบบบัญชีถือจ่ายเงินเดือน (หมายเลข 4) ปรากฏตามรูปที่ 127 จอภาพแบบ
บัญชีถือจ่ายเงินดือน (หมายเลข 4) (1) – (2) 

 
รูปที่ 127 จอภาพแบบบัญชีถือจ่ายเงินเดือน (หมายเลข 4) (1) 

 
รูปที่ 127 จอภาพแบบบัญชีถือจ่ายเงินเดือน (หมายเลข 4) (2) 

 ขั้นตอนการท างาน 
 1. ช่องปีงบประมาณ บันทึกเป็น ปี พ.ศ. งบประมาณ ที่แล้ว เช่น ปีงบประมาณปัจจุบัน คือ 
2560 ให้บันทึกเป็น 2559 เป็นต้น 
 2. ช่องรายการ เลือกออกรายงาน   หมายเลข 4  
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 3. เลือก   ณ. 1 เมษายน /   ณ 1 ตุลาคม /   ไม่ใช่ 1 เม.ย. และ 1 ต.ค. (เงินเพิ่ม ณ เดือน
ปัจจุบัน /   ไม่ใช่ 1 เม.ย. และ 1 ต.ค. (เงินเพ่ิมภายในปีงบประมาณ)  
 4. ช่องรหัสกระทรวง กระทรวงยุติธรรม บันทึกเป็น 16 ช่องกรม ส านักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม บันทึกเป็น 002 เลือก  กรณีส านักงานปลัดกระทรวงที่มีส านักงานรัฐมนตรี  
 5. เลือก   ส่วนกลาง หรือ   ส่วนภูมิภาค หรือ   ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  
 6. ช่องประเภทบุคลากร ข้าราชการพลเรือนสามัญ บันทึกเป็น 11 
 7. กดปุุมพิมพ์ กรณีไม่มีอัตราปีงบประมาณ พ.ศ. ที่ระบุ จอภาพจะแสดงรายการ “ไม่พบ
ข้อมูลตามเงื่อนไข”  
   กรณีมีอัตราในปีงบประมาณ พ.ศ. ที่ระบุ จอภาพจะแสดงรายงาน “บัญชีหมายเลข 4”  
ซึ่งจะปรากฏข้อมูลของอัตราที่เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ที่ระบุตามข้อ 1. เท่านั้น  
 8. ให้ตรวจสอบข้อมูลตามข้อ 7. และแก้ไขให้ถูกต้อง โดยใช้จอภาพบรรจุ/โยกย้าย รายการ  
แก้ไข แล้วแต่กรณี 
 ข้อสังเกต
 การตรวจสอบดังกล่าวสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา
 เพ่ือให้ทราบว่ามีต าแหน่งใดบ้างท่ีปีงบประมาณ พ.ศ. ไม่เป็นปีปัจจุบัน
 ถ้าอยู่ระหว่างการเลื่อนเงินเดือน ณ 1 ต.ค. โดยเลือกเลื่อนเงินเดือนบางส่วนข้อมูลปีที่แล้ว
จะปรากฏรายการที่ยังไมได้เลื่อนเงินเดือน ซึ่งปีงบประมาณจะไม่เป็นปีปัจจุบัน ไม่ต้องท าการแก้ไขข้อมูลใดๆ 
จนกว่าจะท าการเลื่อนเงินเดือนเสร็จสิ้นและตรวจสอบอีกครั้ง 
 
การบันทึกค าสั่งอัตราว่าง  

 หน้าจอภาพอัตราว่าง ใช้ส าหรับการบันทึกค าสั่งหรือท ารายการเกี่ยวกับอัตราว่างซึ่งมีปุุมการ
ท างาน ดังนี้ 
 การเข้าสู่หน้าจอภาพอัตราว่าง 
 1. เลือกระบบบัญชีถือจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจ า ปรากฏตามรูปที่ 128 ระบบบัญชีถือจ่าย
เงินเดือนและค่าจ้างประจ า  

 
รูปที่ 128 ระบบบญัชีถือจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 

 2. เลือกระบบบัญชีถือจ่ายข้าราชการ 
 3. เลือกเมนูข้อมูลปัจจุบัน 
 4. เลือกจอภาพอัตราว่าง ปรากฏตามรูปที่ 129 เลือกจอภาพอัตราว่าง และรูปที่ 130 จอภาพ
อัตราว่าง โดยมีปุุมในการท างาน ดังนี้ 
 

1 
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   ปุุมเพ่ิม ใช้ส าหรับกรณีต้องการเพิ่มอัตราว่าง 
   ปุุมแก้ไข/ฟ้ืนอัตรา ใช้ส าหรับกรณีต้องการแก้ไขรายละเอียดอัตราว่างหรือฟ้ืนอัตราที่ถูกยุบ 
   ปุุมยุบ ใช้ส าหรับกรณีต้องการยุบอัตรา เช่น ยุบกรณีเกษียณอายุหรือเกษียณอายุ (ก่อนครบ
อายุราชการ) ซึ่งจะต้องเป็นอัตราว่างไม่มีเงินเท่านั้น 
   ปุุมลบ ใช้ส าหรับกรณีต้องการลบอัตราซึ่งจะต้องเป็นอัตราว่างไม่มีเงินเท่านั้น 
   ปุุมค้นหา ใช้ส าหรับกรณีต้องการค้นหาอัตรา สามารถค้นหาได้ทั้งอัตราว่างและอัตรามีคน 
   ปุุมตกลง ใช้ส าหรับกรณีต้องการบันทึกค าสั่งการท างาน 
   ปุุมยกเลิก ใช้ส าหรับกรณีต้องการล้างข้อมูลบนจอภาพเมื่อต้องการยกเลิกข้อมูลที่ปูอนไป
แล้วทั้งหมดและยังไม่ได้กดปุุมตกลง 

 
รูปที่ 129 เลือกจอภาพอัตราว่าง 

 
รูปที่ 130 จอภาพอัตราว่าง 
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 ขั้นตอนการท างาน 
 1. ให้กดปุุมแสดงสถานะการท างานก่อนท ารายการ เช่น เพ่ิม แก้ไข/ฟ้ืนอัตรา ยุบ ลบ เป็นต้น 
หน้าจอจะปรากฏสถานะการท างานตามที่เลือกท ารายการ 
 2. กรณีต้องการแก้ไข/ฟ้ืน ยุบ หรือลบ อัตรา ให้ท าการค้นหาอัตราให้แสดงบนจอภาพก่อน
โดยระบุเลขทีป่ระจ าต าแหน่ง รหัสกระทรวง รหัสกรม แล้วกดปุุมค้นหา 
 3. กรณีการเพิ่มอัตรา ให้พิมพ์รายละเอียดอัตราที่ต้องการเพ่ิม เช่น เลขที่ประจ าต าแหน่ง รหัส
สังกัด (กระทรวง กรม สก./สภ. สานัก/กอง ส่วน ฝุาย งาน หมวด) เลขที่ค าสั่ง วันที่ลงค าสั่ง วันที่มีผลบังคับ 
ข้อมูลอัตราเงินเดือน เป็นต้น 
 4. กรณีไข ให้แก้ไขรายละเอียดในหน้าจอ เช่น เลขทีค่ าสั่ง วันที่ลงค าสั่ง วันที่มีผลบังคับ ข้อมูล
อัตราเงินเดือน เป็นต้น 
 5. เมื่อท าขั้นตอนข้อที ่3. หรือ 4. แล้วให้กดปุุมตกลง เพ่ือบันทึกการท างานลงระบบฐานข้อมูล 
 ข้อสังเกต ส าหรับอัตรามีคนครองสามารถแก้ไขได้เฉพาะช่องรายการหมายเหตุต าแหน่งเท่านั้น 
 
การบันทึกประวัติข้าราชการ 

 การบันทึกประวัติข้าราชการ เป็นการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ ข้อมูลทั่วไปข้าราชการ ครอบครัว  
ที่อยู่ การเปลี่ยนค าน าหน้าชื่อ – ชื่อนามสกุล และประวัติการศึกษา/ฝึกอบรม/ดูงาน โดยผู้ใช้งานสามารถ
บันทึกข้อมูลได้จาก ระบบทะเบียนประวัติข้าราชการและลูกจ้างประจ า > ทะเบียนประวัติ (ข้าราชการ) > 
ข้อมูลบุคคล > ข้อมูลทั่วไปข้าราชการ ดังนี้ 
 การเข้าสู่หน้าจอภาพข้อมูลทั่วไปข้าราชการ 
 1. เลือกระบบทะเบียนประวัติข้าราชการและลูกจ้างประจ า ปรากฏตามรูปที่ 131 ระบบ
ทะเบียนประวัติข้าราชการและลูกจ้างประจ า 

 
รูปที่ 131 ระบบทะเบียนประวัติขา้ราชการและลูกจา้งประจ า 

 2. เลือกทะเบียนประวัติ (ข้าราชการ) 
 3. เลือกเมนูข้อมูลบุคคล 
 4. เลือกจอภาพข้อมูลทั่วไปข้าราชการ ปรากฏตามรูปที่ 132 เลือกจอภาพข้อมูลทั่วไป
ข้าราชการ และรูปที่ 133 จอภาพข้อมูลทั่วไปข้าราชการ 

1 
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รูปที่ 132 เลือกจอภาพข้อมลูทั่วไปข้าราชการ 

 
รูปที่ 133 จอภาพข้อมูลทั่วไปข้าราชการ 

การแก้ไขข้อมูลทั่วไปข้าราชการ  
 การแก้ไขข้อมูลทั่วไปข้าราชการ มีขั้นตอนการท างาน ดังนี้ 
 1. ช่องสถานะการท างาน กดปุุมแก้ไข 
 2. บันทึกเลขบัตรประจ าตัวประชาชน หรือกดปุุมแว่นขยาย เพ่ือค้นหาเลขประจ าตัวประชาชน 
จากรายชื่อ หรือนามสกุล ที่ต้องการแก้ไข 
 3. กดปุุมค้นหา เพ่ือท าการค้นหารายการที่ต้องการแก้ไข 
 4. ท าการตรวจสอบข้อมูล และบันทึกแก้ไขข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
 5. กดปุุมตกลง เพ่ือท าการบันทึกลงระบบฐานข้อมูล 
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 ขั้นตอนการท างานข้อ 1. – 5. ปรากฏตามรูปที่ 134 การแก้ไขข้อมูลทั่วไปข้าราชการ 

 
รูปที่ 134 การแก้ไขข้อมลูทั่วไปขา้ราชการ 

การเปลี่ยนแปลงค าน าหน้าชื่อ – สกุล  
 การเปลี่ยนแปลงค าน าหน้าชื่อ – สกุล มีขั้นตอนการท างาน ดังนี้ 
 1. ใช้จอภาพข้อมูลทั่วไปข้าราชการ ด าเนินการตามขั้นตอนการแก้ไขข้อมูลทั่วไปข้าราชการ 
ข้อ 1. – 5. หน้า 80 แล้วกดปุุม การเปลี่ยนแปลงค าน าหน้าชื่อ – สกุล 
 2. กดเลือกรายชื่อตามรายการ ปรากฏตามรูปที่ 135 ค้นหารายชื่อ  

 
รูปที่ 135 ค้นหารายช่ือ 

 3. กดปุุมเพ่ิม เพ่ือท าการบันทึกข้อมูลใหม ่
   กดปุุมแก้ไข เพ่ือท าการแก้ไขข้อมูล  
   กดปุุมลบ เพ่ือท าการลบรายการที่ท าการบันทึกข้อมูลไปแล้ว 
   กดปุุมค้นหา เพ่ือท าการค้นหารายการค าน าหน้าชื่อ – สกุล 
   กดปุุมตกลง เพ่ือท าการบันทึกข้อมูลลงระบบฐานข้อมูล 
   กดปุุมยกเลิก เพ่ือยกเลิกรายการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล 
   กดปุุมปิดจอภาพ เพ่ือออกจากจอภาพ การเปลี่ยนแปลงค าน าหน้าชื่อ – สกุล 
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   ปรากฏตามรูปที่ 136 การเปลี่ยนแปลงชื่อนามสกุล 

 
รูปที่ 136 การเปลี่ยนแปลงช่ือนามสกุล 

ที่อยู ่ 
 การบันทึกแก้ไขข้อมูลที่อยู่ มีข้ันตอนการท างาน ดังนี้ 
 1. ใช้จอภาพข้อมูลทั่วไปข้าราชการ ด าเนินการตามขั้นตอนการแก้ไขข้อมูลทั่วไปข้าราชการ 
ข้อ 1. – 5. หน้า 80 แล้วกดปุุม ที่อยู่ 
 2. กดปุุมเพ่ิม เพ่ือท าการบันทึกข้อมูลใหม ่
   กดปุุมแก้ไข เพ่ือท าการแก้ไขข้อมูล 
   กดปุุมลบ เพ่ือท าการลบรายการที่ท าการบันทึกข้อมูลไปแล้ว 
   กดปุุมค้นหา เพ่ือท าการค้นหารายการที่อยู่ 
   กดปุุมตกลง เพ่ือท าการบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล 
   กดปุุมยกเลิก เพ่ือยกเลิกรายการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล 
   กดปุุมปิดจอภาพ เพ่ือออกจากจอภาพที่อยู่ ปรากฏตามรูปที่ 137 ที่อยู่ 

 
รูปที่ 137 ที่อยู่ 
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ครอบครัว  
 การบันทึกแก้ไขข้อมูลครอบครัว เป็นการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว เพ่ือใช้ในการค านวณ
หักลดหย่อยภาษี ซึ่งผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบข้อมูลประวัติดังกล่าวได้จากทะเบียนประวัติข้าราชการ  
(ก.พ.7) หรือฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ ในระบบจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล และแบบแจ้งรายการเพ่ือการหัก
ลดหย่อน (ล.ย.01) โดยมีขั้นตอนในการท างาน ดังนี้  
 1. ใช้จอภาพข้อมูลทั่วไปข้าราชการ ด าเนินการตามขั้นตอนการแก้ไขข้อมูลทั่วไปข้าราชการ 
ข้อ 1. – 5. แล้วกดปุุม ครอบครัว ปรากฏตามรูปที่ 138 ครอบครัว 

 
รูปที่ 138 ข้อมูลทั่วไปข้าราชการ – ครอบครัว 

 2. กดปุุมเพ่ิม เพ่ือท าการบันทึกข้อมูลใหม่ 
   กดปุุมแก้ไข เพ่ือท าการแก้ไขข้อมูล 
   กดปุุมลบ เพ่ือท าการลบรายการที่ท าการบันทึกข้อมูลไปแล้ว 
   กดปุุมค้นหา เพ่ือท าการค้นหารายการ ครอบครัว 
   กดปุุมตกลง เพ่ือท าการบันทึกข้อมูลลงระบบฐานข้อมูล 
   กดปุุมยกเลิก เพ่ือยกเลิกรายการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล 
   กดปุุมปิดจอภาพ เพ่ือออกจากจอภาพครอบครัว 
 3. ช่องสิทธิการลดหย่อน เลือก ไม่ลดหย่อน / ลดหย่อนเต็ม / คนละครึ่ง 
   ช่องการศึกษาบุตร เลือก ไม่อยู่ระหว่างการศึกษา / อยู่ระหว่างการศึกษา 
   ช่องค่ารักษาพยาบาล เลือก ไม่มีสิทธิในการเบิก / มีสิทธิในการเบิก 
   ช่อง กรณีบุตร ระดับการศึกษา เลือก ต่ ากว่าประถมศึกษา / ประถมศึกษา / มัธยมศึกษา / 
ปวช. / ปวส. / ปวท. / อนุปริญญา / สูงกว่าปริญญาตรี / ไม่ศึกษา 
   ช่องค่าเล่าเรียน เลือก ไม่เบิก / เบิก 
   หมายเหตุ ดูรายละเอียดเพ่ิมเติม ภาคผนวก 5 การหักลดหย่อนภาษี หน้า 122 – 126 และ
ภาคผนวก 6 การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร หน้า 127 – 131  
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การศึกษา อบรม ดูงาน  
 การบันทึกแก้ไขข้อมูลการศึกษา/อบรม/ดูงาน มีข้ันตอนในการท างาน ดังนี้  
 1. ใช้จอภาพข้อมูลทั่วไปข้าราชการ ด าเนินการตามขั้นตอนการแก้ไขข้อมูลทั่วไปข้าราชการ 
ข้อ 1. – 5. แล้วกดปุุม ครอบครัว ปรากฏตามรูปที่ ข้อมูลทั่วไปข้าราชการ – การศึกษา/อบรม/ดูงาน 
 2. กดเลือกประเภทรายการ การศึกษา หรืออบรม หรือดูงาน แล้วกดปุุม SHOW DETAIL 
เลือกรายการที่ปรากฏ เพ่ือแก้ไขข้อมูล หรือกดปุุม ADD DETAIL 
   กดปุุมเพ่ิม เพ่ือท าการบันทึกข้อมูลใหม ่
   กดปุุมแก้ไข เพ่ือท าการแก้ไขข้อมูล 
   กดปุุมลบ เพ่ือท าการลบรายการที่ท าการบันทึกข้อมูลไปแล้ว 
   กดปุุมค้นหา เพ่ือท าการค้นหารายการ ที่อยู่ 
   กดปุุมตกลง เพ่ือท าการบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล 
   กดปุุมยกเลิก เพ่ือยกเลิกรายการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล 
   กดปุุมปอดจอภาพ เพ่ือออกจากจอภาพ ที่อยู่ 
  ปรากฏตามรูปที่ 139 การศึกษา/อบรม/ดูงาน (1) – (3) 

 
รูปที่ 139 การศึกษา/อบรม/ดูงาน (1) 

 
รูปที่ 139 การศึกษา/อบรม/ดูงาน (2) 

 
รูปที่ 139 การศึกษา/อบรม/ดูงาน (3) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 1 
ขั้นตอนการท างานและผังกระบวนงาน (Work flow) 
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สรุปขั้นตอนการท างาน 

 การบันทึกข้อมูลที่ส าคัญในระบบจ่ายตรงเงินเดือนของกรมบัญชีกลาง ในส่วนของกองการ
เจ้าหน้าที่ มีข้ันตอนการท างาน สรุปได้ดังนี้ 
 1. ผู้ใช้งานหรือเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จัดเตรียมข้อมูล ค าสั่ง และรายการที่ต้องด าเนินการ
บันทึกข้อมูล ได้แก่ การบรรจุ การย้าย การเลื่อนระดับ การรับโอน (แบบ 1 มาแล้ว) การให้โอน (ตัดแบบ 1) 
การพ้นราชการ การเลื่อนเงินเดือน การแก้ไขค าสั่ง ค าสั่งลงโทษทางวินัย (ตัดเงินเดือน และลดเงินเดือน)  
การปรับโครงสร้างหน่วยงาน และการบันทึกประวัติข้าราชการ 
  ข้อสังเกต หากมีค าสั่งใดที่ผู้มีอ านาจลงนามเห็นชอบ สั่ง ณ วันที่ ... หรือรายการข้อมูลใด 
ที่ได้รับแจ้งในช่วงวันท้ายๆ ของเดือน หรือช่วงวันต้นๆ ของเดือนใหม่ ให้กองการเจ้าหน้าที่ประสานไปยัง 
กองคลังว่า ได้รับค าสั่งหรือข้อมูลดังกล่าวแล้วหรือไม่ เพ่ือจะได้ด าเนินการบันทึกข้อมูลและค าสั่งต่อไป  
 2. กองคลังจะแจ้งรายการต่างๆ ให้กองการเจ้าหน้าที่ทราบ ภายในวันที่ 1 – 2 ของทุกเดือน 
เพ่ือให้กองการเจ้าหน้าทีด่ าเนินการบันทึกข้อมูลในแต่ละเดือน 
 3. ผู้ใช้งานหรือเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของรายการต่างๆ  
ที่จะต้องท าการบันทึกข้อมูล ทั้งนี้ หากมีรายการบันทึกข้อมูลเพ่ิมเติม หรือมีรายการใดที่ไม่สามารถบันทึก
ข้อมูลได้ จะต้องแจ้งให้กองคลังทราบด้วย 
 4. ผู้ใช้งานหรือเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล น าข้อมูลที่จัดเตรียมไว้ตามข้อ 1. – 3. จากแฟ้มเก็บ
ส าเนาค าสั่งกระทรวงยุติธรรม แฟ้มเก็บส าเนาค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม หรือข้อมูลเอกสารอ่ืนๆ 
ที่เกี่ยวข้อง มาด าเนินการบันทึกลงในระบบจ่ายตรงเงินเดือนของกรมบัญชีกลาง ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 
ของทุกเดือน 
   และกาเครื่องหมาย  ในช่อง Check List บัญชีถือจ่ายฯ พร้อมลงชื่อ และวันที่บันทึก
รายการก ากับ ด้านหลังส าเนาข้อมูล ค าสั่ง และเอกสารที่ท าการบันทึกข้อมูลด้วย 
  ข้อสังเกต กรณีที่ข้าราชการผู้ใดมีค าสั่งที่จะต้องด าเนินการบันทึกหลายค าสั่งหรือค าสั่งนั้น  
ระบุในรายละเอียดแนบท้ายค าสั่ง ให้มีผลตั้งแต่วันที่ มากกว่า 1 วันขึ้นไป ให้บันทึกค าสั่งตามวันที่มีผลบังคับ
ก่อนหลังตามล าดับ หากค าสั่งใดที่ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ ให้แจ้งไปยังกองคลัง ทราบด้วย 
 5. ผู้ใช้งานหรือเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จัดท าสรุปรายการการบันทึกข้อมูลและค าสั่งในระบบ
จ่ายตรงเงินเดือนของกรมบัญชีกลางประจ าเดือน ไว้ในแฟ้มเก็บเอกสารระบบจ่ายตรงเงินเดือนฯ และแจ้งให้
กองคลังทราบ เพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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ผังกระบวนงาน (Work flow) 
   
  

 

 

 ตรวจสอบข้อมลู ค าสั่ง 
และบัญชรีายการฯ  

 

กองคลัง แจ้งบัญชี 
รายการบันทกึข้อมูลฯ 

จัดเตรียมข้อมลู 
ค าสั่ง และเอกสาร 

บันทึกข้อมูล ค าสั่งในระบบ 
Direct Payment 

ตรวจสอบความถูกต้อง 

ของการบันทึกข้อมูล 

แจ้งให้กองคลังทราบ 
และแจ้งผู้ที่ เกี่ยวข้อง 
ตรวจสอบและปรับแก้
ข้ อมู ล  ห รื อ ค าสั่ ง ใ ห้
ถูกต้อง 

กดปุ่มตกลง เพื่อบันทึกข้อมูล
ลงในระบบ Direct Payment 

ลงบันทึก  บัญชีถือจ่ายฯ 
พร้อมลงช่ือ และวันท่ีก ากับ 

ด้านหลังส าเนาค าสั่ง 

จัดเก็บเอกสารในแฟ้มสรุป
รายการบันทึกข้อมูลฯ 

จัดท าสรุปรายการบันทึก
ข้อมูลประจ าเดือน 

แจ้งให้กองคลัง  
เบิกจ่ายต่อไป 

ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 2 
Excel - การใช้สูตร Match และ Index 
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Excel – การใช้ฟังก์ชัน Match และ Index 

 การบันทึกข้อมูลการเลื่อนเงินเดือนแบบร้อยละ ที่หน้าจออัตโนมัติ เมื่อผู้ใช้งานน าข้อมูล 
การเลื่อนเงินเดือนที่เตรียมไว้ ออกจากระบบแล้ว เช่น PromoteSalary20170401.xls (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติม 
“การเลื่อนเงินเดือนแบบร้อยละ” หน้า 29 – 41) สามารถใช้ฟังก์ชัน Match และ Index ในการเรียกหรือดึง
ข้อมูลจากไฟล์ค าสั่งเลื่อนเงินเดือน (*.xls *.xlsx) ของระบบ DPIS มาไว้ในไฟล์ PromoteSalary… .xls ได้ ดังนี้ 
 1. เปิดไฟล์ PromoteSalary20170401.xls หาก Column A แสดงค่าเป็น 1 + 1E ให้เปลี่ยน
ทุกค่าของ 1 + 1E เป็นแบบพิเศษ > Identification Number (เลขประจ าตัวประชาชน) 
  แต่ถ้า Column A แสดงค่าเป็นเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก แต่ที่ช่อง Formular Bar 
เป็น =TEXT(31002XXXXXXXX,"0000000000000") ให้ท าการแทรก Column B เพ่ิม แล้ว Copy ข้อมูล
เลขประจ าตัวประชาชน ใน Column A มาวางแบบพิเศษเฉพาะค่าที่ Column B จากนั้นให้ Covert to 
Number แล้วจึงก าหนดเป็นแบบพิเศษ > Identification Number (เลขประจ าตัวประชาชน) 

 
 2. สร้างแผ่นตารางท าการใหม่ (New Sheet) และเปิดไฟล์ค าสั่งเลื่อนเงินเดือน (*.xls *.xlsx) 
ของระบบ DPIS จากนั้นให้ Copy ไฟล์ดังกล่าวมาไว้ใน New Sheet ที่สร้างใหม่ และให้เปลี่ยนชื่อใหม่ เช่น 
DPIS20170401 
 3.  Click > PromoteSalary20170401 ให้ท าการแทรก Column เพ่ิมใหม่ถัดจาก Column 
“ชื่อ – นามสกุล” ในที่นี้คือ Column D ตั้งชื่อ Match_ID2_DPIS 

 
  ขั้นตอนต่อไปเราจะท าการ Match ข้อมูลเลขประจ าตัวประชาชนใน Column B ของ 
PromoteSalary20170401 กับข้อมูลเลขประจ าตัวประชาชนใน Column ของ DPIS20170401 ซึ่งในที่นี้ 
คือ Column D โดยฟังก์ชัน Match มีรูปแบบคือ =MATCH(ค าค้นหา,ช่วงข้อมูลค้นหา,รูปแบบการค้นหา) 



คู่มือ ระบบจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงยตุธิรรม 
 

กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานระบบข้อมูลบุคคล ค่าตอบแทนและบ าเหน็จความชอบ 91 
  

  PromoteSalary20170401 ที่ Cell D1 พิมพ์ =MATCH(B7,DPIS20170401!D7:D411,0) 
กดปุ่ม F4 ที่ D7, D411 เพ่ือท าการล็อค Cell และช่วงข้อมูล =MATCH(B7,DPIS20170401!$D$7:$D$411,0)  
กดปุ่ม Enter แล้ว Copy สูตร วางเคอร์เซอร์ที่มุมล่างขวาของ Cell D1 ให้เปลี่ยนเป็นเครื่องหมายบวก (+) 
แล้วกด Click ค้างไว้ ลากเม้าส์ลงมาด้านล่างให้ครอบคลุมทุกข้อมูล แล้วปล่อยเม้าส์ สูตรจะถูก Copy ไปยัง
เซลล์อ่ืนโดยอัตโนมัติ  

 
   4.  Click > PromoteSalary20170401 ให้ท าการแทรก Column M ตั้งชื่อ Index_%_DPIS 
ที่ Cell M7 พิมพ์ =INDEX(DPIS20170401!L7:L411,D7) กดปุ่ม F4 ที่ L7, L411 เพ่ือท าการล็อค Cell 
และช่วงข้อมูล =INDEX(DPIS20170401!$L$7:$L$411,D7) และกดปุ่ม Enter แล้ว Copy คัดลอกสูตร  
วางเคอร์เซอร์ที่มุมล่างขวาของ Cell D1 ให้เปลี่ยนเป็นเครื่องหมายบวก (+) แล้วกด Click ค้างไว้ ลากเม้าส์
ลงมาด้านล่างให้ครอบคลุมทุกข้อมูล แล้วปล่อยเม้าส์ สูตรจะถูก Copy ไปยังเซลล์อ่ืนโดยอัตโนมัติ 

 
  จากนั้นท าการ Copy ข้อมูลร้อยละที่เลื่อนใน Column M ทั้งหมดไปวางแบบพิเศษเฉพาะค่า
ใน Column L ก็เป็นอันเสร็จสิ้นการเรียกข้อมูล 
 5. Click > PromoteSalary20170401 ให้ท าการแทรก Column เพ่ิมหลัง “รวม” ตั้งชื่อ 
Index_MoneyUp_DPIS จากนั้นให้ใช้ฟังกชัน Index เรียกข้อมูล Column M “จ านวนเงินที่ได้เลื่อน และ/
หรือ จ านวนเงินที่ได้รับเพ่ิมขึ้น (บาท)” ของไฟล์ DPIS20170401 
  รูปแบบฟังกชัน Index คือ =INDEX(ช่วงข้อมูลที่ต้องการ,ต าแหน่งข้อมูลที่ Match ไว้) 
  พิมพ์สูตร =INDEX(DPIS20170401!$M$7:$M$411,D7) แล้ว Copy สูตรวาง 
  จากนั้น ให้ท าการแทรก Column เพ่ิมหลัง “Index_MoneyUp_DPIS” ตั้งชื่อ Match_Check  
พิมพ์สูตร =MATCH(Q7,R7:R286,0) (ไม่ต้องกดปุ่ม F4 เพ่ือล็อค Cell และช่วงข้อมูล) เพ่ือท าการตรวจสอบ
ข้อมูลใน Column รวม กับ Index_MoneyUp_DPIS ซึ่งถ้าหากข้อมูลเงินที่ได้เลื่อนตรงกัน จะต้องแสดงค่า
เป็น 1 ทุก Cell หากไม่ใช่ให้ตรวจสอบว่า มีข้อผิดพลาดที่จุดใด และแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป 
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 6. ส าหรับการเรียกข้อมูลอื่นๆ ที่ต้องการ จากไฟล์ DPIS20170401 มาใส่ไว้ใน Column ของ 
PromoteSalary20170401 ก็ให้ด าเนินการตามขั้นตอนการท างานที่ 3. – 4. ด้วยการแทรก Column แล้ว 
Index เรียกข้อมูลที่ต้องการมาไว้ที่ Column ที่ท าการแทรกเพ่ิมใหม่นี้ จากนั้นจึงท าการ Copy เฉพาะค่าไปยัง 
Column ที่ต้องการน าข้อมูลไปใส่ไว้ เช่น เรียกข้อมูลมาใส่ไว้ใน Column ร้อยละของการประเมิน ผลการ
ประเมิน หมายเหตุ เป็นต้น 
 7.  เมื่อบันทึกข้อมูลข้าราชการครบถ้วนทุกรายแล้ว ให้ลบข้อมูลแถวที่เป็นหัวตาราง และแถว
ข้อมูลท้ายตาราง และ Column ที่ท าการเพ่ิมใหม่ทั้งหมด จากนั้น ให้บันทึก (Save) ไฟล์ โดยพิมพ์ชื่อไฟล์ 
XXX.txt (ชื่อไฟล์ต้องเป็นภาษาอังกฤษตัวเลข สัญลักษณ์ และต้องลงท้ายด้วย .txt เท่านั้น) โดยเลือก file 
type เป็น CSV (Comma delimited) (*.csv)  

 

 

 

 

Delete 

Delete 

Delete 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 3 
การแปลงข้อมูลจาก Excel file เป็น Text file 

และ การแปลงข้อมูลจาก Text file เป็น Excel file 
(เอกสารกรมบัญชีกลาง) 



โครงการจายตรงเงินเดือนและคาจางประจํา  กรมบัญชีกลาง        1

             กรมบัญชีกลาง   ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  งานบุคลากร  ก.ค.49

การแปลงขอมูลจาก Excel file เปน Text file
หลังจากที่ไดทําการบันทึกแกไขขอมูลในแฟมขอมูลที่ดึงจากระบบงานในโครงการจายตรงฯที่กําหนดเสร็จเรียบรอยแลว

และตองการจัดเก็บ (Save) ชื่อแฟมขอมูลที่เปน Excel file นั้น ใหอยูในรูปของแฟมขอมูลประเภท Text file
ตัวอยาง แฟมขอมูลท่ีเปน Excel file ชื่อ 03007_code53_ST.xls ใหบันทึกแฟมขอมูลเปน text file ตามลําดับ ดังนี้
1. ไปที่เมนูใน Excel เลือกเมนู “แฟม (File)”  และเลือกเมนูรายการ “บันทึกแฟมเปน … (Save as…)”

ตามจอภาพ ที่ 1

2. เลือกชนิดของแฟมขอมูลที่จะจัดเก็บจากชอง “จัดเก็บเปนชนิด ’ โดย Click ที่ลูกศร เครื่องจะแสดงรายการออกมา
ใหเลือกเปนประเภท “CSV (comma delimited) (*.csv)” เพ่ือใหระหวางรายการขอมูลมีตัวอักษรพิเศษประเภท
จุลภาค (comma : , ) คั่นตามจอภาพที่ 2
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โครงการจายตรงเงินเดือนและคาจางประจํา  กรมบัญชีกลาง        2

             กรมบัญชีกลาง   ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  งานบุคลากร  ก.ค.49

3. ที่ชองรายการ “ชื่อแฟม” ใหตั้งชื่อแฟมขอมูลท่ีจะบันทึกโดยใสเครื่องหมายอัญประกาศ  “  ” (Double quote)  ปด
หัว ปดทายของชื่อแฟมขอมูลท่ีจะบันทึก พรอมทั้งระบุนามสกุลเปน  .TXT  ก็จะได text file  ชื่อแฟมขอมูล
“03007_code53_ST..TXT” ตามจอภาพที่ 3

4. กดปุมบันทึก (Save) เพ่ือจัดเก็บขอมูลตามที่กําหนด จากนั้นใหนําแฟมขอมูลนี้สํารอง (Copy) ขึ้นส่ือคอมพิวเตอร
เชน แผน Diskettle หรือ  แผน CD นําสงใหกับกรมบัญชีกลาง (สํานักบริหารการจายเงินเดือน คาจาง บําเหน็จ
บํานาญ)
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โครงการจายตรงเงินเดือนและคาจางประจํา  กรมบัญชีกลาง  1

 การนําขอมูลชนิด   text file  ไปใชกับโปรแกรม  Microsoft Excel
1. ผูใชทําการเปดโปรแกรม Microsoft Excel  (ในที่นี้ขอยกตัวอยางการใชงานผาน Microsoft Excel 2003)  ซึ่งจะปรากฏหนา

จอดังรูป

2. ใหเลือก Manu : File ->Open หรือ    เพื่อทําการเปดแฟมขอมูลที่ตองการ
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โครงการจายตรงเงินเดือนและคาจางประจํา  กรมบัญชีกลาง  2

ซึ่งจะปรากฏหนาจอดังรูป

ใหเลือก Files of type  เปน Text Files  โดยที่ทําการกดปุมชี้ลง จะปรากฏดังรูป

แลวคลิกที่ Look in เพื่อระบุที่จัดเก็บขอมูลรายงาน text file ที่ตองการจะเปด  ( Path และ ชื่อ File ที่ตองการ ) แลวเลือก

แฟมขอมูลที่ตองการเปดโดยการคลิกหนึ่งครั้งและทําการกดปุมเพื่อ Open ดังรูป
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โครงการจายตรงเงินเดือนและคาจางประจํา  กรมบัญชีกลาง  3

หลังจากที่กดปุม open แลว จะปรากฏดังหนาถัดมา โดยที่ระบบจะถามการแบงแยกระหวาง field ใหผูใชทําการกดปุม

Delimited  เพื่อทําการกําหนดตัวคั่นระหวางfield  และหากไมเปนตัวอักษรไทย/อังกฤษ เลือก File origin: โดยใชเมาสชี้ลูก

ศรลง  และใหเลือกเปน  Windows (ANSI)  ดังรูป
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โครงการจายตรงเงินเดือนและคาจางประจํา  กรมบัญชีกลาง  4

จากนั้นกดปุม Next จะปรากฏหนาจอดังรูป   จะปรากฏจอภาพถัดไป  ใหผูใชเลือกทางเลือก Other  และทําการระบุ

ตัวคั่นใน field ถัดไปเปน   “$”   และ ทําการกําหนด text qualifier แบบ {none}

จากนั้นทําการปุมกด Next จะปรากฏหนาจอดังรูป ใหเลือก Data preview ทุก Field แลวเลือก Column data format

เปน text  (กดปุม Shift คางไว  เล่ือนแถบสกอรบารไปใหสุดแลวใชเมาสคลิกชองรายการสุดทาย จะเปนแถบสีดําทั้งหมด

และใชเมาสคลิกรายการ Column data format  เปน Text  จะทําใหทุก Field เปน text ดังรูป)
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โครงการจายตรงเงินเดือนและคาจางประจํา  กรมบัญชีกลาง  5

จากนั้น  ทําการกดปุม Finish  จะปรากฏหนาจอดังรูป

จะไดขอมูลตามรูปแบบของ  Microsoft  Excel  ตามที่ตองการ และหากตองการบันทึกเปนแฟมขอมูลของ  Excel

ใหเลือก Save as… จากเมนู File  ดังรูป
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โครงการจายตรงเงินเดือนและคาจางประจํา  กรมบัญชีกลาง  6

หลังจากนั้นใหใสชื่อที่ตองการบันทึกในชอง File name:       และเลือก Save as type:   เปน Microsoft Office Excel

Workbook   แลวกดปุม Save  ดังรูป

แลวจะได แฟมขอมูลชนิด Microsoft Excel   ตามที่ตองการ
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รหัสเงินเพิ่ม 



Report Name : หน้าที่   1

11 ก.ค. 2560  02:44:58พิมพ์ ณ วันที่  :

ที่มา                 :    กรมบัญชีกลาง

รายงานเงินเพิ่ม

BASOFR0300

รหัสเงินเพิ่ม / เงินหัก ชื่อเต็ม

ชื่อย่อประเภทเงินเพิ่ม / เงินหัก

ประเภทรายการ เบิกจากหมวดรายจ่าย ลักษณะการจ่าย

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

บัญชีถือจ่าย

บัญชีถือจ่าย

บัญชีถือจ่าย

บัญชีถือจ่าย

บัญชีถือจ่าย

บัญชีถือจ่าย

บัญชีถือจ่าย

บัญชีถือจ่าย

บัญชีถือจ่าย

บัญชีถือจ่าย

การปัดเศษสตางค์

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

คำนวณเป็นอัตราส่วน หมวดรายจ่ายย่อยหมวดรายจ่ายใหญ่ แหล่งเงินทุนรหัสบัญชีแยกประเภทคำนวณภาษี

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

5101010101

5101020114

5101020114

5101020114

5101020114

5101020114

5101020114

5101020114

5101020114

5101020115

11110

11110

11110

11110

11110

11110

11110

11110

11110

11110

อัตราส่วนร้อยละ

10000

10001

10002

10003

10004

10005

10006

10007

10008

10009

รายการเงินเพิ่มพิเศษที่เบิกจากงบบุคลากร (รหัสเงินเดือนห้ามนำไปใช้)

เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนค่าวิชา

เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (บทช.) ครั้งที่ 1

เงินเพิ่มปราบปรามผู้กระทำความผิด

เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งประธานศาลฏีกา

เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์

เงินเพิ่มการเลื่อนฐานะ

เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับข้าราชการต่างประเทศ

เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งข้าราชการการเมือง

เงินยังชีพข้าราชการจังหวัดภาคใต้

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเดือน(ห้ามใช้)

พ.ค.ว.

พ.ส.ร.(บทช.)ครั้ง1

พ.ป.ผ.

พ.ป.ฏ.

พ.อ.พ.อ.

พ.ล.ฐ.

พ.ข.ต.

พ.ข.ม.

ย.ช.

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

คำนวณภาษี

คำนวณภาษี

ไม่คำนวณภาษี

คำนวณภาษี

คำนวณภาษี

คำนวณภาษี

คำนวณภาษี

คำนวณภาษี

คำนวณภาษี

ไม่คำนวณภาษี

ไม่ส่ง

ไม่ส่ง

ส่ง

ส่ง

ไม่ส่ง

ไม่ส่ง

ส่ง

ไม่ส่ง

ไม่ส่ง

ไม่ส่ง

เงินเพิ่มส่งบำนาญ
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Report Name : หน้าที่   2

11 ก.ค. 2560  02:44:58พิมพ์ ณ วันที่  :

ที่มา                 :    กรมบัญชีกลาง

รายงานเงินเพิ่ม

BASOFR0300

รหัสเงินเพิ่ม / เงินหัก ชื่อเต็ม

ชื่อย่อประเภทเงินเพิ่ม / เงินหัก

ประเภทรายการ เบิกจากหมวดรายจ่าย ลักษณะการจ่าย

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

บัญชีถือจ่าย

บัญชีถือจ่าย

บัญชีถือจ่าย

บัญชีถือจ่าย

บัญชีถือจ่าย

บัญชีถือจ่าย

บัญชีถือจ่าย

บัญชีถือจ่าย

บัญชีถือจ่าย

บัญชีถือจ่าย

การปัดเศษสตางค์

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

คำนวณเป็นอัตราส่วน หมวดรายจ่ายย่อยหมวดรายจ่ายใหญ่ แหล่งเงินทุนรหัสบัญชีแยกประเภทคำนวณภาษี

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

5101020114

5101010101

5101020114

5101020114

5101020114

5101020114

5101020114

5101020114

5101020114

5101020114

11110

11110

11110

11110

11110

11110

11110

11110

11110

11110

อัตราส่วนร้อยละ

10011

10012

10013

10014

10015

10016

10017

10018

10019

10020

เงินเพิ่มพิเศษค่าภาษามาลายู

เงินเพิ่มสำหรับนักโดดร่ม

เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับนักโดดร่มประจำกอง

เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับนักโดดร่มสำรอง

เงินเพิ่มสำหรับนักบิน

เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับนักบินประจำกอง

เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับนักบินสำรอง

เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับนักบินลองเครื่อง

เงินพิเศษรายเดือนสำหรับครูการบิน

เงินเพิ่มศิษย์การบินมัธยม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

พ.ภ.ม.

พ.ด.ร.

พ.ด.ร.

พ.ด.ร.ส.

พ.น.บ.

พ.น.บ.

พ.น.บ.ส.

พ.ล.ค.

พ.ค.บ.

พ.ศ.ม.

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

ไม่คำนวณภาษี

คำนวณภาษี

คำนวณภาษี

คำนวณภาษี

คำนวณภาษี

คำนวณภาษี

คำนวณภาษี

คำนวณภาษี

คำนวณภาษี

คำนวณภาษี

ส่ง

ส่ง

ส่ง

ส่ง

ส่ง

ส่ง

ส่ง

ส่ง

ส่ง

ส่ง

เงินเพิ่มส่งบำนาญ
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Report Name : หน้าที่   3

11 ก.ค. 2560  02:44:58พิมพ์ ณ วันที่  :

ที่มา                 :    กรมบัญชีกลาง

รายงานเงินเพิ่ม

BASOFR0300

รหัสเงินเพิ่ม / เงินหัก ชื่อเต็ม

ชื่อย่อประเภทเงินเพิ่ม / เงินหัก

ประเภทรายการ เบิกจากหมวดรายจ่าย ลักษณะการจ่าย

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

บัญชีถือจ่าย

บัญชีถือจ่าย

บัญชีถือจ่าย

บัญชีถือจ่าย

บัญชีถือจ่าย

บัญชีถือจ่าย

บัญชีถือจ่าย

บัญชีถือจ่าย

บัญชีถือจ่าย

บัญชีถือจ่าย

การปัดเศษสตางค์

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

คำนวณเป็นอัตราส่วน หมวดรายจ่ายย่อยหมวดรายจ่ายใหญ่ แหล่งเงินทุนรหัสบัญชีแยกประเภทคำนวณภาษี

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

5101020114

5101020114

5101020114

5101020114

5101020114

5101020114

5101020114

5101020114

5101020114

5101020114

11110

11110

11110

11110

11110

11110

11110

11110

11110

11110

อัตราส่วนร้อยละ

10021

10022

10023

10024

10025

10026

10027

10028

10029

10030

เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับศิษย์การบินชั้นประถม

เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ทำการเป็นประจำบนอากาศยานที่กองทัพอากาศเห็นสมควร

เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในห้องปรับบรรยากาศ

เงินเพิ่มสำหรับนักประดาน้ำ

เงินเพิ่มสำหรับนักประดาน้ำประจำกอง

เงินเพิ่มสำหรับนักประดาน้ำสำรอง

เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานทำลายวัตถุระเบิดเป็นประจำ

เงินเพิ่มสำหรับนักทำลายใต้น้ำ

เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งปฏิบัติการใต้น้ำ 1

เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งปฏิบัติการใต้น้ำ 2

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

พ.ศ.ป.

พ.ป.อ.

พ.ป.บ.

พ.ป.น.

พ.ป.น.ก.

พ.ป.น.ส.

พ.ท.ล.

พ.ท.ต.

พ.ป.น.1

พ.ป.น.2

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

คำนวณภาษี

คำนวณภาษี

คำนวณภาษี

คำนวณภาษี

คำนวณภาษี

คำนวณภาษี

คำนวณภาษี

คำนวณภาษี

คำนวณภาษี

คำนวณภาษี

ส่ง

ส่ง

ส่ง

ส่ง

ไม่ส่ง

ส่ง

ส่ง

ส่ง

ไม่ส่ง

ไม่ส่ง

เงินเพิ่มส่งบำนาญ

105

105



Report Name : หน้าที่   4

11 ก.ค. 2560  02:44:58พิมพ์ ณ วันที่  :

ที่มา                 :    กรมบัญชีกลาง

รายงานเงินเพิ่ม

BASOFR0300

รหัสเงินเพิ่ม / เงินหัก ชื่อเต็ม

ชื่อย่อประเภทเงินเพิ่ม / เงินหัก

ประเภทรายการ เบิกจากหมวดรายจ่าย ลักษณะการจ่าย

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

บัญชีถือจ่าย

บัญชีถือจ่าย

บัญชีถือจ่าย

บัญชีถือจ่าย

บัญชีถือจ่าย

บัญชีถือจ่าย

บัญชีถือจ่าย

บัญชีถือจ่าย

บัญชีถือจ่าย

บัญชีถือจ่าย

การปัดเศษสตางค์

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

คำนวณเป็นอัตราส่วน หมวดรายจ่ายย่อยหมวดรายจ่ายใหญ่ แหล่งเงินทุนรหัสบัญชีแยกประเภทคำนวณภาษี

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0110

0120

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

5101020114

5101020114

5101020114

5101020114

5101020114

5101020114

5101020114

5101020114

5101020114

5101010101

11110

11110

11110

11110

11110

11110

11110

11110

11110

11110

อัตราส่วนร้อยละ

10031

10032

10033

10034

10035

10036

10037

10038

10040

10041

เงินเพิ่มพิเศษอนามัยผสมผสาน

เงินเพิ่มพิเศษสำหรับข้าราชการครูซึ่งดำรงตำแหน่งครูการศึกษาพิเศษ

เงินเพิ่มพิเศษสำหรับข้าราชการพลเรือนซึ่งดำรงตำแหน่งครูช่างอาชีวศึกษา

เงินเพิ่มผู้ปกครองโรงเรียนตำรวจ

พ.เป็นนักบินนักบินผู้ตรวจการบินหรือนักบินทดสอบ

พ.เป็นผู้ควบคุมและใช้อุปกรณ์แอวิออนิคส์(AVIONICS)

พ.เป็นแก้ไขและปรับปรุงแต่งอุปกรณ์แอวิออนิคส์ ช่างอากาศ ช่างเครื่องบิน/พ.วิทยุ

ตำแหน่งผู้ปฎิบัติการเรือนจำ

เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง-กลาง(หมวด 0110)

เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(หมวด 0120)

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

พ.อ.ส.

พ.ค.ศ.

พ.ค.ช.

พ.ร.ต.

ต.น.ก.1

ต.น.ก.2

ต.น.ก.3

ต.ป.ร.

ง.บ.ส.ก(110)

ง.บ.ส.ก(120)

คำนวณภาษี

คำนวณภาษี

คำนวณภาษี

คำนวณภาษี

คำนวณภาษี

คำนวณภาษี

คำนวณภาษี

คำนวณภาษี

คำนวณภาษี

คำนวณภาษี

ไม่ส่ง

ไม่ส่ง

ไม่ส่ง

ไม่ส่ง

ไม่ส่ง

ไม่ส่ง

ไม่ส่ง

ไม่ส่ง

ไม่ส่ง

ไม่ส่ง

เงินเพิ่มส่งบำนาญ

106

106



Report Name : หน้าที่   5

11 ก.ค. 2560  02:44:58พิมพ์ ณ วันที่  :

ที่มา                 :    กรมบัญชีกลาง

รายงานเงินเพิ่ม

BASOFR0300

รหัสเงินเพิ่ม / เงินหัก ชื่อเต็ม

ชื่อย่อประเภทเงินเพิ่ม / เงินหัก

ประเภทรายการ เบิกจากหมวดรายจ่าย ลักษณะการจ่าย

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

บัญชีถือจ่าย

บัญชีถือจ่าย

บัญชีถือจ่าย

บัญชีถือจ่าย

บัญชีถือจ่าย

บัญชีถือจ่าย

บัญชีถือจ่าย

บัญชีถือจ่าย

บัญชีถือจ่าย

บัญชีถือจ่าย

การปัดเศษสตางค์

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

คำนวณเป็นอัตราส่วน หมวดรายจ่ายย่อยหมวดรายจ่ายใหญ่ แหล่งเงินทุนรหัสบัญชีแยกประเภทคำนวณภาษี

0130

0140

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0170

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

5101010101

5101010101

5101010101

5101010101

5101010101

5101010101

5101010101

5101010101

5101010101

5101010101

11110

11110

11110

11110

11110

11110

11110

11110

11110

11110

อัตราส่วนร้อยละ

10042

10043

10044

10045

10046

10047

10048

10049

10050

10051

เงินประจำตำแหน่งเชี่ยวชาญเฉพาะ(หมวด 0130)

เงินประจำตำแหน่งวิชาการ(หมวด 0140)

เงินเพิ่มพิเศษผู้บังคับอากาศยาน

เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งนักกฏหมายกฤษฏีกา

เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุผลพิเศษผู้ปฏิบัติงานเสี่ยงต่อโรคเอดส์

เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งเลขธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เงินเพิ่มสำหรับนักทำลายใต้น้ำ(สำรอง)

เงินเบี้ยเสี่ยงภัย

เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ

เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งตามระเบียบฯข้อ 5

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

ง.บ.ส.ก(130)

ง.บ.ส.ก(140)

พ.บ.อ.ย.

ต.ก.ก.

ต.ป.ส.

ต.ป.ง.

พ.ท.ต.ส.

บ.ส.

สปพ.

ต.ข.ท.ปจต.

 0.00

 10.00

 0.00

คำนวณภาษี

คำนวณภาษี

คำนวณภาษี

คำนวณภาษี

คำนวณภาษี

คำนวณภาษี

คำนวณภาษี

ไม่คำนวณภาษี

ไม่คำนวณภาษี

คำนวณภาษี

ไม่ส่ง

ไม่ส่ง

ไม่ส่ง

ไม่ส่ง

ไม่ส่ง

ไม่ส่ง

ไม่ส่ง

ไม่ส่ง

ไม่ส่ง

ไม่ส่ง

เงินเพิ่มส่งบำนาญ

107

107



Report Name : หน้าที่   6

11 ก.ค. 2560  02:44:58พิมพ์ ณ วันที่  :

ที่มา                 :    กรมบัญชีกลาง

รายงานเงินเพิ่ม

BASOFR0300

รหัสเงินเพิ่ม / เงินหัก ชื่อเต็ม

ชื่อย่อประเภทเงินเพิ่ม / เงินหัก

ประเภทรายการ เบิกจากหมวดรายจ่าย ลักษณะการจ่าย

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

บัญชีถือจ่าย

บัญชีถือจ่าย

บัญชีถือจ่าย

บัญชีถือจ่าย

บัญชีถือจ่าย

บัญชีถือจ่าย / จ่ายตรง

บัญชีถือจ่าย / จ่ายตรง

บัญชีถือจ่าย / จ่ายตรง

บัญชีถือจ่าย / จ่ายตรง

บัญชีถือจ่าย

การปัดเศษสตางค์

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

คำนวณเป็นอัตราส่วน หมวดรายจ่ายย่อยหมวดรายจ่ายใหญ่ แหล่งเงินทุนรหัสบัญชีแยกประเภทคำนวณภาษี

0171

0172

0180

1058

0150

0100

0100

0100

0100

0110

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

5101010101

5101010101

5101010116

5101010107

5101010111

5101010107

5101010107

5101010107

5101020199

5101010101

11110

11110

11110

11110

11110

11110

11110

11110

11110

11110

อัตราส่วนร้อยละ

10052

10053

10055

10058

10059

10060

10061

10062

10063

10064

เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการระดับ 8 และ 8ว. หรือเทียบเท่าตามระเบียบฯข้อ 6

เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการระดับ 1-7 หรือเทียบเท่าตามระเบียบฯข้อ 7 และข้อ 8

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการตามระเบียบฯข้อ 5

เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษและเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ พ.ศ.2547

เงินวิทยฐานะ

เงินเพิ่มตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของขรก.พลเรือน(นักบิน/นักบินผู้ตรวจการบิน)

เงินเพิ่มตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของขรก.พลเรือน(ผู้ตรวจสอบการปฏิบัติการบินทดสอบ(Avionics))

เงินเพิ่มตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของขรก.พลเรือน(ช่างอากาศ ช่างเครื่องบิน)

เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการควบคุมจราจรทางอากาศ

เงินเพิ่มประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

ต.ข.8-8ว.

ต.ด.ข.1-7

พ.ช.ค.ข.

พสพ.-จคพ.

วิทยฐานะ

พ.น.อ.1

พ.น.อ.2

พ.น.อ.3

พ.ค.จ.

ง.บ.ส.ก.กพอ.(110)

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

คำนวณภาษี

คำนวณภาษี

คำนวณภาษี

คำนวณภาษี

คำนวณภาษี

คำนวณภาษี

คำนวณภาษี

คำนวณภาษี

คำนวณภาษี

คำนวณภาษี

ไม่ส่ง

ไม่ส่ง

ไม่ส่ง

ไม่ส่ง

ไม่ส่ง

ไม่ส่ง

ไม่ส่ง

ไม่ส่ง

ไม่ส่ง

ไม่ส่ง

เงินเพิ่มส่งบำนาญ

108

108



Report Name : หน้าที่   7

11 ก.ค. 2560  02:44:58พิมพ์ ณ วันที่  :

ที่มา                 :    กรมบัญชีกลาง

รายงานเงินเพิ่ม

BASOFR0300

รหัสเงินเพิ่ม / เงินหัก ชื่อเต็ม

ชื่อย่อประเภทเงินเพิ่ม / เงินหัก

ประเภทรายการ เบิกจากหมวดรายจ่าย ลักษณะการจ่าย

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

บัญชีถือจ่าย

บัญชีถือจ่าย

บัญชีถือจ่าย

บัญชีถือจ่าย

บัญชีถือจ่าย

บัญชีถือจ่าย

บัญชีถือจ่าย

บัญชีถือจ่าย

บัญชีถือจ่าย / จ่ายตรง

บัญชีถือจ่าย

การปัดเศษสตางค์

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

คำนวณเป็นอัตราส่วน หมวดรายจ่ายย่อยหมวดรายจ่ายใหญ่ แหล่งเงินทุนรหัสบัญชีแยกประเภทคำนวณภาษี

0140

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0171

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

5101010101

5101020114

5101020114

5101010101

5101020114

5101020114

5101020114

5101020114

5101010101

5101020114

11110

11110

11110

11110

11110

11110

11110

11110

11110

11110

อัตราส่วนร้อยละ

10065

10066

10067

10068

10069

10070

10071

10072

10074

10075

เงินเพิ่มประจำตำแหน่งประเภทวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์

เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสารธารณสุขในสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

เงินเพิ่มตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของขรก.พลเรือน (ผู้ปฏิบัติงานด้านการข่าว ในสำนักข่าวกรองแห่งชาติ)

เงินเพิ่มตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของขรก.พลเรือน (ผู้ปฏิบัติงานด้านนิติกร)

เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (บทช.) ครั้งที่ 2

เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (บทช.) ครั้งที่ 3

เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (บทช.) ครั้งที่ 4

เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการรัฐสภาสามัญ

เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานด้านอารักขาบุคคลสำคัญ

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

ง.บ.ส.ก.กพอ.(140)

พ.ต.ว.

พ.ต.ส.ว.

พ.น.ข.

พ.ต.ก.

พ.ส.ร.(บทช.)ครั้ง2

พ.ส.ร.(บทช.)ครั้ง3

พ.ส.ร.(บทช.)ครั้ง4

ต.ข.ก.ร.

ต.อ.บ.

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

คำนวณภาษี

คำนวณภาษี

คำนวณภาษี

คำนวณภาษี

คำนวณภาษี

ไม่คำนวณภาษี

ไม่คำนวณภาษี

ไม่คำนวณภาษี

คำนวณภาษี

คำนวณภาษี

ไม่ส่ง

ไม่ส่ง

ไม่ส่ง

ไม่ส่ง

ไม่ส่ง

ส่ง

ส่ง

ส่ง

ไม่ส่ง

ส่ง

เงินเพิ่มส่งบำนาญ

109

109



Report Name : หน้าที่   8

11 ก.ค. 2560  02:44:58พิมพ์ ณ วันที่  :

ที่มา                 :    กรมบัญชีกลาง

รายงานเงินเพิ่ม

BASOFR0300

รหัสเงินเพิ่ม / เงินหัก ชื่อเต็ม

ชื่อย่อประเภทเงินเพิ่ม / เงินหัก

ประเภทรายการ เบิกจากหมวดรายจ่าย ลักษณะการจ่าย

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

บัญชีถือจ่าย

บัญชีถือจ่าย

บัญชีถือจ่าย

บัญชีถือจ่าย

บัญชีถือจ่าย

บัญชีถือจ่าย

บัญชีถือจ่าย

บัญชีถือจ่าย

บัญชีถือจ่าย

บัญชีถือจ่าย

การปัดเศษสตางค์

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

คำนวณเป็นอัตราส่วน หมวดรายจ่ายย่อยหมวดรายจ่ายใหญ่ แหล่งเงินทุนรหัสบัญชีแยกประเภทคำนวณภาษี

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

5101020114

5101020114

5101020114

5101020114

5101020114

5101020114

5101020114

5101020114

5101020114

5101020114

11110

11110

11110

11110

11110

11110

11110

11110

11110

11110

อัตราส่วนร้อยละ

10076

10077

10078

10079

10080

10081

10082

10083

10084

10085

เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานด้านป้องกันปราบปราม

เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานด้านสืบสวน

เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานด้านจราจร

เงินเพิ่มเป็นกรณีพิเศษสำหรับตำแหน่งพนักงานสอบสวน

เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ทำการในอากาศซึ่งเป็นศิษย์การบินชั้นประถม

เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับศิษย์การบินชั้นมัธยม

เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ทำการในอากาศซึ่งเป็นนักบินประจำกอง

เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ทำการในอากาศซึ่งเป็นครูการบินหรือนักบินลองเครื่อง

เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ทำการในอากาศซึ่งเป็นนักบินสำรอง

เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ทำการในอากาศซึ่งเป็นต้นหนอากาศ ช่างอากาศฯ

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

ต.ป.ป.

ต.ส.ส.

ต.จ.ร.

ต.พ.ส.

ต.ศ.ถ.

พ.ศ.ม.

ต.น.ก.

ต.ค.บ.

ต.น.ส.

พ.ต.ห./ต.น.อ.

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

คำนวณภาษี

คำนวณภาษี

คำนวณภาษี

คำนวณภาษี

คำนวณภาษี

คำนวณภาษี

คำนวณภาษี

คำนวณภาษี

คำนวณภาษี

คำนวณภาษี

ไม่ส่ง

ไม่ส่ง

ไม่ส่ง

ไม่ส่ง

ไม่ส่ง

ไม่ส่ง

ส่ง

ส่ง

ส่ง

ส่ง

เงินเพิ่มส่งบำนาญ

110

110



Report Name : หน้าที่   9

11 ก.ค. 2560  02:44:58พิมพ์ ณ วันที่  :

ที่มา                 :    กรมบัญชีกลาง

รายงานเงินเพิ่ม

BASOFR0300

รหัสเงินเพิ่ม / เงินหัก ชื่อเต็ม

ชื่อย่อประเภทเงินเพิ่ม / เงินหัก

ประเภทรายการ เบิกจากหมวดรายจ่าย ลักษณะการจ่าย

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

บัญชีถือจ่าย

บัญชีถือจ่าย

บัญชีถือจ่าย

บัญชีถือจ่าย

บัญชีถือจ่าย

บัญชีถือจ่าย

บัญชีถือจ่าย

บัญชีถือจ่าย

บัญชีถือจ่าย / จ่ายตรง

บัญชีถือจ่าย

การปัดเศษสตางค์

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

คำนวณเป็นอัตราส่วน หมวดรายจ่ายย่อยหมวดรายจ่ายใหญ่ แหล่งเงินทุนรหัสบัญชีแยกประเภทคำนวณภาษี

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

5101020114

5101020114

5101020114

5101020114

5101020114

5101020114

5101020114

5101020114

5101020199

5101020114

11110

11110

11110

11110

11110

11110

11110

11110

11110

11110

อัตราส่วนร้อยละ

10086

10087

10088

10089

10090

10091

10092

10093

10094

10095

เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนักโดดร่ม

เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์

เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทำลายวัตถุระเบิด

เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนักประดาน้ำ

เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางเรือ

เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานกู้ภัย

เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดในปปส.

เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (กห.) ครั้งที่ 1

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

ต.ด.ร.

ต.ว.ท.

ต.ท.บ.

ต.น.ด.

พ.น.ร.

ต.ก.ภ.

พ.ต.น.

พ.ต.ส.พ.

พ.ป.ส.

พ.ส.ร.(กห.)ครั้ง1

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

คำนวณภาษี

คำนวณภาษี

คำนวณภาษี

คำนวณภาษี

คำนวณภาษี

คำนวณภาษี

คำนวณภาษี

คำนวณภาษี

คำนวณภาษี

ไม่คำนวณภาษี

ส่ง

ไม่ส่ง

ไม่ส่ง

ไม่ส่ง

ไม่ส่ง

ไม่ส่ง

ไม่ส่ง

ไม่ส่ง

ไม่ส่ง

ส่ง

เงินเพิ่มส่งบำนาญ

111

111



Report Name : หน้าที่   10

11 ก.ค. 2560  02:44:58พิมพ์ ณ วันที่  :

ที่มา                 :    กรมบัญชีกลาง

รายงานเงินเพิ่ม

BASOFR0300

รหัสเงินเพิ่ม / เงินหัก ชื่อเต็ม

ชื่อย่อประเภทเงินเพิ่ม / เงินหัก

ประเภทรายการ เบิกจากหมวดรายจ่าย ลักษณะการจ่าย

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

บัญชีถือจ่าย

บัญชีถือจ่าย

บัญชีถือจ่าย

บัญชีถือจ่าย

บัญชีถือจ่าย

บัญชีถือจ่าย

บัญชีถือจ่าย

บัญชีถือจ่าย / จ่ายตรง

บัญชีถือจ่าย

บัญชีถือจ่าย

การปัดเศษสตางค์

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

คำนวณเป็นอัตราส่วน หมวดรายจ่ายย่อยหมวดรายจ่ายใหญ่ แหล่งเงินทุนรหัสบัญชีแยกประเภทคำนวณภาษี

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

5101020114

5101020114

5101020114

5101020114

5101020114

5101020114

5101020114

5101020114

5101020199

5101020199

11110

11110

11110

11110

11110

11110

11110

11110

11110

11110

อัตราส่วนร้อยละ

10096

10097

10098

10099

10100

10101

10102

10103

10104

10105

เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (กห.) ครั้งที่ 2

เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (กห.) ครั้งที่ 3

เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (กห.) ครั้งที่ 4

เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (ปราบปรามคอมมิวนิสต์.) ครั้งที่ 1

เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (ปราบปรามคอมมิวนิสต์.) ครั้งที่ 2

เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (ปราบปรามคอมมิวนิสต์.) ครั้งที่ 3

เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (ปราบปรามคอมมิวนิสต์.) ครั้งที่ 4

เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งพนักงาน ป.ป.ท. และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.

เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบบังคับฯ

เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานคุมประพฤติจังหวัด/จังหวัดสาขา/ประจำศาล

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

พ.ส.ร.(กห.)ครั้ง2

พ.ส.ร.(กห.)ครั้ง3

พ.ส.ร.(กห.)ครั้ง4

พ.ส.ร.(ปปค.)ครั้ง1

พ.ส.ร.(ปปค.)ครั้ง2

พ.ส.ร.(ปปค.)ครั้ง3

พ.ส.ร.(ปปค.)ครั้ง4

พ.ป.ป.ท.

พ.ต.ป.

พ.ค.ป.

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

ไม่คำนวณภาษี

ไม่คำนวณภาษี

ไม่คำนวณภาษี

ไม่คำนวณภาษี

ไม่คำนวณภาษี

ไม่คำนวณภาษี

ไม่คำนวณภาษี

คำนวณภาษี

คำนวณภาษี

คำนวณภาษี

ส่ง

ส่ง

ส่ง

ส่ง

ส่ง

ส่ง

ส่ง

ไม่ส่ง

ไม่ส่ง

ไม่ส่ง

เงินเพิ่มส่งบำนาญ

112

112



Report Name : หน้าที่   11

11 ก.ค. 2560  02:44:58พิมพ์ ณ วันที่  :

ที่มา                 :    กรมบัญชีกลาง

รายงานเงินเพิ่ม

BASOFR0300

รหัสเงินเพิ่ม / เงินหัก ชื่อเต็ม

ชื่อย่อประเภทเงินเพิ่ม / เงินหัก

ประเภทรายการ เบิกจากหมวดรายจ่าย ลักษณะการจ่าย

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

บัญชีถือจ่าย

บัญชีถือจ่าย

บัญชีถือจ่าย

บัญชีถือจ่าย

บัญชีถือจ่าย

บัญชีถือจ่าย

บัญชีถือจ่าย

บัญชีถือจ่าย

บัญชีถือจ่าย

บัญชีถือจ่าย

การปัดเศษสตางค์

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

ปัดเศษขึ้น

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

คำนวณเป็นอัตราส่วน หมวดรายจ่ายย่อยหมวดรายจ่ายใหญ่ แหล่งเงินทุนรหัสบัญชีแยกประเภทคำนวณภาษี

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

5101020114

5101020114

5101020114

5101020114

5101020114

5101020114

5101020114

5101020114

5101020114

5101020114

11110

11110

11110

11100

11100

11100

11100

11100

11110

11110

อัตราส่วนร้อยละ

10106

10107

10108

10109

10110

10111

10112

10113

10114

10115

เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือนในพระองค์ สำนักพระราชวังฯ

เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือนในพระองค์ผู้ปฏิบัติงานด้านเลขานุการในพระองค์ฯ

เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือนในพระองค์อาวุโส

เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานที่เรือนจำ

เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขที่เรือนจำ

เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบสำนวนอัยการและให้ความเห็นทางกฎหมาย

เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษผู้ทำหน้าที่ต่อต้านการก่อการร้าย

เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานในกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (ข้อบังคับกห. ซูดาน) ครั้งที่ 1

เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (ข้อบังคับกห. ซูดาน) ครั้งที่ 2

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

พ.ข.ว.

พ.ข.ล.

พ.ข.อ.

พ.ต.ร.

พ.ต.ส.ร.

ต.พ.ต.

ต.ต.ก./พ.ต.ร.

พ.ต.พ.

พ.ส.ร.(ซูดาน)ครั้ง1

พ.ส.ร.(ซูดาน)ครั้ง2

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

คำนวณภาษี

คำนวณภาษี

คำนวณภาษี

คำนวณภาษี

คำนวณภาษี

คำนวณภาษี

คำนวณภาษี

คำนวณภาษี

ไม่คำนวณภาษี

ไม่คำนวณภาษี

ไม่ส่ง

ไม่ส่ง

ไม่ส่ง

ไม่ส่ง

ไม่ส่ง

ไม่ส่ง

ไม่ส่ง

ไม่ส่ง

ส่ง

ส่ง

เงินเพิ่มส่งบำนาญ

113

113



Report Name : หน้าที่   12

11 ก.ค. 2560  02:44:58พิมพ์ ณ วันที่  :

ที่มา                 :    กรมบัญชีกลาง

รายงานเงินเพิ่ม

BASOFR0300

รหัสเงินเพิ่ม / เงินหัก ชื่อเต็ม

ชื่อย่อประเภทเงินเพิ่ม / เงินหัก

ประเภทรายการ เบิกจากหมวดรายจ่าย ลักษณะการจ่าย

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

บัญชีถือจ่าย

บัญชีถือจ่าย

บัญชีถือจ่าย

บัญชีถือจ่าย

บัญชีถือจ่าย

บัญชีถือจ่าย

บัญชีถือจ่าย

บัญชีถือจ่าย

บัญชีถือจ่าย

บัญชีถือจ่าย

การปัดเศษสตางค์

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

คำนวณเป็นอัตราส่วน หมวดรายจ่ายย่อยหมวดรายจ่ายใหญ่ แหล่งเงินทุนรหัสบัญชีแยกประเภทคำนวณภาษี

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

5101020114

5101020114

5101020114

5101020114

5101020114

5101020114

5101020114

5101020114

5101020114

5101020114

11110

11110

11110

11110

11110

11110

11110

11110

11110

11110

อัตราส่วนร้อยละ

10116

10117

10118

10119

10120

10121

10122

10123

10124

10125

เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (ข้อบังคับกห. ซูดาน) ครั้งที่ 3

เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (ข้อบังคับกห. ซูดาน) ครั้งที่ 4

เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (ข้อบังคับกห. ติมอร์ตะวันออก) ครั้งที่ 1

เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (ข้อบังคับกห. ติมอร์ตะวันออก) ครั้งที่ 2

เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (ข้อบังคับกห. ติมอร์ตะวันออก) ครั้งที่ 3

เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (ข้อบังคับกห. ติมอร์ตะวันออก) ครั้งที่ 4

เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (ข้อบังคับกห. อิรัก) ครั้งที่ 1

เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (ข้อบังคับกห. อิรัก) ครั้งที่ 2

เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (ข้อบังคับกห. อิรัก) ครั้งที่ 3

เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (ข้อบังคับกห. อิรัก) ครั้งที่ 4

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

พ.ส.ร.(ซูดาน)ครั้ง3

พ.ส.ร.(ซูดาน)ครั้ง4

พ.ส.ร.(ติมอร์)ครั้ง1

พ.ส.ร.(ติมอร์)ครั้ง2

พ.ส.ร.(ติมอร์)ครั้ง3

พ.ส.ร.(ติมอร์)ครั้ง4

พ.ส.ร.(อิรัก)ครั้ง1

พ.ส.ร.(อิรัก)ครั้ง2

พ.ส.ร.(อิรัก)ครั้ง3

พ.ส.ร.(อิรัก)ครั้ง4

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

ไม่คำนวณภาษี

ไม่คำนวณภาษี

ไม่คำนวณภาษี

ไม่คำนวณภาษี

ไม่คำนวณภาษี

ไม่คำนวณภาษี

ไม่คำนวณภาษี

ไม่คำนวณภาษี

ไม่คำนวณภาษี

ไม่คำนวณภาษี

ส่ง

ส่ง

ส่ง

ส่ง

ส่ง

ส่ง

ส่ง

ส่ง

ส่ง

ส่ง

เงินเพิ่มส่งบำนาญ

114

114



Report Name : หน้าที่   13

11 ก.ค. 2560  02:44:58พิมพ์ ณ วันที่  :

ที่มา                 :    กรมบัญชีกลาง

รายงานเงินเพิ่ม

BASOFR0300

รหัสเงินเพิ่ม / เงินหัก ชื่อเต็ม

ชื่อย่อประเภทเงินเพิ่ม / เงินหัก

ประเภทรายการ เบิกจากหมวดรายจ่าย ลักษณะการจ่าย

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

บัญชีถือจ่าย

บัญชีถือจ่าย

บัญชีถือจ่าย

บัญชีถือจ่าย

บัญชีถือจ่าย

บัญชีถือจ่าย

บัญชีถือจ่าย

บัญชีถือจ่าย

บัญชีถือจ่าย

บัญชีถือจ่าย

การปัดเศษสตางค์

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

คำนวณเป็นอัตราส่วน หมวดรายจ่ายย่อยหมวดรายจ่ายใหญ่ แหล่งเงินทุนรหัสบัญชีแยกประเภทคำนวณภาษี

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

5101020114

5101020114

5101020114

5101020114

5101020114

5101020114

5101020114

5101020114

5101020114

5101020114

11110

11110

11110

11110

11110

11110

11110

11110

11110

11110

อัตราส่วนร้อยละ

10126

10127

10128

10129

10130

10131

10132

10133

10134

10135

เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (ข้อบังคับกห. อัฟกานีสฐาน) ครั้งที่ 1

เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (ข้อบังคับกห. อัฟกานีสฐาน) ครั้งที่ 2

เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (ข้อบังคับกห. อัฟกานีสฐาน) ครั้งที่ 3

เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (ข้อบังคับกห. อัฟกานีสฐาน) ครั้งที่ 4

เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (ข้อบังคับกห. เกาหลี) ครั้งที่ 1

เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (ข้อบังคับกห. เกาหลี) ครั้งที่ 2

เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (ข้อบังคับกห. เกาหลี) ครั้งที่ 3

เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (ข้อบังคับกห. เกาหลี) ครั้งที่ 4

เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (ข้อบังคับกห. อาเจห์) ครั้งที่ 1

เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (ข้อบังคับกห. อาเจห์) ครั้งที่ 2

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

พสร(อัฟกานีสฐาน)ค

พสร(อัฟกานีสฐาน)ค

พสร(อัฟกานีสฐาน)ค

พสร(อัฟกานีสฐาน)ค

พ.ส.ร.(เกาหลี)ครั้ง1

พ.ส.ร.(เกาหลี)ครั้ง2

พ.ส.ร.(เกาหลี)ครั้ง3

พ.ส.ร.(เกาหลี)ครั้ง4

พ.ส.ร.(อาเจห์)ครั้ง1

พ.ส.ร.(อาเจห์)ครั้ง2

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

ไม่คำนวณภาษี

ไม่คำนวณภาษี

ไม่คำนวณภาษี

ไม่คำนวณภาษี

ไม่คำนวณภาษี

ไม่คำนวณภาษี

ไม่คำนวณภาษี

ไม่คำนวณภาษี

ไม่คำนวณภาษี

ไม่คำนวณภาษี

ส่ง

ส่ง

ส่ง

ส่ง

ส่ง

ส่ง

ส่ง

ส่ง

ส่ง

ส่ง

เงินเพิ่มส่งบำนาญ

115

115



Report Name : หน้าที่   14

11 ก.ค. 2560  02:44:58พิมพ์ ณ วันที่  :

ที่มา                 :    กรมบัญชีกลาง

รายงานเงินเพิ่ม

BASOFR0300

รหัสเงินเพิ่ม / เงินหัก ชื่อเต็ม

ชื่อย่อประเภทเงินเพิ่ม / เงินหัก

ประเภทรายการ เบิกจากหมวดรายจ่าย ลักษณะการจ่าย

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

บัญชีถือจ่าย

บัญชีถือจ่าย

บัญชีถือจ่าย

บัญชีถือจ่าย

บัญชีถือจ่าย

บัญชีถือจ่าย

บัญชีถือจ่าย

บัญชีถือจ่าย

บัญชีถือจ่าย

บัญชีถือจ่าย

การปัดเศษสตางค์

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

คำนวณเป็นอัตราส่วน หมวดรายจ่ายย่อยหมวดรายจ่ายใหญ่ แหล่งเงินทุนรหัสบัญชีแยกประเภทคำนวณภาษี

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

5101020114

5101020114

5101020114

5101020114

5101020114

5101020114

5101020114

5101020114

5101020114

5101020114

11110

11110

11110

11110

11110

11110

11110

11110

11110

11110

อัตราส่วนร้อยละ

10136

10137

10138

10139

10140

10141

10142

10143

10144

10145

เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (ข้อบังคับกห. อาเจห์) ครั้งที่ 3

เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (ข้อบังคับกห. อาเจห์) ครั้งที่ 4

เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (ข้อบังคับกห. บุรุนดี) ครั้งที่ 1

เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (ข้อบังคับกห. บุรุนดี) ครั้งที่ 2

เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (ข้อบังคับกห. บุรุนดี) ครั้งที่ 3

เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (ข้อบังคับกห. บุรุนดี) ครั้งที่ 4

เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (การปรับเงิน พ.ส.ร. ปี 2536) 

เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการอารักขาบุคคลสำคัญ

เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการรบแบบจู่โจม

เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านดับเพลิงกู้ภัย

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

พ.ส.ร.(อาเจห์)ครั้ง3

พ.ส.ร.(อาเจห์)ครั้ง4

พ.ส.ร. บุรุนดีครั้ง1

พ.ส.ร. บุรุนดีครั้ง2

พ.ส.ร. บุรุนดีครั้ง3

พ.ส.ร. บุรุนดีครั้ง4

พ.ส.ร.(ปรับเงินปี36

พ.ป.อ.ส.

พ.จ.จ.

พ.ด.ภ.

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

ไม่คำนวณภาษี

ไม่คำนวณภาษี

ไม่คำนวณภาษี

ไม่คำนวณภาษี

ไม่คำนวณภาษี

ไม่คำนวณภาษี

ไม่คำนวณภาษี

ไม่คำนวณภาษี

ไม่คำนวณภาษี

ไม่คำนวณภาษี

ส่ง

ส่ง

ส่ง

ส่ง

ส่ง

ส่ง

ส่ง

ส่ง

ส่ง

ส่ง

เงินเพิ่มส่งบำนาญ

116

116



Report Name : หน้าที่   15

11 ก.ค. 2560  02:44:58พิมพ์ ณ วันที่  :

ที่มา                 :    กรมบัญชีกลาง

รายงานเงินเพิ่ม

BASOFR0300

รหัสเงินเพิ่ม / เงินหัก ชื่อเต็ม

ชื่อย่อประเภทเงินเพิ่ม / เงินหัก

ประเภทรายการ เบิกจากหมวดรายจ่าย ลักษณะการจ่าย

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

บัญชีถือจ่าย

บัญชีถือจ่าย

บัญชีถือจ่าย

บัญชีถือจ่าย

บัญชีถือจ่าย

บัญชีถือจ่าย

จ่ายตรง

บัญชีถือจ่าย

บัญชีถือจ่าย

บัญชีถือจ่าย

การปัดเศษสตางค์

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

คำนวณเป็นอัตราส่วน หมวดรายจ่ายย่อยหมวดรายจ่ายใหญ่ แหล่งเงินทุนรหัสบัญชีแยกประเภทคำนวณภาษี

0100

0100

0100

0100

0100

0100

1052

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

5101020114

5101020114

5101020114

5101020114

5101020114

5101020114

5101010101

5101020114

5101010101

5101020114

11110

11100

11110

11110

11110

11110

11110

11110

11110

11110

อัตราส่วนร้อยละ

10146

10147

10148

10149

10150

10151

10152

10153

10154

10155

เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งข้าราชการของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการทหารซึ่งเป็นบุคคลทางกฎหมาย

เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (ข้อบังคับกห. ดาร์ฟูร์) ครั้งที่ 1

เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (ข้อบังคับกห. ดาร์ฟูร์) ครั้งที่ 2

เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (ข้อบังคับกห. ดาร์ฟูร์) ครั้งที่ 3

เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (ข้อบังคับกห. ดาร์ฟูร์) ครั้งที่ 4

เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่จังหวัดยะลา ปน. และ นธ. งบบุคลากร

เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ

เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งที่ปรึกษาประจำสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เงินเพิ่มเป็นกรณีพิเศษสำหรับตำแหน่งผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านสอบสวน

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

พ.ปปง.

พทก.(งบบุคลากร)

พสร(ดาร์ฟูร์)ครั้ง1

พสร(ดาร์ฟูร์)ครั้ง2

พสร(ดาร์ฟูร์)ครั้ง3

พสร(ดาร์ฟูร์)ครั้ง4

ตปพ.(งบบุคลากร)

พ.ค.ก.

ต.ทป.ปปง.

ต.ด.ส.

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

คำนวณภาษี

คำนวณภาษี

ไม่คำนวณภาษี

ไม่คำนวณภาษี

ไม่คำนวณภาษี

ไม่คำนวณภาษี

ไม่คำนวณภาษี

คำนวณภาษี

คำนวณภาษี

คำนวณภาษี

ไม่ส่ง

ไม่ส่ง

ไม่ส่ง

ไม่ส่ง

ไม่ส่ง

ไม่ส่ง

ไม่ส่ง

ไม่ส่ง

ไม่ส่ง

ไม่ส่ง

เงินเพิ่มส่งบำนาญ

117

117



Report Name : หน้าที่   16

11 ก.ค. 2560  02:44:58พิมพ์ ณ วันที่  :

ที่มา                 :    กรมบัญชีกลาง

รายงานเงินเพิ่ม

BASOFR0300

รหัสเงินเพิ่ม / เงินหัก ชื่อเต็ม

ชื่อย่อประเภทเงินเพิ่ม / เงินหัก

ประเภทรายการ เบิกจากหมวดรายจ่าย ลักษณะการจ่าย

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

หมวดเงินเดือน / ค่าจ้าง

หมวดค่าตอบแทน

หมวดค่าตอบแทน

หมวดค่าตอบแทน

หมวดค่าตอบแทน

หมวดค่าตอบแทน

หมวดค่าตอบแทน

หมวดค่าตอบแทน

หมวดค่าตอบแทน

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

จ่ายครั้งเดียว(ทุก 6 เดือน)

จ่ายครั้งเดียว(ทุก 6 เดือน)

จ่ายรายเดือน

บัญชีถือจ่าย

บัญชีถือจ่าย

บัญชีถือจ่าย / จ่ายตรง

จ่ายตรง

บัญชีถือจ่าย

บัญชีถือจ่าย / จ่ายตรง

จ่ายตรง

จ่ายตรง

จ่ายตรง

จ่ายตรง

การปัดเศษสตางค์

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

คำนวณเป็นอัตราส่วน หมวดรายจ่ายย่อยหมวดรายจ่ายใหญ่ แหล่งเงินทุนรหัสบัญชีแยกประเภทคำนวณภาษี

0100

0100

0310

0310

0330

0300

0351

0300

0300

0300

0100

0100

0300

0300

0300

0300

0300

0300

0300

0300

5101020114

5101020114

5101020199

5101020108

5101010109

5101020199

5101020199

5101010118

5101010119

5101010108

11110

11110

11210

11210

11210

11210

11210

11210

11210

11210

อัตราส่วนร้อยละ

10156

11111

20000

20001

20002

20004

20005

20006

20007

20008

เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษผู้ทำหน้าที่สอบสวนคดี

Test DR 2017

ค่าตอบแทน / เงินเพิ่ม  ที่เบิกจ่ายจากงบดำเนินงาน (หมวดตอบแทน)(ห้ามใช้)

เงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่าเช่าบ้าน

เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ

เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือนในพระองค์อาวุโส

เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่จังหวัดยะลา ปน. และ นธ.

เงินค่าตอบแทนพิเศษแปรผันตามผลงานสำหรับผู้บริหาร

เงินค่าตอบแทนพิเศษแปรผันตามผลงานสำหรับหน่วยงาน

ค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

ต.ส.ค.

DR

ค่าตอบแทน(ห้ามใช

ค.ช.บ.

ง.ต.พ.ข

พ.ข.อ.

ตปพ.(งบดำเนินฯ)

ต.พ.ป.บส-ก

ต.พ.ป.อ.

ค่าอาหาร

 0.00

 0.00

 0.00

 2.00

 0.00

 0.00

 0.00

คำนวณภาษี

ไม่คำนวณภาษี

คำนวณภาษี

ไม่คำนวณภาษี

คำนวณภาษี

คำนวณภาษี

ไม่คำนวณภาษี

คำนวณภาษี

คำนวณภาษี

ไม่คำนวณภาษี

ไม่ส่ง

ไม่ส่ง

ไม่ส่ง

ไม่ส่ง

ไม่ส่ง

ไม่ส่ง

ไม่ส่ง

ไม่ส่ง

ไม่ส่ง

ไม่ส่ง

เงินเพิ่มส่งบำนาญ

118

118



Report Name : หน้าที่   17

11 ก.ค. 2560  02:44:58พิมพ์ ณ วันที่  :

ที่มา                 :    กรมบัญชีกลาง

รายงานเงินเพิ่ม

BASOFR0300

รหัสเงินเพิ่ม / เงินหัก ชื่อเต็ม

ชื่อย่อประเภทเงินเพิ่ม / เงินหัก

ประเภทรายการ เบิกจากหมวดรายจ่าย ลักษณะการจ่าย

หมวดค่าตอบแทน

หมวดค่าตอบแทน

หมวดค่าตอบแทน

หมวดค่าตอบแทน

หมวดค่าตอบแทน

หมวดค่าตอบแทน

หมวดค่าตอบแทน

หมวดค่าตอบแทน

หมวดค่าตอบแทน

งบกลาง

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

จ่ายตรง

บัญชีถือจ่าย / จ่ายตรง

บัญชีถือจ่าย / จ่ายตรง

จ่ายตรง

บัญชีถือจ่าย

บัญชีถือจ่าย / จ่ายตรง

จ่ายตรง

บัญชีถือจ่าย

จ่ายตรง

จ่ายตรง

การปัดเศษสตางค์

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

คำนวณเป็นอัตราส่วน หมวดรายจ่ายย่อยหมวดรายจ่ายใหญ่ แหล่งเงินทุนรหัสบัญชีแยกประเภทคำนวณภาษี

0300

0300

2011

0300

0330

0300

2016

2017

2018

0300

0300

0300

0300

0300

0300

0300

0300

0300

5101020199

5101020199

5101010107

5104040103

5101010109

5101020199

5101010107

5101020199

5101020115

11210

11210

11210

11210

11210

11210

11210

11210

11210

อัตราส่วนร้อยละ

20009

20010

20011

20012

20013

20014

20016

20017

20018

30000

เงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง

เงินตอบแทนพิเศษชั่วคราวของ ขรก.ในช่วงการปรับโครงสร้างใหม่ พ.ศ.2545

เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุผลพิเศษผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข

เงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการรัฐสภาสามัญ

เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง

เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือนในพระองค์ผู้ปฏิบัติงานด้านเลขานุการในพระองค์ฯ

เงินเพิ่มสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ผู้ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน

เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการทหารซึ่งเป็นบุคลากรทางกฎหมาย

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

เงินตอบแทน / เงินเพิ่ม / เงินสวัสดิการ ที่เบิกจ่ายจากงบกลาง

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

ต.ร.ปจต.

ต.ชค.ปจต.

พ.ต.ส.

ง.พ.ต.ขร.

ต.พ.ข.ว319

พ.ข.ล.

ง.พ.ไม่ทำเวชปฏิบัต

พทก.(งบดำเนินงาน

คศพ.

สวัสดิการ

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

คำนวณภาษี

คำนวณภาษี

คำนวณภาษี

คำนวณภาษี

คำนวณภาษี

คำนวณภาษี

คำนวณภาษี

คำนวณภาษี

ไม่คำนวณภาษี

คำนวณภาษี

ไม่ส่ง

ไม่ส่ง

ไม่ส่ง

ไม่ส่ง

ไม่ส่ง

ไม่ส่ง

ไม่ส่ง

ไม่ส่ง

ไม่ส่ง

ไม่ส่ง

เงินเพิ่มส่งบำนาญ

119

119



Report Name : หน้าที่   18

11 ก.ค. 2560  02:44:58พิมพ์ ณ วันที่  :

ที่มา                 :    กรมบัญชีกลาง

รายงานเงินเพิ่ม

BASOFR0300

รหัสเงินเพิ่ม / เงินหัก ชื่อเต็ม

ชื่อย่อประเภทเงินเพิ่ม / เงินหัก

ประเภทรายการ เบิกจากหมวดรายจ่าย ลักษณะการจ่าย

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

จ่ายเมื่อวางเบิก/รับแจ้ง

จ่ายเมื่อวางเบิก/รับแจ้ง

จ่ายเมื่อวางเบิก/รับแจ้ง

จ่ายเมื่อวางเบิก/รับแจ้ง

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

จ่ายรายเดือน

จ่ายเมื่อวางเบิก/รับแจ้ง

จ่ายครั้งเดียว (ปีละครั้ง)

จ่ายรายเดือน

จ่ายตรง

จ่ายตรง

จ่ายตรง

จ่ายตรง

จ่ายตรง

จ่ายตรง

จ่ายตรง

จ่ายตรง

จ่ายตรง

จ่ายตรง

การปัดเศษสตางค์

ไม่ปัดเศษ

ไม่คิดเศษสตางค์

ไม่คิดเศษสตางค์

ไม่คิดเศษสตางค์

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

ไม่ปัดเศษ

คำนวณเป็นอัตราส่วน หมวดรายจ่ายย่อยหมวดรายจ่ายใหญ่ แหล่งเงินทุนรหัสบัญชีแยกประเภทคำนวณภาษี

0973

0974

0975

0976

0970

0917

0917

0972

0907

9557

0928

0928

0928

0928

0971

0917

0917

0971

0907

9557

5101030205

5101030206

5101030207

5101030208

5101030102

5101020104

5101020103

5101030101

5101010119

5101020115

10210

10210

10210

10210

10210

10410

10410

10210

10110

10210

อัตราส่วนร้อยละ

30001

30002

30003

30004

30005

30006

30008

30009

30010

30011

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลข้าราชการและลูกจ้างประจำประเภทคนไข้นอก - ร.พ.รัฐ

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลข้าราชการและลูกจ้างประจำประเภทคนไข้ใน  - ร.พ.รัฐ

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลข้าราชการและลูกจ้างประจำประเภทคนไข้นอก - ร.พ.เอกชน

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลข้าราชการและลูกจ้างประจำประเภทคนไข้ใน  - ร.พ.เอกชน

เงินช่วยเหลือบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ

เงินสมทบ กบข.

เงินชดเชย กบข.

เงินช่วยเหลือการศึกษาและค่าเล่าเรียนบุตรของข้าราชการและลูกจ้างประจำ

เงินรางวัล

เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่จังหวัดยะลา ปน. และ นธ.

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

ค่ารักษาฯ

ค่ารักษาฯ

ค่ารักษาฯ

ค่ารักษาฯ

ช.ล.บ.

สมทบ

ชดเชย

ศึกษาบุตร

ง.ร.ว.

ตปพ.(งบกลาง)

 3.00

 2.00

ไม่คำนวณภาษี

ไม่คำนวณภาษี

ไม่คำนวณภาษี

ไม่คำนวณภาษี

ไม่คำนวณภาษี

ไม่คำนวณภาษี

ไม่คำนวณภาษี

ไม่คำนวณภาษี

คำนวณภาษี

ไม่คำนวณภาษี

ไม่ส่ง

ไม่ส่ง

ไม่ส่ง

ไม่ส่ง

ไม่ส่ง

ไม่ส่ง

ไม่ส่ง

ไม่ส่ง

ไม่ส่ง

ไม่ส่ง

เงินเพิ่มส่งบำนาญ

120

120



Report Name : หน้าที่   19

11 ก.ค. 2560  02:44:58พิมพ์ ณ วันที่  :

ที่มา                 :    กรมบัญชีกลาง

รายงานเงินเพิ่ม

BASOFR0300

รหัสเงินเพิ่ม / เงินหัก ชื่อเต็ม
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การหักกลดหย่อนภาษี 
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การหักลดหย่อนภาษี  

 การหักลดหย่อน หมายถึง รายการต่างๆ ที่กฎหมายได้ก าหนดให้หักได้เพ่ิมขึ้นหลังจากได้หัก
ค่าใช้จ่ายแล้ว ก่อนน าเงินได้ที่เหลือซึ่งเรียกว่า เงินได้สุทธิ ไปค านวณภาษีตามบัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา มีผลให้เงินได้สุทธิซึ่งเป็นฐานภาษีลดลง เพ่ือเป็นการบรรเทาภาระภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี โดยรายการ
หักลดหย่อนกรณีต่างๆ มีดังต่อไปนี้ 

รายการหักลดหย่อน / ยกเว้นภาษี 
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจ าปีภาษี 2560 

(ภ.ง.ด.90 / 91) 

1. การหักลดหย่อนบุคคลธรรมดา  

 1.1 ผู้มีเงินได้ 60,000 บาท 

 1.2 คู่สมรส (ที่ไม่มีเงินได้) 60,000 บาท 

 1.3 บุตร คนละ  30,000 บาท โดยไม่จ ากัดจ านวนบุตร** และยกเลิก
ค่าลดหย่อนการศึกษา** ในกรณีผู้มีเงินได้มีทั้งบุตรชอบด้วย
กฎหมายและบุตรบุญธรรม ให้น าบุตรชอบด้วยกฎหมาย
ทั้งหมดมาหักก่อน แล้วจึงน าบุตรบุญธรรมมาหัก เว้นแต่ 
- ในกรณีผู้มีเงินได้มีบุตรชอบด้วยกฎหมายที่มีชีวิตอยู่รวม
เป็นจ านวนตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป จะน าบุตรบุญธรรมมาหักไมไ่ด้ 
- แต่ถ้าบุตรชอบด้วยกฎหมายมีจ านวนไม่ถึง 3 คน ให้น า
บุตรบุญธรรมมาหักได้  โดย เมื่อรวมกับบุตรชอบด้วย
กฎหมายแล้วต้องไม่เกิน 3 คน 

 1.4 ค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาของผู้มีเงินได้ค่า
อุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาของคู่สมรสที่ไม่มีเงินได้ 
  ทั้งนี้ บิดามารดามีอายุ 60 ปีขึ้นไป และไม่มี
เงินได้พึงประเมินเกิน 30,000 บาทในปีภาษี 

คนละ  30,000 บาท  

  1.5 ค่าอุปการะเลี้ยงดูคนพิการหรือคนทุพพลภาพ 
     ทั้งนี้ คนพิการหรือคนทุพพลภาพจะต้องไม่มี
เงินได้พึงประเมินเกิน 30,000 บาทในปีภาษี 

คนละ  60,000 บาท 

 1.6 ยกเว้นเบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดาของผู้มี
เงินได้ และบิดามารดาของคู่สมรสที่ไม่มีเงินได้ 

ตามจ านวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท 

 1.7 ลดหย่อนและยกเว้น ส าหรับเบี้ยประกันชีวิต 
      - ผู้มีเงินได้ 

ตามจ านวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท (หักลดหย่อน
ได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10,000 บาท ส่วนท่ีเกิน 10,000 
บาท ได้รับยกเว้นไม่เกิน 90,000 บาท) หากเบี้ยประกันภัย 
ที่จ่ายเป็นเบี้ยประกันภัยส าหรับการประกันชีวิตแบบบ านาญ
ที่จ่ายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 เป็นต้นไป ให้ยกเว้นอีก
ร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมิน แต่ไม่เกิน 200,000 บาท 
และเมื่อรวมกับเงินที่จ่ายเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพ กองทุน
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียน
เอกชน หรือค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
แล้ว ต้องไม่เกิน 500,000 บาท 
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  1.7 (ต่อ) 
        - คู่สมรสที่ไม่มีเงินได้ 

หักลดหย่อนได้ ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10,000 บาท 

 1.8 ลดหย่อนและยกเว้นเงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพ 

ตามจ านวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 500,000 บาท (หักลดหย่อน
ได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10,000 บาท ส่วนท่ีเกิน 10,000 
บาท ได้รับยกเว้นไม่เกิน 490,000 บาท และไม่เกินร้อยละ 
15 ของค่าจ้าง) 

 1.9 ยกเว้นเงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนการออม 
แห่งชาติ 

ตามจ านวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 500,000 บาท 

  1.10 ยกเว้นเงินสะสมกบข. ตามจ านวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 500,000 บาท 

 1.11 ยกเว้น เ งินสะสมกองทุนสงเคราะห์ครู
โรงเรียนเอกชน 

ตามจ านวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 500,000 บาท 

 1.12 ยกเว้นเงินได้ที่ผู้มีเงินได้ซึ่งเป็นคนพิการอยู่ใน
ไทย และมีอายุไม่เกิน 65 ปี บริบูรณ์ 

ยกเว้นตามจ านวนเงินได้พึงประเมิน แต่ไม่เกิน 190,000 บาท 

 1.13 ยกเว้นเงินได้ที่ผู้มีเงินได้ซึ่งเป็นผู้อยู่ในไทย 
และมีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปในปีภาษี 

ยกเว้นตามจ านวนเงินได้พึงประเมิน แต่ไม่เกิน 190,000 บาท  

 1.14 ยกเว้นค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงานและ
ตามกฎหมายว่าด้วยพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์  
(ไม่รวมค่าชดเชยเพราะเหตุเกษียณอายุ หรือสิ้นสุด 
สัญญาจ้าง) 

ยกเว้นค่าชดเชยส่วนที่ไม่เกินค่าจ้าง หรือเงินเดือนของการ
ท างาน 300 วันสุดท้าย แต่ไม่เกิน 300,000 บาท 

 1.15 ยกเว้นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ
การเลี้ยงชีพ (RMF) 

เงินได้ตามจ านวนที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชีพ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงิน
ได้พึงประเมินที่ได้รับซึ่งต้องเสียภาษีเ งินได้ แต่ไม่เกิน 
500,000 บาท เมื่อรวมกับเงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพ กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ หรือกองทุน
สงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนแล้ว ต้องไม่
เกิน 500,000 บาท 

 1.16 ยกเว้นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาว (LTF) 

เงินได้ตามจ านวนที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
หุ้นระยะยาว ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึง
ประเมิน แต่ไม่เกิน 500,000 บาท (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 
พ.ศ. 2559 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ถือหน่วยลงทุน
ต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 7 ปีปฏิทิน) 

 1.17 ลดหย่อนและยกเว้น ส าหรับดอกเบี้ยเงิน
กู้ยืมเพื่อการมีที่อยู่อาศัย 
  - ผู้มีเงินได้กู้ยืมคนเดียว 

ตามจ านวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท (หักลดหย่อน
ได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10,000 บาท ส่วนท่ีเกิน 10,000 
บาท ได้รับยกเว้นไม่เกิน 90,000 บาท) 

 1.17 (ต่อ)   ตามส่วนจ านวนผู้กู้ร่วม แต่รวมกันต้องไม่เกินจ านวนที่จ่าย
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  - ผู้มีเงินได้หลายคนร่วมกันกู้ยืม จริงและไม่เกิน 100,000 บาท  

 1.18 ยกเว้นเงินได้จากการซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่
เป็นอาคารพร้อมที่ดิน หรือห้องชุดในอาคารชุดนั้น 

ตามจ านวนทีจ่่ายเป็นค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ฯ ที่มีมูลค่าไม่เกิน 
3,000,000 บาท แต่ไม่ เกินร้อยละ 20 ของมูลค่า
อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดิน หรือห้องชุดในอาคาร
ชุดนั้นเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของตนซึ่งได้จดทะเบียนโอน
กรรมสิทธิ์ในระหว่างวันที่ 13 ต.ค. 2558 ถึง 31 ธ.ค. 2559 
ทั้งนี้ ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้เป็นเวลา 5 ปีภาษีต่อเนื่องกัน
นับแต่ปีภาษีท่ีมีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิ โดยให้ใช้สิทธิ
ยกเว้นภาษีเงินได้เป็นจ านวนเท่าๆ กันในแต่ละปี 

 1.19 ลดหย่ อน เ งินสมทบที่ จ่ า ย เ ข้ ากองทุน
ประกันสังคม  

ตามจ านวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 9,000 บาท ตามกฎหมาย
ว่าด้วยประกันสังคม* กรณีสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้ 
จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม และความเป็นสามี
ภริยาได้มีอยู่ตลอดปีภาษี ให้ผู้มีเงินได้หักลดหย่อนได้ตาม
จ านวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 9,000 บาท 

 1.20 ลดหย่อนและยกเว้นเงินบริจาค ดังนี ้
  กรณียกเว้นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษา 

2 เท่าของจ านวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน ร้อยละ 10 ของเงินได้
หลังจากหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอย่างอื่นก่อนหัก
ลดหย่อนเงินบริจาค 

   กรณียกเว้นค่าใช้จ่ายและเงินบริจาค ดังนี้ 
  - ยกเว้นเงินบริจาคให้แก่ กองทุนพัฒนาครู 
คณาจารย์ (ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป) 
           - ยกเว้นค่าใช้จ่ายการจัดหาหนังสือหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการอ่าน (ใช้บังคับตั้งแต่
วันท่ี 12 มีนาคม 2554 เป็นต้นไป) 
  - ยกเว้นค่าใช้จ่ายในการจัดให้คนพิการได้รับ
สิทธิประโยชน์ (ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 
2554 เป็นต้นไป) 
  - ยกเว้นค่าใช้จ่ายให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2554 เป็นต้นไป) 
  - ยกเว้นค่าใช้จ่ายในการบริจาคเงินเพื่อ
สนับสนุนการกีฬา (วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 
31 ธันวาคม 2561) 

2 เท่าของจ านวนที่จ่ายจริง แต่เมื่อรวมกับยกเว้นค่าใช้จ่าย
เพื่อสนับสนุนการศึกษา ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้
หลังจากหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอย่างอื่นก่อนหัก
ลดหย่อนเงินบริจาค 
 

  กรณีลดหย่อนเงินบริจาคทั่วไป ตามจ านวนที่จ่ายจริง ในเดือน ม.ค. ถึง ธ.ค. แต่ไม่เกนิร้อยละ 
10 ของเงินได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอย่างอื่น 

  กรณีลดหย่อนเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้
ประสบอุทกภัยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 
31 มีนาคม 2560 

1.5 เท่าของจ านวนเงินที่บริจาคจริงแต่เมื่อรวมกับเงินบริจาค
ทั่วไป ต้องไม่เกิน ร้อยละ10 ของเงินได้หลังจากหักค่าใช้จ่าย
และค่าลดหย่อนอย่างอื่น 

 1.21 ยกเว้นเงินได้ที่ได้จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ้านที่
ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ที่เกิดขึ้นในระหว่างวันที่ 

ตามจ านวนที่จ่ายจริงเป็นค่าซ่อมแซมบ้าน แต่รวมกันต้อง 
ไม่เกิน 100,000 บาทส าหรับการใช้สิทธิในปีภาษี 2559 และ 
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รายการหักลดหย่อน / ยกเว้นภาษี 
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจ าปีภาษี 2560 

(ภ.ง.ด.90 / 91) 

1 ธันวาคม 2559 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2560 ปีภาษี 2560  

 1.22 ยกเว้นเงินได้ที่ได้จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมรถยนต์
ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นในระหว่างวันที่ 
1 ธันวาคม 2559 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2560 

ตามจ านวนที่จ่ายจริงเป็นค่าซ่อมแซมรถยนต์ แต่รวมกันต้อง
ไม่เกิน 30,000 บาทส าหรับการใช้สิทธิในปีภาษี 2559 และ
ปีภาษี 2560 

2. การหักลดหย่อนผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษี 60,000 บาท 

3. การหักลดหย่อนกองมรดกที่ยังมิได้แบ่ง 60,000 บาท 

4. การหักลดหย่อนห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคล
ที่มิใช่นิติบุคคล 

คนละ 60,000 บาท รวมกันไม่เกิน 120,000 บาท (หากหุ้นส่วนฯ 
อยู่ในประเทศไทยเพียงคนเดียวหักลดหย่อนได้ 60,000 บาท) 

5. การหักลดหย่อนวิสาหกิจชุมชน ตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 

60,000 บาท 

 
 *** ข้อสังเกต การบันทึกข้อมูลการหักลดหย่อนภาษี ประจ าปีภาษี ผู้ใช้งานจะต้องตรวจสอบ
หลักเกณฑ์และวิธีการหักลดหย่อน ตามที่กรมสรรพกรก าหนด ส าหรับปีภาษีนั้นๆ เสมอ เพ่ือความถูกต้อง 
ในการบันทึกข้อมูลต่อไป โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.rd.go.th 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 6  
การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 
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การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 

 เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร หมายถึง เงินที่ทางราชการช่วยเหลือเกี่ยวกับ
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาส าหรับบุตรของข้าราชการ ข้าราชการบ านาญ และลูกจ้างประจ าได้แก่ 
 1. ข้าราชการหรือลูกจ้างประจ า ซึ่งรับเงินเดือนหรือค่าจ้างจากเงินงบประมาณ รายจ่ายหมวด
เงนิเดือนหรือค่าจ้างประจาของกระทรวง กรม 
  ยกเว้น 
  (1)  ข้าราชการการเมือง 
  (2) ข้าราชการต ารวจชั้นพลต ารวจที่อยู่ระหว่างเข้ารับการอบรมในสถานศึกษาของกรม
ต ารวจซึ่งเป็นการศึกษาอบรมก่อนเข้าปฏิบัติราชการประจ า 
  (3) ลูกจ้างชาวต่างประเทศซึ่งมีหนังสือสัญญาจ้าง 
 2. ผู้ได้รับบ านาญปกติหรือผู้ได้รับบ านาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ ตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จ 
บ านาญข้าราชการ และทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยเงินเบี้ยหวัด 

 บุตร หมายความว่า บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งมีอายุครบ 3 ปีแต่ไม่เกิน 25 ปี ทั้งนี้  
ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมและบุตรซึ่งบิดามารดาได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่น 

 บุตรที่มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือเกี่ยวกับเงินการศึกษาของบุตร ได้แก่ 
 บุตรคนที่ 1 ถึงคนที่ 3 โดยนับเรียงตามล าดับเกิดก่อนหลัง ทั้งนี้ ไม่ว่าเป็นบุตรที่เกิดจากการ
สมรสครั้งใด หรืออยู่ในอ านาจปกครองของตนหรือไม่ 
 กรณีผู้มีสิทธิผู้ใดยังไม่มีบุตรหรือมีบุตรที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรยัง 
ไม่ครบ 3 คน ต่อมามีบุตรแฝดท าให้จ านวนบุตรเกิน 3 คน ให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับสวัสดิการส าหรับบุตรคนที่ 1 
ถึงคนสุดท้าย แต่บุตรแฝดดังกล่าวจะต้องเป็นบุตรซึ่งเกิดจากคู่สมรส หรือเป็นบุตรของตนเองในกรณีที่หญิง
เป็นผู้ใช้สิทธิ 
 บุตรที่เกินกว่า 3 คน แต่ในจ านวน 3 คนนั้น ถ้าตาย กายพิการหรือเป็นคนไร้ความสามารถ
วิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบก่อนอายุครบ 25 ปีบริบูรณ์ ให้เอาบุตรล าดับต่อไปน ามาเบิกได้ 
ให้ครบ 3 คน อย่างเดิม จนกว่าจะหมดสิทธิ 

 สถานศึกษาของทางราชการ หมายความว่า 
 1. มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนซึ่งมีฐานะเทียบเท่าวิทยาลัยในสังกัด
หรืออยู่ในก ากับของกระทรวงศึกษาธิการหรือที่อยู่ในก ากับของรัฐ 
 2. วิทยาลัยหรือสถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนซึ่งมีฐานะเทียบเท่าวิทยาลัยในสังกัด หรืออยู่ใน
ก ากับของกระทรวงศึกษาธิการ หรือส่วนราชการอ่ืนที่ ก.พ.รับรองคุณวุฒิ 
 3. โรงเรียนในสังกัดหรืออยู่ในก ากับของกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัย วิทยาลัย องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง และให้หมายความรวมถึงโรงเรียนที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีการจัดระดับ 
ชั้นเรียนด้วย 
 4. โรงเรียนในสังกัดหรืออยู่ในก ากับของส่วนราชการอ่ืนหรือองค์การของรัฐบาลที่ ก.พ. รับรอง
คุณวุฒิ 
 5. โรงเรียนในสังกัดส่วนราชการที่กระทรวงการคลังก าหนด 
 6. สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีการจัดระดับชั้นเรียนในสังกัดส่วนราชการ 
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 สถานศึกษาเอกชน หมายความว่า 
 1. สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
 2. โรงเรียนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาในระบบโรงเรียนและให้รวมถึง
โรงเรียนนานาชาติ 

 เงินบ ารุงการศึกษา หมายความว่า เงินประเภทต่างๆ ที่สถานศึกษาของทางราชการเรียกเก็บ
ตามอัตราที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนราชการเจ้าสังกัด หรือที่ก ากับ มหาวิทยาลัย องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีมีกฎหมายจัดตั้ง หรือองค์การของรัฐบาล 

 เงินค่าเล่าเรียน หมายความว่า เงินค่าธรรมเนียมการเรียนหรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ซึ่งสถาน 
ศึกษาของเอกชนเรียกเก็บตามอัตราที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ 

 ค่าธรรมเนียมการเรียน หมายถงึ เงินที่สถานศึกษาเอกชนเรียกเก็บตามอัตราที่ได้รับอนุมัติจาก
ส่วนราชการที่ควบคุมดูแลสถานศึกษานั้น และให้หมายความรวมถึงค่าธรรมเนียมอ่ืนเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วย 

 ปีการศึกษา หมายความว่า ปีการศึกษาที่ก าหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนราชการเจ้า
สังกัดหรือที่ก ากับ มหาวิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล 
กรุงเทพมหานครเมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้งหรือองค์การของรัฐบาล 

 การใช้สิทธิ 
 1. กรณีผู้มีสิทธิมีคู่สมรสเป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจ า หรือผู้ได้รับบ านาญ เบี้ยหวัดให้ 
คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ใช้สิทธิขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรทุกคนแต่เพียงฝ่ายเดียว 
  1.1 ในกรณีที่ผู้มีสิทธิมีคู่สมรสเป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจ า หรือผู้ได้รับบ านาญเบี้ย
หวัดที่อยู่ในส่วนราชการเดียวกัน ผู้ใช้สิทธิจะต้องรับรองตนเองในใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตรว่าตนเป็นผู้ใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรแต่เพียงฝ่ายเดียว 
  1.2 กรณีผู้ใช้สิทธิมีคู่สมรสเป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจ า หรือผู้ได้รับบ านาญเบี้ยหวัด
อยู่ต่างส่วนราชการผู้เบิก ก่อนการใช้สิทธิตามวรรคแรกและในกรณีที่เปลี่ยนส่วนราชการผู้เบิกของผู้ใช้สิทธิ  
ผู้ใช้สิทธิจะต้องรับรองตนเองว่าเป็นผู้ใช้สิทธิแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยส่วนราชการเจ้าสังกัดหรือส่วนราชการ 
ผู้เบิกบ านาญเบี้ยหวัดของผู้ใช้สิทธิต้องแจ้งการใช้สิทธิตามที่ผู้นั้นร้องขอให้ส่วนราชการเจ้าสังกัดหรือส่วน
ราชการผู้เบิกบ านาญเบี้ยหวัดของคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งทราบ และตอบรับตามแบบที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
 2. กรณีที่ผู้มีสิทธิมีคู่สมรสที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรและใช้สิทธิ
จากหน่วยงานอ่ืนแล้ว ผู้นั้นไม่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามพระราชกฤษฎีกานี้  
เว้นแต่ผู้มีสิทธิสามารถใช้สิทธิขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรได้ เฉพาะส่วนที่ต่ ากว่าสิทธิที่พึง
จะได้รับตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 
 3. กรณีบิดาหรือมารดาที่ชอบด้วยกฎหมายของบุตรที่ได้หย่า หรือแยกกันอยู่โดยมิได้หย่ากัน
ตามกฎหมาย (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค0417/ว 36 ลงวันที่ 6 กันยายน 2549 เรื่อง การเบิกจ่ายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรและการรักษาพยาบาลสาหรับบุตรในกรณีที่ผู้มีสิทธิและคู่สมรสได้หย่า
หรือแยกกันอยู่โดยมิได้หย่ากันตามกฎหมาย) 
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  3.1 กรณีผู้มีสิทธิและคู่สมรสเป็นข้าราชการทั้งสองฝ่าย ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ใช้สิทธิ
ขอรับเงินสวัสดิการสาหรับบุตรของตนได้ แม้จะมิได้เป็นฝ่ายที่ปกครองหรืออุปการะเลี้ยงดูบุตรของตน  
โดยผู้ใช้สิทธิขอรับเงินสวัสดิการส าหรับบุตร จะต้องรับรองตนเองว่าเป็นผู้ใช้สิทธิแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยให้
ส่วนราชการเจ้าสังกัดแจ้งการใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการให้ส่วนราชการเจ้าสังกัดของคู่สมรสอีกฝ่ายได้ทร าบ
และตอบรับให้กับส่วนราชการเจ้าสังกัดของผู้ ใช้สิทธิขอรับเงินสวัสดิการสาหรับบุตรตามแบบที่
กรมบัญชีกลางก าหนด 
  3.2 กรณีผู้มีสิทธิฝ่ายเดียวเป็นข้าราชการ เมื่อหย่ากับคู่สมรสหรือแยกกันอยู่โดยมิได้หย่า
กันตามกฎหมายกับคู่สมรสผู้มีสิทธิขอรับเงินสวัสดิการส าหรับบุตรของตนได ้แม้จะมิได้เป็นฝ่ายปกครองหรือ 
อุปการะเลี้ยงดูบุตรของตน 
  3.3  กรณีผู้มีสิทธิมีคู่สมรสที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรจาก
หน่วยงานอ่ืน เมื่อหย่าหรือแยกกันอยู่โดยมิได้หย่ากันตามกฎหมาย แม้ผู้มีสิทธิจะมิได้เป็นฝ่ายปกครองหรือ
อุปการะเลี้ยงดูบุตรของตน ผู้มีสิทธิสามารถใช้สิทธิขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรได้ เฉพาะ
ส่วนที่ต่ ากว่าสิทธิที่พึงจะได้รับตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 
 ทั้งนี้ การใช้สิทธิดังกล่าวในครั้งแรก ให้ส่วนราชการเจ้าสังกัดเรียกเอกสารเพ่ือประกอบการ
เบิกจ่ายโดย 
 1. กรณีท่ีมีการหย่ากันตามกฎหมายให้แนบส าเนาทะเบียนการหย่า 
 2. กรณีท่ีแยกกันอยูโ่ดยมิได้หย่ากันตามกฎหมายให้แนบส าเนาทะเบียนสมรส 

 ระยะเวลาการขอเบิก 
 1. การขอเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร กรณีสถานศึกษาเก็บเงินเป็นรายภาคเรียนต้อง
ยื่นหลักฐานขอเบิกภายใน 1 ปี นับแต่วันเปิดภาคเรียนของแต่ละภาค 
 2. การขอเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร กรณีสถานศึกษาเก็บเงินเป็นรายปี
การศึกษาต้องยื่นหลักฐานขอเบิกภายใน 1 ปีนับตั้งแต่วันเปิดภาคเรียนแรกของปีการศกึษานั้นๆ 
 
ประเภทและอัตราการเบิกจ่าย ตามหนังสือ กรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที ่กค 0422.3/ว 257 
ลงวันที ่28 มิถุนายน 2559 
 1. ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการ 

ระดับการศึกษา ปีการศึกษาละไม่เกนิ (บาท) 

อนุบาลหรือเทียบเท่า 5,800 
ประถมศึกษาหรือเทียบเท่า 4,000 
มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า 4,800 
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือหลักสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ
เทียบเท่า 

4,800 

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 13,700 
ปริญญาตรี 25,000 

 เงินบ ารุงการศึกษาที่ให้เบิกจ่ายได้จะต้องเป็นเงินประเภทต่างๆ ที่สถานศึกษาของทางราชการ
เรียกเก็บตามอัตราที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนราชการเจ้าสังกัด หรือที่ก ากับมหาวิทยาลัย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง หรือองค์การรัฐบาล 
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 2. ประเภทและอัตราเงินค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชน 
  2.1 สถานศึกษาของเอกชนประเภทสามัญศึกษา 

ระดับการศึกษา 
ปีการศึกษาละไม่เกนิ (บาท) 

สถานที่ศึกษาท่ีไม่รับเงินอุดหนุน สถานที่ศึกษาท่ีรับเงินอุดหนุน 

อนุบาลหรือเทียบเท่า 13,600 4,800 
ประถมศึกษาหรือเทียบเท่า 13,200 4,200 
มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า 15,800 3,300 
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 16,200 3,200 

  2.2 สถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา 
   2.2.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า 

ประเภทวิชา/สาขา 
ปีการศึกษาละไม่เกนิ (บาท) 

สถานที่ศึกษาท่ีไม่รับเงินอุดหนุน สถานที่ศึกษาท่ีรับเงินอุดหนุน 

คหกรรม/คหกรรมศาสตร์ 16,500 3,400 
พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ 19,900 5,100 
ศิลปหัตถกรรม/ศิลปกรรม 20,000 3,600 
เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ 21,000 5,000 
ช่างอุตสาหกรรม/อุตสาหกรรม 24,400 7,200 
ประมง 21,100 5,000 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 19,900 5,100 
อุตสาหกรรมสิ่งทอ 24,400 7,200 

   2.2.2 หลักสูตรประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า และหลักสูตร 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่า 

ประเภทวิชา/สาขา 
เบิกได้คร่ึงหนึ่งของจ านวนที่จ่ายจริง 

ปีการศึกษาละไม่เกนิ(บาท) 
ช่างอุตสาหกรรมหรืออุตสาหกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสาร ทัศนศาสตร ์

30,000 

พาณิชยกรรมหรือบริหารธรุกิจ /ศิลปหัตถกรรมหรือศิลปกรรม /
เกษตรกรรมหรือเกษตรศาสตร ์/คหกรรมหรือคหกรรมศาสตร ์/
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

25,000 

 ส าหรับรายละเอียดของสาขาวิชาตามประเภทวิชาหรือสายวิชา ของหลักสูตรที่ก าหนดดังกล่าว
ให้เป็นไปตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้อนุญาตให้สถานศึกษาเอกชนท าการเปิดสอนในสาขาวิชานั้นๆ 

 3. หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
  ให้เบิกจ่ายได้ครึ่งหนึ่งของจ านวนที่ได้จ่ายไปจริงของค่าเล่าเรียนปีการศึกษาละไม่เกิน 
25,000 บาท ค่าเล่าเรียน ที่ให้เบิกจ่ายได้จะต้องเป็นค่าธรรมเนียมการเรียนหรือค่าธรรมเนียมต่างๆ  
ซึ่งสถานศึกษาเอกชนเรียกเก็บตามอัตราที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ หรือมหาวิทยาลัย  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 7 
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเงินเดือน ค่าตอบแทนและเงินเพิ่มอื่นๆ 
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กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเงินเดือน ค่าตอบแทนและเงินเพิ่มอื่นๆ 

เงินเดือนแรกบรรจุ (การบรรจุข้าราชการ) 

 1. พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
  1.1 บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ มาตรา 50, 53, 57, 59 และ 132 
  1.2 บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก มาตรา 55, 57, 59 และ 132 
  1.3 บรรจุและแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ช านาญการ มาตรา 56, 57 และ 132  
 2. พ.ร.ฎ. การจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 
2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 3. กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 
 4.  ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการพลเรือน  
พ.ศ. 2551 
 5. หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.1/ว 16 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2536 เรื่อง หลักเกณฑ์ 
และวิธีการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ช านาญการ (ว 16/2536) 
 6. หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว 15 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ (ว 15/2551) 
 7. หนังสือส านักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1008.1/ว 3 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2555 เรื่อง  
การก าหนดอัตราเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง (ว 3/2555) ให้ อ.ก.พ. กระทรวง หรือ อ.ก.พ. กรม 
ปฏิบัติหน้าที่ อ.ก.พ. กระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การให้ได้รับเงินเดือน (แรกบรรจุ) 
ตามคุณวุฒิแบบช่วงเงินเดือน โดยพิจารณาจากปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
(ปัจจัยเงินเพิ่ม) จ านวนอย่างน้อย 4 ปัจจัย จาก 8 ปัจจัย 
 8. หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.1/ว 19 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2555 เรื่อง การก าหนด
อัตราเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง (ว 19/2555) 
 9.  หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่  นร 1008.1/ว 20 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2555 เรื่อง การก าหนด 
อัตราเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง (ว 20/2555) หรือหนังสือก าหนดอัตราเงินเดือนที่ใช้อยู่ 
ในขณะนั้น  
 10.  หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 18 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การอนุมัติ
คัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ (ว 18/2556) 
 11.  หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่มอบหมายให้ส่วนราชการด าเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถ
ทั่วไป (ภาค ก) หรือหนังสือส่วนราชการเจ้าของบัญชีที่ให้น ารายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งหนึ่งไปขึ้น
บัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งอ่ืน หรือหนังสือพิจารณาคุณวุฒิ หรือหนังสืออนุมัติเฉพาะราย หรือ
หนังสืออนุมัติเป็นกรณีพิเศษ (หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่เกี่ยวข้อง) 
 12.  ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ปรับปรุง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การก าหนด
อัตราเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 (ปัจจัยเงินเพ่ิม) 
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การใหไ้ด้รับเงินเดือน (ปัจจุบัน) 

 1.  พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 8, 50 และ 57 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558  
 2.  พ.ร.ฎ. การจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 
2535 
 3.  กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม  
 4.  ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการพลเรือน  
พ.ศ. 2551 
 5. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและ
ลูกจ้างประจ าผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือต าแหน่ง พ.ศ. 2550 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
 6.  หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 347 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 
2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของต าแหน่ง  
ที่ได้รับแต่งตัง้ (สลค. ว 347/2559) 
 7. หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.1/ว 19 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2555 เรื่อง การก าหนด
อัตราเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง (ว 19/2555) 
 8.  หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่  นร 1008.1/ว 20 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2555 เรื่อง การก าหนด 
อัตราเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง (ว 20/2555) หรือหนังสือก าหนดอัตราเงินเดือนที่ใช้อยู่ 
ในขณะนั้น  
 9. หนังสือส านักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1012.2/ว 6 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 เรื่อง  
การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ  (ว 6/2558) หรือหนังสือ
ก าหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงที่ใช้อยู่ในขณะนั้น 

การปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ (กรณีปรับวุฒิในต าแหน่งเดิม) 

 1.  พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
  1.1 กรณีปรับเงินเดือนเพ่ิมตามคุณวุฒิที่ได้รับเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้น มาตรา 8 (10), 50 และ 57 
เช่น ได้รับวุฒิสูงขึ้น จากคุณวุฒิปริญญาตรี เป็นคุณวุฒิปริญญาโท เป็นต้น   
  1.2 กรณีปรับเงินเดือนชดเชยตามคุณวุฒิในต าแหน่งปัจจุบัน 50 มาตรา 57 มาตรา 132 
และมาตรา 137 และตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ก าหนดการปรับเงินเดือนชดเชยตามคุณวุฒิฯ ส าหรับผู้บรรจุ
ก่อนวันที่.... ซึ่งใช้อยู่ในขณะนั้น 
 2.  พ.ร.ฎ. การจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 
2535 
 3.  กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 
 4. ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการพลเรือน  
พ.ศ. 2551 
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 5. หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1011/ว 13 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 เรื่อง การด าเนินการ
ตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (ว 13/2551) 
 6. หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.3/ว 14 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 เรื่อง การรับรอง
คุณวุฒิ (ว 14/2551) 
 7. หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.1/ว 19 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2555 เรื่อง การก าหนด
อัตราเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง (ว 19/2555) 
 8.  หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่  นร 1008.1/ว 20 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2555 เรื่อง การก าหนด 
อัตราเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง (ว 20/2555) หรือหนังสือก าหนดอัตราเงินเดือนที่ ใช้อยู่ 
ในขณะนั้น 

การปรับเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูง ณ วันที่ 1 ตุลาคม ของแต่ละปี 

 1.  พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 50 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2558 
 2.  พ.ร.ฎ. การจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 
2535 
 3.  กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 
 4. ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการพลเรือน  
พ.ศ. 2551 
 5.  หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการปรับเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (ว 17/2551) 
 6. หนังสือส านักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1012.2/ว 6 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 เรื่อง  
การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ (ว 6/2558) หรือหนังสือ
ก าหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงที่ใช้อยู่ในขณะนั้น 

การเลื่อนเงินเดือน 

 1.  พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 50/1, 57, 74 และ 76 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
 2.  พ.ร.ฎ. การจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 
2535 
 3.  กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 
 4.  กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 5. ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการพลเรือน  
พ.ศ. 2551 
 6. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและ
ลูกจ้างประจ าผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือต าแหน่ง พ.ศ. 2550 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
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 7.  หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0503/17724 ลงวันที่ 30 กันยายน 
2552 เรื่อง ร่าง กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. .... (สลค. 17724/2552) 
 8. หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 347 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 
2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของต าแหน่ง  
ที่ได้รับแต่งตัง้ (สลค. ว 347/2559) 
 9.  หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว 20 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ (ว 20/2552) 
 10.  หนังสือส านักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1008.1/ว 28 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2552 เรื่อง  
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (ว 28/2552) 
 11.  หนังสือส านักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 100.81/145 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553 เรื่อง 
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ (145/2553) 
 12.  หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.1/ว 12 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2555 เรื่อง การปรับปรุง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน (ว 12/2555) 
 13.  หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ 1008.1/522 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2555 เรื่อง ซักซ้อมความ
เข้าใจเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ กรณีข้าราชการได้รับแต่งตั้งให้ไปด ารงต าแหน่ง
ต่างประเภท หรือต่างสายงาน หรือต่างระดับ (522/2555)  
 14.  หนังสือส านักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1012.2/ว 6 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 เรื่อง  
การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ (ว 6/2558) หรือหนังสือ
ก าหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงที่ใช้อยู่ในขณะนั้น 
 15.  หนังสือส านักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1012.2/ว 7 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 เรื่อง 
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ (ว 7/2558) หรือหนังสือก าหนดฐานในการค านวณและช่วง
เงินเดือนส าหรับการเลื่อนเงินเดือนที่ใช้อยู่ในขณะนั้น 
 16.  หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ที่ ยธ 0202/ว 80 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 
2552 เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดส านักงานรัฐมนตรี 
กระทรวงยุติธรรม และส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
 17.  หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ด่วนที่สุด ที่ ยธ 02002/ว 052 ลงวันที่ 19 
ตุลาคม 2555 เรื่อง การมอบตัวชี้วัดในการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 18.  หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ด่วนที่สุด ที่  ยธ 02002/ว 20 ลงวันที่ 8 
พฤศจิกายน 2556 เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
พลเรือนสามัญในสังกัดส านักงานรัฐมนตรี และส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
 19.  หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ด่วนที่สุด ที่ ยธ 02002/ว 29 ลงวันที่ 22 
มิถุนายน 2558 เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ การเลื่อนขั้น
ค่าจ้างลูกจ้างประจ า การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ และการต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว 
 20.  หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ด่วนที่สุด ที่ ยธ 02002/ว 214 ลงวันที่ 11 
พฤษภาคม 2559 เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
พลเรือนสามัญในสังกัดส านักงานรัฐมนตรี และส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
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 21.  หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ด่วนที่สุด ที่ ยธ 02002/ว 26 ลงวันที่  4 
กันยายน 2560 เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงินที่กันไว้ส าหรับเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการพลเรือนสามัญ ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม และส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม รอบ
วันที่ 1 ตุลาคม 2560 
 22.  หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ด่วนที่สุด ที่ ยธ 02002/ว 27 ลงวันที่  4 
กันยายน 2560 เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนของ
ข้าราชการในสังกัดส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม และส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
   หรือหนังสือส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประ เมินฯ  
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ที่ใช้อยู่ในขณะนั้น 

การเลื่อนเงินเดือน กรณีพิเศษ 

 1.  พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 50/1, 57, 74 และ 76 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
 2.  พ.ร.บ. การบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2553 
 3.  พ.ร.ฎ. การจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 
2535 
 4.  กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 
 5.  กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  5.1  กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552 ข้อ 17 กรณีข้าราชการที่มีเงินเดือน 
ถึงขั้นสูงของระดับ ได้รับแต่งตั้งไปด ารงต าแหน่งใหม่ และมีเงินเดือนที่ได้รับต่ ากว่าเงินเดือนสูงสุดของ
ต าแหน่งใหม ่
  5.2 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552 ข้อ 18 วรรคหนึ่ง กรณีเลื่อนเงินเดือน 
ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการเลื่อนเงินเดือนตามข้อ  8 เพราะเหตุเกี่ยวกับ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ (เสนอ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณาเห็นชอบ) 
  5.3 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552 ข้อ 18 วรรคสอง กรณีเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการเลื่อนเงินเดือนเพราะเหตุอ่ืน นอกจากกรณีตาม
วรรคหนึ่ง (เสนอ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณาเห็นชอบ และเสนอ ก.พ. เพื่อพิจารณาเห็นชอบ ต่อไป) 
 6.  ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการพลเรือน  
พ.ศ. 2551 
 7. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและ
ลูกจ้างประจ าผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือต าแหน่ง พ.ศ. 2550 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
 8.  ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุมัติให้เลื่อนเงินเดือนประจ าปีเป็นกรณีพิเศษ
ส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนที่ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2554 
 9.  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบ าเหน็จความชอบ ค่าทดแทน เงินช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่
และประชาชน ผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือช่วยเหลือ เนื่องในการป้องกันอธิปไตยและรักษาความสงบ
เรียบร้อยของประเทศ พ.ศ. 2521 (บทช.) (พ.ส.ร.) 



คู่มือ ระบบจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงยตุธิรรม 
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 10.  หลักเกณฑ์การพิจารณาบ าเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน 
ยาเสพติด ประจ าปี พ.ศ. .... (ป.ป.ส. จะประกาศใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาฯ แจ้งส่วนราชการ ในแต่ละปี) 
 11.  หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0503/17724 ลงวันที่ 30 
กันยายน 2552  เรื่อง ร่าง กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. .... (สลค. 17724/2552) 
 12.  หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 193 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 
2552 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนผู้ได้รับการพิจารณาบ าเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ 
นอกเหนือโควตาปกติ (สลค. ว 193/2552) 
 13.  หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 55 ลงวันที่ 5 มีนาคม 
2553 เรื่อง การก าหนดโควตาการเลื่อนเงินเดือนในส่วนภูมิภาค (สลค. ว 55/2553) 
 14.  หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 130 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 
2558 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย
คณะรัฐมนตรี และผู้ที่ช่วยปฏิบัติราชการในงานของคณะรัฐมนตรี (สลค. ว 130/2558) 
 15.  หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 347 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 
2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของต าแหน่ง  
ที่ได้รับแต่งตัง้ (สลค. ว 347/2559) 
 16.  หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว 20 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ (ว 20/2552) 
 17.   หนังสือส านักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1008.1/ว 28 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2552 เรื่อง 
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (ว 28/2552) 
 18.  หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.1/ว 12 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2555 เรื่อง การปรับปรุง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน (ว 12/2555) 
 19.  หนังสือส านักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1012.2/ว 6 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 เรื่อง  
การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ (ว 6/2558) หรือหนังสือ
ก าหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงที่ใช้อยู่ในขณะนั้น 
 20.  หนังสือส านักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1012.2/ว 7 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 เรื่อง 
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ (ว 7/2558) หรือหนังสือก าหนดฐานในการค านวณและ 
ช่วงเงินเดือนส าหรับการเลื่อนเงินเดือนที่ใช้อยู่ในขณะนั้น   

ค่าตอบแทนพิเศษ (กรณีเงินเดือนถึงข้ันสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือต าแหน่ง) 

 1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและ
ลูกจ้างประจ าผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือต าแหน่ง พ.ศ. 2550 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
 2. หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 347 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 
2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของต าแหน่ง  
ที่ได้รับแต่งตัง้ (สลค. ว 347/2559) 
 3. หนังสือส านักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1012.2/ว 6 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 เรื่อง  
การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ (ว 6/2558) หรือหนังสือ
ก าหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงที่ใช้อยู่ในขณะนั้น 
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เงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราว 

 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและ
ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558 

เงินประจ าต าแหน่ง 

 1.  พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 50 วรรคสามและวรรคสี่ 
 2.  พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการและผู้ด ารง
ต าแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. 2539 
 3.  กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนประจ าต าแหน่ง พ.ศ. 2551 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 4.  ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการพลเรือน  
พ.ศ. 2551 

ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน 

 1. กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนประจ าต าแหน่ง พ.ศ. 2551 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของ
ข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 

เงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) 

 1. ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน  
พ.ศ. 2552 
 2.  ประกาศ ก.พ. เรื่อง ก าหนดต าแหน่งและเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
 3. หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 3 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) (ว 3/2554) 
 4. หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 20 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) (ว 3/2554) 
 5. หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 2 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2555 เรื่อง เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) (ว 2/2555) 
 6. ประกาศส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคล 
ให้ได้รับเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ลงวันที่ 10 กันยายน 2556 

เงินเพิ่มพิเศษส าหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) 

 1. พ.ร.บ. การบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2553 
 2. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบ าเหน็จความชอบ ค่าทดแทน และการช่วยเหลือ
เจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือช่วยราชการ เนื่องในการป้องกันอธิปไตยและรักษา 
ความสงบเรียบร้อยของประเทศ พ.ศ. 2521 



คู่มือ ระบบจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงยตุธิรรม 
 

กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานระบบข้อมูลบุคคล ค่าตอบแทนและบ าเหน็จความชอบ 140 
  

 3. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
บ าเหน็จความชอบ ค่าทดแทน และการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือ 
ช่วยราชการ เนื่องในการป้องกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ พ.ศ. 2521 
 4. ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุมัติให้เลื่อนเงินเดือนประจ าปีเป็นกรณีพิเศษ
ส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนที่ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2554 
 5. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0420.7/ว 154 ลงวันที่ 26 เมษายน 2556 เรื่อง 
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ในย่านอันตราย (กค. ว 154/2556) 

เงินเพิ่มพิเศษส าหรับการปราบปรามผู้กระท าความผิด (พ.ป.ผ.) 

 1. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้บ าเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2521 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 2. หนังสือส านักนายกรัฐมนตรี ที่ สร 1002/ว 16 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2522 แจ้งประกาศ
ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอขอรับบ าเหน็จความชอบตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้บ าเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2521 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 
2522 

เงินสวัสดิการส าหรับการปฏิบัติงานประจ าส านักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.)  
และค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับการปฏิบัติงานประจ าส านักงานในพื้นที่พิเศษ (งบด าเนินงาน) 

 1. พ.ร.ฎ. เงินสวัสดิการส าหรับการปฏิบัติงานประจ าส านักงานในพ้ืนที่พิเศษ พ.ศ. 2544 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 2. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบ าเหน็จความชอบส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2550 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 3. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการส าหรับการปฏิบัติงานประจ า
ส านักงานในพื้นท่ีพิเศษ พ.ศ. 2549 
 4. หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/16953 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 
2551 เรื่อง การจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้   
(สลค. 16953/2551) 
 5. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 132 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2551 เรื่อง 
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (กค. ว 132/2551) 
 6. ประกาศก าหนดส านักงานในเขตพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นส านักงานในพ้ืนที่พิเศษ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ...... (ตัวอย่างเช่น ประกาศ ฯ พื้นที่พิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) 

ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจ าต าแหน่ง 

 หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว 64 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2552 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจ า
ต าแหน่งส าหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รถประจ าต าแหน่ง (กค. ว 64/2552) 

หมายเหตุ รวบรวมกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 4 กันยายน 2560 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 8 
ข้อมูลต าแหน่งข้าราชการ เงินเดือน ค่าตอบแทนและเงินเพิ่มอื่นๆ  

ของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 



ขอ้มลูต าแหน่งขา้ราชการ อัตราเงินเดอืน ค่าตอบแทนและเงินเพ่ิมอ่ืนๆ ของขา้ราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงยุตธิรรม

ล าดบัที่ ต าแหน่ง เงนิเดือนที่ได้รบั (บาท) เงนิประจ า เงนิเพ่ิมอ่ืนๆ (บาท) หมายเหตุ

ขั้นต่ า ขั้นสูง ขั้นสูง *
ต าแหน่ง
(บาท)

1 นักบริหารระดับสูง (ปลัดกระทรวง) 56,380 76,800    76,800    21,000 ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน 21,000
ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหา
รถประจ าต าแหน่ง 41,000

หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว 64
 ลงวนัที่ 2 มีนาคม 2552

2 นักบริหารระดับสูง 56,380 76,800    76,800    14,500 ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน 14,500
ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหา
รถประจ าต าแหน่ง 31,800

หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว 64
 ลงวนัที่ 2 มีนาคม 2552

3 นักบริหารระดับต้น 51,140 74,320    76,800    10,000 ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน 10,000
ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหา
รถประจ าต าแหน่ง 25,400

หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว 64
 ลงวนัที่ 2 มีนาคม 2552

4 ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (นิติการ) ระดับสูง 32,850 70,360    74,320    10,000 ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน 10,000
5 ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (วชิาการ

คอมพวิเตอร์) ระดับสูง
32,850 70,360    74,320    10,000 ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน 10,000

6 ผู้อ านวยการระดับสูง 32,850 70,360    74,320    10,000 ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน 10,000
7 ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (วชิาการเงินและ

บญัชี)
26,660 59,500    70,360    5,600 ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน 5,600

8 ผู้อ านวยการระดับต้น 26,660 59,500    70,360    5,600 ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน 5,600
9 นักจัดการงานทั่วไปปฏบิติัการ 15,000 - 16,500 26,900    43,600    0 0 บรรจุ คุณวฒิุระดับปริญญาตรี

17,500 - 19,250 26,900    43,600    0 0 บรรจุ คุณวฒิุระดับปริญญาโท
21,000 - 23,100 26,900    43,600    0 0 บรรจุ คุณวฒิุระดับปริญญาเอก

10 นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 15,050 43,600    58,390    0
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ขอ้มลูต าแหน่งขา้ราชการ อัตราเงินเดอืน ค่าตอบแทนและเงินเพ่ิมอ่ืนๆ ของขา้ราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงยุตธิรรม

ล าดบัที่ ต าแหน่ง เงนิเดือนที่ได้รบั (บาท) เงนิประจ า เงนิเพ่ิมอ่ืนๆ (บาท) หมายเหตุ

ขั้นต่ า ขั้นสูง ขั้นสูง *
ต าแหน่ง
(บาท)

11 นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพเิศษ 22,140 58,390    69,040    0 ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน 3,500
12 นักทรัพยากรบคุคลปฏบิติัการ 15,000 - 16,500 26,900    43,600    0 0 บรรจุ คุณวฒิุระดับปริญญาตรี

17,500 - 19,250 26,900    43,600    0 0 บรรจุ คุณวฒิุระดับปริญญาโท
21,000 - 23,100 26,900    43,600    0 0 บรรจุ คุณวฒิุระดับปริญญาเอก

13 นักทรัพยากรบคุคลช านาญการ 15,050 43,600    58,390    0 0
14 นักทรัพยากรบคุคลช านาญการพเิศษ 22,140 58,390    69,040    0 ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน 3,500
15 นักทรัพยากรบคุคลเชี่ยวชาญ 31,400 69,040    74,320    9,900 ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน 9,900
16 นักวชิาการคอมพวิเตอร์ปฏบิติัการ 15,000 - 16,500 26,900    43,600    0 0 บรรจุ คุณวฒิุระดับปริญญาตรี

17,500 - 19,250 26,900    43,600    0 0 บรรจุ คุณวฒิุระดับปริญญาโท
21,000 - 23,100 26,900    43,600    0 0 บรรจุ คุณวฒิุระดับปริญญาเอก

17 นักวชิาการคอมพวิเตอร์ช านาญการ 15,050 43,600    58,390    3,500 0 ต้องมีการเสนอผลงานเพื่อขอรับเงินประจ า
ต าแหน่ง ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่ ก.พ. 
ก าหนด

18 นักวชิาการคอมพวิเตอร์ช านาญการพเิศษ 22,140 58,390    69,040    5,600 ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน 5,600
19 นักวชิาการพสัดุปฏบิติัการ 15,000 - 16,500 26,900    43,600    0 0 บรรจุ คุณวฒิุระดับปริญญาตรี

17,500 - 19,250 26,900    43,600    0 0 บรรจุ คุณวฒิุระดับปริญญาโท
21,000 - 23,100 26,900    43,600    0 0 บรรจุ คุณวฒิุระดับปริญญาเอก

20 นักวชิาการพสัดุช านาญการ 15,050 43,600    58,390    0 0
21 นักวชิาการพสัดุช านาญการพเิศษ 22,140 58,390    69,040    0 ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน 3,500
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ขอ้มลูต าแหน่งขา้ราชการ อัตราเงินเดอืน ค่าตอบแทนและเงินเพ่ิมอ่ืนๆ ของขา้ราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงยุตธิรรม

ล าดบัที่ ต าแหน่ง เงนิเดือนที่ได้รบั (บาท) เงนิประจ า เงนิเพ่ิมอ่ืนๆ (บาท) หมายเหตุ

ขั้นต่ า ขั้นสูง ขั้นสูง *
ต าแหน่ง
(บาท)

22 นักวชิาการเงินและบญัชีปฏบิติัการ 15,000 - 16,500 26,900    43,600    0 0 บรรจุ คุณวฒิุระดับปริญญาตรี
17,500 - 19,250 26,900    43,600    0 0 บรรจุ คุณวฒิุระดับปริญญาโท
21,000 - 23,100 26,900    43,600    0 0 บรรจุ คุณวฒิุระดับปริญญาเอก

23 นักวชิาการเงินและบญัชีช านาญการ 15,050 43,600    58,390    0 0
24 นักวชิาการเงินและบญัชีช านาญการพเิศษ 22,140 58,390    69,040    0 ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน 3,500
25 นักวเิทศสัมพนัธป์ฏบิติัการ 15,000 - 16,500 26,900    43,600    0 0 บรรจุ คุณวฒิุระดับปริญญาตรี

17,500 - 19,250 26,900    43,600    0 0 บรรจุ คุณวฒิุระดับปริญญาโท
21,000 - 23,100 26,900    43,600    0 0 บรรจุ คุณวฒิุระดับปริญญาเอก

26 นักวเิทศสัมพนัธช์ านาญการ 15,050 43,600    58,390    0 0
27 นักวเิทศสัมพนัธช์ านาญการพเิศษ 22,140 58,390    69,040    0 ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน 3,500
28 นักวชิาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ 15,000 - 16,500 26,900    43,600    0 0 บรรจุ คุณวฒิุระดับปริญญาตรี

17,500 - 19,250 26,900    43,600    0 0 บรรจุ คุณวฒิุระดับปริญญาโท
21,000 - 23,100 26,900    43,600    0 0 บรรจุ คุณวฒิุระดับปริญญาเอก

29 นักวชิาการตรวจสอบภายในช านาญการ 15,050 43,600    58,390    0 0
30 นักวชิาการตรวจสอบภายในช านาญการพเิศษ 22,140 58,390    69,040    0 ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน 3,500
31 นักวชิาการตรวจสอบภายในเชี่ยวชาญ 31,400 69,040    74,320    9,900 ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน 9,900
32 นักประชาสัมพนัธป์ฏบิติัการ 15,000 - 16,500 26,900    43,600    0 0 บรรจุ คุณวฒิุระดับปริญญาตรี

17,500 - 19,250 26,900    43,600    0 0 บรรจุ คุณวฒิุระดับปริญญาโท
21,000 - 23,100 26,900    43,600    0 0 บรรจุ คุณวฒิุระดับปริญญาเอก

33 นักประชาสัมพนัธช์ านาญการ 15,050 43,600    58,390    0 0
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ขอ้มลูต าแหน่งขา้ราชการ อัตราเงินเดอืน ค่าตอบแทนและเงินเพ่ิมอ่ืนๆ ของขา้ราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงยุตธิรรม

ล าดบัที่ ต าแหน่ง เงนิเดือนที่ได้รบั (บาท) เงนิประจ า เงนิเพ่ิมอ่ืนๆ (บาท) หมายเหตุ

ขั้นต่ า ขั้นสูง ขั้นสูง *
ต าแหน่ง
(บาท)

34 นักประชาสัมพนัธช์ านาญการพเิศษ 22,140 58,390    69,040    0 ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน 3,500
35 บรรณารักษป์ฏบิติัการ 15,000 - 16,500 26,900    43,600    0 0 บรรจุ คุณวฒิุระดับปริญญาตรี

17,500 - 19,250 26,900    43,600    0 0 บรรจุ คุณวฒิุระดับปริญญาโท
21,000 - 23,100 26,900    43,600    0 0 บรรจุ คุณวฒิุระดับปริญญาเอก

36 บรรณารักษช์ านาญการ 15,050 43,600    58,390    0 0
37 วศิวกรโยธาปฏบิติัการ 15,000 - 16,500 26,900    43,600    0 0 บรรจุ คุณวฒิุระดับปริญญาตรี

17,500 - 19,250 26,900    43,600    0 0 บรรจุ คุณวฒิุระดับปริญญาโท
21,000 - 23,100 26,900    43,600    0 0 บรรจุ คุณวฒิุระดับปริญญาเอก

38 วศิวกรโยธาช านาญการ 15,050 43,600    58,390    3,500 0 ต้องมีการเสนอผลงานเพื่อขอรับเงินประจ า
ต าแหน่ง ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่ ก.พ. 
ก าหนด

39 วศิวกรโยธาช านาญการพเิศษ 22,140 58,390    69,040    5,600 ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน 5,600
40 สถาปนิกปฏบิติัการ 15,000 - 16,500 26,900    43,600    0 0 บรรจุ คุณวฒิุระดับปริญญาตรี

17,500 - 19,250 26,900    43,600    0 0 บรรจุ คุณวฒิุระดับปริญญาโท
21,000 - 23,100 26,900    43,600    0 0 บรรจุ คุณวฒิุระดับปริญญาเอก

41 สถาปนิกช านาญการ 15,050 43,600    58,390    3,500 0 ต้องมีการเสนอผลงานเพื่อขอรับเงินประจ า
ต าแหน่ง ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่ ก.พ. 
ก าหนด

42 สถาปนิกช านาญการพเิศษ 22,140 58,390    69,040    5,600 ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน 5,600
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ขอ้มลูต าแหน่งขา้ราชการ อัตราเงินเดอืน ค่าตอบแทนและเงินเพ่ิมอ่ืนๆ ของขา้ราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงยุตธิรรม

ล าดบัที่ ต าแหน่ง เงนิเดือนที่ได้รบั (บาท) เงนิประจ า เงนิเพ่ิมอ่ืนๆ (บาท) หมายเหตุ

ขั้นต่ า ขั้นสูง ขั้นสูง *
ต าแหน่ง
(บาท)

43 นิติกรปฏบิติัการ 15,000 - 16,500 26,900    43,600    0 เงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพเิศษ
ต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) 3,000

บรรจุ คุณวฒิุระดับปริญญาตรี

17,500 - 19,250 26,900    43,600    0 บรรจุ คุณวฒิุระดับปริญญาโท
21,000 - 23,100 26,900    43,600    0 บรรจุ คุณวฒิุระดับปริญญาเอก

44 นิติกรช านาญการ 15,050 43,600    58,390    0 เงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพเิศษ
ต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) 4,500

ต้องเสนอผลงานเพื่อขอรับเงิน พ.ต.ก. ตาม
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่ ก.พ. ก าหนด

45 นิติกรช านาญการพเิศษ 22,140 58,390    69,040    0 ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน 3,500
เงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพเิศษ
ต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) 6,000

ต้องเสนอผลงานเพื่อขอรับเงิน พ.ต.ก. ตาม
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่ ก.พ. ก าหนด

46 นิตกรเชี่ยวชาญ 31,400 69,040    74,320    9,900 ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน 9,900
47 นิติกรทรงคุณวฒิุ 43,810 76,800    76,800    13,000 ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน 13,000
48 นักวชิาการยุติธรรมปฏบิติัการ 15,000 - 16,500 26,900    43,600    0 0 บรรจุ คุณวฒิุระดับปริญญาตรี

17,500 - 19,250 26,900    43,600    0 0 บรรจุ คุณวฒิุระดับปริญญาโท
21,000 - 23,100 26,900    43,600    0 0 บรรจุ คุณวฒิุระดับปริญญาเอก

49 นักวชิาการยุติธรรมช านาญการ 15,050 43,600    58,390    0 0
50 นักวชิาการยุติธรรมช านาญการพเิศษ 22,140 58,390    69,040    0 ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน 3,500
51 นักวชิาการยุติธรรมเชี่ยวชาญ 31,400 69,040    74,320    9,900 ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน 9,900
52 นักวเิคราะหน์โยบายและแผนปฏบิติัการ 15,000 - 16,500 26,900    43,600    0 0 บรรจุ คุณวฒิุระดับปริญญาตรี

17,500 - 19,250 26,900    43,600    0 0 บรรจุ คุณวฒิุระดับปริญญาโท
21,000 - 23,100 26,900    43,600    0 0 บรรจุ คุณวฒิุระดับปริญญาเอก

, ต้องเสนอผลงานเพื่อขอรับเงิน พ.ต.ก. ตาม
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่ ก.พ. ก าหนด

146

146



ขอ้มลูต าแหน่งขา้ราชการ อัตราเงินเดอืน ค่าตอบแทนและเงินเพ่ิมอ่ืนๆ ของขา้ราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงยุตธิรรม

ล าดบัที่ ต าแหน่ง เงนิเดือนที่ได้รบั (บาท) เงนิประจ า เงนิเพ่ิมอ่ืนๆ (บาท) หมายเหตุ

ขั้นต่ า ขั้นสูง ขั้นสูง *
ต าแหน่ง
(บาท)

53 นักวเิคราะหน์โยบายและแผนช านาญการ 15,050 43,600    58,390    0
54 นักวเิคราะหน์โยบายและแผนช านาญการ

พเิศษ
22,140 58,390    69,040    0 ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน 3,500

55 นักวเิคราะหน์โยบายและแผนเชี่ยวชาญ 31,400 69,040    74,320    9,900 ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน 9,900
56 นักวเิคราะหน์โยบายและแผนทรงคุณวฒิุ 43,810 76,800    76,800    13,000 ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน 13,000
57 นักวชิาการโสตทศันศึกษาปฏบิติัการ 15,000 - 16,500 26,900    43,600    0 0 บรรจุ คุณวฒิุระดับปริญญาตรี

17,500 - 19,250 26,900    43,600    0 0 บรรจุ คุณวฒิุระดับปริญญาโท
21,000 - 23,100 26,900    43,600    0 0 บรรจุ คุณวฒิุระดับปริญญาเอก

58 นักวชิาการโสตทศันศึกษาช านาญการ 15,050 43,600    58,390    0 0
59 นักการข่าวช านาญการ 15,050 43,600    58,390    0 0
60 เจ้าพนักงานธรุการปฏบิติังาน 9,400 - 10,340 21,010    38,750    0 13,285 - เงินเดือนที่ได้รับ

= เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว
บรรจุ คุณวฒิุระดับประกาศนียบตัรวชิาชีพ 
(ปวช.)

10,840 - 11,930 21,010    38,750    0 13,285 - เงินเดือนที่ได้รับ
= เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว

บรรจุ คุณวฒิุระดับประกาศนียบตัรวชิาชีพ 
เทคนิค (ปวท.)

11,500 - 12,650 21,010    38,750    0 13,285 - เงินเดือนที่ได้รับ
= เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว

บรรจุ คุณวฒิุระดับประกาศนียบตัรวชิาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.)

11,840 - 13,030 21,010    38,750    0 13,285 - เงินเดือนที่ได้รับ
= เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว

บรรจุ คุณวฒิุระดับอนุปริญญา

61 เจ้าพนักงานธรุการช านาญงาน 10,190 38,750    41,620    0 0
62 เจ้าพนักงานธรุการอาวโุส 15,410 54,820    69,040    0 0
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ขอ้มลูต าแหน่งขา้ราชการ อัตราเงินเดอืน ค่าตอบแทนและเงินเพ่ิมอ่ืนๆ ของขา้ราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงยุตธิรรม

ล าดบัที่ ต าแหน่ง เงนิเดือนที่ได้รบั (บาท) เงนิประจ า เงนิเพ่ิมอ่ืนๆ (บาท) หมายเหตุ

ขั้นต่ า ขั้นสูง ขั้นสูง *
ต าแหน่ง
(บาท)

63 เจ้าพนักงานการเงินและบญัชีปฏบิติังาน 9,400 - 10,340 21,010    38,750    0 13,285 - เงินเดือนที่ได้รับ
= เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว

บรรจุ คุณวฒิุระดับประกาศนียบตัรวชิาชีพ 
(ปวช.)

10,840 - 11,930 21,010    38,750    0 13,285 - เงินเดือนที่ได้รับ
= เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว

บรรจุ คุณวฒิุระดับประกาศนียบตัรวชิาชีพ 
เทคนิค (ปวท.)

11,500 - 12,650 21,010    38,750    0 13,285 - เงินเดือนที่ได้รับ
= เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว

บรรจุ คุณวฒิุระดับประกาศนียบตัรวชิาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.)

11,840 - 13,030 21,010    38,750    0 13,285 - เงินเดือนที่ได้รับ
= เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว

บรรจุ คุณวฒิุระดับอนุปริญญา

64 เจ้าพนักงานการเงินและบญัชีช านาญงาน 10,190 38,750    41,620    0 0
65 เจ้าพนักงานการเงินและบญัชีอาวโุส 15,410 54,820    69,040    0 0
66 เจ้าพนักงานพสัดุปฏบิติังาน 9,400 - 10,340 21,010    38,750    0 13,285 - เงินเดือนที่ได้รับ

= เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว
บรรจุ คุณวฒิุระดับประกาศนียบตัรวชิาชีพ 
(ปวช.)

10,840 - 11,930 21,010    38,750    0 13,285 - เงินเดือนที่ได้รับ
= เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว

บรรจุ คุณวฒิุระดับประกาศนียบตัรวชิาชีพ 
เทคนิค (ปวท.)

11,500 - 12,650 21,010    38,750    0 13,285 - เงินเดือนที่ได้รับ
= เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว

บรรจุ คุณวฒิุระดับประกาศนียบตัรวชิาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.)

11,840 - 13,030 21,010    38,750    0 13,285 - เงินเดือนที่ได้รับ
= เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว

บรรจุ คุณวฒิุระดับอนุปริญญา

67 เจ้าพนักงานพสัดุช านาญงาน 10,190 38,750    41,620    0 0
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ขอ้มลูต าแหน่งขา้ราชการ อัตราเงินเดอืน ค่าตอบแทนและเงินเพ่ิมอ่ืนๆ ของขา้ราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงยุตธิรรม

ล าดบัที่ ต าแหน่ง เงนิเดือนที่ได้รบั (บาท) เงนิประจ า เงนิเพ่ิมอ่ืนๆ (บาท) หมายเหตุ

ขั้นต่ า ขั้นสูง ขั้นสูง *
ต าแหน่ง
(บาท)

68 เจ้าพนักงานโสตทศันศึกษาปฏบิติังาน 9,400 - 10,340 21,010    38,750    0 13,285 - เงินเดือนที่ได้รับ
= เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว

บรรจุ คุณวฒิุระดับประกาศนียบตัรวชิาชีพ 
(ปวช.)

10,840 - 11,930 21,010    38,750    0 13,285 - เงินเดือนที่ได้รับ
= เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว

บรรจุ คุณวฒิุระดับประกาศนียบตัรวชิาชีพ 
เทคนิค (ปวท.)

11,500 - 12,650 21,010    38,750    0 13,285 - เงินเดือนที่ได้รับ
= เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว

บรรจุ คุณวฒิุระดับประกาศนียบตัรวชิาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.)

11,840 - 13,030 21,010    38,750    0 13,285 - เงินเดือนที่ได้รับ
= เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว

บรรจุ คุณวฒิุระดับอนุปริญญา

69 เจ้าพนักงานโสตทศันศึกษาช านาญงาน 10,190 38,750    41,620    0 0
70 เจ้าพนักงานโสตทศันศึกษาอาวโุส 15,410 54,820    69,040    0 0
71 เจ้าพนักงานเคร่ืองคอมพวิเตอร์ปฏบิติังาน 9,400 - 10,340 21,010    38,750    0 13,285 - เงินเดือนที่ได้รับ

= เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว
บรรจุ คุณวฒิุระดับประกาศนียบตัรวชิาชีพ 
(ปวช.)

10,840 - 11,930 21,010    38,750    0 13,285 - เงินเดือนที่ได้รับ
= เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว

บรรจุ คุณวฒิุระดับประกาศนียบตัรวชิาชีพ 
เทคนิค (ปวท.)

11,500 - 12,650 21,010    38,750    0 13,285 - เงินเดือนที่ได้รับ
= เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว

บรรจุ คุณวฒิุระดับประกาศนียบตัรวชิาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.)

11,840 - 13,030 21,010    38,750    0 13,285 - เงินเดือนที่ได้รับ
= เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว

บรรจุ คุณวฒิุระดับอนุปริญญา

72 เจ้าพนักงานเคร่ืองคอมพวิเตอร์ช านาญงาน 10,190 38,750    41,620    0 0
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ขอ้มลูต าแหน่งขา้ราชการ อัตราเงินเดอืน ค่าตอบแทนและเงินเพ่ิมอ่ืนๆ ของขา้ราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงยุตธิรรม

ล าดบัที่ ต าแหน่ง เงนิเดือนที่ได้รบั (บาท) เงนิประจ า เงนิเพ่ิมอ่ืนๆ (บาท) หมายเหตุ

ขั้นต่ า ขั้นสูง ขั้นสูง *
ต าแหน่ง
(บาท)

73 เจ้าพนักงานสถิติปฏบิติังาน 9,400 - 10,340 21,010    38,750    0 13,285 - เงินเดือนที่ได้รับ
= เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว

บรรจุ คุณวฒิุระดับประกาศนียบตัรวชิาชีพ 
(ปวช.)

10,840 - 11,930 21,010    38,750    0 13,285 - เงินเดือนที่ได้รับ
= เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว

บรรจุ คุณวฒิุระดับประกาศนียบตัรวชิาชีพ 
เทคนิค (ปวท.)

11,500 - 12,650 21,010    38,750    0 13,285 - เงินเดือนที่ได้รับ
= เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว

บรรจุ คุณวฒิุระดับประกาศนียบตัรวชิาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.)

11,840 - 13,030 21,010    38,750    0 13,285 - เงินเดือนที่ได้รับ
= เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว

บรรจุ คุณวฒิุระดับอนุปริญญา

74 เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน 10,190 38,750    41,620    0 0
75 นายช่างโยธาปฏบิติังาน 9,400 - 10,340 21,010    38,750    0 13,285 - เงินเดือนที่ได้รับ

= เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว
บรรจุ คุณวฒิุระดับประกาศนียบตัรวชิาชีพ 
(ปวช.)

10,840 - 11,930 21,010    38,750    0 13,285 - เงินเดือนที่ได้รับ
= เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว

บรรจุ คุณวฒิุระดับประกาศนียบตัรวชิาชีพ 
เทคนิค (ปวท.)

11,500 - 12,650 21,010    38,750    0 13,285 - เงินเดือนที่ได้รับ
= เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว

บรรจุ คุณวฒิุระดับประกาศนียบตัรวชิาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.)

11,840 - 13,030 21,010    38,750    0 13,285 - เงินเดือนที่ได้รับ
= เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว

บรรจุ คุณวฒิุระดับอนุปริญญา

76 นายช่างโยธาช านาญงาน 10,190 38,750    41,620    0 0
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ขอ้มลูต าแหน่งขา้ราชการ อัตราเงินเดอืน ค่าตอบแทนและเงินเพ่ิมอ่ืนๆ ของขา้ราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงยุตธิรรม

ล าดบัที่ ต าแหน่ง เงนิเดือนที่ได้รบั (บาท) เงนิประจ า เงนิเพ่ิมอ่ืนๆ (บาท) หมายเหตุ

ขั้นต่ า ขั้นสูง ขั้นสูง *
ต าแหน่ง
(บาท)

77 นายช่างเขียนแบบปฏบิติังาน 9,400 - 10,340 21,010    38,750    0 13,285 - เงินเดือนที่ได้รับ
= เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว

บรรจุ คุณวฒิุระดับประกาศนียบตัรวชิาชีพ 
(ปวช.)

10,840 - 11,930 21,010    38,750    0 13,285 - เงินเดือนที่ได้รับ
= เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว

บรรจุ คุณวฒิุระดับประกาศนียบตัรวชิาชีพ 
เทคนิค (ปวท.)

11,500 - 12,650 21,010    38,750    0 13,285 - เงินเดือนที่ได้รับ
= เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว

บรรจุ คุณวฒิุระดับประกาศนียบตัรวชิาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.)

11,840 - 13,030 21,010    38,750    0 13,285 - เงินเดือนที่ได้รับ
= เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว

บรรจุ คุณวฒิุระดับอนุปริญญา

78 นายช่างเขียนแบบช านาญงาน 10,190 38,750    41,620    0 0
79 นายช่างศิลปป์ฏบิติังาน 9,400 - 10,340 21,010    38,750    0 13,285 - เงินเดือนที่ได้รับ

= เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว
บรรจุ คุณวฒิุระดับประกาศนียบตัรวชิาชีพ 
(ปวช.)

10,840 - 11,930 21,010    38,750    0 13,285 - เงินเดือนที่ได้รับ
= เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว

บรรจุ คุณวฒิุระดับประกาศนียบตัรวชิาชีพ 
เทคนิค (ปวท.)

11,500 - 12,650 21,010    38,750    0 13,285 - เงินเดือนที่ได้รับ
= เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว

บรรจุ คุณวฒิุระดับประกาศนียบตัรวชิาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.)

11,840 - 13,030 21,010    38,750    0 13,285 - เงินเดือนที่ได้รับ
= เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว

บรรจุ คุณวฒิุระดับอนุปริญญา

80 นายช่างศิลปช์ านาญงาน 10,190 38,750    41,620    0 0

หมายเหต ุ  * อัตราเงินเดือนที่ได้รับขั้นสูง ตามหนังสือส านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 347  ลงวนัที่ 20 ตุลาคม 2559
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ภาคผนวก 9 
ผังแสดงช่วงเวลาการเลื่อนเงินเดือนและปรับเงินเดือนของข้าราชการ 



ผังแสดงชว่งเวลาการเลือ่นเงินเดอืนและปรับเงินเดอืนของขา้ราชการ ตัง้แต ่พ .ศ. 2551 - ปัจจุบัน

26 มกราคม 2551 1 เมษายน 2551 1 ตุลาคม 2551

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน 2551 เลื่อนขั้นเงนิเดือน เลื่อนขั้นเงนิเดือน บัญชีเงนิเดือน

- ประกาศในราชกิจจาฯ 25 ม.ค. 2551 - พ.ร.บ. ระเบียบ ขรก.พลเรือน 2535 - พ.ร.บ. ระเบียบ ขรก.พลเรือน 2535 - กฎ ก.พ.ฯ การให้ ขรก. พลเรือนสามัญ

- มีผลใช้บังคับ 26 ม.ค. 2551 - กฎ ก.พ.ฯ การเล่ือนขั้นเงินเดือน 2544 - กฎ ก.พ.ฯ การเล่ือนขั้นเงินเดือน 2544 ได้รับเงินเดือน (ฉบับที ่5) 2550

- พ.ร.บ. รบ.ขรก.พ. = พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการ - ระเบียบ กค.ฯ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ - ระเบียบ กค.ฯ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ - ดส. ที ่นร 1008.1/ว 11 ลว 26 ต.ค. 2550

พลเรือน ของ ขรก. ลจป. ทีเ่งินเดือนถึงขั้นสูงฯ 2551 ของ ขรก. ลจป. ทีเ่งินเดือนถึงขั้นสูงฯ 2551 เลื่อนขั้นเงนิเดือน (เกษียณ ก่อนก าหนด)

- ก าหนดต าแหน่ง ขรก.พลเรือน 4 ประเภท - สลค. ดส. ที ่นร 0204/ว 64 ลว 12 เม.ย. 2544 - สลค. ดส. ที ่นร 0204/ว 64 ลว 12 เม.ย. 2544 - ที ่นร 1006/ว 4 ลว 19 ส.ค. 2551

ต าแหน่งประเภทบริหาร  มี 2 ระดับ (สลค. ว 64/2544 อธบิายประกอบ 1) (สลค. ว 64/2544 อธบิายประกอบ 1) อนุญาตให้ ขรก. ลาออกจากราชการ และค าส่ัง

ระดับต้น (บต.) ระดับสูง (บส.) - ที ่นร 0708.1/ว 5 ลว 2 ส.ค. 2544 - ที ่นร 0708.1/ว 5 ลว 2 ส.ค. 2544 เล่ือนขั้นเงินเดือน (เกษียณ ก่อนก าหนด)

ต าแหน่งประเภทอ านวยการ  มี 2 ระดับ หลักเกณฑ์และวธิกีารประเมินฯ หลักเกณฑ์และวธิกีารประเมินฯ มีผล 30 ก.ย. 2551

ระดับต้น (อต.) ระดับสูง (อส.) - ที ่นร 0708.1/ว 13 ลว 5 พ.ย. 2544 - ที ่นร 0708.1/ว 13 ลว 5 พ.ย. 2544 อธิบายประกอบ 1

ต าแหน่งประเภทวชิาการ  มี 5 ระดับ การเล่ือนขั้นเงินเดือน ขรก. การเล่ือนขั้นเงินเดือน ขรก. - สลค. ว 64/2544 + กค ว 11171/2544

ปฏิบัติการ (ปก.) - ที ่กค 0527.4/ว 11171 ลว 12 ม.ิย. 2544 - ที ่กค 0527.4/ว 11171 ลว 12 ม.ิย. 2544 ก าหนดหลักเกณฑ์ฯ เช่น

ช านาญการ (ชก.) (กค ว 11171/2544) บัญชีถือจ่ายเงินเดือนฯ (กค ว 11171/2544) บัญชีถือจ่ายเงินเดือนฯ > แบ่งกลุ่ม ขรก. เป็น 2 กลุ่ม คือ

ช านาญการพิเศษ (ชพ.) - ที ่นร 1009.5/986 - 1195 ลว 10 ก.ย. 2546 - ที ่นร 1009.5/986 - 1195 ลว 10 ก.ย. 2546 (1) กลุ่มระดับ 1 - 8 (2) กลุ่มระดับ 9 - 11

เชี่ยวชาญ (ชช.) ผวจ. ส่ังเล่ือนขั้นเงินเดือน ขรก. ส่วนภูมิภาค ผวจ. ส่ังเล่ือนขั้นเงินเดือน ขรก. ส่วนภูมิภาค > โควตาเล่ือนขั้น 1 ขั้น ณ 1 เม.ย. =< 15 % 

ทรงคุณวฒิุ (ทว.) เลื่อนขั้นเงนิเดือน กรณีพิเศษ (ถ้าม)ี - ดส. ที ่นร 1008.1/ว 5 ลว 19 ส.ค. 2551 ของจ านวน ขรก. ณ 1 ม.ีค.

ต าแหน่งประเภททัว่ไป  มี 4 ระดับ - ที ่นร 0708.3/ว 5 ลว 7 ส.ค. 2543 ขอความร่วมมือในการออกค าส่ังเล่ือนขั้น > เล่ือนขั้น 1 ต.ค. ไม่เกินวงเงิน 6 % ของเงินเดือน

ปฏิบัติงาน (ปง.) บัญชีเงนิเดือน เงินเดือน 1 ต.ค. 2551 ขรก. ณ 1 ก.ย. โดยให้น าวงเงินทีใ่ช้เล่ือนขั้น

ช านาญงาน (ชง.) - กฎ ก.พ. วา่ด้วยการให้ ขรก. พลเรือนสามัญ เลื่อนขั้นเงนิเดือน กรณีพิเศษ (ถ้าม)ี ไปแล้ว เมื่อ 1 เม.ย. มาหักออกก่อน

อาวโุส (อว.) ได้รับเงินเดือน (ฉบับที ่5) 2550 - ที ่นร 0708.3/ว 5 ลว 7 ส.ค. 2543 > โควตาเล่ือนขั้น ทัง้ปี 2 ขั้น =< 15 %

ทักษะพิเศษ (ทพ.) - ดส. ที ่นร 1008.1/ว 11 ลว 26 ต.ค. 2550 ของจ านวน ขรก. ณ 1 ม.ีค.
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ผังแสดงชว่งเวลาการเลือ่นเงินเดอืนและปรับเงินเดอืนของขา้ราชการ ตัง้แต ่พ .ศ. 2551 - ปัจจุบัน

11 ธันวาคม 2551 16 ธันวาคม 2551 1 เมษายน 2552 1 ตุลาคม 2552

แต่งตั้งข้าราชการตาม พ.ร.บ. ระเบียบ การจ่ายเงนิเดือนและเงนิประจ าต าแหน่ง เลื่อนขั้นเงนิเดือน เลื่อนขั้นเงนิเดือน

ข้าราชการพลเรือน 2551 - ระเบียบ ก.พ.ฯ การจ่ายเงินเดือนและเงิน ปจต. - พ.ร.บ. ระเบียบ ขรก.พลเรือน 2535, 2551 - พ.ร.บ. ระเบียบ ขรก.พลเรือน 2535, 2551

- กฎ ก.พ.ฯ ให้ ขรก.พ.สามัญได้รับเงินเดือน 2551 ของ ขรก. 2551 - ดส. ที ่นร 1012/ว 5 ลว 27 ก.พ. 2552 - ดส. ที ่นร 1012/ว 5 ลว 27 ก.พ. 2552

- ที ่นร 1008/ว 11 ลว 11 ธ.ค. 2551 - ที ่นร 1008/ว 21 ลว 22 ธ.ค. 2551 การประเมินฯ และเล่ือนเงินเดือน ขรก. ตาม การประเมินฯ และเล่ือนเงินเดือน ขรก. ตาม

(ว 11/2551) ใช้บังคับ พ.ร.บ. รบ.ขรก.พ. 2551 แจ้งเวยีน ระเบียบ ก.พ.ฯ การจ่ายเงินเดือน บทเฉพาะกาล พ.ร.บ. รบ.ขรก.พ. 2551 บทเฉพาะกาล พ.ร.บ. รบ.ขรก.พ. 2551

- ที ่นร 1006/ว 12 ลว 11 ธ.ค. 2551 และเงิน ปจต. ของ ขรก. 2551 - กฎ ก.พ.ฯ การเล่ือนขั้นเงินเดือน 2544 - กฎ ก.พ.ฯ การเล่ือนขั้นเงินเดือน 2544

(ว 12/2551) เทียบต าแหน่ง ขรก. ตาม - ระเบียบ กค.ฯ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษฯ - ระเบียบ กค.ฯ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษฯ

พ.ร.บ. รบ.ขรก.พ. 2535 กับ พ.ร.บ. รบ.ขรก.พ. 2551 (ฉบับที ่2) 2551 (เงินเดือนเต็มขั้น) (ฉบับที ่2) 2551 (เงินเดือนเต็มขั้น)

ปรับเงนิเดือนขั้นต่ าชั่วคราว (ถ้าม)ี - สลค. ดส. ที ่นร 0204/ว 64 ลว 12 เม.ย. 2544 - สลค. ดส. ที ่นร 0204/ว 64 ลว 12 เม.ย. 2544

- ที ่นร 1008/ว 17 ลว 11 ธ.ค. 2551 - ที ่นร 0708.1/ว 5 ลว 2 ส.ค. 2544 - ที ่นร 0708.1/ว 5 ลว 2 ส.ค. 2544

บัญชีเงินเดือน ท้าย พ.ร.บ. รบ.ขรก.พ. 2551 หลักเกณฑ์และวธิกีารประเมินฯ หลักเกณฑ์และวธิกีารประเมินฯ

เงนิเดือนแรกบรรจุ - ที ่นร 0708.1/ว 13 ลว 5 พ.ย. 2544 - ที ่นร 0708.1/ว 13 ลว 5 พ.ย. 2544

- ที ่นร 1004.3/ว 14 ลว 11 ธ.ค. 2551 การเล่ือนขั้นเงินเดือน ขรก. การเล่ือนขั้นเงินเดือน ขรก.

(ว 14/2551) การรับรองคุณวฒิุ - ที ่กค 0527.4/ว 11171 ลว 12 ม.ิย. 2544 - ที ่กค 0527.4/ว 11171 ลว 12 ม.ิย. 2544

(กค ว 11171/2544) บัญชีถือจ่ายเงินเดือนฯ (กค ว 11171/2544) บัญชีถือจ่ายเงินเดือนฯ

- ที ่นร 1009.5/986 - 1195 ลว 10 ก.ย. 2546 - ที ่นร 1009.5/986 - 1195 ลว 10 ก.ย. 2546

ผวจ. ส่ังเล่ือนขั้นเงินเดือน ขรก. ส่วนภูมิภาค ผวจ. ส่ังเล่ือนขั้นเงินเดือน ขรก. ส่วนภูมิภาค

เลื่อนขั้นเงนิเดือน กรณีพิเศษ (ถ้าม)ี เลื่อนขั้นเงนิเดือน กรณีพิเศษ (ถ้าม)ี

- ที ่นร 0708.3/ว 5 ลว 7 ส.ค. 2543 - ที ่นร 0708.3/ว 5 ลว 7 ส.ค. 2543

บัญชีเงนิเดือน บัญชีเงนิเดือน

- ดส. ที ่นร 1012/ว 5 ลว 27 ก.พ. 2552 - ดส. ที ่นร 1012/ว 5 ลว 27 ก.พ. 2552

ตารางการเล่ือนเงินเดือนชั่วคราว ตารางการเล่ือนเงินเดือนชั่วคราว
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ผังแสดงชว่งเวลาการเลือ่นเงินเดอืนและปรับเงินเดอืนของขา้ราชการ ตัง้แต ่พ .ศ. 2551 - ปัจจุบัน

1 เมษายน 2553 1 ตุลาคม 2553

เลื่อนเงนิเดือน บัญชีเงนิเดือน เงนิเดือนแรกบรรจุ เลื่อนเงนิเดือน (ต่อ)

- พ.ร.บ. ระเบียบ ขรก.พลเรือน 2551 - บัญชีเงินเดือนท้าย พ.ร.บ. รบ.ขรก.พ. 2551 - ดส. ที ่นร 1008.1/ว 31 ลว 17 ก.ย. 2553 กฎระเบียบและหนังสือเวียน สป.ยธ.

- กฎ ก.พ.ฯ ให้ ขรก.พ.สามัญได้รับเงินเดือน 2551 - ฐานในการค านวณตาม ว 28/2552 (ว 31/2553) เอกสารแนบท้าย 1 (ก) - (ค) - ดส. ที ่ยธ 0202/ว 260 ลว 18 ม.ิย. 2553

- กฎ ก.พ.ฯ การเล่ือนเงินเดือน 2552 อธิบายประกอบ 2 ช่องอัตราเงินเดือนใหม่ (1) การประเมินฯ, เล่ือนเงินเดือน บส. บต. ของ ยธ.

- ระเบียบ กค.ฯ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษฯ - กฎ ก.พ.ฯ การเล่ือนเงินเดือน 2552 เลื่อนเงนิเดือน - ดส. ที ่ยธ 0202/ว 307 ลว 23 ก.ค. 2553

(ฉบับที ่2) 2551 (เงินเดือนเต็มขั้น) ผู้ส่ังเล่ือนเงินเดือน, ผู้ประกาศ % ทีใ่ช้เล่ือน - พ.ร.บ. ระเบียบ ขรก.พลเรือน 2551 เล่ือนเงินเดือน อส. ชช. และ ทว. ของ กรม

- สลค. ดส. ที ่นร 0503/17724 เล่ือนเงินเดือนสูงสุดได้ 6%, ผู้แจ้งผลเล่ือนฯ - กฎ ก.พ.ฯ ให้ ขรก.พ.สามัญได้รับเงินเดือน 2551 - ที ่ยธ 0202/ว 80 ลว 27 พ.ย. 2552

ลว 30 ก.ย. 2552 ร่างกฎ ก.พ.ฯ 2552... ปัดเศษเงินฐานสิบ, เง่ือนไขการเล่ือนเงินเดือน - กฎ ก.พ.ฯ การเล่ือนเงินเดือน 2552 ประเมินฯ ขรก. สร. และ สป.ยธ.

- ที ่นร 1012/ว 20 ลว 3 ก.ย. 2552 - ว 20/2552 ก าหนดหลักเกณฑ์ฯ เช่น - ระเบียบ กค.ฯ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษฯ บัญชีเงนิเดือน

(ว 20/2552) หลักเกณฑ์และวธิกีารประเมินฯ ผู้ประเมิน ผู้รับการประเมิน (ฉบับที ่2) 2551 (เงินเดือนเต็มขั้น) - บัญชีเงินเดือนแนบท้าย พ.ร.บ. รบ.ขรก.พ. 2551

- ดส. ที ่นร 1008.1/ว 28 ลว 22 ต.ค. 2552 รอบการประเมิน ระยะเวลาปฏิบัติราชการ - สลค. ดส. ที ่นร 0503/17724 - ฐานในการค านวณตาม ว 28/2552

(ว 28/2552) การเล่ือนเงินเดือน ขรก. สัดส่วนประเมินอย่างน้อยมีผลสัมฤทธิ,์ สมรรถนะ ลว 30 ก.ย. 2552 ร่างกฎ ก.พ.ฯ 2552... ปรับเงนิเดือนขั้นต่ าขั้นสูง ทุกวันที ่1 ต.ค. (ถ้าม)ี

- ดส. ที ่นร 1008.1/145 ลว 31 ม.ีค. 2553 ระดับคะแนนประเมิน อย่างน้อย 5 ระดับ - ที ่นร 1012/ว 20 ลว 3 ก.ย. 2552 - ที ่นร 1008/ว 17 ลว 11 ธ.ค. 2551

ซักซ้อม การเล่ือนเงินเดือน ขรก. การมอบตัวชี้วดั วธิกีารประเมินฯ (ว 20/2552) หลักเกณฑ์และวธิกีารประเมินฯ ปรับเงนิเพ่ิม ผู้บรรจุก่อน 1 ต.ค. 2553

กฎระเบียบและหนังสือเวียน สป.ยธ. - ว 28/2552 ก าหนดหลักเกณฑ์ฯ เช่น - ดส. ที ่นร 1008.1/ว 28 ลว 22 ต.ค. 2552 - เมื่อได้เล่ือนเงินเดือน 1 ต.ค. 2553 แล้ว

- ดส. ที ่ยธ 0202/ว 260 ลว 18 ม.ิย. 2553 ค านวณวงเงิน 3% ณ 1 ม.ีค. และ 1 ก.ย. (ว 28/2552) การเล่ือนเงินเดือน ขรก. และเล่ือน ย้าย โอน มีผล 1 ต.ค. 2553 แล้ว

การประเมินฯ, เล่ือนเงินเดือน บส. บต. ของ ยธ. แบ่งกลุ่มบริหารวงเงิน อย่างน้อย (1) บริหาร, - ดส. ที ่นร 1008.1/145 ลว 31 ม.ีค. 2553 ให้ปรับเงินเพิม่ ตาม ว 31/2553

- ดส. ที ่ยธ 0202/ว 307 ลว 23 ก.ค. 2553 (2) อ านวยการ, (3) วชิาการและทัว่ไป ซักซ้อม การเล่ือนเงินเดือน ขรก. แนบท้าย 3 (ก) - (ค) 

เล่ือนเงินเดือน อส. ชช. และ ทว. ของ กรม ผู้บริหารวงเงิน ฐานในการค านวณ - ที ่นร 1012/ ว 29 ลว 7 ก.ย. 2553 

- ที ่ยธ 0202/ว 80 ลว 27 พ.ย. 2552 - ดส. ที ่นร 1008.1/ว 12 ลว 29 ม.ีค. 2553 (ว 29/2553) ซักซ้อม ประเมินฯ ช่วยราชการ

ประเมินฯ ขรก. สร. และ สป.ยธ. (ว 12/2553) ตัวอย่างค าส่ังเล่ือนเงินเดือน ขรก.
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ผังแสดงชว่งเวลาการเลือ่นเงินเดอืนและปรับเงินเดอืนของขา้ราชการ ตัง้แต ่พ .ศ. 2551 - ปัจจุบัน

1 เมษายน 2554 1 ตุลาคม 2554

เงนิเดือนแรกบรรจุ เลื่อนเงนิเดือน (ต่อ) เงนิเดือนแรกบรรจุ เลื่อนเงนิเดือน (ต่อ)

- ดส. ที ่นร 1008.1/ว 31 ลว 17 ก.ย. 2553 - ที ่นร 1012/ ว 29 ลว 7 ก.ย. 2553 - ดส. ที ่นร 1008.1/ว 31 ลว 17 ก.ย. 2553 - ที ่นร 1012/ ว 29 ลว 7 ก.ย. 2553 

(ว 31/2553) เอกสารแนบท้าย 1 (ก) - (ค) (ว 29/2553) ซักซ้อม ประเมินฯ ช่วยราชการ (ว 31/2553) เอกสารแนบท้าย 1 (ก) - (ค) (ว 29/2553) ซักซ้อม ประเมินฯ ช่วยราชการ

ช่องอัตราเงินเดือนใหม่ (1) กฎระเบียบและหนังสือเวียน สป.ยธ. ช่องอัตราเงินเดือนใหม่ (1) - ที ่นร 1008.1/ว 11 ลว 6 ม.ิย. 2554 (ว 11/2554)

- ที ่นร 1008.1/ว 1 ลว 11 ม.ค. 2554 - ดส. ที ่ยธ 0202/ว 260 ลว 18 ม.ิย. 2553 - ที ่นร 1008.1/ว 1 ลว 11 ม.ค. 2554 การเล่ือนเงินเดือน ขรก. (ฐานในการค านวณ)

(ว 1/2554) หลักเกณฑ์ก าหนดเงินเดือนเพิม่เติม การประเมินฯ, เล่ือนเงินเดือน บส. บต. ของ ยธ. (ว 1/2554) หลักเกณฑ์ก าหนดเงินเดือนเพิม่เติม กฎระเบียบและหนังสือเวียน สป.ยธ.

- ที ่นร 1008.1/ว 9 ลว 9 พ.ค. 2554 - ดส. ที ่ยธ 0202/ว 307 ลว 23 ก.ค. 2553 - ที ่นร 1008.1/ว 9 ลว 9 พ.ค. 2554 - ดส. ที ่ยธ 0202/ว 260 ลว 18 ม.ิย. 2553

(ว 9/2554) เอกสารแนบท้าย 1 (ก) - (ค) เล่ือนเงินเดือน อส. ชช. และ ทว. ของ กรม (ว 9/2554) เอกสารแนบท้าย 1 (ก) - (ค) การประเมินฯ, เล่ือนเงินเดือน บส. บต. ของ ยธ.

เลื่อนเงนิเดือน - ที ่ยธ 0202/ว 80 ลว 27 พ.ย. 2552 เลื่อนเงนิเดือน - ดส. ที ่ยธ 0202/ว 307 ลว 23 ก.ค. 2553

- พ.ร.บ. ระเบียบ ขรก.พลเรือน 2551 ประเมินฯ ขรก. สร. และ สป.ยธ. - พ.ร.บ. ระเบียบ ขรก.พลเรือน 2551 เล่ือนเงินเดือน อส. ชช. และ ทว. ของ กรม

- กฎ ก.พ.ฯ ให้ ขรก.พ.สามัญได้รับเงินเดือน 2551 บัญชีเงนิเดือน - กฎ ก.พ.ฯ ให้ ขรก.พ.สามัญได้รับเงินเดือน 2551 - ที ่ยธ 0202/ว 80 ลว 27 พ.ย. 2552

- กฎ ก.พ.ฯ การเล่ือนเงินเดือน 2552 - พ.ร.ฎ. ปรับอัตราเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงฯ 2554 - กฎ ก.พ.ฯ การเล่ือนเงินเดือน 2552 ประเมินฯ ขรก. สร. และ สป.ยธ.

- ระเบียบ กค.ฯ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษฯ - กฎ ก.พ.ฯ ให้ ขรก.พ.สามัญได้รับเงินเดือน - ระเบียบ กค.ฯ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษฯ บัญชีเงนิเดือน

(ฉบับที ่2) 2551 (เงินเดือนเต็มขั้น) (ฉบับที ่2) 2554 (ฉบับที ่2) 2551 (เงินเดือนเต็มขั้น) - พ.ร.ฎ. ปรับอัตราเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงฯ 2554

- สลค. ดส. ที ่นร 0503/17724 - ฐานในการค านวณตาม ว 28/2552 - สลค. ดส. ที ่นร 0503/17724 - กฎ ก.พ.ฯ ให้ ขรก.พ.สามัญได้รับเงินเดือน

ลว 30 ก.ย. 2552 ร่างกฎ ก.พ.ฯ 2552... การปรับเงนิเดือน ลว 30 ก.ย. 2552 ร่างกฎ ก.พ.ฯ 2552... (ฉบับที ่2) 2554

- ที ่นร 1012/ว 20 ลว 3 ก.ย. 2552 - ดส. ที ่นร 1008.1/ว 8 ลว 28 เม.ย. 2554 - ที ่นร 1012/ว 20 ลว 3 ก.ย. 2552 - ฐานในการค านวณตาม ว 11/2554

(ว 20/2552) หลักเกณฑ์และวธิกีารประเมินฯ (ว 8/2554) เมื่อเล่ือนเงินเดือน 1 เม.ย. 2554 แล้ว (ว 20/2552) หลักเกณฑ์และวธิกีารประเมินฯ ปรับเงนิเดือนขั้นต่ าขั้นสูง ทุกวันที ่1 ต.ค. (ถ้าม)ี

- ดส. ที ่นร 1008.1/ว 28 ลว 22 ต.ค. 2552 ให้ปรับเงินเดือนเพิม่ 5 % - ดส. ที ่นร 1008.1/ว 28 ลว 22 ต.ค. 2552 - ที ่นร 1008/ว 17 ลว 11 ธ.ค. 2551

(ว 28/2552) การเล่ือนเงินเดือน ขรก. (ว 28/2552) การเล่ือนเงินเดือน ขรก. ประกอบ ว 8/2554

- ดส. ที ่นร 1008.1/145 ลว 31 ม.ีค. 2553 - ดส. ที ่นร 1008.1/145 ลว 31 ม.ีค. 2553

ซักซ้อม การเล่ือนเงินเดือน ขรก. ซักซ้อม การเล่ือนเงินเดือน ขรก.
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ผังแสดงชว่งเวลาการเลือ่นเงินเดอืนและปรับเงินเดอืนของขา้ราชการ ตัง้แต ่พ .ศ. 2551 - ปัจจุบัน

1 มกราคม 2555 1 เมษายน 2555 1 ตุลาคม 2555

เงนิเดือนแรกบรรจุ เงนิเดือนแรกบรรจุ เลื่อนเงนิเดือน (ต่อ) เงนิเดือนแรกบรรจุ

- ดส. ที ่นร 1008.1/ว 3 ลว 21 ม.ีค. 2555 - ดส. ที ่นร 1008.1/ว 3 ลว 21 ม.ีค. 2555 - ที ่นร 1008.1/ว 11 ลว 6 ม.ิย. 2554 (ว 11/2554) - ดส. ที ่นร 1008.1/ว 3 ลว 21 ม.ีค. 2555

(ว 3/2555) เอกสารแนบท้าย 1 (ก) - (ค) (ว 3/2555) เอกสารแนบท้าย 1 (ก) - (ค) การเล่ือนเงินเดือน ขรก. (ฐานในการค านวณ) (ว 3/2555) เอกสารแนบท้าย 1 (ก) - (ค)

ปรับเงนิเดือน ผู้บรรจุก่อน 1 ม.ค. 2555 เลื่อนเงนิเดือน กฎระเบียบและหนังสือเวียน สป.ยธ. เลื่อนเงนิเดือน

- เมื่อเล่ือนเงินเดือน 1 ต.ค. 2554 - พ.ร.บ. ระเบียบ ขรก.พลเรือน 2551 - ดส. ที ่ยธ 0202/ว 260 ลว 18 ม.ิย. 2553 - พ.ร.บ. ระเบียบ ขรก.พลเรือน 2551

และเล่ือน ย้าย โอน มีผลหลัง 1 ต.ค. 2554 - กฎ ก.พ.ฯ ให้ ขรก.พ.สามัญได้รับเงินเดือน 2551 การประเมินฯ, เล่ือนเงินเดือน บส. บต. ของ ยธ. - กฎ ก.พ.ฯ ให้ ขรก.พ.สามัญได้รับเงินเดือน 2551

ให้ปรับเงินเพิม่ ตาม ว 3/2555 - กฎ ก.พ.ฯ การเล่ือนเงินเดือน 2552 - ดส. ที ่ยธ 0202/ว 307 ลว 23 ก.ค. 2553 - กฎ ก.พ.ฯ การเล่ือนเงินเดือน 2552

เอกสารแนบท้าย 3 (ก) - (ค) - ระเบียบ กค.ฯ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษฯ เล่ือนเงินเดือน อส. ชช. และ ทว. ของ กรม - ระเบียบ กค.ฯ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษฯ

(ฉบับที ่2) 2551 (เงินเดือนเต็มขั้น) - ที ่ยธ 0202/ว 80 ลว 27 พ.ย. 2552 (ฉบับที ่2) 2551 (เงินเดือนเต็มขั้น)

- สลค. ดส. ที ่นร 0503/17724 ประเมินฯ ขรก. สร. และ สป.ยธ. - สลค. ดส. ที ่นร 0503/17724

ลว 30 ก.ย. 2552 ร่างกฎ ก.พ.ฯ 2552... บัญชีเงนิเดือน ลว 30 ก.ย. 2552 ร่างกฎ ก.พ.ฯ 2552...

- ที ่นร 1012/ว 20 ลว 3 ก.ย. 2552 - พ.ร.ฎ ปรับอัตราเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงฯ 2554 - ที ่นร 1012/ว 20 ลว 3 ก.ย. 2552

(ว 20/2552) หลักเกณฑ์และวธิกีารประเมินฯ - กฎ ก.พ.ฯ ให้ ขรก.พ.สามัญได้รับเงินเดือน (ว 20/2552) หลักเกณฑ์และวธิกีารประเมินฯ

- ดส. ที ่นร 1008.1/ว 28 ลว 22 ต.ค. 2552 (ฉบับที ่2) 2554 - ดส. ที ่นร 1008.1/ว 28 ลว 22 ต.ค. 2552

(ว 28/2552) การเล่ือนเงินเดือน ขรก. - ฐานในการค านวณตาม ว 11/2554 (ว 28/2552) การเล่ือนเงินเดือน ขรก.

- ดส. ที ่นร 1008.1/145 ลว 31 ม.ีค. 2553 - ดส. ที ่นร 1008.1/145 ลว 31 ม.ีค. 2553

ซักซ้อม การเล่ือนเงินเดือน ขรก. ซักซ้อม การเล่ือนเงินเดือน ขรก.

- ที ่นร 1012/ ว 29 ลว 7 ก.ย. 2553 - ที ่นร 1008.1/ว 11 ลว 6 ม.ิย. 2554 (ว 11/2554)

(ว 29/2553) ซักซ้อม ประเมินฯ ช่วยราชการ การเล่ือนเงินเดือน ขรก. (ฐานในการค านวณ)
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ผังแสดงชว่งเวลาการเลือ่นเงินเดอืนและปรับเงินเดอืนของขา้ราชการ ตัง้แต ่พ .ศ. 2551 - ปัจจุบัน

1 ตุลาคม 2555 (ต่อ) 1 มกราคม 2556 1 เมษายน 2556

เลื่อนเงนิเดือน (ต่อ) เงนิเดือนแรกบรรจุ เงนิเดือนแรกบรรจุ เลื่อนเงนิเดือน (ต่อ)

- ที่ นร 1008.1/ว 12 ลว 30 ส.ค. 2555 (ว 12/2555) - ที ่นร 1008.1/ว 20 ลว 27 ธ.ค. 2555 - ที ่นร 1008.1/ว 20 ลว 27 ธ.ค. 2555 - ที่ นร 1008.1/ว 12 ลว 30 ส.ค. 2555 (ว 12/2555)

ประเมินฯ ช่วยราชการ, วงเงินกันให้ผู้บริหาร (ว 20/2555) เอกสารแนบท้าย 1 (ก) - (ค) (ว 20/2555) เอกสารแนบท้าย 1 (ก) - (ค) ประเมินฯ ช่วยราชการ, วงเงินกันให้ผู้บริหาร

กฎระเบียบและหนังสือเวียน สป.ยธ. ปรับเงนิเดือน ผู้บรรจุก่อน 1 ม.ค. 2556 เลื่อนเงนิเดือน - ที ่นร 1008.1/ว 7 ลว 5 เม.ย. 2556 แจ้งเวยีน

- ดส. ที ่ยธ 0202/ว 260 ลว 18 ม.ิย. 2553 - เมื่อเล่ือนเงินเดือน 1 ต.ค. 2555 - พ.ร.บ. ระเบียบ ขรก.พลเรือน 2551 กฎ ก.พ.ฯ การเล่ือนเงินเดือน (ฉบับที ่2) 2556

การประเมินฯ, เล่ือนเงินเดือน บส. บต. ของ ยธ. และเล่ือน ย้าย โอน มีผลหลัง 1 ต.ค. 2555 - กฎ ก.พ.ฯ ให้ ขรก.พ.สามัญได้รับเงินเดือน 2551 กฎระเบียบและหนังสือเวียน สป.ยธ.

- ดส. ที ่ยธ 0202/ว 307 ลว 23 ก.ค. 2553 ให้ปรับเงินเพิม่ ตาม ว 20/2555 - กฎ ก.พ.ฯ การเล่ือนเงินเดือน 2552 - ดส. ที ่ยธ 0202/ว 260 ลว 18 ม.ิย. 2553

เล่ือนเงินเดือน อส. ชช. และ ทว. ของ กรม เอกสารแนบท้าย 3 (ก) - (ค) - กฎ ก.พ.ฯ การเล่ือนเงินเดือน (ฉบับที ่2) 2556 การประเมินฯ, เล่ือนเงินเดือน บส. บต. ของ ยธ.

- ที ่ยธ 0202/ว 80 ลว 27 พ.ย. 2552 - ระเบียบ กค.ฯ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษฯ - ดส. ที ่ยธ 0202/ว 307 ลว 23 ก.ค. 2553

ประเมินฯ ขรก. สร. และ สป.ยธ. (ฉบับที ่2) 2551 (เงินเดือนเต็มขั้น) เล่ือนเงินเดือน อส. ชช. และ ทว. ของ กรม

บัญชีเงนิเดือน - สลค. ดส. ที ่นร 0503/17724 - ที ่ยธ 0202/ว 80 ลว 27 พ.ย. 2552

- พ.ร.ฎ. ปรับอัตราเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงฯ 2554 ลว 30 ก.ย. 2552 ร่างกฎ ก.พ.ฯ 2552... ประเมินฯ ขรก. สร. และ สป.ยธ.

- กฎ ก.พ.ฯ ให้ ขรก.พ.สามัญได้รับเงินเดือน - ที ่นร 1012/ว 20 ลว 3 ก.ย. 2552 - ดส. ที ่ยธ 02002/ว 052 ลว 19 ต.ค. 2555

(ฉบับที ่2) 2554 (ว 20/2552) หลักเกณฑ์และวธิกีารประเมินฯ การประเมินฯ DPIS ขรก. ระดับ ชพ. ลงมา

- ฐานในการค านวณตาม ว 11/2554 - ดส. ที ่นร 1008.1/ว 28 ลว 22 ต.ค. 2552 ทัว่ไป ระดับ อว. ชง. ปง. ของ สร. และ สป.ยธ.

ปรับเงนิเดือนขั้นต่ าขั้นสูง ทุกวันที ่1 ต.ค. (ถ้าม)ี (ว 28/2552) การเล่ือนเงินเดือน ขรก. บัญชีเงนิเดือน

- ที ่นร 1008/ว 17 ลว 11 ธ.ค. 2551 - ดส. ที ่นร 1008.1/145 ลว 31 ม.ีค. 2553 - พ.ร.ฎ. ปรับอัตราเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงฯ 2554

ประกอบ ว 8/2554 ซักซ้อม การเล่ือนเงินเดือน ขรก. - กฎ ก.พ.ฯ ให้ ขรก.พ.สามัญได้รับเงินเดือน

- ที ่นร 1008.1/ว 11 ลว 6 ม.ิย. 2554 (ว 11/2554) (ฉบับที ่2) 2554

การเล่ือนเงินเดือน ขรก. (ฐานในการค านวณ) - ฐานในการค านวณตาม ว 11/2554

158

158



ผังแสดงชว่งเวลาการเลือ่นเงินเดอืนและปรับเงินเดอืนของขา้ราชการ ตัง้แต ่พ .ศ. 2551 - ปัจจุบัน

1 ตุลาคม 2556 1 มกราคม 2557 1 เมษายน 2557

เงนิเดือนแรกบรรจุ เลื่อนเงนิเดือน (ต่อ) เงนิเดือนแรกบรรจุ เงนิเดือนแรกบรรจุ

- ที ่นร 1008.1/ว 20 ลว 27 ธ.ค. 2555 - ที ่นร 1008.1/ว 7 ลว 5 เม.ย. 2556 แจ้งเวยีน - ที ่นร 1008.1/ว 20 ลว 27 ธ.ค. 2555 - ที ่นร 1008.1/ว 20 ลว 27 ธ.ค. 2555

(ว 20/2555) เอกสารแนบท้าย 1 (ก) - (ค) กฎ ก.พ.ฯ การเล่ือนเงินเดือน (ฉบับที ่2) 2556 (ว 20/2555) เอกสารแนบท้าย 1 (ง) - (ฉ) (ว 20/2555) เอกสารแนบท้าย 1 (ง) - (ฉ)

เลื่อนเงนิเดือน กฎระเบียบและหนังสือเวียน สป.ยธ. ปรับเงนิเดือน ผู้บรรจุก่อน 1 ม.ค. 2557 เลื่อนเงนิเดือน

- พ.ร.บ. ระเบียบ ขรก.พลเรือน 2551 - ดส. ที ่ยธ 0202/ว 260 ลว 18 ม.ิย. 2553 - เมื่อเล่ือนเงินเดือน 1 ต.ค. 2556 - พ.ร.บ. ระเบียบ ขรก.พลเรือน 2551

- กฎ ก.พ.ฯ ให้ ขรก.พ.สามัญได้รับเงินเดือน 2551 การประเมินฯ, เล่ือนเงินเดือน บส. บต. ของ ยธ. และเล่ือน ย้าย โอน มีผลหลัง 1 ต.ค. 2556 - กฎ ก.พ.ฯ ให้ ขรก.พ.สามัญได้รับเงินเดือน 2551

- กฎ ก.พ.ฯ การเล่ือนเงินเดือน 2552 - ดส. ที ่ยธ 0202/ว 307 ลว 23 ก.ค. 2553 ให้ปรับเงินเพิม่ ตาม ว 20/2555 - กฎ ก.พ.ฯ การเล่ือนเงินเดือน 2552

- กฎ ก.พ.ฯ การเล่ือนเงินเดือน (ฉบับที ่2) 2556 เล่ือนเงินเดือน อส. ชช. และ ทว. ของ กรม แนบท้าย 3 (ง) - (ฉ) - กฎ ก.พ.ฯ การเล่ือนเงินเดือน (ฉบับที ่2) 2556

- ระเบียบ กค.ฯ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษฯ - ที ่ยธ 0202/ว 80 ลว 27 พ.ย. 2552 - ระเบียบ กค.ฯ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษฯ

(ฉบับที ่2) 2551 (เงินเดือนเต็มขั้น) ประเมินฯ ขรก. สร. และ สป.ยธ. (ฉบับที ่2) 2551 (เงินเดือนเต็มขั้น)

- สลค. ดส. ที ่นร 0503/17724 - ดส. ที ่ยธ 02002/ว 052 ลว 19 ต.ค. 2555 - สลค. ดส. ที ่นร 0503/17724

ลว 30 ก.ย. 2552 ร่างกฎ ก.พ.ฯ 2552... การประเมินฯ DPIS ขรก. ระดับ ชพ. ลงมา ลว 30 ก.ย. 2552 ร่างกฎ ก.พ.ฯ 2552...

- ที ่นร 1012/ว 20 ลว 3 ก.ย. 2552 ทัว่ไป ระดับ อว. ชง. ปง. ของ สร. และ สป.ยธ. - ที ่นร 1012/ว 20 ลว 3 ก.ย. 2552

(ว 20/2552) หลักเกณฑ์และวธิกีารประเมินฯ บัญชีเงนิเดือน (ว 20/2552) หลักเกณฑ์และวธิกีารประเมินฯ

- ดส. ที ่นร 1008.1/ว 28 ลว 22 ต.ค. 2552 - พ.ร.ฎ. ปรับอัตราเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงฯ 2554 - ดส. ที ่นร 1008.1/ว 28 ลว 22 ต.ค. 2552

(ว 28/2552) การเล่ือนเงินเดือน ขรก. - กฎ ก.พ.ฯ ให้ ขรก.พ.สามัญได้รับเงินเดือน (ว 28/2552) การเล่ือนเงินเดือน ขรก.

- ดส. ที ่นร 1008.1/145 ลว 31 ม.ีค. 2553 (ฉบับที ่2) 2554 - ดส. ที ่นร 1008.1/145 ลว 31 ม.ีค. 2553

ซักซ้อม การเล่ือนเงินเดือน ขรก. - ฐานในการค านวณตาม ว 11/2554 ซักซ้อม การเล่ือนเงินเดือน ขรก.

- ที ่นร 1008.1/ว 11 ลว 6 ม.ิย. 2554 (ว 11/2554) ปรับเงนิเดือนขั้นต่ าขั้นสูง ทุกวันที ่1 ต.ค. (ถ้าม)ี - ที ่นร 1008.1/ว 11 ลว 6 ม.ิย. 2554 (ว 11/2554)

การเล่ือนเงินเดือน ขรก. (ฐานในการค านวณ) - ที ่นร 1008/ว 17 ลว 11 ธ.ค. 2551 การเล่ือนเงินเดือน ขรก. (ฐานในการค านวณ)

- ที่ นร 1008.1/ว 12 ลว 30 ส.ค. 2555 (ว 12/2555) ประกอบ ว 8/2554 - ที่ นร 1008.1/ว 12 ลว 30 ส.ค. 2555 (ว 12/2555)

ประเมินฯ ช่วยราชการ, วงเงินกันให้ผู้บริหาร ประเมินฯ ช่วยราชการ, วงเงินกันให้ผู้บริหาร
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ผังแสดงชว่งเวลาการเลือ่นเงินเดอืนและปรับเงินเดอืนของขา้ราชการ ตัง้แต ่พ .ศ. 2551 - ปัจจุบัน

1 เมษายน 2557 (ต่อ) 1 ตุลาคม 2557

เลื่อนเงนิเดือน (ต่อ) เงนิเดือนแรกบรรจุ เลื่อนเงนิเดือน (ต่อ) ปรับเงนิเดือนขั้นต่ าขั้นสูง ทุกวันที ่1 ต.ค. (ถ้าม)ี

- ที ่นร 1008.1/ว 7 ลว 5 เม.ย. 2556 แจ้งเวยีน - ที ่นร 1008.1/ว 20 ลว 27 ธ.ค. 2555 - ที ่นร 1008.1/ว 7 ลว 5 เม.ย. 2556 แจ้งเวยีน - ที ่นร 1008/ว 17 ลว 11 ธ.ค. 2551

กฎ ก.พ.ฯ การเล่ือนเงินเดือน (ฉบับที ่2) 2556 (ว 20/2555) แนบท้าย 1 (ง) - (ฉ) กฎ ก.พ.ฯ การเล่ือนเงินเดือน (ฉบับที ่2) 2556 ประกอบ ว 8/2554

กฎระเบียบและหนังสือเวียน สป.ยธ. เลื่อนเงนิเดือน กฎระเบียบและหนังสือเวียน สป.ยธ.

- ดส. ที ่ยธ 0202/ว 260 ลว 18 ม.ิย. 2553 - พ.ร.บ. ระเบียบ ขรก.พลเรือน 2551 - ดส. ที ่ยธ 0202/ว 260 ลว 18 ม.ิย. 2553

การประเมินฯ, เล่ือนเงินเดือน บส. บต. ของ ยธ. - กฎ ก.พ.ฯ ให้ ขรก.พ.สามัญได้รับเงินเดือน 2551 การประเมินฯ, เล่ือนเงินเดือน บส. บต. ของ ยธ.

- ดส. ที ่ยธ 0202/ว 307 ลว 23 ก.ค. 2553 - กฎ ก.พ.ฯ การเล่ือนเงินเดือน 2552 - ดส. ที ่ยธ 0202/ว 307 ลว 23 ก.ค. 2553

เล่ือนเงินเดือน อส. ชช. และ ทว. ของ กรม - กฎ ก.พ.ฯ การเล่ือนเงินเดือน (ฉบับที ่2) 2556 เล่ือนเงินเดือน อส. ชช. และ ทว. ของ กรม

- ที ่ยธ 0202/ว 80 ลว 27 พ.ย. 2552 - ระเบียบ กค.ฯ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษฯ - ที ่ยธ 0202/ว 80 ลว 27 พ.ย. 2552

ประเมินฯ ขรก. สร. และ สป.ยธ. (ฉบับที ่2) 2551 (เงินเดือนเต็มขั้น) ประเมินฯ ขรก. สร. และ สป.ยธ.

- ดส. ที ่ยธ 02002/ว 052 ลว 19 ต.ค. 2555 - สลค. ดส. ที ่นร 0503/17724 - ดส. ที ่ยธ 02002/ว 052 ลว 19 ต.ค. 2555

การประเมินฯ DPIS ขรก. ระดับ ชพ. ลงมา ลว 30 ก.ย. 2552 ร่างกฎ ก.พ.ฯ 2552... การประเมินฯ DPIS ขรก. ระดับ ชพ. ลงมา

ทัว่ไป ระดับ อว. ชง. ปง. ของ สร. และ สป.ยธ. - ที ่นร 1012/ว 20 ลว 3 ก.ย. 2552 ทัว่ไป ระดับ อว. ชง. ปง. ของ สร. และ สป.ยธ.

- ดส. ที ่ยธ 02002/ว 20 ลว 8 พ.ย. 2556 (ว 20/2552) หลักเกณฑ์และวธิกีารประเมินฯ - ดส. ที ่ยธ 02002/ว 20 ลว 8 พ.ย. 2556

ปรับสัดส่วน ผลสัมฤทธิ/์สมรรถนะ = 70/30 - ดส. ที ่นร 1008.1/ว 28 ลว 22 ต.ค. 2552 ปรับสัดส่วน ผลสัมฤทธิ/์สมรรถนะ = 70/30

วงเงินกัน ปยธ. = 0.05 % (ว 28/2552) การเล่ือนเงินเดือน ขรก. วงเงินกัน ปยธ. = 0.05 %

บัญชีเงนิเดือน - ดส. ที ่นร 1008.1/145 ลว 31 ม.ีค. 2553 บัญชีเงนิเดือน

- พ.ร.ฎ. ปรับอัตราเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงฯ 2554 ซักซ้อม การเล่ือนเงินเดือน ขรก. - พ.ร.ฎ. ปรับอัตราเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงฯ 2554

- กฎ ก.พ.ฯ ให้ ขรก.พ.สามัญได้รับเงินเดือน - ที ่นร 1008.1/ว 11 ลว 6 ม.ิย. 2554 (ว 11/2554) - กฎ ก.พ.ฯ ให้ ขรก.พ.สามัญได้รับเงินเดือน

(ฉบับที ่2) 2554 การเล่ือนเงินเดือน ขรก. (ฐานในการค านวณ) (ฉบับที ่2) 2554

- ฐานในการค านวณตาม ว 11/2554 - ที่ นร 1008.1/ว 12 ลว 30 ส.ค. 2555 (ว 12/2555) - ฐานในการค านวณตาม ว 11/2554

ประเมินฯ ช่วยราชการ, วงเงินกันให้ผู้บริหาร
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ผังแสดงชว่งเวลาการเลือ่นเงินเดอืนและปรับเงินเดอืนของขา้ราชการ ตัง้แต ่พ .ศ. 2551 - ปัจจุบัน

1 ธันวาคม 2557 1 เมษายน 2558

ปรับเงนิเดือน เงนิเดือนแรกบรรจุ เลื่อนเงนิเดือน (ต่อ) กฎระเบียบและหนังสือเวียน สป.ยธ. (ต่อ)

- พ.ร.บ. ระเบียบ ขรก.พลเรือน (ฉบับที ่2) 2558 - ที ่นร 1008.1/ว 20 ลว 27 ธ.ค. 2555 - ดส. ที ่นร 1008.1/145 ลว 31 ม.ีค. 2553 - ที ่ยธ 0202/ว 80 ลว 27 พ.ย. 2552

- ดส. ที ่นร 1012./ว 6 ลว 25 พ.ค. 2558 (ว 20/2555) เอกสารแนบท้าย 1 (ง) - (ฉ) ซักซ้อม การเล่ือนเงินเดือน ขรก. ประเมินฯ ขรก. สร. และ สป.ยธ.

(ว 6/2558) ปรับเงินเดือนเพิม่ 4 % เลื่อนเงนิเดือน - ที่ นร 1008.1/ว 12 ลว 30 ส.ค. 2555 (ว 12/2555) - ดส. ที ่ยธ 02002/ว 052 ลว 19 ต.ค. 2555

- พ.ร.บ. ระเบียบ ขรก.พลเรือน 2551 ประเมินฯ ช่วยราชการ, วงเงินกันให้ผู้บริหาร การประเมินฯ DPIS ขรก. ระดับ ชพ. ลงมา

- พ.ร.บ. ระเบียบ ขรก.พลเรือน (ฉบับที ่2) 2558 - ที ่นร 1008.1/ว 7 ลว 5 เม.ย. 2556 แจ้งเวยีน ทัว่ไป ระดับ อว. ชง. ปง. ของ สร. และ สป.ยธ.

- กฎ ก.พ.ฯ ให้ ขรก.พ.สามัญได้รับเงินเดือน 2551 กฎ ก.พ.ฯ การเล่ือนเงินเดือน (ฉบับที ่2) 2556 - ดส. ที ่ยธ 02002/ว 20 ลว 8 พ.ย. 2556

- กฎ ก.พ.ฯ การเล่ือนเงินเดือน 2552 - ดส. ที ่นร 1012.2/ว 6 ลว 25 พ.ค. 2558 ปรับสัดส่วน ผลสัมฤทธิ/์สมรรถนะ = 70/30

- กฎ ก.พ.ฯ การเล่ือนเงินเดือน (ฉบับที ่2) 2556 (ว 6/2558) วงเงินกัน ปยธ. = 0.05 %

- ระเบียบ กค.ฯ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษฯ - ดส. ที ่นร 1012.2/ว 7 ลว 25 พ.ค. 2558 บัญชีเงนิเดือน

(ฉบับที ่2) 2551 (เงินเดือนเต็มขั้น) (ว 7/2558) การเล่ือนเงินเดือน ขรก. - พ.ร.บ. ระเบียบ ขรก.พลเรือน (ฉบับที ่2) 2558

- สลค. ดส. ที ่นร 0503/17724 กฎระเบียบและหนังสือเวียน สป.ยธ. - ดส. ที ่นร 1012.2/ว 6 ลว 25 พ.ค. 2558

ลว 30 ก.ย. 2552 ร่างกฎ ก.พ.ฯ 2552... - ดส. ที ่ยธ 0202/ว 260 ลว 18 ม.ิย. 2553 (ว 6/2558)

- ที ่นร 1012/ว 20 ลว 3 ก.ย. 2552 การประเมินฯ, เล่ือนเงินเดือน บส. บต. ของ ยธ. - ดส. ที ่นร 1012.2/ว 7 ลว 25 พ.ค. 2558

(ว 20/2552) หลักเกณฑ์และวธิกีารประเมินฯ - ดส. ที ่ยธ 0202/ว 307 ลว 23 ก.ค. 2553 (ว 7/2558) การเล่ือนเงินเดือน ขรก.

- ดส. ที ่นร 1008.1/ว 28 ลว 22 ต.ค. 2552 เล่ือนเงินเดือน อส. ชช. และ ทว. ของ กรม ฐานในการค านวณ

(ว 28/2552) การเล่ือนเงินเดือน ขรก.
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ผังแสดงชว่งเวลาการเลือ่นเงินเดอืนและปรับเงินเดอืนของขา้ราชการ ตัง้แต ่พ .ศ. 2551 - ปัจจุบัน

1 ตุลาคม 2558 1 เมษายน 2559

เงนิเดือนแรกบรรจุ เลื่อนเงนิเดือน (ต่อ) กฎระเบียบและหนังสือเวียน สป.ยธ. (ต่อ) เงนิเดือนแรกบรรจุ

- ที ่นร 1008.1/ว 20 ลว 27 ธ.ค. 2555 - ดส. ที ่นร 1008.1/145 ลว 31 ม.ีค. 2553 - ดส. ที ่ยธ 02002/ว 052 ลว 19 ต.ค. 2555 - ที ่นร 1008.1/ว 20 ลว 27 ธ.ค. 2555

(ว 20/2555) เอกสารแนบท้าย 1 (ง) - (ฉ) ซักซ้อม การเล่ือนเงินเดือน ขรก. การประเมินฯ DPIS ขรก. ระดับ ชพ. ลงมา (ว 20/2555) แนบท้าย 1 (ง) - (ฉ)

เลื่อนเงนิเดือน - ที่ นร 1008.1/ว 12 ลว 30 ส.ค. 2555 (ว 12/2555) ทัว่ไป ระดับ อว. ชง. ปง. ของ สร. และ สป.ยธ. เลื่อนเงนิเดือน

- พ.ร.บ. ระเบียบ ขรก.พลเรือน 2551 ประเมินฯ ช่วยราชการ, วงเงินกันให้ผู้บริหาร - ดส. ที ่ยธ 02002/ว 20 ลว 8 พ.ย. 2556 - พ.ร.บ. ระเบียบ ขรก.พลเรือน 2551

- พ.ร.บ. ระเบียบ ขรก.พลเรือน (ฉบับที ่2) 2558 - ที ่นร 1008.1/ว 7 ลว 5 เม.ย. 2556 แจ้งเวยีน ปรับสัดส่วน ผลสัมฤทธิ/์สมรรถนะ = 70/30 - พ.ร.บ. ระเบียบ ขรก.พลเรือน (ฉบับที ่2) 2558

- กฎ ก.พ.ฯ ให้ ขรก.พ.สามัญได้รับเงินเดือน 2551 กฎ ก.พ.ฯ การเล่ือนเงินเดือน (ฉบับที ่2) 2556 วงเงินกัน ปยธ. = 0.05 % - กฎ ก.พ.ฯ ให้ ขรก.พ.สามัญได้รับเงินเดือน 2551

- กฎ ก.พ.ฯ การเล่ือนเงินเดือน 2552 - ดส. ที ่นร 1012.2/ว 6 ลว 25 พ.ค. 2558 บัญชีเงนิเดือน - กฎ ก.พ.ฯ การเล่ือนเงินเดือน 2552

- กฎ ก.พ.ฯ การเล่ือนเงินเดือน (ฉบับที ่2) 2556 (ว 6/2558) - พ.ร.บ. ระเบียบ ขรก.พลเรือน (ฉบับที ่2) 2558 - กฎ ก.พ.ฯ การเล่ือนเงินเดือน (ฉบับที ่2) 2556

- ระเบียบ กค.ฯ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษฯ - ดส. ที ่นร 1012.2/ว 7 ลว 25 พ.ค. 2558 - ดส. ที ่นร 1012.2/ว 6 ลว 25 พ.ค. 2558 - ระเบียบ กค.ฯ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษฯ

(ฉบับที ่2) 2551 (เงินเดือนเต็มขั้น) (ว 7/2558) การเล่ือนเงินเดือน ขรก. (ว 6/2558) (ฉบับที ่2) 2551 (เงินเดือนเต็มขั้น)

- สลค. ดส. ที ่นร 0503/17724 กฎระเบียบและหนังสือเวียน สป.ยธ. - ดส. ที ่นร 1012.2/ว 7 ลว 25 พ.ค. 2558 - สลค. ดส. ที ่นร 0503/17724

ลว 30 ก.ย. 2552 ร่างกฎ ก.พ.ฯ 2552... - ดส. ที ่ยธ 0202/ว 260 ลว 18 ม.ิย. 2553 (ว 7/2558) การเล่ือนเงินเดือน ขรก. ลว 30 ก.ย. 2552 ร่างกฎ ก.พ.ฯ 2552...

- ที ่นร 1012/ว 20 ลว 3 ก.ย. 2552 การประเมินฯ, เล่ือนเงินเดือน บส. บต. ของ ยธ. ฐานในการค านวณ - ที ่นร 1012/ว 20 ลว 3 ก.ย. 2552

(ว 20/2552) หลักเกณฑ์และวธิกีารประเมินฯ - ดส. ที ่ยธ 0202/ว 307 ลว 23 ก.ค. 2553 ปรับเงนิเดือนขั้นต่ าขั้นสูง ทุกวันที ่1 ต.ค. (ถ้าม)ี (ว 20/2552) หลักเกณฑ์และวธิกีารประเมินฯ

- ดส. ที ่นร 1008.1/ว 28 ลว 22 ต.ค. 2552 เล่ือนเงินเดือน อส. ชช. และ ทว. ของ กรม - ที ่นร 1008/ว 17 ลว 11 ธ.ค. 2551 - ดส. ที ่นร 1008.1/ว 28 ลว 22 ต.ค. 2552

(ว 28/2552) การเล่ือนเงินเดือน ขรก. - ที ่ยธ 0202/ว 80 ลว 27 พ.ย. 2552 ประกอบ ว 6/2558 (ว 28/2552) การเล่ือนเงินเดือน ขรก.

ประเมินฯ ขรก. สร. และ สป.ยธ.
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ผังแสดงชว่งเวลาการเลือ่นเงินเดอืนและปรับเงินเดอืนของขา้ราชการ ตัง้แต ่พ .ศ. 2551 - ปัจจุบัน

1 เมษายน 2559 (ต่อ) 1 ตุลาคม 2559

เลื่อนเงนิเดือน (ต่อ) กฎระเบียบและหนังสือเวียน สป.ยธ. (ต่อ) เงนิเดือนแรกบรรจุ เลื่อนเงนิเดือน (ต่อ)

- ดส. ที ่นร 1008.1/145 ลว 31 ม.ีค. 2553 - ดส. ที ่ยธ 02002/ว 052 ลว 19 ต.ค. 2555 - ที ่นร 1008.1/ว 20 ลว 27 ธ.ค. 2555 - ที ่นร 1008.1/ว 7 ลว 5 เม.ย. 2556 แจ้งเวยีน

ซักซ้อม การเล่ือนเงินเดือน ขรก. การประเมินฯ DPIS ขรก. ระดับ ชพ. ลงมา (ว 20/2555) เอกสารแนบท้าย 1 (ง) - (ฉ) กฎ ก.พ.ฯ การเล่ือนเงินเดือน (ฉบับที ่2) 2556

- ที่ นร 1008.1/ว 12 ลว 30 ส.ค. 2555 (ว 12/2555) ทัว่ไป ระดับ อว. ชง. ปง. ของ สร. และ สป.ยธ. เลื่อนเงนิเดือน - ดส. ที ่นร 1012.2/ว 6 ลว 25 พ.ค. 2558

ประเมินฯ ช่วยราชการ, วงเงินกันให้ผู้บริหาร - ดส. ที ่ยธ 02002/ว 20 ลว 8 พ.ย. 2556 - พ.ร.บ. ระเบียบ ขรก.พลเรือน 2551 (ว 6/2558)

- ที ่นร 1008.1/ว 7 ลว 5 เม.ย. 2556 แจ้งเวยีน ปรับสัดส่วน ผลสัมฤทธิ/์สมรรถนะ = 70/30 - พ.ร.บ. ระเบียบ ขรก.พลเรือน (ฉบับที ่2) 2558 - ดส. ที ่นร 1012.2/ว 7 ลว 25 พ.ค. 2558

กฎ ก.พ.ฯ การเล่ือนเงินเดือน (ฉบับที ่2) 2556 วงเงินกัน ปยธ. = 0.05 % - กฎ ก.พ.ฯ ให้ ขรก.พ.สามัญได้รับเงินเดือน 2551 (ว 7/2558) การเล่ือนเงินเดือน ขรก.

- ดส. ที ่นร 1012.2/ว 6 ลว 25 พ.ค. 2558 - ดส. ที ่ยธ 02002/ว 29 ลว 22 ม.ิย. 2558 - กฎ ก.พ.ฯ การเล่ือนเงินเดือน 2552 - สลค. ดส. ที ่นร 0505/ว 347 

(ว 6/2558) ก าหนดวนัมาสาย ไม่เกิน 23 วนั - กฎ ก.พ.ฯ การเล่ือนเงินเดือน (ฉบับที ่2) 2556 ลว 20 ต.ค. 2559 (ว 347/2559) ให้ ขรก. 

- ดส. ที ่นร 1012.2/ว 7 ลว 25 พ.ค. 2558 บัญชีเงนิเดือน - ระเบียบ กค.ฯ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษฯ ได้รับเงินเดือนสูงกวา่ขั้นสูงของต าแหน่ง

(ว 7/2558) การเล่ือนเงินเดือน ขรก. - พ.ร.บ. ระเบียบ ขรก.พลเรือน (ฉบับที ่2) 2558 (ฉบับที ่2) 2551 (เงินเดือนเต็มขั้น) กฎระเบียบและหนังสือเวียน สป.ยธ.

กฎระเบียบและหนังสือเวียน สป.ยธ. - ดส. ที ่นร 1012.2/ว 6 ลว 25 พ.ค. 2558 - สลค. ดส. ที ่นร 0503/17724 - ดส. ที ่ยธ 0202/ว 260 ลว 18 ม.ิย. 2553

- ดส. ที ่ยธ 0202/ว 260 ลว 18 ม.ิย. 2553 (ว 6/2558) ลว 30 ก.ย. 2552 ร่างกฎ ก.พ.ฯ 2552... การประเมินฯ, เล่ือนเงินเดือน บส. บต. ของ ยธ.

การประเมินฯ, เล่ือนเงินเดือน บส. บต. ของ ยธ. - ดส. ที ่นร 1012.2/ว 7 ลว 25 พ.ค. 2558 - ที ่นร 1012/ว 20 ลว 3 ก.ย. 2552 - ดส. ที ่ยธ 0202/ว 307 ลว 23 ก.ค. 2553

- ดส. ที ่ยธ 0202/ว 307 ลว 23 ก.ค. 2553 (ว 7/2558) การเล่ือนเงินเดือน ขรก. (ว 20/2552) หลักเกณฑ์และวธิกีารประเมินฯ เล่ือนเงินเดือน อส. ชช. และ ทว. ของ กรม

เล่ือนเงินเดือน อส. ชช. และ ทว. ของ กรม ฐานในการค านวณ - ดส. ที ่นร 1008.1/ว 28 ลว 22 ต.ค. 2552 - ที ่ยธ 0202/ว 80 ลว 27 พ.ย. 2552

- ที ่ยธ 0202/ว 80 ลว 27 พ.ย. 2552 (ว 28/2552) การเล่ือนเงินเดือน ขรก. ประเมินฯ ขรก. สร. และ สป.ยธ.

ประเมินฯ ขรก. สร. และ สป.ยธ. - ดส. ที ่นร 1008.1/145 ลว 31 ม.ีค. 2553 - ดส. ที ่ยธ 02002/ว 052 ลว 19 ต.ค. 2555

ซักซ้อม การเล่ือนเงินเดือน ขรก. การประเมินฯ DPIS ขรก. ระดับ ชพ. ลงมา

- ที่ นร 1008.1/ว 12 ลว 30 ส.ค. 2555 (ว 12/2555) ทัว่ไป ระดับ อว. ชง. ปง. ของ สร. และ สป.ยธ.

ประเมินฯ ช่วยราชการ, วงเงินกันให้ผู้บริหาร
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ผังแสดงชว่งเวลาการเลือ่นเงินเดอืนและปรับเงินเดอืนของขา้ราชการ ตัง้แต ่พ .ศ. 2551 - ปัจจุบัน

1 ตุลาคม 2559 (ต่อ) 1 เมษายน 2560

เลื่อนเงนิเดือน (ต่อ) เงนิเดือนแรกบรรจุ เลื่อนเงนิเดือน (ต่อ) กฎระเบียบและหนังสือเวียน สป.ยธ. (ต่อ)

- ดส. ที ่ยธ 02002/ว 20 ลว 8 พ.ย. 2556 - ที ่นร 1008.1/ว 20 ลว 27 ธ.ค. 2555 - ที ่นร 1008.1/ว 7 ลว 5 เม.ย. 2556 แจ้งเวยีน - ดส. ที ่ยธ 02002/ว 20 ลว 8 พ.ย. 2556

ปรับสัดส่วน ผลสัมฤทธิ/์สมรรถนะ = 70/30 (ว 20/2555) เอกสารแนบท้าย 1 (ง) - (ฉ) กฎ ก.พ.ฯ การเล่ือนเงินเดือน (ฉบับที ่2) 2556 ปรับสัดส่วน ผลสัมฤทธิ/์สมรรถนะ = 70/30

วงเงินกัน ปยธ. = 0.05 % เลื่อนเงนิเดือน - ดส. ที ่นร 1012.2/ว 6 ลว 25 พ.ค. 2558 วงเงินกัน ปยธ. = 0.05 %

- ดส. ที ่ยธ 02002/ว 29 ลว 22 ม.ิย. 2558 - พ.ร.บ. ระเบียบ ขรก.พลเรือน 2551 (ว 6/2558) - ดส. ที ่ยธ 02002/ว 29 ลว 22 ม.ิย. 2558

ก าหนดวนัมาสาย ไม่เกิน 23 วนั - พ.ร.บ. ระเบียบ ขรก.พลเรือน (ฉบับที ่2) 2558 - ดส. ที ่นร 1012.2/ว 7 ลว 25 พ.ค. 2558 ก าหนดวนัมาสาย ไม่เกิน 23 วนั

- ดส. ที ่ยธ 02002/ว 214 ลว 11 พ.ค. 2559 - กฎ ก.พ.ฯ ให้ ขรก.พ.สามัญได้รับเงินเดือน 2551 (ว 7/2558) การเล่ือนเงินเดือน ขรก. - ดส. ที ่ยธ 02002/ว 214 ลว 11 พ.ค. 2559

ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวธิกีารประเมินฯ - กฎ ก.พ.ฯ การเล่ือนเงินเดือน 2552 - สลค. ดส. ที ่นร 0505/ว 347 ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวธิกีารประเมินฯ

บัญชีเงนิเดือน - กฎ ก.พ.ฯ การเล่ือนเงินเดือน (ฉบับที ่2) 2556 ลว 20 ต.ค. 2559 (ว 347/2559) ให้ ขรก. บัญชีเงนิเดือน

- พ.ร.บ. ระเบียบ ขรก.พลเรือน (ฉบับที ่2) 2558 - ระเบียบ กค.ฯ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษฯ ได้รับเงินเดือนสูงกวา่ขั้นสูงของต าแหน่ง - พ.ร.บ. ระเบียบ ขรก.พลเรือน (ฉบับที ่2) 2558

- ดส. ที ่นร 1012.2/ว 6 ลว 25 พ.ค. 2558 (ฉบับที ่2) 2551 (เงินเดือนเต็มขั้น) กฎระเบียบและหนังสือเวียน สป.ยธ. - ดส. ที ่นร 1012.2/ว 6 ลว 25 พ.ค. 2558

(ว 6/2558) - สลค. ดส. ที ่นร 0503/17724 - ดส. ที ่ยธ 0202/ว 260 ลว 18 ม.ิย. 2553 (ว 6/2558)

- ดส. ที ่นร 1012.2/ว 7 ลว 25 พ.ค. 2558 ลว 30 ก.ย. 2552 ร่างกฎ ก.พ.ฯ 2552... การประเมินฯ, เล่ือนเงินเดือน บส. บต. ของ ยธ. - ดส. ที ่นร 1012.2/ว 7 ลว 25 พ.ค. 2558

(ว 7/2558) การเล่ือนเงินเดือน ขรก. - ที ่นร 1012/ว 20 ลว 3 ก.ย. 2552 - ดส. ที ่ยธ 0202/ว 307 ลว 23 ก.ค. 2553 (ว 7/2558) การเล่ือนเงินเดือน ขรก.

ฐานในการค านวณ (ว 20/2552) หลักเกณฑ์และวธิกีารประเมินฯ เล่ือนเงินเดือน อส. ชช. และ ทว. ของ กรม ฐานในการค านวณ

- สลค. ดส. ที ่นร 0505/ว 347 - ดส. ที ่นร 1008.1/ว 28 ลว 22 ต.ค. 2552 - ที ่ยธ 0202/ว 80 ลว 27 พ.ย. 2552 - สลค. ดส. ที ่นร 0505/ว 347 

ลว 20 ต.ค. 2559 (ว 347/2559) ให้ ขรก. (ว 28/2552) การเล่ือนเงินเดือน ขรก. ประเมินฯ ขรก. สร. และ สป.ยธ. ลว 20 ต.ค. 2559 (ว 347/2559) ให้ ขรก. 

ได้รับเงินเดือนสูงกวา่ขั้นสูงของต าแหน่ง - ดส. ที ่นร 1008.1/145 ลว 31 ม.ีค. 2553 - ดส. ที ่ยธ 02002/ว 052 ลว 19 ต.ค. 2555 ได้รับเงินเดือนสูงกวา่ขั้นสูงของต าแหน่ง

ปรับเงนิเดือนขั้นต่ าขั้นสูง ทุกวันที ่1 ต.ค. (ถ้าม)ี ซักซ้อม การเล่ือนเงินเดือน ขรก. การประเมินฯ DPIS ขรก. ระดับ ชพ. ลงมา

- ที ่นร 1008/ว 17 ลว 11 ธ.ค. 2551 - ที่ นร 1008.1/ว 12 ลว 30 ส.ค. 2555 (ว 12/2555) ทัว่ไป ระดับ อว. ชง. ปง. ของ สร. และ สป.ยธ.

ประกอบ ว 6/2558 ประเมินฯ ช่วยราชการ, วงเงินกันให้ผู้บริหาร
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ผังแสดงชว่งเวลาการเลือ่นเงินเดอืนและปรับเงินเดอืนของขา้ราชการ ตัง้แต ่พ .ศ. 2551 - ปัจจุบัน

1 ตุลาคม 2560

เงนิเดือนแรกบรรจุ เลื่อนเงนิเดือน (ต่อ) กฎระเบียบและหนังสือเวียน สป.ยธ. (ต่อ) ปรับเงนิเดือนขั้นต่ าขั้นสูง ทุกวันที ่1 ต.ค. (ถ้าม)ี

- ที ่นร 1008.1/ว 20 ลว 27 ธ.ค. 2555 - ที่ นร 1008.1/ว 12 ลว 30 ส.ค. 2555 (ว 12/2555) - ดส. ที ่ยธ 02002/ว 20 ลว 8 พ.ย. 2556 - ที ่นร 1008/ว 17 ลว 11 ธ.ค. 2551

(ว 20/2555) แนบท้าย 1 (ง) - (ฉ) ประเมินฯ ช่วยราชการ, วงเงินกันให้ผู้บริหาร ปรับสัดส่วน ผลสัมฤทธิ/์สมรรถนะ = 70/30 ประกอบ ว 6/2558

เลื่อนเงนิเดือน - ที ่นร 1008.1/ว 7 ลว 5 เม.ย. 2556 แจ้งเวยีน วงเงินกัน ปยธ. = 0.05 % อธิบายตัวย่อ

- พ.ร.บ. ระเบียบ ขรก.พลเรือน 2551 กฎ ก.พ.ฯ การเล่ือนเงินเดือน (ฉบับที ่2) 2556 - ดส. ที ่ยธ 02002/ว 29 ลว 22 ม.ิย. 2558 พ.ร.บ. = พระราชบัญญัติ

- พ.ร.บ. ระเบียบ ขรก.พลเรือน (ฉบับที ่2) 2558 - ดส. ที ่นร 1012.2/ว 6 ลว 25 พ.ค. 2558 ก าหนดวนัมาสาย ไม่เกิน 23 วนั พ.ร.ฎ. = พระราชกฤษฎีกา

- กฎ ก.พ.ฯ ให้ ขรก.พ.สามัญได้รับเงินเดือน 2551 (ว 6/2558) - ดส. ที ่ยธ 02002/ว 214 ลว 11 พ.ค. 2559 กฎ ก.พ.ฯ = กฎ ก.พ. วา่ด้วย

- กฎ ก.พ.ฯ การเล่ือนเงินเดือน 2552 - ดส. ที ่นร 1012.2/ว 7 ลว 25 พ.ค. 2558 ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวธิกีารประเมินฯ ระเบียบ ก.พ.ฯ = ระเบียบ ก.พ. วา่ด้วย

- กฎ ก.พ.ฯ การเล่ือนเงินเดือน (ฉบับที ่2) 2556 (ว 7/2558) การเล่ือนเงินเดือน ขรก. - ดส. ที ่ยธ 02002/ ว 26 ลว 4 ก.ย. 2560 รบ. = ระเบียบ

- ระเบียบ กค.ฯ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษฯ - สลค. ดส. ที ่นร 0505/ว 347 หลักเกณฑ์การบริหารวงเงินทีก่ันไวฯ้ สลค. = ส านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี

(ฉบับที ่2) 2551 (เงินเดือนเต็มขั้น) ลว 20 ต.ค. 2559 (ว 347/2559) ให้ ขรก. - ดส. ที ่ยธ 02002/ ว 27 ลว 4 ก.ย. 2560 กค. = กระทรวงการคลัง

- สลค. ดส. ที ่นร 0503/17724 ได้รับเงินเดือนสูงกวา่ขั้นสูงของต าแหน่ง หลักเกณฑ์การประเมินฯ และบริหารวงเงินฯ ยธ. = กระทรวงยุติธรรม

ลว 30 ก.ย. 2552 ร่างกฎ ก.พ.ฯ 2552... กฎระเบียบและหนังสือเวียน สป.ยธ. บัญชีเงนิเดือน สร. = ส านักงานรัฐมนตรี

- ที ่นร 1012/ว 20 ลว 3 ก.ย. 2552 - ดส. ที ่ยธ 0202/ว 260 ลว 18 ม.ิย. 2553 - พ.ร.บ. ระเบียบ ขรก.พลเรือน (ฉบับที ่2) 2558 สป.ยธ. = ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

(ว 20/2552) หลักเกณฑ์และวธิกีารประเมินฯ การประเมินฯ, เล่ือนเงินเดือน บส. บต. ของ ยธ. - ดส. ที ่นร 1012.2/ว 6 ลว 25 พ.ค. 2558 ขรก.พ. = ข้าราชการพลเรือน

- ดส. ที ่นร 1008.1/ว 28 ลว 22 ต.ค. 2552 - ดส. ที ่ยธ 0202/ว 307 ลว 23 ก.ค. 2553 (ว 6/2558) ขรก. = ข้าราชการ / ลจป. = ลูกจ้างประจ า

(ว 28/2552) การเล่ือนเงินเดือน ขรก. เล่ือนเงินเดือน อส. ชช. และ ทว. ของ กรม - ดส. ที ่นร 1012.2/ว 7 ลว 25 พ.ค. 2558 ดส. = ด่วนทีสุ่ด / ดม. = ด่วนมาก

- ดส. ที ่นร 1008.1/ว 12 ลว 29 ม.ีค. 2553 - ที ่ยธ 0202/ว 80 ลว 27 พ.ย. 2552 (ว 7/2558) การเล่ือนเงินเดือน ขรก. ด. = ด่วน / ลว = ลงวนัที่

(ว 12/2553) ตัวอย่างค าส่ังเล่ือนเงินเดือน ขรก. ประเมินฯ ขรก. สร. และ สป.ยธ. ฐานในการค านวณ ประเมินฯ = ประเมินผลการปฏิบัติราชการ

- ดส. ที ่นร 1008.1/145 ลว 31 ม.ีค. 2553 - ดส. ที ่ยธ 02002/ว 052 ลว 19 ต.ค. 2555 - สลค. ดส. ที ่นร 0505/ว 347 ปจต. = ประจ าต าแหน่ง

ซักซ้อม การเล่ือนเงินเดือน ขรก. การประเมินฯ DPIS ขรก. ระดับ ชพ. ลงมา ลว 20 ต.ค. 2559 (ว 347/2559) ให้ ขรก. 

ทัว่ไป ระดับ อว. ชง. ปง. ของ สร. และ สป.ยธ. ได้รับเงินเดือนสูงกวา่ขั้นสูงของต าแหน่ง
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ผังแสดงชว่งเวลาการเลือ่นเงินเดอืนและปรับเงินเดอืนของขา้ราชการ ตัง้แต ่พ .ศ. 2551 - ปัจจุบัน

การประเมนิผล การเลือ่นเงินเดอืน และการให้ไดร้ับเงินเดอืน กรณอ่ืีนๆ
ที่ นร 1012/10 ลว 24 มีนาคม 2552 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีผลการประเมิน ต่ ากว่า 60 คะแนน
ที่ นร 1008.1/522 การเล่ือนเงินเดือน ขรก. ที่ได้รับแต่งต้ังใหด้ ารงต าแหนง่ ต่างประเภท ต่างสายงาน ณ วันที่ 1 เมษายน หรือ 1 ตุลาคม 
ว 55/2553 การก าหนดโควตาการเล่ือนเงินเดือนในส่วนภมูิภาค
ว 193/2552 การเล่ือนเงินเดือน ขรก. ผู้ได้รับบ าเหนจ็ความชอบเปน็กรณีพิเศษนอกเหนอืโควตาปกติ (เช่น โควตา ครม, โควตา ยาเสพติด, โควตา จังหวัดชายแดนภาคใต้) 
ว 12/2555 การเล่ือนเงินเดือนในวงเงินที่กันไว้ส าหรับผู้บริหาร
ว 11/2553 การให ้ขรก. ที่ลาออกตามมติ ครม. แล้วบรรจุกลับ ได้รับเงินเดือน
*** การเล่ือนเงินเดือน โควตาพิเศษ เมือ่รวมกับการเล่ือนเงินเดือนปกติ ในแต่ละคร้ัง จะต้องได้ไม่เกิน 6 %
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ภาคผนวก 10 
ตัวอย่างหนังสือและแบบฟอร์ม Direct Payment 
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ตัวอย่าง 

 
 
 
                                     
 
ที่  ยธ 02002/….. 

ถึง  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมบัญชีกลาง 

 ด้วย  (กรม)    มีความประสงค์ขอต่ออายุการใช้งาน Token Key และขอรหัส/ยกเลิกรหัส
ผู้มีสิทธิในการใช้งาน Token Key โครงการระบบจ่ายตรงเงินและค่าจ้างประจ าผ่านระบบอินเตอร์เน็ตให้เป็น
ปัจจุบัน จึงขอความอนุเคราะห์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมบัญชีกลาง ดังนี้ 
 1. ขอต่ออายุการใช้งาน Token Key หมายเลข        โดยผู้มีสิทธิในการใช้งาน 
คือ (นาย/นางสาว)           เลขประจ าตัวประชาชน         
 2. ขอยกเลิกผู้มีสิทธิในการใช้งาน Token Key หมายเลข        โ ด ย ผู้ มี สิ ท ธิ 
ในการใช้งาน คือ (นาย/นางสาว)           เลขประจ าตัวประชาชน        
 3. ขอรหัสผู้ใช้งานให้แก่ (นาย/นางสาว)          เลขประจ าตัวประชาชน 
  พร้อมทั้งขอต่ออายุการใช้งาน Token Key หมายเลขดังกล่าว ทั้งนี้ได้แนบแบบฟอร์มการ
ขอรหัส/ยกเลิกรหัสผู้ใช้งาน ฯ มาพร้อมนี้ด้วยแล้ว 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวต่อไป 
  

   
 

        (กรม)      

               (เดือน) (พ.ศ. ...) 
 
 
 
 
 
กอง     
โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๕๑๙๐  
โทรสาร. ๐ ๒๑๔๓ ๘๒๕๕ 
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แบบลงทะเบียนผู้มีสิทธิขอใช้ CGD directpayment Token key 
โครงการระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ าผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

 
เลขท่ีค าขอ  .................. วันท่ี  ............................... 

 

ส่วนราชการ กระทรวง  ...........................................................................  กรมหรือเทียบเท่า ........................................................................ 
ส านัก/กอง หรือเทียบเท่า .....................................................................................................รหสัหน่วยงาน.................................................... 

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้มีสิทธิ 
ประเภทลักษณะหน่วยงานที่รับผดิชอบ ........................................................................................................................................................... 
ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ................................................................................................................................................................................. 
ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาอังกฤษ)  ........................................................................................................................................................................... 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน  ................................................................  วันเดือนปีพ.ศ.เกิด(ตัวเลข) ............................................................. 
ที่อยู่ปัจจุบนั  เลขท่ี/อาคาร/ช้ัน................................................................................................ ตรอก/ซอย.................................................... 
ถนน................................. แขวง/ต าบล.................................. เขต/อ าเภอ................................ จังหวดั........................................................... 
รหัสไปรษณีย์........................ โทรศัพท์................................... โทรศพัท์มือถือ............................ Email.......................................................... 
ที่อยู่สถานที่ท างาน เลขท่ี/อาคาร/ช้ัน............................................................................................ ตรอก/ซอย............................................... 
ถนน................................. แขวง/ต าบล.................................. เขต/อ าเภอ................................ จังหวดั........................................................... 
รหัสไปรษณีย์........................ โทรศัพท์................................... โทรสาร..................................... 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ  
พร้อมแนบส าเนาบัตรข้าราชการ ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน 

 
ลงนาม....................................................... 

ผู้มีสิทธิขอใช้  Token Key 
(..............................................................) 

ต าแหน่ง.................................................................................. 
วันท่ี........... / ........... /............ 

** หากส าเนาบัตรข้าราชการไมม่ีเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  
ให้แนบส าเนาบตัรประชาชนเพิ่มดว้ย 

ส่วนราชการถือปฏิบตัิตามเกณฑ์และวิธ ี
ปฏิบัติ Direct payment Token key ที่กระทรวงการคลังก าหนด 

 
ลงนาม....................................................... 

หัวหน้าส่วนราชการ 
(..............................................................) 

ต าแหน่ง.................................................................................. 
วันท่ี........... / ........... /............ 

หมายเหตุ : หัวหน้าส่วนราชการหมายถึง หัวหน้าส่วนราชการ 
ทีเ่บิกเงินกับกรมบัญชีกลาง หรือส านักงานคลัง 

ส าหรับเจ้าหน้าท่ีกรมบัญชีกลาง  
ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว   ใหม่      เดิม 
User ID : 
ประเภท Authentication :     ผู้บันทึก         ผู้อนุมัต ิ
 

ลงช่ือ....................................................... 
เจ้าหน้าท่ีทะเบยีน 

(..............................................................) 
วันท่ี........... / ........... /............ 

ส าหรับเจ้าหน้าท่ีทะเบียน Direct payment Token key  
ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
กรณสีร้าง Direct payment Token key ใหม ่
Serial number : ....................................................... 
 

ลงช่ือ....................................................... 
เจ้าหน้าท่ีทะเบยีน 

(..............................................................) 
วันท่ี........... / ........... /............ 

 



 การด าเนินการ :    ขอรหสัผู้ใช้งาน    ยกเลกิผู้ใช้งาน

สก. สภ.
หนว่ย

ยอ่ย

การ 

Interface 

กบั GFMIS

สรจ.1 สรจ.2

ขรก.                  

ลจป.                  

พรก.                  

ขรก.                  

ลจป.                  

พรก.                  

ขรก.                  

ลจป.                  

พรก.                  

ขรก.                  

ลจป.                  

พรก.                  

หมายเหตุ

(1) ประเภทผู้ใช้งาน  :-   (ขรก. = ข้าราชการ , ลจป. = ลกูจ้างประจ า , พรก. = พนกังานราชการ )

แบบฟอร์มการขอ / ยกเลิกรหัสผู้ใช้งาน - รหัสผ่าน ส าหรับระบบจ่ายตรงเงนิเดือนของกรมบัญชีกลาง

ระบบงานทีรั่บผิดชอบ

  (2)  

ประเภท

ระบบ

ฐานข้อมลู

การ

จดัเตรียม

เงินเพ่ิม/

หนีส้นิ

ระบบ

สาร 

สนเทศ

ระบบ

ผกึ 

อบรม

กบข./

กสจ.

ระบบทะเบยีนประวตัิ

การ  

สรรหา

การ

ออก

ค าสัง่

ระบบจา่ยตรงฯระบบญัชีถือจา่ย

เข้าจา่ย

ตรงฯ

ไมเ่ข้าจา่ย

ตรงฯ

การประเมิน

เลือ่น

เงินเดอืน/

คา่ตอบแทน

ทะเบยีนฯ

 หน่วยงาน : กระทรวง ……..................................................................................  กรม ……..................................................................................

  ส านัก/กอง ……..................................................................................  ส่วน ……..................................................................................

(2) ประเภทระบบฐานข้อมลู :- (ขรก. = ข้าราชการ , ลจป. = ลกูจ้างประจ า , พรก. = พนกังานราชการ )

การ

จดัเตรียม

ค าสัง่

ช่ือ-นามสกลุ / เลขประจ าตวัประชาชน
ระบบ

ข้อมลู

พืน้ฐาน

การเบกิจา่ยเงินการประมวลผล

ลงช่ือ .............................................................ผู้ขอรหสั
  ต าแหนง่ ..............................................................
  วนัที ่...............................................................

 ช่ือ ....................................................................................................... 

 นามสกลุ .............................................................................................

----
      (1) ประเภทผู้ใช้งาน    ขรก.     ลจป.     พรก.

 ช่ือ ....................................................................................................... 

 นามสกลุ .............................................................................................

----
      (1) ประเภทผู้ใช้งาน    ขรก.     ลจป.     พรก.

 ช่ือ ....................................................................................................... 

 นามสกลุ .............................................................................................

----
      (1) ประเภทผู้ใช้งาน    ขรก.     ลจป.     พรก.

 ช่ือ ....................................................................................................... 

 นามสกลุ .............................................................................................

----
      (1) ประเภทผู้ใช้งาน    ขรก.     ลจป.     พรก.
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ภาคผนวก 11 
คู่มือการใช้งาน CGD Direct Payment Token Key 

และแนวทางแก้ปัญหาการเข้าระบบงาน (เอกสารกรมบัญชีกลาง) 
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คู่มือการใชง้าน CGD DirectPayment Token Key และ 
แนวทางแก้ปญัหาการเข้าระบบงาน 

เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจําสําหรับส่วนราชการ (e - Payroll) 
งานบุคลากร กลุ่มงานพัฒนาระบบงาน 1  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 

ตุลาคม 2559  
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การการใช้งาน ใช้งาน CCGGDD  DDiirreeccttPPaayymmeenntt  TTookkeenn  KKeeyy  

ในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจําในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจํา  

ระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจํา เป็นระบบที่มีการทํางานแบบ Web Application ทํางานผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต ระบบจึงมีจําเป็นต้องคํานึงถึงความปลอดภัยของข้อมูล โดยระบบจ่ายตรงเงินเดือนฯ ได้นําเอาอุปกรณ์ CGD 
DirectPayment Token key เป็นกุญแจไขพิสูจน์ตัวตน และมีการกําหนดสิทธ์ิผู้ใช้งานตามภารกิจหน้าที่ของแต่ละคน  เมื่อ
ส่วนราชการเข้าร่วมโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจํา ท่านจะได้รับการจัดสรรอุปกรณ์นี้เพื่อใช้ในการเข้าระบบงาน 
โดยอุปกรณ์ Token key จะมีลักษณะภายนอกคล้าย Thumb drive ดังภาพด้านล่าง  

การพิสูจน์ตัวตน (Authentication) เป็นการตรวจสอบหลักฐานเพื่อแสดงว่าเป็นบุคคลน้ันจริง การพิสูจน์ตัวตน จึงเป็นส่วนที่
สําคัญที่สุดเพราะเป็นขั้นตอนแรกของการเข้าใช้ระบบ ผู้เข้าใช้ระบบต้องถูกยอมรับจากระบบว่าสามารถเข้าสู่ระบบได้ การ
พิสูจน์ ในขั้นแรกผู้ใช้จะทําการแสดงหลักฐานที่ใช้ในการพิสูจน์ตัวตนต่อระบบ ซึ่งในขั้นนี้ คือ การระบุตัวตน(Token Key) และ
ในขั้นตอนต่อมาระบบจะทําการตรวจสอบหลักฐาน (รหัส Passphrase)  ที่ผู้ใช้นํามากล่าวอ้างซึ่งก็คือการพิสูจน์ตัวตน หลังจาก
ระบบได้ทําการตรวจสอบหลักฐานเรียบร้อยแล้ว ถ้ารหัสนั้นถูกต้องจึงอนุญาตให้เข้าสู่ระบบได้ และไปสู่ขั้นตอนการกําหนดสิทธ์ิ 
หากหลักฐานที่ระบุไม่ถูกต้องผู้ใช้จะถูกปฏิเสธจากระบบ  

การกําหนดสทิธิ ์(Authorization) คือ ข้อจํากัดของบุคคลที่เข้ามาในระบบว่าบุคคลคนนั้นสามารถทาํอะไรกับระบบได้บ้าง หรือ 
อนุญาตให้สามารถเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานใดได้บ้าง แต่ก่อนที่จะเข้ามาขั้นตอนการกําหนดสิทธ์ิได้ต้องทราบก่อนว่าบุคคลที่
เข้ามาในระบบนั้นคือใคร ด้วยขั้นตอนการพิสูจน์ตัวตนและต้องการพิสูจน์ตัวตนนั้นต้องถูกต้อง  

ข้อกําหนดความผิดพลาดการเข้าใช้งาน   

1.  รหัส Passphrase กําหนดความผิด 10 ครั้งแบบต่อเนื่องแม้ปิดเครื่อง และ มีอายุการใช้งาน 3 ปี กล่าวคือ
ระบบจะให้ยืนยันตัวตนด้วยอุปกรณ์ Token Key โดยให้ใส่รหัส PassPhrase และจะตรวจสอบกรณีที่ใส่รหัสผิด 10 ครั้ง
แบบต่อเนื่องไปเรื่อยๆแม้ปิดเครื่อง เมื่อครบจํานวนอุปกรณ์จะถูก lock หรือปิดการใช้งานตัวเองทันที แต่หากสามารถใส่ถูกโดย
ความผิดนั้นยังไม่ถึง 10 ครั้ง ระบบจะทําการล้างความผิดเพื่อเริ่มนับใหม่เมื่อเข้าใช้งานครั้งต่อไป และอุปกรณ์ Token Key จะ
ถูกกําหนดให้สามารถใช้งานได้ในระยะเวลา 3 ปี  โดยระบบจะตรวจสอบวันหมดอายุของอุปกรณ์ และจะแจ้งเตือนก่อน
หมดอายุ 1 เดือน เพื่อแจ้งผู้ใช้งานให้ดําเนินการทําเรื่องขอต่ออายุ Token Key ให้สามารถใช้งานได้ต่อไป  

2.  รหัสผ่าน หรือ Password กําหนดความผิด 5 ครั้งแบบต่อเนื่อง และ รหัสผ่านจะมีอายุกําหนดการใช้ได้ใน
ระยะเวลา 180 วันนับจากวันที่เริ่มเปลี่ยน Password ใหม่  กล่าวคือ  เมื่อผ่านการยืนยันตัวตนผ่านแล้ว จะเข้ามาสู่การ
ตรวจสอบสิทธิ ผู้ใช้งานจะต้องใส่รหัสผ่าน กําหนดให้ผิดได้  5 ครั้ง เมื่อปิด IE หรือ ปิดเครื่อง ระบบจะเริ่มนับใหม่ แต่หากใส่
รหัสผิดครบ 5 ครั้งแบบต่อเนื่องรหัสผู้ใช้งานจะถูกระงับการใช้งานทันที รหัสผ่านเมื่อเข้าใช้งานครั้งแรก ระบบจะกําหนดรหัส
ครั้งแรกไปให้แต่จะใช้ได้ครั้งเดียว โดยระบบจะบังคับให้เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทันทีแต่ครั้งแรกที่ใช้งาน รหัสผ่านที่ใช้งานจะถูก
กําหนดอายุการใช้งานอยู่ 180 วันหรือประมาณเกือบ 6 เดือน เมื่อครบกําหนดเวลาระบบจะบังคับให้ผู้ใช้งานจะต้องดําเนินการ
เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทันที 
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เมื่อเริ่มเข้าร่วมโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจํา ผู้ใช้งานหรือผู้ปฏิบัติงานในระบบจะได้รับ 
1.  อุปกรณ์ CGD DirectPayment Token Key
2.  เอกสารรหัสแบบปกปิด
แต่ก่อนที่จะใช้งานอุปกรณ์นี้ได้นั้นท่านต้องทําการติดต้ัง Software และทําการปรับสภาพแวดล้อมเครื่องที่จะใช้งานให้

เรียบร้อยก่อน  ตามคู่มือ  http://epayroll.cgd.go.th/download/SetupManual.pdf 

เมื่อติดต้ังตามคู่มือเรียบร้อย ตรวจเอกสารรหัสที่ได้รับ เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดหรือถูกระงับการใช้งาน ดังคําอธิบายต่อไปนี้ 

 

ภาพที่ 1 
1. รหัส Pass Phase คือ รหัสผ่านอุปกรณ์เพื่อยืนยันพิสูจน์ตัวตน กําหนดมีจํานวน 7 หลัก ตามข้อกําหนดของระบบจ่ายตรง
เงินเดือนและค่าจ้างประจํา หากใส่รหัสผิดเกิน  10  ครั้ง อย่างต่อเนื่องแม้ปิดเครื่อง  อุปกรณ์ Token Key นี้จะถูกระงับการใช้
งานไปโดยอัตโนมัติ หากการใส่รหัสผิดนั้นยังไม่ถึง 10 ครั้งและสามารถใส่รหัสได้ถูกต้อง ค่าความผิดจะถูกล้างและเริ่มต้นนับใหม่
เมื่อมีการเข้าใช้ครั้งต่อไป  เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกระงับใช้อุปกรณ์ Token Key ดังนั้น  โปรดระบุรหัสตามที่กําหนดเริ่มต้นให้
ถูกต้องครบ  7 ตัวอักษร  ตามคําอธิบายแต่ละตัวอักษร ดังนี้ 

ตัวที่   1          คือ  ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์ใหญ ่     
ตัวที่   2          คือ  ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตัวพิมพเ์ล็ก       
ตัวที่   3  ถึง 6  คือ  ตัวเลขอารบิก
ตัวที่   7          คือ  เครื่องหมายหรืออักขระพิเศษ เช่น (!,@,#,^,$,%,&,* ฯลฯ) 

โครงการระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจาํ กรมบัญชกีลาง 
ชื่อผู้รับ  สํานกังาน xxxxxxxxxxxxxxxx : xxxxx xxxxxx   (01FExxxx)   

      สาํนักงาน xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

ชื่อผู้ถืออุปกรณ์ Token Key: xxxxx xxxxxx    ( 0123456789123 ) 
       หมายเลข Token Key: 01FEXXXX    รหัส Pass Phrase  คือ  Aj1234! 

รหัสผู้ใชง้านในระบบ คอื   Pxxxxxxxxx   รหัสผ่านเขา้ระบบงานครั้งแรก คือ  0000001234 

หมายเหตุ   
1. เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกระงบัใช้อุปกรณ์ Token Key เนื่องจากการระบุรหัส Pass Phrase ผิดพลาด
 (ผิดพลาดสะสมรวมเกินจํานวน 10 ครั้ง)  ดังนั้น  โปรดระบุรหัสตามที่กําหนดเริ่มต้นให้ถูกต้องครบ 7 ตัวอักษร  กล่าวคือ  

ตัวท่ี   1          คือ  ตัวอกัษรภาษาอังกฤษตัวพมิพใ์หญ่     ตวัท่ี  2   คือ  ตัวอกัษรภาษาอังกฤษตัวพมิพ์เล็ก       
ตัวท่ี   3  ถึง 6  คือ  ตัวเลข                                      ตัวท่ี  7   คือ  เครื่องหมายหรอือักขระพิเศษ 

( ท่านสามารถเปลีย่นแปลงรหัส Pass Phrase หลงัจากได้รับอปุกรณ์พรอ้มเอกสารรหัสได ้โดยศึกษาวธิีเปลีย่นจากคู่มอืตามขอ้ 2  )    

2. เม่ือเข้าสู่ระบบงานได้สาํเร็จ ครั้งแรก ระบบจะบงัคับให้เปลีย่นรหสัผ่านทนัที  ดงันัน้ ก่อนการใช้งาน ขอได้โปรดศึกษาและปฏิบัติตาม
รายละเอียดท่ีปรากฏในคู่มือการใช้ CGD Direct Payment Token Key  โดย Download คู่มือได้ท่ี www.cgd.go.th เลือกหัวข้อ ระบบงาน             
เลือก จ่ายตรงเงินเดือนฯ หรือ http://epayroll.cgd.go.th เพื่อเข้าสู่หน้าจอภาพหลักระบบจา่ยตรงเงินเดอืนของกรมบญัชีกลาง เลือก
หัวข้อรายการ Download เมนู  คู่มือ/คู่มือการติดต้ัง CGD DirectPayment Token Key และการ Setup เครือ่งคอมพิวเตอร์ก่อนการใช้งานระบบ  หรือ       
คู่มือการใช้งาน CGD DirectPayment Token Key และแนวทางแก้ไขปัญหา 

1

2 
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2. รหัส PassWord  คือ  รหัสผ่านทีใ่ช้กําหนดสิทธิการทาํงาน เมื่อเข้าระบบครั้งแรก รหัสที่ระบบกําหนดให้ครั้งแรก
(รหัสผ่านเข้าระบบงานครั้งแรก) และจะหมดอายุทันที ระบบจะบังคับให้เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่  
ข้อกําหนดการตั้งรหัสผ่าน 

2.1  ความยาวรหัสผ่านไม่น้อยกว่า 12 ตัวอักษร 

2.2  ต้องมีตัวอักษรอย่างน้อย 1 ตัว 

2.3  ต้องมีอักขระพิเศษอย่างน้อย 1 ตัว เช่น (!,@,#,$,%,^,&,*) 

            2.4   รหัสผ่าน  มอีายุการใช้งาน  180  วัน  เมือ่ถึงกําหนด ระบบจะบังคับให้เปลี่ยนรหัสผา่นใหม่ทันท ี

การเข้าระบบงานสามารถใช้เส้นทางการเข้าระบบ (URL) ดังนี้ 

ทางที่ 1 เข้าผา่น Website กรมบัญชีกลาง http://www.cgd.go.th  เลือก จ่ายตรงเงินเดือน  

ภาพที่ 2 

หรือ ถ้าที่ไม่สามารถเข้าผ่าน Website กรมบัญชีกลางได้ ผู้ใช้งานสามารถเข้าได้อีกทางที่ 2 
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ทางที่ 2  http://epayroll.cgd.go.th  

ภาพที่ 3 
หรือ หากถ้าไม่สามารถเข้าได้ทั้ง Website กรมบัญชีกลางได้ และ Webpage จ่ายตรงเงินเดือน ผู้ใช้งานสามารถเข้าระบบจ่าย
ตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจําได้อีกช่องทางนึง  โดยช่องทางนี้ผู้ใช้งานจะต้องทําการเสียบอุปกรณ์ Token Key ที่ Port Usb 
ของเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนที่จะเลือกเข้าเส้นทางนี้ https://directpayment.cgd.go.th 

เริ่มการใช้งาน 

1. เสียบอุปกรณ์ Token Key ที่ Port Usb ของเครื่องคอมพิวเตอร์

2. คลิกเข้าระบบงานจ่ายตรงเงินเดือน ที่ จะปรากฏหน้าต่างให้เลือกอุปกรณ์ Token Key  

3. จากภาพล่าง คลิกปุ่ม OK
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4. เมื่อคลิกปุ่ม OK  จะปรากฏหน้าต่างให้ใส่รหัส PassPhrase จากภาพข้างล่าง ที่ช่อง Token Passphrase .. เพื่อยืนยันตัวตน

ถ้าใส่รหัส Pass Phrase  ผิด จะเตือนเป็นจํานวนแบบนับถอยหลัง 

5. เมื่อใส่รหสั PassPhrase ผ่านแล้ว จะมาถึงขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ จากจอภาพด้านล่างนี้ ให้ใส่ รหสัผ่าน (Password)

ภาพที่ 4 
รหัสผ่าน (PassWord) 

กรณี อุปกรณ ์Token Key เป็นการใช้งานครั้งแรก  จากเอกสารรหัส ภาพที่ 1 ให้ใส ่รหัสผา่นเขา้ระบบงานครั้งแรก  เมื่อใส่
รหัสได้ถูกต้องจะปรากฎจอภาพให้ผู้ใช้งานเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทันทีตามภาพที่ 5 

กรณี เปน็การการใช้งานในครั้งต่อไป ให้ใส่ รหัสผ่านที่ผูใ้ช้งานกําหนดเองตามข้อกําหนดการตั้งรหัสผ่าน  
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6. จอภาพเปลี่ยนรหัสใหม่ จอภาพนี้จะปรากฎเมื่อเป็นเริ่มใช้งานครั้งแรกของอุปกรณ์ token หรือจากการได้รับปรับปรุง
อุปกรณ์ใหม่เนือ่งจากอุปกรณ์ lock หรือ เมือ่ครบกําหนดเวลา 180 วันนบัแต่วันที่ต้ังรหัสผ่านใหม่ครั้งล่าสุด   

ภาพที่ 5  
รหัสผู้ใช้   คือ รหัสอ้างอิงถึงบุคคลผู้ถือครอง Token Key ซึ่งในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจํา ผู้ใช้งานไม่จําเป็นต้อง
ระบุ ระบบจะแสดงให้ทราบ แต่จะแก้ไขไม่ได้  
1. รหัสผ่านเดมิ  คือ รหัสผ่านที่ใช้งานปัจจุบัน หรือรหัสผา่นที่เข้าระบบตามภาพที่ 4 ก่อนที่จะมาถึงจอภาพนี้

กรณีเป็นการเข้าใช้งานครั้งแรก ใช้ รหสัผา่นเข้าระบบงานครัง้แรก ตามเอกสารภาพที่ 1
กรณีเป็นการใช้งานครั้งต่อไป    ใช้ รหัสผา่นทีใ่ช้งานปัจจุบัน หรือรหัสผ่านที่เข้าระบบตามภาพท่ี 4

2. รหัสผ่านใหม่  คือ รหัสผ่านที่ต้องการเปลี่ยน จําเป็นต้องใส่เหมือนกนั 2 ช่องเพื่อยืนยันการเปลี่ยนรหัสผ่าน
ข้อกําหนดการตั้งรหัสผ่าน 
  -  ความยาวรหัสผ่านไม่น้อยกว่า 12 ตัวอักษร 
  -  ต้องมีตัวอักษรอย่างน้อย 1 ตัว 
  -  ต้องมีอักขระพิเศษอย่างน้อย 1 ตัว เช่น (!,@,#,$,%,^,&,*) 
ข้อควรระวังและข้อสังเกตใสร่หัสผ่านเดิมและต้ังรหัสผ่านใหม่เพื่อป้องกันการถูกระงับผู้ใช้งาน  
   -  ให้สังเกตแป้นพิมพ์ ว่าแสดงเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษหรือไม่  
   -  ให้สังเกตข้อผิดพลาดที่ระบบแจ้งเตือนว่าสิ่งไหนผิด  
   -  เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกระงับหากไม่มั่นใจ และไมถ่ึง 5 ครั้ง ให้ปิดโปรแกรม Internet Explorer ใหห้มดแล้วเข้าระบบ  
      ทําใหม่อกีครั้ง 
   -  ควรพิมพ์รหัสผ่านใหม่ที ่notepad แลว้ใช้วิธี copy หรือ คัดลอก และ paste หรือ วาง จะทําให้เห็นรหัสได้อย่างชัดเจน  
   -  หลังจากเปลี่ยนรหัสเรียบร้อย ให้ทดสอบโดยการปิดโปรแกรม Internet Explorer ให้หมดแล้วทดลองเข้าระบบใหม่อีกครั้ง 
      ด้วยรหสัผ่านใหม ่
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7. เมื่อผ่านการยืนยันตัวตน และ ผ่านการตรวจสอบสิทธ์ิ นั้นถูกต้อง จะมาสู่ระบบงานจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจํา ตาม
สิทธิที่ได้รับ  

สิทธิการเงิน จะสามารถทํางานที่ระบบการจ่ายได้และค้นหาระบบอื่นได้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ 

สิทธิงานบุคคล  สามารถเข้าทํางานที่ระบบบัญชีถือจ่ายและทะเบียนประวัติได้  
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แนวทางแก้ไขปัญหาการเข้าระบบทีพ่บบ่อย 

เนื่องจากการทํางานในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจํา เป็นระบบ Web Application ที่ทํางานผ่านเครือข่าย 
Internet ซึ่งระบบมีความจําเป็นที่จะอาศัยโปรแกรมที่เครื่องของผู้ใช้งานเป็นตัวขับระบบงาน ซึ่งระบบกําหนดให้ใช้โปรแกรม 
Internet Explorer เป็นตัวทํางานสําหรับระบบจ่ายตรงเงินเดือนฯ โดยจะใช้ได้ดีใน ต้ังแต่ Version 9 ขึ้นไป และ โปรแกรม 
Java Runtime เพื่อช่วยให้ระบบทํางานได้ จากด้วยสภาพโปรแกรมที่จากเดิมที่ใช้งานอยู่นั้น อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงได้
เนื่องจากเทคโนโลยีเปลี่ยนสั่งปรับปรุง หรือ update version ให้สูงขึ้นด้วยเครื่องของผู้ใช้งานเอง ดังนั้นผู้ใช้งานอาจจะพบกับ
ปัญหาการเข้าใช้งานบ้าง โดยสรุปเป็นข้อๆ ที่พบอยู่เป็นประจํา ได้ดังนี้  

#ปัญหาการเข้าใช้งานระบบจ่ายตรงเงินเดือนฯ ที่ 1 

ลักษณะอาการที่เกิด :  เมื่อผู้ใช้งานเข้าระบบงาน ผ่านการยืนยันตัวตนด้วยรหัส Passphrase เรียบร้อย และเมื่อผ่านเข้า
ตรวจสอบสิทธ์ิจากรหัสผ่าน หรือ password ได้ถูกต้อง แต่หน้าจอกลับแสดงภาพให้ใส่รหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน  ซึ่งไม่ใช่
จอภาพการทํางานตามปกติ  ดังภาพ 

สาเหตุเกิดจาก โปรแกรม Internet Explorer มีการ update ปรับ Version สูงขึ้น คือตั้งแต่ 10 ขึ้นไป ทําให้การแสดงผลของ
ระบบงานเปลี่ยนไปและไม่สามารถเข้าระบบงานต่อได้   
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วิธีการแก้ไข  
1. ปิดโปรแกรม Internet Explorer และเปิดใหม่

2. คลิกท่ีเมน ูtools   หรือ กดปุ่ม Alt ค้าง และตามด้วย T  
3. เลือกเมนู Compatibility View Settings

 หรือ  

4. พิมพ์ *.cgd.go.th  ที่ช่อง Add this website เรียบร้อย คลิกปุ่ม Add  และคลิกปุ่ม Close ออก

5. และปิดโปรแกรม Internet Explorer ใหห้มดทุกจอภาพที่เปิดใช้งานอยู่
6. เปิด Internet Explorer และเข้าระบบใหม่อีกครั้งเพื่อทํางานต่อไป
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#ปัญหาการเข้าใชง้านระบบจ่ายตรงเงนิเดือนฯ ที่ 2 

ลักษณะอาการที่เกิด :  เมื่อผู้ใช้งานเข้าระบบงาน ผ่านการยืนยันตัวตนด้วยรหัส Passphrase เรียบร้อย และเมื่อผา่นเข้า
ตรวจสอบสิทธ์ิจากรหัสผ่าน หรือ password ได้ถูกต้อง แล้วแต่จอภาพนั้นกลับปิดหายไป  

วิธีการแก้ไข 

1. คลิกท่ีเมน ูtools  หรือ กดปุ่ม Alt ค้าง และตามด้วย T เลือก Internet Option 

 หรือ  

2. เลือก tab Privacy เอาเครื่องหมายถูกออกจากช่อง Turn on Pop-up Blocker

3. คลิกปุ่ม ok
4. ปิดโปรแกรม Internet Explorer ที่เปิดไว้ให้หมดทุกจอภาพ
5. เปิด Internet Explorer และเข้าระบบใหม่อีกครั้ง
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จากปัญหาเดิม แก้ไขตามแล้ว อาการยังเป็นเหมือนเดิม ใหท้ําต่อไปนี้เพิ่มเติม 
1. ไปที ่เมนู tools  เลือก Manage Add on

 หรือ 
2. ให้เลือกดูรายช่ือโปรแกรมด้านขวามือ มี Google Toolbar และ Java ... ถ้าสถานะ  Enable อยู่ ให้คลิกเลือกรายการ แล้ว
คลิกปุ่ม Disable  

3. คลิกปุ่ม Close
4. ปิดโปรแกรม Internet Explorer ที่เปิดไว้ให้หมดทุกจอภาพ
5. เปิด Internet Explorer และเข้าระบบใหม่อีกครั้ง
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#ปัญหาการเข้าใชง้านระบบจ่ายตรงเงนิเดือนฯ ที่ 3 

ลักษณะอาการที่เกิด :  เคยเข้าใช้ระบบงานได้ปกติ และเมื่อเข้าอีกครั้งมีข้อความขึ้นว่า  

"ระบบไม่สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้ กรุณาตรวจสอบอุปกรณ์อีกครั้ง" 

สาเหตุเกิดจาก ระบบไม่สามารถติดต่อและอ่านอุปกรณ์ได้ โดยผู้ใช้งานได้ทําการเรียกใช้งานอุปกรณ์หรือคลิกเรียกระบบก่อน
หรือยังไม่เสียบ Token Key   

วิธีการแก้ไข  
1. ปิดโปรแกรม Internet Explorer ให้หมด
2. ตรวจสอบว่าเสียบอุปกรณ์ Token key หรือไม่ ถ้าไม่ ให้เสียบอุปกรณ์ที่ช่อง USB ให้เรียบร้อย
3. เปิด Internet Explorer และคลิกเข้าระบบงานใหม่อกีครั้ง ......
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#ปัญหาการเข้าใชง้านระบบจ่ายตรงเงนิเดือนฯ ที่ 4 

ลักษณะทีเ่กิดปัญหา :  กรณีที่แก้ไขตามวิธีที่ 3 แล้วไม่หาย เข้าระบบแล้ว แล้วคลิกเขา้เมนู ระบบกลับขึ้นข้อความว่า  

"ระบบไม่สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้ กรุณาตรวจสอบอุปกรณ์อีกครั้ง" 

วิธีการแก้ไข  
1. ปิดโปรแกรม Internet Explorer
2. เปิด โปรแกรม Internet Explorer ใหม่อีกครั้ง
3. แล้วเข้า เมนู Tools เลือก Internet Option

 หรือ  
4. เลือก tab general  แล้วคลิกปุ่ม Delete
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5. ใส่เครื่องหมายถูกท้ังหมด ยกเว้น Preserve Favorites website data ให้นําเครื่องหมายถูกออก

6. แล้วคลิกปุ่ม Delete
7. รอ เมื่อ ลบ เรียบร้อย ปิดโปรแกรม Internet Explorer ที่เปิดไว้ให้หมดทุกจอภาพ
8. เปิด Internet Explorer และเข้าระบบใหม่อีกครั้ง

หมายเหต ุหากทําตามขั้นตอนข้างต้นแล้ว อาการดังกล่าวยังไม่หาย ให้ทาํต่อ แต่การทําวิธีนี้ ผู้ใช้งานจําเป็นต้องปรับ
สภาพแวดล้อมของเครื่องใหม่ เนื่องจากเป็นการล้างค่าที่ต้ังไว้ต่างๆในโปรแกรม Internet Explorer ให้เกิดเป็นต้ังค่าเริ่มต้นใหม่  

วิธีการ Reset IE หรือ ล้างคา่ต่างๆเพื่อต้ังค่าเริ่มต้นใหม่  
1. เปิด โปรแกรม Internet Explorer ใหมอ่กีครั้ง
2. แล้วเข้า เมนู Tools เลือก Internet Option

  หรือ  
3. เลือก Tab Advance คลกิปุ่ม Reset  จะเข้าจอภาพ Reset Internet Explorer Setting ให้คลกิถูกท่ี Delete Personal
Settings และคลิกปุ่ม Reset 

4. เมื่อ reset เรียบร้อย ท่านจะต้องปรับสภาพแวดล้อมของเครื่องใหม่อีกครั้ง
5. แล้วปิด IE ให้หมดทุกจอภาพ แล้วลองเข้าระบบใหม่อีกครั้ง
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