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การเลื่อนเงนิเดือนขาราชการอัตโนมติั รอบ 1 เมษายน 2552  และ 1 ตุลาคม 2552 (แทง)  
(ตามหนังสือเวียน กพ. ที่ นร 1012/ว 5 เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนขาราชการ
พลเรือนสามัญตามบทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ 
2552) 

 เมื่อสวนราชการไดออกคําส่ังเล่ือนเงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน 2552 เรียบรอยแลว  และตองการ
ดําเนินการเล่ือนเงินเดือนในระบบงานจายตรงเงินเดือนและคาจางประจํา  ใหเขาสูระบบงานบัญชีถือจายเงินเดือน
และดําเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้ 
1. ไปที่ เมนูปรับปรุงขอมูล เลือกรายการการเลื่อนขั้นเงินเดือนรอบ 1 เม.ย./ต.ค. งปม. 2552 (แทง)                
ตามหนาจอภาพ  ดังนี้ 
 

 
 
 
2. เมื่อเลือกรายการเมนูตามขอ 1. จะปรากฏหนาจอภาพ  ดังนี้ 
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ใหระบุ/เลือกเงื่อนไขรายการตางๆ สําหรับใชในการประมวลผลเลื่อนเงินเดือน  ดังนี้ 
       การเลื่อนขั้น  คือ  ข้ันที่ตองการประมวลผลการเลื่อนเงินเดือน  มีรายการตัวเลือกใหเลือก ดังนี้  
                                     0.5 ข้ัน (H)   สําหรับกรณีที่ตองเลื่อน 0.5 ข้ัน 
                                     1    ข้ัน (N)   สําหรับกรณีที่ตองเลื่อน 1.0 ข้ัน 
                                     1.5 ข้ัน (S)   สําหรับกรณีที่ตองเลื่อน 1.5 ข้ัน 
       รายการการเลื่อนเงินเดือน  ใหสวนราชการระบุตัวเลือกตามที่ตองการ  ดังนี้   
   เลื่อนขั้นลอย    ระบุตัวเลือกเมื่อสวนราชการยังไมไดออกคําสั่งเลื่อนเงินเดือน และ
ตองการตรวจสอบรายการขอมูลเลื่อนเงินเดือน / หรือสรางรายการขอมูลการเลื่อนเงินเดือนเปนแฟมขอมูลชนิด
ขอความเพื่อนําไปใชในการออกคําสั่งเลื่อนเงินเดือนตอไป   
 *** สวนราชการควรเลื่อนขั้นลอยตรวจสอบความถูกตองของการเลื่อนขั้นกอนการเลื่อนขั้นปกติ *** 
 
                                    เลื่อนขั้นปกติ     ระบุตัวเลือกเมื่อสวนราชการไดออกคําส่ังเล่ือนเงินเดือน ณ วันที่ 1 
เมษายน/ 1 ตุลาคม  52 เรียบรอยแลว  และตองการดําเนินการเล่ือนเงินเดือนตามคําส่ังดังกลาว 
   เลื่อนขั้นซอม     ระบุตัวเลือกเมื่อสวนราชการไดทําการประมวลผลเลื่อนขั้นปกติแลว
ตองการที่เล่ือนเงินเดือนเพิ่มเติมสําหรับรายการขอมูลที่ยังไมไดเล่ือนเงินเดือนครั้งนั้น   

 ปงบประมาณ      ใหระบุปงบประมาณตามรอบการเลื่อนเงินเดือนที่ตองการ  เชน 1 เมษายน 52  ใหระบุ 
2552  หรือ 1 ตุลาคม  52  ใหระบุ  2553 
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 รอบการเลื่อนเงินเดือน    คือ   รอบของการเลื่อนเงินเดือน มี 2 รอบ  คือ  1 เมษายน และ 1 ตุลาคม  กรณีที่
ตองการเลื่อนเงินเดือนรอบเมษายน  ใหเลือก 1 เมษายน  กรณีที่ตองการเลื่อนเงินเดือนรอบตุลาคม ใหเลือก         
1 ตุลาคม  

 ระบุสังกัด/หนวยงานของสวนราชการ   ใหเลือกระบุรหัสสังกัด/หนวยงานที่ตองการเลื่อนเงินเดือน  
ประกอบดวย                  
                    ระบุรหัสกระทรวง  2 หลัก    เชน กระทรวงการคลัง  ระบุ   “03” 
                    ระบุรหัสกรม  3  หลัก  เชน กรมบัญชีกลาง  ระบุ   “004” 
                    ระบุตัวเลือก หนวยงานที่ตองการเลื่อนขั้น    ดังนี้ 
                               ทั้งกรม           กรณีที่ตองการเลื่อนเงินเดือนขาราชการทั้งหมดของหนวยงาน                    
                               สวนกลาง      กรณีที่ตองการเลื่อนเงินเดือนขาราชการของหนวยงานสังกัดสวนกลาง 
                            สวนภูมิภาค    กรณีที่ตองการเลื่อนเงินเดือนขาราชการของหนวยงานสังกัดสวนภูมิภาค 
                               เฉพาะหนวยงานในกรม    กรณีที่ตองการเลื่อนเงินเดือนขาราชการเฉพาะหนวยงานที่
ตองการ  (รหัสสังกัดหนวยงานที่อยูระดับสวนกลาง/สวนภูมิภาค) 
    กอง    กรณีที่ตองการเลื่อนเงินเดือนขาราชการที่อยูภายใตสังกัดหนวยงานระดับกอง    
(ใหระบุรหัสหนวยงานในกรมที่เลือกดวย)  
ระบุคําสั่งตามกลุมขาราชการที่ตองการเลื่อนเงินเดือนขาราชการ  ทั้งนี้  กพ. ไดกําหนดการเลื่อนเงินเดือนครึ่ง
ปแรกในวันที่  1 เมษายน 2552  กําหนดกลุมขาราชการที่ไดรับจัดสรรโควตาจํานวนผูมีสิทธิไดเลื่อนเงินเดือน 
1 ข้ัน ไมเกินรอยละ 15  ของจํานวนขาราชการ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2552 เปน 2 กลุม  ไดแก  

• กลุมที่ 1    ตําแหนงระดับ 1 ถึงระดับ 8 เดิม  ไดแก  ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน (0101) 
ระดับชํานาญงาน (0102) และระดับอาวุโส (0103) ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ (0201) ระดับ
ชํานาญการ (0202) และระดับชํานาญการพิเศษ (0203) ตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับตน (0301) 

• กลุมที่ 2   ตําแหนงระดับ 9  เดิมข้ึนไป   ไดแก  ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ (0104) 
ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (0204) และระดับทรงคุณวุฒิ (0205)    ตําแหนงประเภทอํานวยการ 
ระดับสูง (0302)    ตําแหนงประเภทบริหาร ระดับตน (0401) และระดับสูง (0402) 

         หมายเหตุ   ตัวเลขในวงเล็บ 4 ตัว คือตัวเลขที่ใชอางอิงในระบบงานโครงการจายตรงเงินเดือน
ขาราชการ 
      รายการขอมูลคําสั่งที่สวนราชการจะตองระบุ  ประกอบดวย 

  คําสั่งเลื่อนเงินเดือน    ใหระบุประเภทคําสั่ง เลขที่คําสั่ง วันที่ลงคําสั่ง  ตามที่ปรากฏในแบบ
คําสั่งเลื่อนเงินเดือนขาราชการของแตละสวนราชการที่ใหเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนสามัญตามผลการ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานครึ่งปที่แลวมา (สําหรับการเลื่อนเงินเดือน ข้ัน 0.5 ข้ัน  1 ข้ัน  
1.5 ข้ัน) 
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             กค 04064/ว319 ขอ 6/1 (1) (2) (3)   ใหระบุประเภทคําสั่ง เลขที่คําสั่ง วันที่ลงคําสั่งตามที่ปรากฏ
ในแบบคําสั่งขาราชการที่ไดคาตอบแทนพิเศษ 
 กค 04064/ว319 ขอ 6/1 (4)              ใหระบุประเภทคําสั่ง เลขที่คําสั่ง วันที่ลงคําสั่งตามที่ปรากฏ
ในแบบคําสั่งขาราชการที่ไดเลื่อนเงินเดือนและไดรับคาตอบแทนพิเศษดวย 
   
หมายเหตุ    กค 0406.4 /ว 319  หมายถึง  หนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง     เร่ือง ระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายคาตอบแทนพิเศษของขาราชการและลูกจางประจําผูไดรับเงินเดือนหรือ
คาจางถึงขั้นสูงของอันดับหรือตําแหนง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551  ลงวันที่ 22 กันยายน 2551 
เมื่อระบุรายละเอียดครบถวนแลวหนาจอภาพจะปรากฏจํานวนอัตราตามรายละเอียดที่ระบุ/เลือก ใหทําการ
ตรวจสอบวาถูกตองหรือไม  

กรณีถูกตอง     และไดตรวจสอบเงื่อนไขรายละเอียดที่จะเลื่อนเงินเดือนเรียบรอยแลว   ใหกดปุมตกลง  
หนาจอภาพจะปรากฏหนาตางขอความเพื่อยืนยันการเลื่อนขั้น  กรณียืนยันที่จะทําการเลื่อนเงินเดือนกดปุม      
ตกลง  หรือกรณีไมแนใจกดปุม ยกเลิก 

กรณีไมถูกตอง   แสดงวาขอมูลที่ตองการเลื่อนเงินเดือนมีรายการผิดพลาด เชน บันทึกคําสั่งไมครบถวน  
ปงบประมาณไมไดอยูในรอบที่จะเลื่อน เปนตน  ใหกลับไปตรวจสอบการบันทึกคําสั่ง 
 หลังจากประมวลผลการเลื่อนเงินเดือนเรียบรอยแลว ใหตรวจสอบจํานวนอัตราที่ถูกประมวลผล
กับอัตราวางกรณีที่ไมครบถวน  ใหกดปุมแสดงขอมูลที่ผิดพลาดเพื่อจัดทํารายงานตรวจสอบขอมูลรายการที่
ผิดพลาด  สําหรับนําไปแกไข/ปรับปรุงรายการขอมูลใหถูกตองกอนดําเนินการเลื่อนเงินเดือนซอมตอไป 
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การเลื่อนเงนิเดือนขาราชการรายบุคคล รอบ 1 เมษายน 2552 และ 1 ตุลาคม 2552  (แทง)  
ผานหนาจอภาพบรรจุ / โยกยาย  ของระบบบัญชถีือจายเงินเดือนขาราชการ 

เมื่อสวนราชการไดออกคําส่ังเล่ือนเงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน / 1 ตุลาคม 2552 เรียบรอยแลว             
และตองการดําเนินการเล่ือนเงินเดือนในระบบงานจายตรงเงินเดือนและคาจางประจํา  ใหเขาสูระบบงานบัญชีถือจาย
เงินเดือนและดําเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้ 

1. เขาสูหนาจอภาพบบรจุ/โยกยาย 

ไปที่เมนูบันทึกการทํางาน เลือกรายการเมนูยอยการบรรจุ/โยกยาย  ตามหนาจอภาพ  ดังนี้ 

 
 
 เมื่อเลือกรายการเมนูตามขางตนแลวจะปรากฏหนาจอภาพ  ดังนี้ 
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2.  สัญลักษณที่ใชสําหรับการเลื่อนเงินเดือนตั้งแตรอบ 1 เมษายน 52 จะกําหนดใหเปนไปตามตารางขางลาง 
ดังนี้  
 

สัญลกัษณ ความหมาย 
Y 2.0 ข้ัน 
S 1.5 ข้ัน 
N 1.0 ข้ัน 
H 0.5 ข้ัน 
O ไมไดเลื่อนขั้น 
F เต็มข้ัน 

U1 เลื่อนเงนิเดือนและไดรับคาตอบแทนพิเศษ = 0.5 ข้ัน 
U2 เลื่อนเงนิเดือนและไดรับคาตอบแทนพิเศษ = 1 ข้ัน 
U3 เลื่อนเงนิเดือนและไดรับคาตอบแทนพิเศษ = 1.5 ข้ัน 
C1 ไดรับคาตอบแทนพิเศษ 0.5 ข้ัน 
C2 ไดรับคาตอบแทนพิเศษ 1.0 ข้ัน 
C3 ไดรับคาตอบแทนพิเศษ 1.5 ข้ัน 
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3.  ดําเนนิการเลื่อนเงินเดือน โดยมีขัน้ตอนการบันทึกขอมลู ดังนี ้

 3.1   กรณีการเลื่อนเงินเดือนรายการขอมูลที่ยังไมไดผานการประมวลผลการเลื่อนเงินเดือนอัตโนมัติ 

    3.1.1   กรณีที่ไดรับการเลื่อนเงินเดือน จํานวน 0.5 ขั้น (H) , 1 ขั้น (N) , 1.5 ขั้น  (S)  หรือกรณี
ที่ไดรับคาตอบแทนพิเศษ 0.5 ขั้น (C1) , 1.0 ขัน้ (C2) , 1.5 ขัน้ (C3)   ใหทําการขั้นตอนตอไปนี ้
                3.1.1.1    ใหทําการคนหาอัตราที่ตองการเลื่อนเงนิเดือน โดยระบุเลขที่ประจําตําแหนง 
กระทรวง กรม ประเภทสงักดั กดปุมคนหา หรือระบุเลขประจําตัวประชาชน กดปุมสอบถาม กดปุมเลื่อนขั้น 
                          3.1.1.2    ใหบันทึกรายการบรรทัดปเกา เปนรายการกอนเลื่อนเงินเดือน (31 มี.ค.หรือ  30 ก.ย.)  
                          3.1.1.3    ใหระบุสัญลักษณที่ตองการเลื่อนในชองรายการเลื่อนขั้น ชองรายการเงินเดือนปใหม 
หรืออาศัยเบิก ปใหม (ถามี) จะถูกเปลี่ยนเปนจํานวนเงินเดือนที่เลื่อน   สัญลักษณที่ระบุ  กลาวคือ 
                                          -  กรณีเลื่อนอัตราไดรับเลื่อนจํานวน 0.5 ข้ัน คือ  H  , 1 ข้ัน คือ  N  , 1.5 ข้ัน คือ  S   
                                          -  กรณีที่ไดรับคาตอบแทนพิเศษจํานวน 0.5 ข้ัน คือ C1, 1 ข้ัน คือ C2 , 1.5 ข้ัน คือ C3 
                          3.1.1.4   บันทึกชองรายการอื่น ๆ ที่ตองการเปลี่ยนแปลง  เชน  เลขทีคํ่าสัง่  วนัทีล่งคาํสัง่ วนัทีม่ี
ผลบังคับ หมายเหตุ ปงบประมาณ (กรณี 1 ต.ค.) เปนตน  
                          3.1.1.5    เมื่อบันทึกชองรายการขอมูลตาง ๆ และไดตรวจสอบความถูกตองเรียบรอยแลวใหกด
ปุมตกลง  จะมีขอความแสดง   “บันทึกขอมูลเรียบรอยแลว”  เปนการยืนยันการเลื่อนเงินเดือนของรายการบุคคล
นี้เรียบรอยแลว  และรายการขอมูลของขาราชการรายนี้จะถูกบันทึกตามที่ไดบันทึกขอมูลดังกลาวและนําไปแสดง
รายละเอียดที่หนาจอภาพรายละเอียดการเลื่อนขั้นเงินเดือน (ใหตรวจสอบที่หนาจอภาพรายละเอียดการเลื่อนขั้น
เงินเดือน) 

3.1.2 กรณีการเลื่อนเงินเดือนที่ไดรับทั้งการเลื่อนเงินเดือนและคาตอบแทนพิเศษ  กลาวคือ  
กรณีที่เลื่อนเงินเดือนและไดรับคาตอบแทนพิเศษเปนจํานวน 0.5 ข้ัน  กรณีที่เลื่อนเงินเดือนและไดรับคาตอบแทน
พิเศษ เปนจํานวน 1 ข้ัน   และกรณีที่เลื่อนเงินเดือนและไดรับคาตอบแทนพิเศษเปนจํานวน 1.5 ข้ัน  การบันทึก
คําสั่งการเลื่อนเงินเดือนจะตองทําการบันทึกขอมูล   2  รายการ   ดังนี้ 

3.1.2.1  บันทึกรายการที่ไดรับเลื่อนขั้น คือ 0.5 ข้ัน (H)  1 ข้ัน (N)  1.5 ข้ัน (S)  ตามขั้นตอนการ
บันทึกขอมูลตามรายละเอียดในขอ 3.1.1 

3.1.2.2  บันทึกรายการที่ไดรับคาตอบแทนพิเศษ  โดยจะตองระบุสัญลักษณการเลื่อนเงินเดือน
และไดรับคาตอบแทนพิเศษ ตามตารางขางลางนี้   

สัญลักษณเลือ่นขั้น 
(ขอ 3.1.2.1) 

สัญลักษณคาตอบแทน 
(ขอ 3.1.2.2) ความหมาย 

H U1 เลื่อนเงนิเดือนและไดรับคาตอบแทนพิเศษ = 0.5 ข้ัน 
N U2 เลื่อนเงนิเดือนและไดรับคาตอบแทนพิเศษ = 1 ข้ัน 
S U3 เลื่อนเงนิเดือนและไดรับคาตอบแทนพิเศษ = 1.5 ข้ัน 
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3.1.2.3   บันทึกชองรายการอื่น ๆ ที่ตองการเปลี่ยนแปลง  เชน  เลขที่คําสั่ง  วันที่ลงคําสั่ง วันที่มี
ผลบังคับ หมายเหตุ ปงบประมาณ (กรณี 1 ต.ค.) เปนตน แลวกดปุมตกลง   จะมีขอความแสดง   “บันทึกขอมูล
เรียบรอยแลว”  เปนการยืนยันการเลื่อนเงินเดือนของรายการบุคคลนี้เรียบรอยแลว  และรายการขอมูลของ
ขาราชการรายนี้จะถูกบันทึกตามที่ไดบันทึกขอมูลดังกลาวและนําไปแสดงรายละเอียดที่หนาจอภาพรายละเอียด
การเลื่อนขั้นเงินเดือน (ใหตรวจสอบที่หนาจอภาพรายละเอียดการเลื่อนขั้นเงินเดือน) 
 
 3.2   กรณีการเลื่อนเงินเดือนรายการขอมูลที่ผานประมวลผลการเลื่อนเงินเดือนอัตโนมัติ 

         คือ  การแกไขปรับปรุงรายการเลื่อนเงินเดือนใหถูกตองตามคําสั่งการเลื่อนเงินเดือนของสวนราชการ
หลังจากการเลื่อนเงินเดือนอัตโนมัติเรียบรอยแลว  ตัวอยาง เชน กรณีที่การทําการประมวลผลเลื่อนเงินเดือน
อัตโนมัติ ณ 1เมษายน 2552 จํานวน 0.5 ข้ัน แลวตองการแกไขปรับปรุงบางรายการขอมูลของขาราชการบางราย
ที่ไดรับการเลื่อนเงินเดือนหรือไมไดรับการเลื่อนเงินเดือนเพื่อใหถูกตองตามคําสั่งการเลื่อนเงินเดือน 

    3.2.1   กรณีที่ตองการแกไข/ปรับปรุงใหไดรับการเลื่อนเงินเดือน ใหทาํการขั้นตอนตอไปนี ้
                3.1.2.1    ใหทําการคนหาอัตราที่ตองการเลื่อนเงนิเดือน โดยระบุเลขที่ประจําตําแหนง 
กระทรวง กรม ประเภทสงักดั กดปุมคนหา หรือระบุเลขประจําตัวประชาชน กดปุมสอบถาม กดปุมเลื่อนขั้น 
                          3.1.2.2    ตรวจสอบรายการบรรทัดปเกา เปนรายการกอนเลื่อนเงินเดือน (31 มี.ค.หรือ  30 ก.ย.)  
หรือไม กรณีที่ไมเปนรายการกอนเลื่อนเงินเดือนใหบันทึกเปนรายการกอนเลื่อนเงินเดือน 
                          3.1.2.3    ใหระบุสัญลักษณที่ตองการเลื่อนในชองรายการเลื่อนขั้น ชองรายการเงินเดือนปใหม 
หรืออาศัยเบิก ปใหม (ถามี) จะถูกเปลี่ยนเปนจํานวนเงินเดือนที่เลื่อน   สัญลักษณที่ระบุ  กลาวคือ 
                                          -  กรณีเลื่อนเงินเดือนไดรับเลื่อนจํานวน 0.5 ข้ัน คือ  H , 1 ข้ัน คือ  N , 1.5 ข้ัน คือ  S   
                                          -  กรณีที่ไดรับคาตอบแทนพิเศษจํานวน 0.5 ข้ัน คือ C1, 1 ข้ัน คือ C2 , 1.5 ข้ัน คือ C3 
                                          -  กรณีที่ไดเลื่อนเงินเดือนและไดรับคาตอบแทนพิเศษรวมเปนจํานวน 0.5 ข้ัน คือ U1,  
1 ข้ัน คือ U2 , 1.5 ข้ัน คือ U3 
                                          -  กรณีไมไดเลื่อนเงินเดือน คือ  O 
                          3.1.2.4   บันทึกชองรายการอื่น ๆ ที่ตองการเปลี่ยนแปลง  เชน  เลขทีคํ่าสัง่  วนัทีล่งคาํสัง่ วนัทีม่ี
ผลบังคับ หมายเหตุ ปงบประมาณ (กรณี 1 ต.ค.) เปนตน  
                          3.1.2.5    เมื่อบันทึกชองรายการขอมูลตาง ๆ และไดตรวจสอบความถูกตองเรียบรอยแลวใหกด
ปุมตกลง  จะมีขอความแสดง   “บันทึกขอมูลเรียบรอยแลว”  เปนการยืนยันการแกไข/ปรับปรุงการเลื่อนเงินเดือน
ของรายการบุคคลนี้เรียบรอยแลว  และรายการขอมูลของขาราชการรายนี้ที่ไดแสดงรายละเอียดที่หนาจอภาพ
รายละเอียดการเลื่อนขั้นเงินเดือนจะถูกแกไข/ปรับปรุงใหเปนไปตามที่ไดบันทึกขอมูลดังกลาว (ใหตรวจสอบที่
หนาจอภาพรายละเอียดการเลื่อนขั้นเงินเดือน) 
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จอภาพรายละเอียดการเลือ่นขั้นเงินเดือน 
              หนาจอภาพรายละเอียดการเลื่อนขั้นเงินเดือน (SAMAN) ใชสําหรับเก็บรายละเอียดการเลื่อนขั้น
เงินเดือนประจําปคร้ังที่ 1   ณ วันที่  1 เมษายน  และครั้งที่ 2  ณ วันที่  1 ตุลาคมของทุกป   เพื่อตรวจสอบจํานวน
เงินเลื่อนเงินเดือนของขาราชการแตละรายในแตละครั้ง 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
   หลงัจากที่เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานไดทําการประมวลเลื่อนเงนิเดือนประจําปในแตละครั้งโดยอัตโนมัติแลว  
จะนาํขอมูลของปเกา  วนัที ่ 31  มีนาคม และวันที่ 1 เมษายน  หลังจากการเลื่อนขัน้เงนิเดือนครัง้ที ่1   และขอมูล
ของวันที่  30   กันยายน   และวันที่ 1  ตุลาคม  สําหรับการเลื่อนขัน้เงนิเดือนครั้งที่ 2   มาแสดงไวในหนาจอภาพนี ้   

              สําหรับรายการขอมูลของขาราชการผูไมไดรับการเลื่อนเงนิเดือนหรือไดรับสิทธิเลื่อนเงนิเดือนไมเปนไป
ตามเงื่อนไขของการระบุเลอืกขั้นของการเลื่อนเงนิเดือนโดยอัตโนมัติ  ผูปฏิบัติงานจะตองไปแกไขปรับปรุงรายการ
ขอมูลการเลื่อนขั้นเงินเดือนที่หนาจอภาพบรรจุ/โยกยาย หลังจากทีไ่ดทําการแกไขขอมูลเรียบรอยแลว ขอมูล
ดังกลาวจะสงผานมาเก็บทีห่นาจอภาพรายละเอยีดการเลื่อนขั้นเงนิเดือน (SAMAN) ดวย 

ขอสงัเกตุ   กรณีที่ผูปฏิบัติงานไดทําการแกไข/ปรับปรุงรายการขอมูลที่หนาจอภาพบรรจุ/โยกยาย โดยใชคําสั่ง  
เลื่อนขั้นเรียบรอยแลว    ขอมูลดังกลาวจะสงผานมาเก็บ/ปรับปรุงทีห่นาจอภาพ SAMAN  โดยอัติโนมัติ 
              
การเรยีกดูหรือคนหาขอมูล 
              เรียกขอมูลโดยใชคําสั่งคนหา โดยระบุขอมูลเลขประจําตัวและวันที่มีผลบังคับใหครบถวนถูกตอง  และ
กดปุมคนหา หลังจากนั้นระบบจะแสดงรายละเอียดของรายการนั้น เชน ตองการคนหารายการเลื่อนเงนิเดือนของ
นายเลื่อนขัน้  คร่ึงขั้น  ณ วนัที่ 1 เมษายน 2552 ใหระบุตามจอภาพทีป่รากฏ  แลวกดปุมคนหา 
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1. การแสดงรายการเลื่อนขั้นเงินเดือน กรณีขาราชการที่ไดรับคาตอบแทนพิเศษ (C1, C2, C3)  หรือไดรับเลื่อน
ข้ันและคาตอบแทนพิเศษ (U1, U2, U3) จะปรากฏรายการในชองรายการคาตอบแทนพิเศษ (สําหรับรายการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนตั้งแตปรับเขาสูระบบแทงเปนตนไป) 

 
การแกไขขอมูล 
                ใชปุมคําสั่งแกไข ทําการคนหาขอมูลรายการที่ตองการแกไข พรอมทั้งทําการเปลี่ยนแปลงแกไข
รายละเอียดขอมูลการเลื่อนขั้นเงนิเดือนในชองรายการตางๆ  ใหถูกตอง  และใหระบุเลือกชองรายการ Action  
ของรายการทีต่องการแกไขดวย  หลงัจากนัน้ใหกดปุมตกลง และใหทําการตรวจดคูวามถกูตองของรายการขอมูล
ดังกลาวดวย   
การเพิม่ขอมลู 
     ใชปุมคําสั่งเพิ่ม  ระบุเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก จะปรากฏชื่อนามสกุลของขาราชการที่ระบุตาม
เลขประจําตัวประชาชน ใหทําการบันทึกรายละเอียดตาง ๆ ใหครบถวนพรอมระบุเลือกชองรายการ Action     
ของรายการที่ตองการเพิ่มดวย หลังจากนั้นใหกดปุมตกลงและใหทําการตรวจดูความถูกตองของรายการขอมูลที่
เพิ่มดวย   
การลบขอมลู 

     ใชปุมคําสั่งลบ  ทําการคนหาขอมูลรายการที่ตองการลบ  หากตองการลบรายการขอมูลใดแลวใหระบุ
เลือกชองรายการ Action  ของรายการที่ตองการลบดวย หลงัจากนัน้ใหกดปุมตกลงเพื่อทาํการลบขอมูล 

หมายเหต ุ  สามารถตรวจสอบขอมูลรายละเอียดการเลือ่นเงนิเดือนจากรายงานรายละเอียดการเลื่อนเงนิเดือน
ขาราชการ (REPSAMAN)  ในระบบบัญชถีือจายเงนิเดอืนขาราชการ   เมนูรายงาน --> รายงานกลุมระบบ(แทง)  


