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บทที่ บทที่ บทที่ 111   

บททั่วไปบททั่วไปบททั่วไป   

ความเปนมา 
ตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวนัที ่ 29 กนัยายน 2552 เห็นชอบกับระบบการเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือน 

ประกอบกับกฎ ก.พ. วาดวยการเลื่อนเงนิเดือน พ.ศ. 2552 มีผลใชบังคับต้ังแตวนัที่ 1 ตุลาคม 2552 และ ก.พ.ไดกําหนด

ฐานในการคํานวณและชวงเงินเดือน พรอมทั้งหลักเกณฑและเงื่อนไขอื่นตามที่กาํหนดในกฎ ก.พ. กรมบัญชีกลางโดย

กลุมงานพัฒนาระบบคอมพวิเตอร ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศไดดําเนนิการพัฒนาระบบการเลื่อนเงินเดือนขาราชการ

ตามพระราชบญัญัติระเบยีบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ซึง่เปนสวนหนึ่งของระบบงานคอมพิวเตอรสําหรับโครงการ

ระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํ(ระบบงาน Client/Server) เสร็จเรียบรอยแลว ตาม กฎ ก.พ. วาดวยการเลื่อน

เงินเดือน พ.ศ. 2552  โดยมีหลักเกณฑและเงื่อนไขการเลื่อนเงนิเดือนขาราชการพลเรือนตามหนงัสือสํานักงาน ก.พ. 

ดวนที่สุด ที่  นร 1008.1/ว 28 ลงวนัที ่ 22 ตุลาคม 2552   ซึง่จะมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 1 เมษายน 2553 เปนตนไป   

 ทัง้นี ้ เพื่อเปนการอาํนวยความสะดวกใหสวนราชการสามารถดาํเนนิการไดรวดเร็ว ถูกตอง และทันเวลาตอ

การเบิกจายเงนิเดือนและเงินอื่นที่จายในลักษณะเดียวกับเงินเดือน จึงจดัเตรียมหนาจอภาพระบบงานเพื่อใหสวนราชการ

ดําเนนิการตามขั้นตอนที่กําหนดเพื่อนาํไปสูความสาํเร็จ 9 ข้ันตอน  ดังที่จะกลาวถึงตอไป 

ขอบเขตของระบบ 

ขอบเขตงานทีดํ่าเนนิการปรับปรุงระบบงาน   ดังนี้  

1. การคํานวณหากรอบวงเงนิงบประมาณที่สวนราชการสามารถใชในการเลื่อนเงนิเดือนและ                  

เงินคาตอบแทนฯ และการจดัสรร 

2. การประมาณการใชวงเงนิในการเลื่อนเงนิเดือน / การคํานวณวงเงนิสําหรับการเลือ่นเงนิเดือน /การเลื่อน

เงินเดือนเปนรอยละ  แตละหนวยงานระดบัสํานกั/กอง/ศูนย ของสวนราชการ 

3. การเลื่อนเงินเดือนและการจายเงินคาตอบแทนพิเศษฯ  กรณีรับเงินเดือนถึงระดับสูงสุดหรือใกลสูงสุดของ

แตละประเภทตําแหนง และของแตละระดับตําแหนง 

4. การประมวลผลเพื่อออกรายการแนบทายคําสั่งเลื่อนเงนิเดือนและคําสั่งใหไดรับเงนิคาตอบแทนพเิศษ
สําหรับผูไดรับเงินเดือนสูงสดุหรือใกลถึงเงินเดือนสูงสุด 

5. การประมวลผลเพื่อนาํขอมลูออกจากระบบจายตรงเงินเดือน ตามที่กรมบัญชีกลางกําหนดโดยมีรูปแบบ

ของแฟมขอมลูตามรายงาน “ บัญชีรายละเอียดใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับการเลื่อนเงนิเดือน “ เพือ่ใหสวน

ราชการนําไปดําเนนิการบันทึกขอมูลเพิ่มเติมในสวนของรอยละผลการประเมิน รอยละของการเลือ่นเงนิเดือนและผล

การประเมนิการปฏิบัติราชการ ที่ไดดําเนินการตามหลักเกณฑ และวิธกีารที่ ก.พ.กําหนด โดยใหเลื่อนไดไมเกินวงเงิน

ที่สวนราชการไดรับการจัดสรรใหใชในการเลื่อนเงนิเดือน  
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6. การประมวลผลเพือสรางและปรับปรุงขอมูลรายการรายละเอียดการเลือ่นเงนิเดือนของขาราชการแตละ
คน โดยการนาํแฟมขอมูลทีส่วนราชการไดจัดทําตาม ขอ 3.  เขาสูระบบจายตรงเงนิเดือนตามหลักเกณฑของระบบฯ  

7. การตรวจสอบความถกูตอง และการแกไขปรับปรุงขอมูลของการสรางขอมูลรายการรายละเอียดการ

เลื่อนเงนิเดือน 

8. การนาํรายละเอียดการเลื่อนเงินเดือนที่ไดตรวจสอบถูกตองเรียบรอยแลวตามขอ 6.  เขาสูระบบจายตรง

เงินเดือนฯ  

9. สรุปการใชวงเงินงบประมาณของสวนราชการ สําหรับการเลื่อนเงนิเดือน 

10. การปรับปรุงการทํางานของจอภาพบรรจุ/โยกยาย  ใหรองรับการเลื่อนเงนิเดือนตามหนังสือสํานักงาน 

ก.พ. ดวนที่สุด ที่  นร 1008.1/ว 28 เชน การถอยเงินเดือน การเลื่อนเงนิเดือน แบบอัตโนมัติ 

11. การปรับปรุงการทํางานของจอภาพและรายงานตางๆ  เกี่ยวของใหรองรับการเลื่อนเงินเดือนแบบรอยละ 

12. การปรับปรุงระบบฐานขอมลูใหรองรับการเลื่อนเงนิเดือนแบบรอยละ   

13. การปรับปรุงการทํางานจอภาพการจายเงนิเดือน เปนตน 

14. การโอนยายขอมูลรายละเอยีดการเลื่อนเงนิเดือนของขาราชการพลเรือนสามัญจากระบบจายตรง
เงินเดือนและคาจางประจํา เขาสูระบบการใหบริการขอมูล  (ระบบ Web Application)  

15. การกําหนดรหสัผูใชงานและรหัสผานใหกบัขาราชการรายบุคคล  เพื่อเขาสูระบบการใหบริการขอมูล 

(ระบบ Web Application)   สําหรับสอบถามรายละเอยีดขอมูลสวนบุคคล เชน ผลการเลื่อนเงนิเดือนใหขาราชการ

ทราบเปนการเฉพาะตัว ใบรับรองเงนิเดือน เปนตน 

คํานิยาม 

 หนวยงานที่ปฏิบัติงานดานบุคคล  หมายถึง  กองการเจาหนาที ่ / หัวหนาหนวยงานทีท่ําหนาที่บริหารงาน
บุคคลหรือบริหารทรพัยากรบุคคลของสวนราชการ ซึ่งไดมอบหมายใหเจาหนาที่เปนผูปฎิบัติงานดานการบันทึกคําสั่งใน

โครงการจายตรงเงนิเดือนและคาจางประจาํของกรมบัญชีกลาง 

 หนวยงานที่ปฏิบัติงานการคลังและดานบุคคล หมายถึง หนวยงานทีท่าํหนาที่รับผิดชอบการบริหารงานบุคคล 

/ บริหารทรัพยากรบุคคลและการเบิกจายเงนิของสวนราชการ ซึ่งไดมอบหมายใหเจาหนาที่เปนผูปฎิบัติงานดานการ

บันทกึคําสั่งในโครงการจายตรงเงนิเดือนและคาจางประจําของกรมบญัชีกลาง 

 หนวยงานทีท่าํหนาที่เบิกจายและบันทึกคาํสั่ง หมายถึง หนวยงานกองคลัง / เทียบเทาทีท่ําหนาทีรั่บผิดชอบ
ในการเบกิจายเงนิของสวนราชการและบนัทกึคําสั่งในระบบงานจายตรงเงินเดือนและคาจางประจํา ซึง่ไดมอบหมาย

ใหเจาหนาที่เปนผูปฎิบัติงานดานการบนัทึกคําสัง่ในโครงการจายตรงเงินเดือนและคาจางประจําของกรมบัญชกีลาง 

 การแบงสวนราชการแบบกระจาย (อํานาจ) หมายถงึ สรก.มีการแบงสวนราชการบริหารแผนดนิเปนราชการ

บริหารสวนกลางและราชการบริหารสวนภูมภิาค และมกีารกระจายอาํนาจตามมาตรา 57 แหง พ.ร.บ.ระเบียบ

ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 สรก.ตองตดัยอดจํานวนคนและจํานวนเงนิของ ขรก. ในราชการบริหารสวนภูมภิาคไป

ใหผูวาราชการจังหวัดบริหารกรอบวงเงินงบประมาณที่ใชเลื่อนเงินเดือน คือ K1 – K3  , O1 – O3 นอกนั้นใหไปข้ึนกับ

หัวหนาสวนราชการ 



โครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํ           - - - ขั้นตอนการเลื่อนเงินเดือนแบบรอยละ 1 เม.ย. / ต.ค.   - - -  

กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง    ศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศนเทศนเทศ       กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  งานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐ                                                                                                             ---   333   ---    

 การแบงสวนราชการแบบไมกระจาย (อํานาจ) หมายถงึ สรก.ไมมีการกระจายอํานาจตามมาตรา 57             

แหง พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังนั้น การบริหารกรอบวงเงินงบประมาณที่ใชเลือ่นเงนิเดือนขึน้กับ

หัวหนาสวนราชการทัง้หมด 

 การบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดอืนของประเภท เชี่ยวชาญ (ชช.) และ ทกัษะพิเศษ (ทพ. แบบขึ้นกับอธิบดีและ

รองอธิบดี หมายถงึ การบริหารวงเงินเลื่อนเงนิเดือนของประเภท K4 , O4 จะตองนาํยอดจํานวนคนและจาํนวนเงนิ

ของ ขรก. ระดับตําแหนง K4 , O4 ไปรวมอยูในระดับกรม เพือ่อธิบดีและรองอธิบดี เปนผูบริหารกรอบวงเงิน

งบประมาณทีใ่ชเลื่อนเงนิเดอืน 

 การบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดอืนของประเภท เชี่ยวชาญ (ชช.) และ ทกัษะพิเศษ (ทพ. แบบขึ้นกับสํานัก / กอง 

/ ศูนย หมายถึง การบริหารวงเงนิเลื่อนเงินเดอืนของประเภท K4 , O4 จะถกูนับยอดจํานวนคนและจํานวนเงินของ 

ขรก. ระดับตําแหนง K4 , O4 ไปรวมอยูในระดับสํานกั / กอง / ศูนย เพื่อหวัหนาสํานัก / กอง / ศูนย เปนผูบริหาร

กรอบวงเงินงบประมาณที ่ใชเลื่อนเงินเดือน 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. สามารถลดขัน้ตอนและระยะเวลาในการจัดทําขอมูลการเลื่อนเงินเดอืน การบันทึก การตรวจสอบขอมูล  

2. สามารถกระจายการทาํงานและความรับผิดชอบใหกับสํานัก / กอง / ศูนยในการจดัทําขอมูลการเลื่อน

เงินเดือนแบบรอยละ เนื่องจาก เจาหนาที่ที่รับผิดชอบ (กองการเจาหนาที่) สามารถนําขอมูลรายละเอียดการเลื่อน

เงินเดือนฯ ของขาราชการแตละคนเบื้องตนในแตละสาํนัก / กอง / ศูนยจากระบบจายตรงเงินเดือนฯ สงใหสํานัก / 

กอง / ศูนยไปพิจารณาเลื่อนเงนิเดือนตอไป 

3. สวนราชการสามารถเบิกจายเงนิเดือนในอัตราใหมใหกบัขาราชการในรอบการเลื่อนเงนิเดือน ณ 1 

เมษายน หรือ 1 ตุลาคม ไดถูกตอง รวดเร็ว ไมตองรอคอยการตกเบกิเงินเดือนและหรือเงนิคาตอบแทนพิเศษฯ เพื่อให

การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสทิธิผลมากยิง่ขึ้น 

4. สามารถลดคาใชจายในการดําเนนิงาน ประหยัดงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํ           - - - ขั้นตอนการเลื่อนเงินเดือนแบบรอยละ 1 เม.ย. / ต.ค.   - - -  

กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง    ศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศนเทศนเทศ       กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  งานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐ                                                                                                             ---   444   ---    

บทที่ บทที่ บทที่ 222   

ข้ันตอนการทํางานข้ันตอนการทํางานข้ันตอนการทํางานกับกับกับการเลื่อนเงินเดือนแบบรอยละการเลื่อนเงินเดือนแบบรอยละการเลื่อนเงินเดือนแบบรอยละ   
โครงการจายตรงเงินเดือนและคาจางประจําไดจัดเตรียมแนวทางใหสวนราชการเลอืกใชในการเลื่อน

เงินเดือนแบบรอยละออกเปน 2 ประเภท คือ 

 ประเภทที่ใชขอมูลจากระบบจายตรงเงินเดือนฯ ของกรมบัญชีกลาง 

 ประเภทที่ใชขอมูลจากระบบงานอื่น เชน DPIS หรือ ระบบงานที่สวนราชการพฒันาขึ้นใชงานเอง 

 
ขั้นตอนการทํางานสําหรับสวนราชการที่ใชขอมูลในโครงการจายตรงฯ ของกรมบัญชีกลาง 

กองการเจาหนาที่ / หนวยงานที่ปฏิบัติงานการคลงัและดานบุคคล ตองปฎิบัติในโครงการฯ ดังนี ้

1. กจ.ทดลองกาํหนดกรอบวงเงินงบประมาณที่ตองการจัดสรรและประมวลผล เพื่อใหไดยอดกรอบวงเงนิ

งบประมาณฯ เบื้องตน เพื่อเสนอผูบริหารกรม โดยสามารถกาํหนดรอยละของการจัดสรรได 3 แบบตอการ

ประมวลผล 1 คร้ังผานหนาจอภาพชื่อ “รายงานแสดงจํานวนอัตราที่มีผูครองและกรอบวงเงินเลื่อนเงนิเดือน” 

เพื่อพิจารณาหากรอบวงเงนิงบประมาณที่ตองการจัดสรรที่เหมาะสมเบื้องตน 

2. กจ.เชิญประชมุผูบริหารกรมเพื่อพิจารณากําหนดกรอบวงเงินงบประมาณรอยละทีต่องการจัดสรรใหสํานกั /

กอง / ศูนยนําไปบริหาร  

3. เมื่อไดผลสรุปการกําหนดกรอบวงเงินงบประมาณที่ตองการจัดสรรในขอ 2 ขางตน กจ.จะตองทาํการจัดเก็บ

กรอบวงเงินงบประมาณทีจ่ดัสรรใหกับสํานัก / กอง / ศูนย โดยสั่งประมวลผลผานหนาจอภาพชือ่ “รายงานแสดง
จํานวนอัตราที่มีผูครองและกรอบวงเงินเลื่อนเงนิเดือน” และในสวน “ตองการจัดเก็บกรอบวงเงินเลื่อนเงนิเดือน

ที่จัดสรร” ใหเลือก “ตองการ” ระบบจะทาํการสรางรายการกรอบวงเงนิงบประมาณที่ใชเลื่อนเงนิเดือนตามกฎหมาย

และกรอบวงเงนิงบประมาณที่จัดสรรใหกับสํานัก/กอง/ศูนย ในรอบนัน้ๆ ในระดับกระทรวง กรม สก./สภ. สํานัก / กอง 

/ ศูนย ลงในระบบฐานขอมลูระบบจายตรงฯ  

4. กรณีมีการปรบัลด / ปรับเพิ่มกรอบวงเงนิเลื่อนเงนิเดือนที่จัดสรร ไมเทากันในหนวยงาน กจ.จะตองเขามา

แกไขขอมูล “สรุปรายการกรอบวงเงินเลื่อนเงินเดือนและการจัดสรรกรอบวงเงิน ณ 1 ม.ีค. / 1 ก.ย.)” ให
ถูกตองผานทางหนาจอภาพชือ่ “แกไขกรอบวงเงินงบประมาณสําหรับการเลื่อนเงินเดือนและการจัดสรร” เฉพาะ

รายการของสาํนัก / กอง / ศูนย นัน้ 

5. กจ.แจงจาํนวนรอยละการจดัสรร และจํานวนเงนิของการกาํหนดวงกรอบงเงนิงบประมาณที่จะใชเลื่อน

เงินเดือนใหสํานัก / กอง / ศูนย ทราบ เพื่อนําไปบริหารตอ 

6. กจ.ทดลองกาํหนดรอยละของการเลื่อนเงนิเดือนในแตละประเภท แตละระดบั แตกตางกนัและหรอื

เหมือนกนัก็สามารถกระทาํได โดยกําหนดรอยละของการเลื่อนเงินเดอืนผานหนาจอภาพชื่อ “บัญชีรายละเอยีดให
ขาราชการพลเรือนสามญัไดรับการเลื่อนเงินเดือน” (โปรแกรมเลื่อนเงนิเดือนลอย) ระบบจะทําการสรางรายการ



โครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํ           - - - ขั้นตอนการเลื่อนเงินเดือนแบบรอยละ 1 เม.ย. / ต.ค.   - - -  

กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง    ศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศนเทศนเทศ       กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  งานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐ                                                                                                             ---   555   ---    

เลื่อนเงนิเดือนของขาราชการแตละคนตามที่กาํหนดรอยละของการเลื่อนเงนิเดือนในแตละประเภท      และแตละ

ระดับพรอมกาํหนดสูตรในการคํานวณใหอัตโนมติั โดยการเลือ่นเงนิเดือนจะเปนไปตามหนังสือของ ก.พ. ดวน

ที่สุด ที ่นร 1008.1 / ว 28 ลงวนัที ่22 ตุลาคม 2552  

 อนึ่ง กจ. สามารถทาํการประมวลผล ขอ 6 นี้ เปนรายสํานกั / กอง / ศูนย เพื่อสงใหสํานัก / กอง / ศูนย 

สามารถนําขอมูลไปบริหารวงเงนิงบประมาณเลื่อนเงินเดือนที่ไดรับจัดสรร หรือ สํานัก / กอง / ศูนย สามารถขอขอมูล 

“บัญชีรายละเอียดใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับการเลื่อนเงนิเดือนรอบวันที ่ ……………” จาก กจ. เพื่อนาํไป

บริหารวงเงนิงบประมาณเลือ่นเงนิเดือนทีไ่ดรับจัดสรรก็สามารถทําได ทัง้นี้ต้ังแตวันที่.....เปนตนไป 

7. กจ.จะตองนาํขอมูลบัญชีรายละเอียดใหขาราชการพลเรือนสามญัไดรับการเลื่อนเงินเดือนของ
ขาราชการแตละคนออกมาในรูปแบบแฟมขอมูลแบบ MS Excel ผานหนาจอภาพชื่อ “การนาํขอมูล ขรก. ที่ได
เลื่อนเงินเดือนออกจากระบบ” 

8. สํานัก / กอง / ศูนย จะตองสงการกําหนดเกณฑผลการประเมิน และรอยละของการเลื่อนเงนิเดือนให กจ. 

เมื่อ กจ.ไดรับจะตองบันทึกลงในระบบผานหนาจอภพชือ่ ..........(ยังไมมีในระบบจายตรงฯ ในระบบปจจุบัน) 

9. เมื่อไดขอมูลในขอ 6 (บัญชีรายละเอยีดใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับการเลื่อนเงนิเดือน) กจ. 

หรือ สํานัก / กอง / ศูนย จะตองทําการปอนขอมูล 4 ชอง (Column I , J , P และ Q ) คือ  

สํานัก/กอง/ศูนย ไดกําหนดเกณฑการประเมิน ขาราชการ ดังนี้  

คะแนนประเมิน รอยละของการเลื่อน ผลการประเมิน 
นอยกวา 60 0.000 ปรับปรุง 

60.00 – 75.00 1.00 – 2.00 พอใช 

75.01 – 89.99 2.01 – 3.49 ดี 

90.01 – 95.00 3.50 – 3.99 ดีมาก 

มากกวา 95 4.00 – 6.00 ดีเดน 

 

 ชองที ่1 รอยละของการประเมิน (Column  I) ใหใสคะแนนผลการประเมิน ของขาราชการคนนั้น  

ตัวอยาง นาย ก คะแนนผลการประเมิน 95.05 ก็ใหปอนขอมูล 95.05 ลงในชองนี ้

 ชองที ่ 2 รอยละของการเลือ่น (Column  J) ใหใสรอยละของการเลื่อนเงนิเดือนตามเกณฑผลการ

ประเมินที่กาํหนดไว ของขาราชการคนนัน้  

ตัวอยาง นาย ก คะแนนผลการประเมนิ 95.05 กําหนดใหไดเลื่อนเงนิเดือนรอยละ 4.2 ก็ให

ปอนขอมูล 4.200 ลงในชองนี ้

 ชองที ่3 ผลการประเมิน (Column  P) ใหใสผลการประเมิน ตามเกณฑกําหนดไว  

ตัวอยาง นาย ก ไดคะแนนผลการประเมนิ 95.05 อยูในเกณฑการประเมิน คือ “ดีเดน” 

ใหปอนขอมูล “ดีเดน” ลงในชองนี้ของขาราชการคนนัน้ 



โครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํ           - - - ขั้นตอนการเลื่อนเงินเดือนแบบรอยละ 1 เม.ย. / ต.ค.   - - -  

กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง    ศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศนเทศนเทศ       กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  งานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐ                                                                                                             ---   666   ---    

 ชองที่ 4 หมายเหตุ (Column  Q) ใหใสรายละเอียดเหตผุลที่ไมเลื่อนเงินเดือนใหกบัผูใด ในชองหมาย

เหตุดวย เชน กรณีผลการประเมินต่ํากวารอยละ 60 หรือลาเกนิ หรือในรอบการพจิารณามีเวลาปฎิบัติราชการไมครบ 

4 เดือน เปนตน 

เมื่อทําการปอนขอมูล 2 ชอง (Column I และ J) สูตรที่กําหนดในแตละชองจะทําการคํานวณใหอัตโนมัติ เชน จํานวน

เงินเดือนที่ไดรับการเลื่อน และ/หรือ จํานวนเงินตอบแทนฯที่ไดรับการเลื่อน, รวมจํานวนเงนิที่ไดรับการเลื่อน และ 

จํานวนเงนิเดอืนหลงัเลื่อน 
 หมายเหต ุ สาํนัก / กอง / ศูนย สามารถจัดรูปแบบใหสวยงามได แตตองไมกระทบกบัรูปแบบที่
กําหนด เชน หามเพิ่ม / ลบ Column  แตหากจะไมปรับแตงใดๆ นาจะดีทีสุ่ด 

10. สํานัก / กอง / ศูนย เมื่อทําการเลื่อนเงนิเดือนเรียบรอยแลว และไมเกนิกรอบวงเงนิงบประมาณทีไ่ดรับจัดสรร 

ใหสงแฟมขอมูลพรอมรายการสงให กจ. เพื่อดําเนินการตอไป 

11. กจ. จะตองรวบรวมขอมูลใหครบถวน เพือ่จัดทําเปนเอกสารแนบคําสั่งการเลื่อนเงนิเดือนเสนอกรมตอไป โดย

จัดทําเอกสารแนบคําสั่งการเลื่อนเงินเดือนจากขอมูลที่สํานัก / กอง / ศูนย สงให  หรือนําขอมูลจากขอ 12 เขาระบบฯ

กอน แลวจงึ นาํขอมูลออกจากระบบ ก็ได 

12. กจ.จะตองทาํการแปลงแฟมขอมูลการเลือ่นเเงนิเดือนของขาราชการจาก ขอ 11 ใหเปนแฟมขอมูลรูปแบบ

ประเภทขอความแบบมีพารามิเตอรค่ัน  [มีเครื่องหมาย จุลภาค (Comma : , ) ]  กอนนําเขาสูระบบ ตามกระบวนการ / 

ข้ันตอนที่กรมบัญชีกลางกาํหนด กลาวคอื จะตองทาํการแปลงแฟมขอมูล MS Excel ใหเปนแฟมขอมูลรูปแบบ

ประเภทขอความ   โดยการใชคําสั่งจัดเกบ็ขอมูล) ใน MS Excel (File > Save as และตรงชอง Save as Type ให

เลือกรายการชอง “CSV (Comma delimited)”(กรณีที่จดจําขัน้ตอนการแปลงแฟมขอมูลประเภท MS Excel เปน

แฟมขอมูลรูปแบบประเภทขอความ (.txt) สามารถ Down Load คูมือไดในโครงการระบบจายตรงเงนิเดือนและ

คาจางประจํา ในเว็บชื่อ www.cgd.go.th ) 

13. กจ.จะตองนําขอมูลการเลื่อนเเงนิเดือนของขาราชการจาก ขอ 12 (หลงัจากไดแฟมขอมูลรูปแบบประเภท 

ขอความแลว) เขาสูระบบผานหนาจอภาพชื่อ“การนําขอมูล ขรก. ที่ไดเลื่อนเงินเดือนเขาสูระบบ” ระบบจะทํา

การปรับปรุงขอมูลรายละเอียดให ขรก.ไดรับการเลื่อนเงินเดือนของขาราชการในระบบฐานขอมูลใหถูกตอง  

เงื่อนไขการปรับปรุงขอมูล  
- รายการขอมลูรายละเอยีดให ขรก.ไดรับการเลื่อนเงนิเดือน จะตองตรงกับขอมูลของขาราชการที่ปรากฎ

ในหนาจอภาพการบรรจ ุ/ โยกยาย เชน เลขที่ประจําตําแหนง ประเภทตําแหนง ระดบัตําแหนง อัตราเงนิเดือน  

- กรณีที่ขอมูลตรงกัน ระบบจะทําการนําขอมูลรายละเอยีดให ขรก.ไดรับการเลือ่นเงินเดือนเขาไป
ปรับปรุงขอมูลในระบบฐานขอมูล  ใหถูกตองตรงกนัและ ทาํการเปลี่ยนสถานะภาพของรายการขอมูลใหเปน S  

(Succeed) 

- กรณีที่ไมตรงกัน ระบบจะทําการเปลี่ยนสถานะภาพของขอมูลใหเปน U ( Un succeed ) และไมทํา

การปรับปรุงขอมูล และแสดงรายการที่ไมตรงกับในระบบจายตรงฯ ออกมา 



โครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํ           - - - ขั้นตอนการเลื่อนเงินเดือนแบบรอยละ 1 เม.ย. / ต.ค.   - - -  

กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง    ศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศนเทศนเทศ       กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  งานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐ                                                                                                             ---   777   ---    

- เจาหนาที่จะตองทาํการตรวจสอบและแกไขขอมูลใน หนาจอภาพ บรรจุ โยกยาย หรือ แฟมขอมูล

รายละเอียดให ขรก.ไดรับการเลื่อนเงนิเดือน หรือหนาจอภาพชื่อ “แกไขรายละเอียดให ขรก.ไดรับการเลื่อน
เงินเดือน” 

14. กจ. / หนวยงานทีท่ําหนาที่ลงคําสัง่ในระบบจายตรงฯ จะตองตรวจสอบความถกูตองของขอมลู กอนสัง่

ประมวลผลการเลื่อนเงินเดอืนจริงในระบบผานหนาจอภาพ “การเลือ่นเเงินเดือนในระบบแทงแบบรอยละรอบ 1 
เมษายน / 1 ตุลาคม” 

15. กจ.สามารถนาํขอมูลออกจากระบบ เพื่อจัดทาํเปนเอกสารแนบคาํสั่งการเลื่อนเงินเดือนเสนอกรม ผาน

หนาจอภาพชือ่.. “การนาํขอมูล ขรก. ที่ไดเลื่อนเงนิเดือนออกจากระบบ” เลือกรายการ...”ดึงขอมูลออกเพื่อแนบ

คําสั่ง” พรอมต้ังชื่อแฟมขอมูล  

16. กจ.จะตองทําการประมวลผลเพือ่ปรับปรุงขอมูลการเลื่อนเงนิเดือน และ/หรือคาตอบแทนฯ ใหกบัขาราชการใน

ระบบจายตรงเงินเดือรฯ จริงผานหนาจอภาพ “การเลื่อนเเงินเดือนในระบบแทงแบบรอยละรอบ 1 เมษายน / 1 
ตุลาคม” พรอมตรวจสอบความถกูตอง กอนแจง สํานกังานเลขานุการกรม / กองคลัง เพื่อไปสูการเบิกจายเงนิเดือน

ใหมตอไป 

17. กจ.สามารถนาํขอมูลออกจากระบบจายตรงเงินเดือนฯ  ผานทางจอภาพ “การนําขอมูลผลการเลื่อน
เงินเดือนออกจากระบบ” เขาสูระบบใหบริการขอมูล แบบ Web ผานหนาจอภาพของ ระบบจัดเตรยีมเงิน
สวสัดิการและหนี้สิน ของโครงการจายตรงฯเพื่อแจงผลการประเมินและการเลือ่นเงนิเดือนและ/หรือคาตอบแทนฯ 

ใหกับขาราชการผาน Webทางจอภาพชือ่ “แจงผลการเลื่อนเงินเดือน” ซึ่งขาราชการแตละคนสามารถเรยีกดูได
เฉพาะของตนเองเทานั้น 

18. กจ.ทําหนงัสือเวียนแจงขาราชการใหทราบวาสามารถเขาดูผลการเลื่อนเงนิเดือนรอบ 1 เมษายน 2553ของ

แตละคนผานเว็บเปนตนไป ไดที่ระบบใหบริการขอมลูของกรมบัญชีกลาง (Web Site กรมบัญชีกลางชื่อ 

www.cgd.go.thโดยใชเลขประจําตัวประชาชน 13 หลกั เปนรหัสผูใชงาน และรหสัผาน คือ วนั เดือน ป พ.ศ. เกิด 8 

ตัวตามดวย 4 ตัวทายของเลขประจําตัวประชาชนของขาราชการ เมื่อขาราชการเขาสูระบบใหบริการขอมูลของ

กรมบัญชีกลางครั้งแรก ขอใหขาราชการทําการเปลี่ยนรหัสผานและตองจดจําไว  ทุกครั้งที่จะเขามาดูขอมูล / ใช

บริการระบบใหบริการขอมูลของกรมบัญชกีลางจะตองใชรหัสผูใชงานและรหัสผานชดุนี้ Login เขาระบบ  

ตัวอยาง นาย ก มีเลขประจําตัวประชาชน คือ 1234567890123 เกิดวนัที ่1 เมษายน 2510  

  รหัสผูใชงาน คือ  1234567890123 

  รหัสผาน       คือ  010425100123 
 
 
 
 
 
 



โครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํ           - - - ขั้นตอนการเลื่อนเงินเดือนแบบรอยละ 1 เม.ย. / ต.ค.   - - -  

กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง    ศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศนเทศนเทศ       กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  งานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐ                                                                                                             ---   888   ---    

สรุปการทาํงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนรอบ วันที ่1 เมษายน 2553 (กรณีที่ใชขอมูลในโครงการจายตรงฯ) 

1. เมื่อเสร็จส้ินการการทาํงานขอ 1 – 5 สวนราชการสามารถลงคําสัง่ในระบบตอไปได จนถึงวันที ่ 31 มีนาคม 

2553  

2. ทําการเลื่อเงนิเดือนจริงในระบบ (ซึ่งสวนราชการจะตองทําขอ 6 -15 จนไดขอมูลทีต่องการเพื่อทาํขอ 16และ 

ขอ 17 – 18 ตอไป)  

3. หลังจากทําการเลื่อนเงนิเดือนในระบบจายตรงฯ (ขอมูลขาราชการจะเปนขอมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2553 

จริงเรียบรอยแลว สวนราชการสามารถลงคําสั่งในระบบ จนถึง 1 กนัยายน 2553 ตอไป 

 

ขั้นตอนการทํางานสําหรับสวนราชการที่ไมไดใชขอมูลในโครงการจายตรงฯ ของกรมบัญชีกลาง 

การทาํงานเพือ่เลื่อนเงนิเดือนรอบ วนัที่ 1 เมษายน 2553 สําหรับกรณีที่สวนราชการไมใชขอมูลในโครงการจาย

ตรงฯ เชน DPIS ของสํานกังาน ก.พ. หรือ ระบบทีส่วนราชการพฒันาขึน้ใชเอง กองการเจาหนาที ่ / หนวยงานที่

ปฏิบัติงานการคลังและดานบุคคล ตองปฎิบัติในโครงการฯ ดังนี ้

1. Down Load รูปแบบขอมูลการเล่ือนเงินเดือนสําหรับขาราชการที่ใชระบบอื่น จาก Web Site กรมบัญชีกลาง

ชื่อ www.cgd.go.th และเลือกคลิก “จายตรงเงินเดือน”  หรือ ผานหนา  Web กลาง (Home Page) ของโครงการจาย

ตรงเงินเดือนและคาจางประจํา (e – Payroll) โดยที ่Address bar พมิพ URL ตอไปนี้ http://epayroll.cgd.go.th 

 
 

คลิก
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2. จัดเตรียมขอมูลรายละเอียดให ขรก.ไดรับการเลื่อนเงินเดือนตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนดแบบ 

Fixed Format และตั้งชื่อแฟมขอมูลใหมีนามสกุล  xxx. txt  ตัวอยาง เชน UPSAL03004.txt  

3. นําขอมูลการเลื่อนเเงนิเดือนของขาราชการจาก ขอ 2 เขาสูระบบผานหนาจอภาพชื่อ  “การนาํขอมลู ขรก. ที่
ไดเลือ่นเงินเดือนเขาสูระบบ” (ดูข้ันตอนการใชงานในบทที่ 3) ระบบจะทาํการปรบัปรุงขอมูลขาราชการลงในระบบ

ฐานขอมูลระบบจายตรงฯ โดยมีเงื่อนไข คือ 

- รายการขอมลูรายละเอยีดให ขรก.ไดรับการเลื่อนเงนิเดือน จะตองตรงกับขอมูลในหนาจอภาพ การบรรจ ุ

/ โยกยาย เชน เลขที่ประจําตําแหนง รหัสประเภทตาํแหนง รหัสระดับตําแหนง รหัสตําแหนง (รหัสสายงานใน

ตําแหนง) รหสัตําแหนงสายบริหาร อัตราเงนิเดือน เปนตน 

- กรณีที่ตรงกนั ระบบจะทําการนาํขอมลูรายละเอียดให ขรก.ไดรับการเลือ่นเงินเดือนเขาไป
ปรับปรุงขอมูลในระบบฐานขอมูล  ใหถูกตองตรงกนัและ ทาํการเปลี่ยนสถานะภาพของรายการขอมูลใหเปน S  

(Succeed) 

- กรณีที่ไมตรงกัน ระบบจะทาํการเปลีย่นสถานะภาพของขอมูลใหเปน U ( Un succeed ) และไมทําการ

ปรับปรุงขอมูล และแสดงรายการที่ไมตรงกับในระบบจายตรงฯ ออกมา 

- เจาหนาที่จะตองทาํการตรวจสอบและแกไขขอมูลใน หนาจอภาพ การบรรจุ / โยกยาย หรือ แฟมขอมูล

รายละเอียดให ขรก.ไดรับการเลื่อนเงนิเดือน หรือหนาจอภาพชื่อ “แกไขรายละเอียดให ขรก.ไดรับการเลื่อน
เงินเดือน”  (ดูข้ันตอนการใชงานในบทที ่3) 

4. กจ. / หนวยงานทีท่ําหนาที่ลงคําสัง่ในระบบจายตรงฯ จะตองตรวจสอบความถกูตองของขอมลู กอนสัง่

ประมวลผลการเลื่อนเงินเดอืนจริงในระบบผานหนาจอภาพ “การเลือ่นเเงินเดือนในระบบแทงแบบรอยละรอบ 1 
เมษายน / 1 ตุลาคม” (ดูข้ันตอนการใชงานในบทที ่3) 

Download
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5. กจ.จะตองทาํการประมวลผลเพื่อปรับปรุงขอมูลการเลื่อนเงนิเดือน และ/หรือคาตอบแทนฯ ใหกบัขาราชการ

ในระบบจายตรงเงนิเดือรฯ จริงผานหนาจอภาพ “การเลื่อนเเงินเดือนในระบบแทงแบบรอยละรอบ 1 เมษายน 
/ 1 ตุลาคม” พรอมตรวจสอบความถกูตอง กอนแจง สํานกังานเลขานุการกรม / กองคลัง เพื่อไปสูการเบิกจาย

เงินเดือนใหมตอไป 

6. กจ.สามารถนาํขอมูลออกจากระบบจายตรงเงินเดอืนฯ  ผานทางจอภาพ “การนําขอมูลผลการเลื่อน
เงินเดือนออกจากระบบ” เขาสูระบบใหบริการขอมูลผานหนาจอภาพของ ระบบจัดเตรียมเงินสวัสดิการและ
หนี้สิน เพื่อแจงผลการประเมินและการเลื่อนเงนิเดือน และ/หรือคาตอบแทนฯ ใหกบัขาราชการผาน Webทางจอภาพ

ชื่อ “แจงผลการเลื่อนเงินเดือน” ซึ่งขาราชการแตละคนสามารถเรียกดูไดเฉพาะของตนเองเทานั้น 

7. กจ.ทําหนงัสือเวียนแจงขาราชการใหทราบวาสามารถเขาดูผลการเลื่อนเงนิเดือนรอบ 1 เมษายน 2553ของ

แตละคนผานเว็บเปนตนไป ไดที่ระบบใหบริการขอมลูของกรมบัญชีกลาง (Web Site กรมบัญชีกลางชื่อ 

www.cgd.go.thโดยใชเลขประจําตัวประชาชน 13 หลกั เปนรหัสผูใชงาน และรหสัผาน คือ วนั เดือน ป พ.ศ. เกิด 8 

ตัวตามดวย 4 ตัวทายของเลขประจําตัวประชาชนของขาราชการ เมื่อขาราชการเขาสูระบบใหบริการขอมูลของ

กรมบัญชีกลางครั้งแรก ขอใหขาราชการทําการเปลี่ยนรหัสผานและตองจดจําไว  ทุกครั้งที่จะเขามาดูขอมูล / ใช

บริการระบบใหบริการขอมูลของกรมบัญชกีลางจะตองใชรหัสผูใชงานและรหัสผานชดุนี้ Login เขาระบบ 

 ตัวอยาง นาย ก มีเลขประจาํตัวประชาชน คือ 1234567890123 เกิดวนัที ่1 เมษายน 2510  

                           รหัสผูใชงาน คือ  1234567890123 

                                     รหัสผาน       คือ  010425100123 

หมายเหต ุ สวนราชการจะทําขอ 6 และ 7 หรือไม ข้ึนอยูกับดุลพนิิจของสวนราชการเอง 
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บทที่ บทที่ บทที่ 333   

การใชงานกับระบบการเลื่อนเงินเดือนการใชงานกับระบบการเลื่อนเงินเดือนการใชงานกับระบบการเลื่อนเงินเดือน   

 เนื่องจาก การเลื่อนเงนิเดือนขาราชการตามพระราชบัญญัติระเบยีบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หรือที่เรียก

กันทัว่ไปวา “การเลื่อนเงนิเดือนแบบรอยละ” เปนเรื่องใหมสําหรับสวนราชการทกุแหง รวมถงึกรมบัญชีกลางในฐานะ

สวนราชการ หรือในฐานะหนวยงานกลางที่เปนเจาของโครงการจายตรงเงนิเดือนและคาจางประจาํจึงมีความจําเปน

ที่จะตองออกแบบและพัฒนาระบบงานจายตรงฯใหรองรับกับหลกัเกณฑและวิธกีารเลื่อนเงนิเดือน ตาม ว28 / 2552 

โดยไดพยายามจัดเตรียมระบบงานและกระบวนการทํางานใหครอบคลุมกับการใชงานของทุกสวนราชการใหมาก

ที่สุด เพื่อเปนการอาํนวยความสะดวกในการปฎิบัติงานของเจาหนาที่ใหมากที่สุด เชน การบันทกึคําสั่งการเลื่อน

เงินเดือนใหกบัขาราชการ  โดยอยูบนพือ้นฐานของความถูกตอง เพื่อใหสวนราชการสามารถทาํการเบกิจายเงินใน

อัตราใหมใหกบัขาราชการในระบบงานไดอยางรวดเร็ว  

ดังนัน้ กรมบญัชีกลางจึงจดัเตรียมหนาจอภาพระบบงานเพื่อใหสวนราชการสามารถดําเนนิการตามขั้นตอน

ที่กําหนดเพื่อนําไปสูความสาํเร็จ 9 ข้ันตอน ดังนี ้

1. จอภาพรายงานบัญชีแสดงจาํนวนอัตราทีม่ีผูครองและกรอบวงเงนิเลื่อนเงนิเดือน   

2. จอภาพแกไขกรอบวงเงนิสาํหรับการเลื่อนเงินเดือนและการจัดสรร  

3. จอภาพบัญชีรายละเอยีดใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับการเลื่อนเงนิเดือน   

(โปรแกรมเลื่อนเงนิเดือนลอย) 

4. จอภาพแกไขรายละเอยีดให ขรก.ไดรับการเลื่อนเงนิเดือน 

5. จอภาพการนาํขอมูล ขรก. ที่ไดเลื่อนเงนิเดือนออกจากระบบ 

6. จอภาพการนาํขอมูลขาราชการพลเรือนสามัญที่ไดเลื่อนเงนิเดือนเขาสูระบบ 

7. จอภาพรายงานแสดงรายละเอียดขาราชการที่ไดรับการเลื่อนเงนิเดือน (แนบคําสั่ง) 

8. จอภาพรายงานสรุปวงเงนิทีใ่ชเลื่อนเงนิเดอืน 

9. จอภาพการเลือ่นเงนิเดือนแบบรอยละในระบบฐานขอมลู 

ซึ่งผูใชจะตองทําตามขั้นตอนทีก่ลาวมา กจ็ะไดขอมูลรายละเอียดการใหขาราชการไดรับการเลื่อนเงินเดือนและหรือ

เงินคาตอบแทนพิเศษกรณีทีข่าราชการรับเงินเดือนสูงสุดหรือใกลถึงเงนิเดือนสงูสุดในระบบจายตรงเงนิเดือนฯ ของ

กรมบัญชีกลาง 

การทาํงานกบัจอภาพในระบบการเลือ่นเงินเดือนแบบรอยละ 
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จอภาพรายงานบัญชีแสดงจํานวนอัตราท่ีมีผูครองและกรอบวงเงินเลื่อนเงนิเดือนจอภาพรายงานบัญชีแสดงจํานวนอัตราท่ีมีผูครองและกรอบวงเงินเลื่อนเงนิเดือนจอภาพรายงานบัญชีแสดงจํานวนอัตราท่ีมีผูครองและกรอบวงเงินเลื่อนเงนิเดือน    

วัตถุประสงค 
 หนาจอภาพ “รายงานบญัชีแสดงจาํนวนอัตราทีม่ีผูครองและกรอบวงเงินเลื่อนเงินเดือน” จัดทําขึ้น

เพื่อใหผูใชสามารถนํามาใชเปนเครื่องมือในการหาวงเงนิรอยละ 3 ของอัตราเงนิเดือนที่มีผูครอง ณ วันที ่1 มีนาคม และ 

1 กันยายน และหาอัตรารอยละที่เหมาะสมในการจัดสรร และเปนขอมูลเบื้องตนในการพิจารณาเลือกแนวทางในการบริหาร

วงเงินงบประมาณสําหรับการเลื่อนเงินเดือนและการจัดสรรที่จะใชในการเลื่อนเงินเดือนให ขรก.ในแตละรอบโดยการ

จําลองเหตุการณการจัดสรรในอัตราไมเกินรอยละ 3 ของกรอบวงเงินที่จะใชเลื่อนเงินเดือนของ ขรก.แตละคนที่อยูใน

หนวยงาน หรือ ที่มีผูครอง ณ วนัที ่ 1 มีนาคม หรือ 1 กันยายน เพือ่ใหไดขอมูลนาํไปใชประโยชนในการบริหารกรอบ

วงเงินงบประมาณที่จะใชเลื่อนเงนิเดือนและการจัดสรร อีกทั้ง เพื่อใชในการกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนเงนิเดือน 

การทาํงานกบัจอภาพ  

1. ผูใชลอกอินเขาระบบการจายตรงเงนิเดือนขาราชการ จะปรากฎเมนกูารทาํงานของระบบตางๆ ใหเลือก

ระบบบัญชีถือจายเงินเดือน จะปรากฎเมนกูารทาํงานของหนาจอภาพ “ระบบบัญชีถอืจายเงินเดือน ขาราชการ” 

2. ใหไปที่เมนู ปรับปรุงขอมูล เลือก “การเลื่อนเงินเดอืนแบบรอยละตั้งแต 1 เมษ เปนตนไป” และเลือก 

“รายละเอียดให ขรก. ไดรับการเลื่อน ง/ด (เลื่อน ง/ด ลอย) ดังรูปจอภาพที่ 1.1 จะปรากฎหนาจอภาพ “รายงานบัญชี
แสดงจํานวนอัตราที่มีผูครองและกรอบวงเงินเลื่อนเงินเดือน” ดังรูปจอภาพที ่1.2  
 

 

รูปจอภาพที่ 1.1 



โครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํ           - - - ขั้นตอนการเลื่อนเงินเดือนแบบรอยละ 1 เม.ย. / ต.ค.   - - -  

กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง    ศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศนเทศนเทศ       กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  งานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐ                                                                                                             ---   111333   ---    

 

 

รูปจอภาพที่ 1.2 
ขั้นตอนการทํางาน 

1. ใหปอนเงื่อนไขการประมวลผล โดยการ 

1) ปอนปงบประมาณ  

2) เลือกรอบที่ตองการทราบกรอบวงเงินงบประมาณที่สามารถใชเลื่อนเงนิเดือน คือ 1 มีนาคม  หรือ    

1 กันยายน ระบบจะตั้งคาใหที่  

3) ปอนรหัสกระทรวง  รหัสกรม กรณีที่เปนสํานักงานปลัดกระทรวงที่มีสํานักงานรฐัมนตรี ใหเลอืก 

 ดวย 

4) เลือกระดับหนวยงานที่ตองการออกรายการและหรือสรางรายการ ระบบจะตั้งคาใหไวที ่

 กรณทีี่ตองการออกรายการ และหรือสรางรายการทั้งกรม / หนวยงานที่

เทียบเทากรม ใหเลือก  กรณีที่ตองการต่ํากวาระดับกรม เชน เฉพาะ

สวนกลาง หรือสวนภูมิภาค ใหเลือก  หรือ    แตหากตองการออกรายการ 

และหรือสรางรายการระดับสํานัก / กอง / ศูนย ก็ใหปอนรหัส สก./สภ. และรหัส สํานกั/กอง 



โครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํ           - - - ขั้นตอนการเลื่อนเงินเดือนแบบรอยละ 1 เม.ย. / ต.ค.   - - -  

กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง    ศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศนเทศนเทศ       กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  งานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐ                                                                                                             ---   111444   ---    

5) เลือกการแบงสวนราชการ (การมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด) ซึ่งระบบจะตั้งคาใหไวที่ 

 
- กระจาย (อํานาจ ) หมายถึง สรก.มีการแบงสวนราชการบริหารแผนดินเปนราชการบริหาร

สวนกลางและราชการบรหิารสวนภูมิภาค และมกีารกระจายอาํนาจตามมาตรา 57 แหง พ.ร.บ.

ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 สรก.ตองตัดยอดจํานวนคนและจํานวนเงนิของ ขรก. 

ในราชการบริหารสวนภูมิภาคไปใหผูวาราชการจงัหวัดบริหารกรอบวงเงนิงบประมาณที่ใช

เลื่อนเงนิเดือน คือ K1 – K3 , O1 – O3 นอกนัน้ใหไปข้ึนกับหวัหนาสวนราชการ 

- ไมกระจาย (อํานาจ) หมายถึง สรก.ไมมีการกระจายอาํนาจตามมาตรา 57 แหง พ.ร.บ.ระเบยีบ

ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังนั้น การบริหารกรอบวงเงินงบประมาณที่ใชเลื่อนเงนิเดือน

ข้ึนกับหวัหนาสวนราชการทัง้หมด 

6) เลือกการบริหารวงเงนิเลื่อนเงินเดือนของประเภท เชีย่วชาญ (ชช.) และ ทกัษะพิเศษ (ทพ.) ซึ่งระบบ

จะตั้งคาใหไวที ่  

- อธิบดีและรองอธิบดี หมายถึง การบริหารวงเงนิเลื่อนเงินเดือนของประเภท K4 , O4 จะตอง

นํายอดจาํนวนคนและจาํนวนเงินของ ขรก. ระดับตําแหนง K4 , O4 ไปรวมอยูในระดับกรม 

เพื่ออธิบดีและรองอธิบดี เปนผูบริหารกรอบวงเงินงบประมาณที่ใชเลื่อนเงนิเดือน  

- สํานัก / กอง / ศูนย หมายถงึ การบริหารวงเงนิเลื่อนเงนิเดือนของประเภท K4 , O4 จะถูกนับ

ยอดจํานวนคนและจํานวนเงินของ ขรก. ระดับตําแหนง K4 , O4 ไปรวมอยูในระดบัสํานกั / 

กอง / ศูนย เพื่อหวัหนาสาํนัก / กอง / ศูนย เปนผูบริหารกรอบวงเงนิงบประมาณที่ ใชเลื่อน

เงินเดือน        
ยกเวน  
จํานวนคนและจํานวนเงนิของ ขรก. ระดับตําแหนง K4 , O4 ในราชการบริหาร

สวนภูมิภาคใหไปรวมอยูในระดับกรม เพื่ออธิบดีและรองอธิบดี เปนผูบริหารกรอบ
วงเงินงบประมาณที่ใชเลื่อนเงินเดือน 

7) ตองการจัดเกบ็กรอบวงเงินเลื่อนเงนิเดือนที่จัดสรร (ณ 1 มีนาคม หรือ 1 กันยายน)หรือไม โดยระบบ

จะตั้งคาใหจัดเก็บทกุครั้ง  เพื่อใหไดกรอบวงเงินงบประมาณที่สามารถใชเลื่อนเงินเดือน

และกรอบวงเงินงบประมาณที่ตองการจัดสรรจริง  ในแตละรอบ นําไปใชในหนาจอภาพชื่อ “บัญชี
รายละเอียดใหขาราชการพลเรือนสามญัไดรับการเลื่อนเงินเดือน” (โปรแกรมเลื่อนเงนิเดือนลอย)  

ดังนัน้ สําหรับกรณีที่ตองการเพียงรายงาน “รายงานแสดงจํานวนอัตราที่มีผูครองและกรอบ
วงเงินเลื่อนเงินเดือน” ใหเลือก “ไมตองการ” ซึ่งจะทําใหผุใชงานสามารถกําหนดคารอยละกรอบ
วงเงินงบประมาณที่ตองการจัดสรรไดมากกวา 1 คา 

8) เลือกประเภทขาราชการ ระบบจะตั้งคาไวที่ 01 คือ ขาราชการพลเรือน 

 



โครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํ           - - - ขั้นตอนการเลื่อนเงินเดือนแบบรอยละ 1 เม.ย. / ต.ค.   - - -  

กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง    ศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศนเทศนเทศ       กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  งานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐ                                                                                                             ---   111555   ---    

9) ปอนคารอยละกรอบวงเงนิงบประมาณที่ตองการจัดสรร ณ 1 มีนาคม หรือ 1 กันยายน สูงสุดไดคร้ังละ 

3 คา ลงในชอง รอยละแบบที่ 1  , รอยละแบบที่ 2  

และ รอยละแบบที ่3  

2. ตรวจสอบความถูกตองของการปอนขอมลูและการเลือกคาตางๆ ดังรูปจอภาพที ่1.3 วาเปนไปตามที่ตองการ

หรือไม 

 

รูปจอภาพที่ 1.3 

3. เมื่อถูกตรวจใหกดปุมตัวอยางกอนพิมพ  เพื่อใหระบบทาํการประมวลผลและสราง

รายการตรวจสอบความถกูตองของการปอนขอมูลและการเลือกคาตาง ๆ วาเปนไปตามที่ตองการหรือไม 

4. ระบบทําการประมวลผลและสรางรายการวงเงินงบประมาณของการจัดสรรใหสํานัก / กอง / ศูนย นําไป

บริหารวงเงินงบประมาณสาํหรับการเลื่อนเงินเดือนโดยจําแนกตามสาํนัก / กอง / ศูนย ประเภทตาํแหนงและ

ระดับตําแหนง (ตาม กฎ ก.พ.)  พรอมแสดงขอความดานลางของจอภาพ “ โปรดรอสักครู ขณะนีก้ําลงั
ประมวลผลรายงาน” 

5. เมื่อทําการประมวลผลจบ ระบบจะแสดงรายงานบนจอภาพ ดังรูปจอภาพที่ 1.4 ผูใชสามารถสั่งพิมพรายงาน

ได หากตองการทําการประมวลผลใหม ใหทาํตามขอ 1 - 4 
 



โครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํ           - - - ขั้นตอนการเลื่อนเงินเดือนแบบรอยละ 1 เม.ย. / ต.ค.   - - -  

กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง    ศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศนเทศนเทศ       กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  งานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐ                                                                                                             ---   111666   ---    

 
 

 

รูปจอภาพที่ 1.4 



โครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํ           - - - ขั้นตอนการเลื่อนเงินเดือนแบบรอยละ 1 เม.ย. / ต.ค.   - - -  

กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง    ศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศนเทศนเทศ       กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  งานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐ                                                                                                             ---   111777   ---    

 

รูปจอภาพที่ 1.5 

6. หากตองการทาํการประมวลผลระดับสํานกั / กอง / ศูนย ใหทําตามขอ 1 – 4 โดยการระบุรหัส สก./สภ. และ

รหัสสํานัก / กอง / ศูนย และกดปุมตัวอยางกอนพิมพ  เมื่อทําการประมวลผลจบ ระบบจะ

แสดงรายงานบนจอภาพ ดังรูปจอภาพที่ 1.5 ผูใชสามารถสั่งพิมพรายงานได  

7. เมื่อกรมไดผลสรุปจํานวนคารอยละของกรอบวงเงินงบประมาณที่ตองการจัดสรร ณ 1 มีนาคม หรือ 1 กันยายน 

เรียบรอย ใหทาํการใหทาํการสั่งประมวลผลจอภาพชื่อ “รายงานแสดงจํานวนอัตราท่ีมีผูครองและกรอบวงเงิน
เลื่อนเงินเดือน” อีกครั้ง โดยการเลือกเงือ่นไข ดังนี ้(สวนราชการตองลงคําสัง่ถงึ 1 มีนาคม เรียบรอยแลว)  

1) ปอนปงบประมาณ  

2) เลือกรอบที่ตองการทราบกรอบวงเงินงบประมาณที่สามารถใชเลื่อนเงนิเดือน คือ 1 มีนาคม  หรือ   1 

กันยายน 

3) ปอนรหัสกระทรวง  รหัสกรม 

4) เลือกการแบงสวนราชการ (การมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด)  

- กระจาย(อํานาจ)     หรือ 

- ไมกระจาย(อํานาจ)  

5) เลือกการบริหารวงเงนิเลื่อนเงินเดือนของประเภท เชีย่วชาญ (ชช.) และ ทกัษะพิเศษ (ทพ.) 



โครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํ           - - - ขั้นตอนการเลื่อนเงินเดือนแบบรอยละ 1 เม.ย. / ต.ค.   - - -  

กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง    ศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศนเทศนเทศ       กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  งานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐ                                                                                                             ---   111888   ---    

- อธิบดีและรองอธิบดี  หรือ 

- สํานัก / กอง / ศูนย  
6) ตองการจัดเกบ็กรอบวงเงินงบประมาณทีส่ามารถใชเลือ่นเงนิเดือนและกรอบวงเงนิงบประมาณที่

ตองการจัดสรร ณ 1 มีนาคม หรือ 1 กันยายน หรือไม  ใหเลือก “ตองการ”  

7) ปอนคารอยละกรอบวงเงนิงบประมาณที่ตองการจัดสรร ณ 1 มีนาคม  หรือ  1 กันยายน ลงในชอง          

” รอยละแบบที่ 1”  เพียงชองเดียว ดังรูปจอภาพที่ 1.6 

 

รูปจอภาพที่ 1.6 
8) ตรวจสอบความถูกตองและกดปุมตัวอยางกอนพิมพ  รอจะระบบทาํงาน

เสร็จ ก็จะไดกรอบวงเงนิงบประมาณที่สามารถใชเลื่อนเงินเดือนและกรอบวงเงนิงบประมาณที่

ตองการจัดสรรใหสํานกั / กอง / ศูนย ตามตองการ พรอมจัดเก็บขอมูลกรอบวงเงนิงบประมาณที่

ตองการจัดสรรใหสํานกั / กอง / ศูนยลงในระบบฐานขอมูลและรายงานดังรูปจอภาพที่ 1.7 ซึ่งเปน

การจบขั้นตอนการบริหารวงเงินงบประมาณสําหรับการเลื่อนเงินเดือนและการจัดสรร  



โครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํ           - - - ขั้นตอนการเลื่อนเงินเดือนแบบรอยละ 1 เม.ย. / ต.ค.   - - -  

กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง    ศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศนเทศนเทศ       กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  งานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐ                                                                                                             ---   111999   ---    

 

 

รูปจอภาพที่ 1.7 



โครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํ           - - - ขั้นตอนการเลื่อนเงินเดือนแบบรอยละ 1 เม.ย. / ต.ค.   - - -  

กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง    ศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศนเทศนเทศ       กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  งานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐ                                                                                                             ---   222000   ---    

8. แจงกรอบวงเงนิงบประมาณที่ตองการจัดสรรใหสํานัก / กอง / ศูนย ทราบ (กรณีที่ไมแกไข / ไมมกีารจัดสรร

วงเงินงบประมาณสําหรับการเลื่อนเงินเดือนใหสํานัก / กอง / ศูนย เพิม่เติม) 

9. กรณีที่มีการแกไข / มกีารจดัสรรวงเงินงบประมาณสาํหรับการเลื่อนเงินเดือนใหสํานกั / กอง / ศูนย เพิ่มเติม

ใหผูใชงานทําผานหนาจอภาพ “แกไขกรอบวงเงินสําหรับการเลื่อนเงินเดือนและการจัดสรร” 

 
หมายเหต ุ
 รายงานที่ออกจะแสดงประเภทตําแหนง ระดับบริหาร-สูง (หวัหนาสวนราชการ) แยกออกมาจากประเภท

ตําแหนง ระดบับริหารตน-สูงของสวนราชการ  และยอดจํานวนคนและจํานวนเงนิของ ขรก. ระดับบริหาร-สูง (หัวหนา

สวนราชการ)จะไมถูกนับรวมในระดับกรม หรือเทยีบเทากรม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํ           - - - ขั้นตอนการเลื่อนเงินเดือนแบบรอยละ 1 เม.ย. / ต.ค.   - - -  

กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง    ศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศนเทศนเทศ       กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  งานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐ                                                                                                             ---   222111   ---    

จอภาพแกไขกรอบวงเงินสําหรบัการเลื่อนเงินเดือนและการจัดสรรจอภาพแกไขกรอบวงเงินสําหรบัการเลื่อนเงินเดือนและการจัดสรรจอภาพแกไขกรอบวงเงินสําหรบัการเลื่อนเงินเดือนและการจัดสรร   

วัตถุประสงค 
 หนาจอภาพ “แกไขกรอบวงเงนิสาํหรับการเลื่อนเงนิเดือนและการจัดสรร” จัดทาํขึ้นเพือ่ใหผูใชสามารถ

แกไขจํานวนเงินที่จัดสรร และ อัตรารอยละของการจัดสรรตามประเภทตําแหนงและระดับตําแหนง ของสํานัก/กอง/

ศูนย ที่จัดเกบ็ในระบบจายตรงเงินเดือนฯ ใหถูกตอง เพื่อประโยชนในการบรหิารกรอบวงเงนิงบประมาณและสําหรับ

การเลื่อนเงนิเดือนและการจดัสรร 

การทาํงานกบัจอภาพ  

1. ผูใชลอกอินเขาระบบการจายตรงเงนิเดือนขาราชการ จะปรากฎเมนกูารทาํงานของระบบตางๆ ใหเลือก

ระบบบัญชีถือจายเงินเดือน จะปรากฎเมนกูารทาํงานของหนาจอภาพ “ระบบบัญชีถอืจายเงินเดือน ขาราชการ” 

2. ใหไปที่เมนู ปรับปรุงขอมูล เลือก “การเลื่อนเงนิเดือนแบบรอยละตั้งแต 1 เมษ เปนตนไป” และเลือก “แกไข

กรอบวงเงินสาํหรับการเลื่อน ง/ด. และการจัดสรร ดังรูปจอภาพที ่ 2.1 จะปรากฎหนาจอภาพ “แกไขการบริหาร
กรอบวงเงิน งปม.สาํหรับการเลื่อน ง/ด และการจดัสรร” ดังรูปจอภาพที ่2.2 

 

รูปจอภาพที่ 2.1 
 



โครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํ           - - - ขั้นตอนการเลื่อนเงินเดือนแบบรอยละ 1 เม.ย. / ต.ค.   - - -  

กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง    ศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศนเทศนเทศ       กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  งานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐ                                                                                                             ---   222222   ---    

 

รูปจอภาพที่ 2.2 

การทํางานกับจอภาพ 

ปุมเพิ่ม  .ใชสําหรับเพิ่มรายการขอมูลสรุปกรอบวงเงินสําหรับการเลื่อนเงินเดือนและการจัดสรร 

ของสํานัก / กอง / ศูนย  ที่ไมมีรายการอยูในแฟมขอมูลสรุปรายการกรอบวงเงินเลื่อนเงินเดือนและการจัดสรร

กรอบวงเงิน ณ  1 มี.ค. / 1 ก.ย.  (ในอนาคต) 

ปุมคนหา    ใชสําหรับคนหารายการขอมูลสรุปกรอบวงเงินสําหรับการเลื่อนเงินเดือนและการ

จัดสรร ของสํานัก / กอง / ศูนย ที่มีรายการอยูในแฟมขอมูลสรุปรายการกรอบวงเงินเลื่อนเงินเดือนและการจัดสรร

กรอบวงเงิน ณ 1 มี.ค. / 1 ก.ย. มาแสดงบนจอภาพ  

ปุมแกไข   ใชสําหรับแกไขรายการขอมูลสรุปกรอบวงเงินสําหรับการเลื่อนเงินเดือนและการจัดสรร 

ของสํานัก / กอง / ศูนยที่มีรายการอยูในแฟมขอมูลสรุปรายการกรอบวงเงินเลื่อนเงินเดือนและการจัดสรรกรอบวงเงิน 

ณ 1 มี.ค. / 1 ก.ย. ใหถูกตอง   
ปุมลบ   ใชสําหรับลบรายการขอมูลสรุปกรอบวงเงินสําหรับการเลื่อนเงินเดือนและการจัดสรร ของสํานัก/

กอง/ศูนย ที่ไมมีรายการอยูในแฟมขอมลูสรุปรายการกรอบวงเงนิเลื่อนเงนิเดือนและการจดัสรรกรอบวงเงนิ ณ 1 ม.ีค. / 1 ก.ย.  
ปุมออก    ใชสําหรับออกจากจอภาพทีท่ํางานอยู เพื่อไปสูเมนูของระบบงาน 



โครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํ           - - - ขั้นตอนการเลื่อนเงินเดือนแบบรอยละ 1 เม.ย. / ต.ค.   - - -  

กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง    ศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศนเทศนเทศ       กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  งานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐ                                                                                                             ---   222333   ---    

ขั้นตอนการทํางาน 
1. เมื่อเขาสูจอภาพชื่อ “แกไขการบริหารกรอบวงเงิน งปม.สําหรับการเลือ่น ง/ด และการจัดสรร” เรียบรอยแลว 

2. การคนหาขอมูล   ข้ันตอนการทํางาน 

กรณีที่มีการสรางรายการในแฟมขอมูลสรุปรายการกรอบวงเงินเลื่อนเงินเดือนและการจัดสรร
กรอบวงเงิน ณ 1 มี.ค. / 1 ก.ย.  ผานหนาจอภาพ “รายงานบัญชีแสดงจํานวนอัตราที่มีผูครองและกรอบ
วงเงินเลื่อนเงินเดือน” หรือมีการบันทึกรายการเขาสูระบบแลว และตองการสอบถาม / คนหาขอมูลรายการที่

ตองการ  ใหไปที่จอภาพที่ 2.2  และดําเนินการตอไปนี้ 

1) เรียกจอภาพที่  2.2  ปอนขอมูลชอง 

 ปงบประมาณ 

 เลือกรอบที่ตองการทราบกรอบวงเงินงบประมาณที่สามารถใชเลื่อนเงินเดือน คือ         

1 มีนาคม หรือ 1 กันยายน 

 ปอนรหัสกระทรวง รหัสกรม  รหัส สก./สภ. และรหัส สํานัก/กอง 

แลวกด ปุมคนหา    ระบบจะนํารายการสรุปรายการกรอบวงเงินเลื่อนเงินเดือนและการจัดสรรกรอบ

วงเงิน ณ 1 มี.ค. / 1 ก.ย.  มาแสดงดานลาง ใหเลือกรายการที่ตองการ และดับเบิลคลิก (Double Click) ระบบงานจะ

แสดงรายการบนจอภาพดานบน ดังรูปจอภาพที่ 2.3 เพื่อใหผูใชสามารถเรียกดู / แกไขรายการได 

 
รูปจอภาพที่ 2.3 



โครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํ           - - - ขั้นตอนการเลื่อนเงินเดือนแบบรอยละ 1 เม.ย. / ต.ค.   - - -  

กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง    ศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศนเทศนเทศ       กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  งานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐ                                                                                                             ---   222444   ---    

2) กรณีที่ไมพบขอมูล ระบบงานแสดงขอความวา “ไมพบรายการขอมูลที่ตองการ” ซึ่งหมายความวา 

ไมมีรายการในแฟมขอมลูสรุปรายการกรอบวงเงนิเลื่อนเงินเดือนและการจัดสรรกรอบวงเงนิ ณ 1 มี.ค. / 1 ก.ย.  

3. การแกไขขอมูล   ข้ันตอนการทํางาน 

กรณีที่มีการสรางรายการในแฟมขอมูลสรุปรายการกรอบวงเงินเลื่อนเงินเดือนและการจัดสรรกรอบ
วงเงิน ณ 1 มี.ค. / 1 ก.ย.  ผานหนาจอภาพ “รายงานบัญชีแสดงจํานวนอัตราที่มีผูครองและกรอบวงเงิน
เลื่อนเงินเดือน” หรือมีการบันทึกรายการเขาสูระบบ และตองการสอบถาม / คนหาขอมูลรายการที่ตองการใหไปที่

จอภาพที่ 2.3  และดําเนินการตอไปนี้ 

1) ใหทาํการคนหารายการที่ตองการตามขั้นตอน การคนหาขอมูล 

2) เมื่อระบบงานแสดงรายการขอมูลสรุปกรอบวงเงินสาํหรับการเลื่อนเงนิเดือนและการจัดสรร ของ
สํานัก / กอง / ศูนย มาแสดงบนจอภาพดานลาง 

3)  ใหเลือกรายการที่ตองการ โดยการเอาเมาทไปชี้ที่รายการตองการ) ระบบงานจะแสดงรายการบน

จอภาพดานบน เพื่อใหผูใชสามารถแกไขได 

4) ใหกดปุมแกไข  และทําการแกไขขอมูลบนหนาจอภาพใหถูกตอง   

5) เมื่อแกไขขอมูลเรียบรอยแลว  ใหกดปูมตกลง  เพื่อทาํการบันทึกขอมลูรายการที่แกไข

นั้นเขาสูระบบฐานขอมูล  ระบบงานจะแสดงขอความวาได  “ แกไขขอมูลเรียบรอยแลว” ดังรูปจอภาพที่ 2.4  ซึ่งเปนการ

เสร็จส้ินการ  

 

รูปจอภาพที่ 2.4 D คือ  รายการสรุปประเภทตําแหนง 

S คือ รายการสรปุของสํานัก/กอง/ศูนย 



โครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํ           - - - ขั้นตอนการเลื่อนเงินเดือนแบบรอยละ 1 เม.ย. / ต.ค.   - - -  

กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง    ศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศนเทศนเทศ       กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  งานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐ                                                                                                             ---   222555   ---    

4. การลบขอมูล   ข้ันตอนการทํางาน 

กรณีที่มีการสรางรายการในแฟมขอมูลสรุปรายการกรอบวงเงินเลื่อนเงินเดือนและการจัดสรรกรอบ

วงเงิน ณ 1 มี.ค. / 1 ก.ย.  ผานหนาจอภาพ “รายงานบัญชีแสดงจํานวนอัตราที่มีผูครองและกรอบวงเงิน
เลื่อนเงินเดือน” หรือมีการบันทึกรายการเขาสูระบบ และตองการลบขอมูลรายการที่ตองการ ใหไปที่จอภาพที่ 2.2 

และดําเนินการตอไปนี้ 

1) ใหทาํการคนหารายการที่ตองการตามขั้นตอน การคนหาขอมูล 

2) เมื่อระบบงานแสดงรายการขอมูลสรุปกรอบวงเงินสาํหรับการเลื่อนเงนิเดือนและการจัดสรร ของ

สํานัก / กอง / ศูนย มาแสดงดานลางของจอภาพ 

3) ใหเลือกรายการที่ตองการ และดับเบิลคลิก (Double Click) ระบบงานจะแสดงรายการบนจอภาพ

ดานบน เพื่อใหผูใชสามารถแกไข / ลบทิง้ได 

4) ใหกดปุมลบ  และกดปุมตกลง  ระบบงานจะแสดงหนาตางเล็กขึน้มาใหยืนยันการ

ลบรายการขอมูลทิ้ง  ใหกดปุม “ตกลง”  ระบบงานจะแสดงขอความวาได  “ ลบขอมูลเรียบรอยแลว”  ซึ่งเปนการ

เสร็จส้ินการทาํงาน   ซึ่งหมายความวาผูใชงานจะไมสามารถเรียกด ู/ แกไขขอมูลรายการนี้อีกแลว (ลบทิ้งจากระบบ

ฐานขอมูลถาวร)แตหากไมตองลบขอมูลรายการนี้ทิง้ใหกดปุม “ไม” ระบบงานจะยกเลิกการลบขอมูลทิ้ง 

5. การเพิ่มขอมูล   ข้ันตอนการทํางาน 

กรณีที่มีการสรางรายการในแฟมขอมูลสรุปรายการกรอบวงเงินเลื่อนเงินเดือนและการจัดสรรกรอบ

วงเงิน ณ 1 มี.ค. / 1 ก.ย.  ผานหนาจอภาพ “รายงานบัญชีแสดงจํานวนอัตราที่มีผูครองและกรอบวงเงิน
เลื่อนเงินเดือน” หรือมีการบันทึกรายการเขาสูระบบแลว และตองการสอบถาม / คนหาขอมูลรายการที่ตองการ  

ใหไปที่จอภาพที่ 2.2  และดําเนินการตอไปนี้  

1) เรียกจอภาพที่ 2.2 กดปุมเพิ่ม  ปอนขอมูลทุกชองบนจอภาพ ใหถูกตองครบถวน 

2) เมื่อบันทึกขอมูลเรียบรอยแลว  ใหกดปูมตกลง  เพื่อทําการบันทึกขอมูลรายการนัน้เขาสู

ระบบฐานขอมูล  ระบบงานจะแสดงขอความวาได  “บันทกึขอมูลเรียบรอยแลว” ซึ่งเปนการเสรจ็ส้ินการทํางาน    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํ           - - - ขั้นตอนการเลื่อนเงินเดือนแบบรอยละ 1 เม.ย. / ต.ค.   - - -  

กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง    ศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศนเทศนเทศ       กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  งานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐ                                                                                                             ---   222666   ---    

จอภาพบัญชรีายละเอียดใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับการเลื่อนเงินเดือนจอภาพบัญชรีายละเอียดใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับการเลื่อนเงินเดือนจอภาพบัญชรีายละเอียดใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับการเลื่อนเงินเดือน (((เลื่อนเงนิเดือนลอยเลื่อนเงนิเดือนลอยเลื่อนเงนิเดือนลอย )))   

วัตถุประสงค 
 หนาจอภาพ “บัญชีรายละเอียดใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรบัการเลื่อนเงนิเดือน” จัดทาํขึ้นมาเพื่อให

ผูใชสามารถจาํลองเหตุการณการเลื่อนเงนิเดอืนของ ขรก. แตละคนในหนวยงาน เพื่อใหไดขอมูลนําไปใชประโยชนใน

การบรหิารกรอบวงเงนิงบประมาณที่จะใชเลื่อนเงนิเดือนและการจัดสรร อีกทัง้ เพือ่การกาํหนดเกณฑการเลื่อนเงินเดือน

ในรูปแบบ MS Excel และ กจ. ยังสามารถสงขอมูลการเลื่อนเงนิเดือนของ ขรก.ดังกลาวใหแตละสํานัก / กอง / ศูนย 

ใชในการกรอกคะแนนการประเมิน ผลการประเมิน รอยละของการเลื่อนเงนิเดือน และหมายเหตุกรณีที่ ขรก.รายนัน้ไมได

รับเลื่อนเงนิเดอืน (ถามี) ซึ่งระบบจะทาํการคาํนวณหาเงินเดือนและ/หรือเงินคาตอบแทนฯ ใหอัตโนมัติ หลังจากที่

ปอนคารอยละของการเลื่อนเงนิเดือนของ ขรก.คนนัน้แลวเสร็จ และเมือ่สํานัก / กอง / ศูนยสงขอมลูการเลื่อนเงนิเดือน

ของ ขรก.คืน กจ. กจ. ทาํการรวบรวมขอมูลการเลื่อนเงนิเดอืนของ ขรก.ที่รับคืนจากสํานกั / กอง / ศูนยเขาสูระบบจาย

ตรงเงนิเดือนฯ (ตองตรวจสอบความถูกตองเรียบรอยแลว) เพื่อใชเปนขอมูล (Input) ในการปรับปรุงขอมูล ขรก.ใน

ระบบจายตรงเงินเดือนฯ ใหไดรับการเลื่อนเงินเดือนตามคําสั่งของผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งตามมาตรา 57 แหง 

พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ตอไป 

ความหมายของ การเลื่อนเงินเดือนลอย คือ ผูใชสามารถทําการเลื่อนเงินเดือนใหกับขรก. ในหนวยงานแตละคน 

โดยทีก่ารเลื่อนเงนิเดือนไมมีผลกระทบกบัรายการขอมลูของ ขรก.ในระบบฐานขอมลูจายตรงฯจรงิ 

 

รูปจอภาพที่ 3.1 



โครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํ           - - - ขั้นตอนการเลื่อนเงินเดือนแบบรอยละ 1 เม.ย. / ต.ค.   - - -  

กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง    ศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศนเทศนเทศ       กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  งานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐ                                                                                                             ---   222777   ---    

การทาํงานกบัจอภาพ  

1. ผูใชลอกอินเขาระบบการจายตรงเงนิเดือนขาราชการ จะปรากฎเมนกูารทาํงานของระบบตางๆ ใหเลือก

ระบบบัญชีถือจายเงินเดือน จะปรากฎเมนกูารทาํงานของหนาจอภาพ “ระบบบัญชีถอืจายเงินเดือน ขาราชการ” 

2. ใหไปที่เมนู ปรับปรุงขอมูล เลือก “การเลื่อนเงินเดอืนแบบรอยละตั้งแต 1 เมษ เปนตนไป” และเลือก 

“รายละเอียดให ขรก.ไดรับการเลื่อน ง/ด (เลื่อนง/ด.ลอย) ดังรูปจอภาพที ่ 3.1 จะปรากฎหนาจอภาพ “บัญชี
รายละเอียดใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับการเลื่อนเงินเดือน” ดังรูปจอภาพที ่3.2  

 

รูปจอภาพที่ 3.2 

ขั้นตอนการทํางาน 

1. เมื่อเขาสูจอภาพชื่อ “บัญชรีายละเอียดใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับการเลื่อนเงินเดือน” 
เรียบรอยแลว 

2. ใหปอนเงื่อนไขการประมวลผล โดยการ 

1) ปอนปงบประมาณ  

2) เลือกรอบการเลื่อนเงนิเดือนที่ตองการ คือ 1 เมษายน  หรือ  1 ตุลาคม 

3) ปอนรหัสกระทรวง  รหัสกรม  

4) เลือกระดับหนวยงานที่ตองการออกรายการ และสรางรายการ กรณีที่ตองการระดับตํ่ากวากรม 



โครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํ           - - - ขั้นตอนการเลื่อนเงินเดือนแบบรอยละ 1 เม.ย. / ต.ค.   - - -  

กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง    ศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศนเทศนเทศ       กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  งานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐ                                                                                                             ---   222888   ---    

5) เลือกการแบงสวนราชการ (การมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด) 

-  กระจายอํานาจ หมายถงึ สรก.ตองตัดยอดจํานวนคนและจํานวนเงนิของ ขรก. ในราชการ

บริหารสวนภูมิภาคไปใหผูวาราชการจังหวัดบริหารกรอบวงเงินงบประมาณที่ใชเลื่อนเงนิเดือน 

คือ  K1 – K3 , O1 – O3 นอกนัน้ใหไปข้ึนกับหวัหนาสวนราชการ ซึ่งระบบจะตั้งคาไวที ่

  
- ไมกระจายอาํนาจ  หมายถงึ การบริหารกรอบวงเงนิงบประมาณที่ใช

เลื่อนเงนิเดือนขึ้นกับหวัหนาสวนราชการทัง้หมด  

6) เลือกการบริหารวงเงนิเลื่อนเงินเดือนของประเภท เชีย่วชาญ (ชช.) และ ทกัษะพิเศษ (ทพ.) 

- อธิบดีและรองอธิบดี  หมายถึง การบริหารวงเงินเลื่อนเงนิเดือนของ

ประเภท K4 , O4 จะตองนํายอดจํานวนคนและจํานวนเงินของ ขรก. ระดับตําแหนง K4 , O4 

ไปรวมอยูในระดับกรม เพื่ออธิบดีและรองอธิบดี เปนผูบริหารกรอบวงเงินงบประมาณที่ใช

เลื่อนเงนิเดือน  

- สํานัก / กอง / ศูนย หมายถงึ การบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือนของประเภท K4 , O4 จะถูกนับ

ยอดจํานวนคนและจํานวนเงินของ ขรก. ระดับตําแหนง K4 , O4 ไปรวมอยูในระดับสํานัก / 

กอง / ศูนย เพือ่หัวหนาสํานกั / กอง / ศูนย เปนผูบริหารกรอบวงเงินงบประมาณที่ใชเลื่อน

เงินเดือน  ซึ่งระบบจะตั้งคาไวที ่      
 ยกเวน จํานวนคนและจํานวนเงนิของ ขรก. ระดับตําแหนง K4 , O4 ในราชการ

บริหารสวนภมูิภาคใหไปรวมอยูในระดับกรม เพื่ออธิบดีและรองอธิบดี เปนผูบริหาร
กรอบวงเงินงบประมาณที่ใชเลื่อนเงินเดือน 

7) ตองการจัดเกบ็กรอบวงเงินงบประมาณทีส่ามารถใชเลือ่นเงนิเดือนและกรอบวงเงนิงบประมาณที่
ตองการจัดสรร ณ 1 มีนาคม  หรือ  1 กันยายน หรือไม โดยระบบจะตัง้คาใหจัดเก็บทุกครั้ง เพื่อใหได

กรอบวงเงินงบประมาณที่สามารถใชเลื่อนเงนิเดือนและกรอบวงเงนิงบประมาณที่ตองการจัดสรร

จริง  ในแตละรอบ นําไปใชในหนาจอภาพชื่อ “บัญชีรายละเอียดใหขาราชการพลเรือนสามญั

ไดรับการเลือ่นเงินเดือน” (โปรแกรมเลื่อนเงนิเดือนลอย) ซึ่งระบบจะตั้งคาไวที ่  จะทํา

ใหผุใชงานสามารถปอนคารอยละกรอบวงเงินงบประมาณที่ตองการจัดสรรไดเพียง 1 คาเทานัน้ 

ดังนัน้ สําหรับกรณีที่ตองการเพียงรายงาน “รายงานแสดงจํานวนอัตราที่มีผูครองและ
กรอบวงเงินเลื่อนเงินเดือน” ใหเลือก “ไมตองการ”   ซึ่งจะทําใหผุใชงานสามารถ

กําหนดคารอยละกรอบวงเงนิงบประมาณที่ตองการจัดสรรไดมากกวา 1 คา 

8) เลือกประเภทขาราชการ ระบบจะตั้งคาไวที่ 01 คือ ขาราชการพลเรือนสามัญ 

  
9) ปอนคารอยละการเลื่อนเงนิเดือน ณ 1 มีนาคม  หรือ  1 กันยายน ในแตละประเภทตําแหนง และแต

ละระดับตําแหนง  



โครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํ           - - - ขั้นตอนการเลื่อนเงินเดือนแบบรอยละ 1 เม.ย. / ต.ค.   - - -  

กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง    ศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศนเทศนเทศ       กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  งานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐ                                                                                                             ---   222999   ---    

ตัวอยาง   

 กรณี ขอ 5) เลือก ”กระจายอํานาจ”  และ เลือก ”สวนกลาง” 

 จะกําหนดคารอยละการเลื่อนเงนิเดือนไดทุกประเภทตําแหนง และระดับตําแหนง  

 กรณี ขอ 5) เลือก ”กระจายอํานาจ”  และ เลือก ”สวนภมูิภาค” 

 จะกําหนดคารอยละการเลื่อนเงนิเดือนไดเฉพาะ K1 – K3 , O1 – O3 เทานัน้ 

สําหรับในที่นีจ้ะขอแสดงตวัอยางกรณีที่สวนราชการนัน้ไมมีการกระจายอํานาจใหผูวาราชการจงัหวดั และการ

พิจารณาการเลื่อนเงนิเดือนสําหรับประเภทตําแหนงวิชาการ ระดับตําแหนงเชีย่วชาญและทรงคณุาวุฒิอยูในอาํนาจ

ของอธิบดีและรองอธิบดี ใหเลือก ”ไมกระจายอํานาจ” และ เลือก ”สวนกลาง” เมื่อปอนขอมูลเสร็จจะไดหนาจอภาพ
ดังรูปจอภาพที่ 3.3 

 

 

รูปจอภาพที่ 3.3 

3. ตรวจสอบความถูกตองของการปอนขอมลูและการเลือกคาตาง ๆ วาเปนไปตามที่ตองการหรือไม 



โครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํ           - - - ขั้นตอนการเลื่อนเงินเดือนแบบรอยละ 1 เม.ย. / ต.ค.   - - -  

กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง    ศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศนเทศนเทศ       กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  งานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐ                                                                                                             ---   333000   ---    

4. เมื่อถูกตรวจใหกดปุมตกลง    เพื่อใหระบบทําการประมวลผลและสรางรายการรายละเอียดให
ขาราชการพลเรือนสามญัไดรับการเลื่อนเงินเดือนในระบบฐานขอมูล ระบบจะแสดงขอความบนจอภาพ

ดานลางวา “โปรดรอสักครู......” 
5. ระบบจะสงขอความ “ตองการสรางขอมลูการเลื่อนเงนิเดือนในระบบหรือไม” มาแสดงบนจอภาพ

เพื่อใหยนืยนัความตองการ ดังรูปจอภาพดานลาง 

 

 กรณีตองการสรางขอมูลการเลื่อนเงนิเดือน ใหกดปุมตกลง    ระบบจะไปทําขอ 6  

 กรณีไมตองการสรางขอมูลการเลื่อนเงนิเดือน ใหกดปุมยกเลิก   ระบบจะทาํการยกเลิกการ

ทํางาน (ไมทําการประมวลผลตอ) 

6.  ระบบจะทําการตรวจสอบรายการขอมูลการเลื่อนเงินเดอืนในระบบงานของรอบการเลื่อนเงนิเดือนของ

หนวยงานนัน้ตามที่ระบุเงื่อนไขการประมวลผลวามีการสรางมาแลวหรือไม 

 กรณีที่พบรายการขอมูล (เคยมีการสรางรายการขอมูลการเลื่อนเงินเดือนในระบบงานของรอบการเลื่อน

เงินเดือนของหนวยงานนัน้) ระบบจะสงขอความ “มีขอมูลการเลื่อนเงินเดือนแลว ตองการสราง
รายการขอมลูการเลื่อนเงนิเดือนใหมในระบบ หรือไม” มาแสดงบนจอภาพ เพื่อใหยนืยนัวาตองการ

สรางรายการขอมูลการเลื่อนเงินเดือนของรอบการเลื่อนเงนิเดือนของหนวยงานนัน้ จอภาพดานลาง 

 

• กรณีตองการสรางขอมูลการเลื่อนเงนิเดือนใหม ใหกดปุมตองการ    ระบบจะไป

ทําลบรายการขอมูลการเลื่อนเงนิเดือนที่ระบุตามเงื่อนไขที่ปอนบนหนาจอภาพ  เชน    ตัวอยาง 

กรณี เลือก ”ไมกระจายอํานาจ” และ เลือก ”สวนกลาง” ดังรูปจอภาพที ่3.3 ระบบจะทาํการ

ลบทิง้รายการเลื่อนเงนิเดือน ขรก.ที่สังกดัราชการบรหิารสวนกลางทัง้หมด และประเภทตําแหนง

อํานวยการ ประเภทตําแหนงวิชาการ ระดับตําแหนงเชีย่วชาญ และทรงคุณาวุฒ ิที่อยูในสวน

ภูมิภาค เมื่อเสร็จแลว ระบบจะไปทําขอ 7 



โครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํ           - - - ขั้นตอนการเลื่อนเงินเดือนแบบรอยละ 1 เม.ย. / ต.ค.   - - -  

กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง    ศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศนเทศนเทศ       กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  งานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐ                                                                                                             ---   333111   ---    

• กรณีไมตองการสรางขอมูลการเลื่อนเงนิเดือน ใหกดปุมไมตองการ   ระบบจะทาํ

การยกเลกิการทํางาน (ไมทําการประมวลผลตอ) 

 กรณีที่ไมพบรายการขอมูล ระบบจะไปทําขอ 7  

7. ระบบจะทําการประมวลผล เพื่อตรวจสอบสถานะภาพ ของ ขรก.ที่อยูระหวางการโยกยาย (สถานะภาพ 99) จนจบ

เมื่อพบ ระบบจะแสดงขอความ “พบสถานะภาพ 99 ใหไปพิมพรายงานกลุม 5 รายชื่อผูมีสถานภาพอยูระหวาง
การโยกยายกอนทํางานที่จอภาพนี”้ พรอมแสดงรายการที่เปนสถานะภาพ 99 และยกเลิกการทํางาน ผูใชงานไปที่

เมนูรายงานของเมนูระบบบัญชีถือจายเงินเดือน ขาราชการ > เลือก รายงานกลุม 5 > เลือก รายชื่อผูมสีถานภาพ
อยูระหวางการโยกยาย 

8. ผูใชงานจะตองทาํการบันทึกคําสัง่ใหครบทุกคนโดยใชหนาจอภาพ การบรรจุ / โยกยาย เมื่อเสร็จเรียบรอย

ใหทาํเริ่มขอ 1 ใหมอีกครัง้  

9. ระบบจะทาํการประมวลผล เพื่อสรางรายการรายละเอียดการเลื่อนเงินเดือนใหขาราชการพลเรือนสามัญแต

ละคนเฉพาะทีสั่งกัดราชการบริหารสวนกลางทั้งหมด และประเภทตําแหนงอํานวยการ ประเภทตําแหนงวิชาการ 

ระดับตําแหนงเชี่ยวชาญ และทรงคุณาวฒุิ ที่อยูในสวนภูมิภาคในระบบ ทั้งที่ไดรับการเลื่อนเงินเดือน และหรือเงิน

คาตอบแทนฯ บางสวน หรือ ทั้งหมด สําหรับ กรณีที่ ขรก.คนใดไมไดรับการเลื่อนเงนิเดือน  ระบบจะทาํการสราง

สาเหตุของการไมไดเลื่อนเงนิเดือนใน ชองหมายเหต ุดวย 

10. เมื่อระบบจะทาํการประมวลผลเสร็จ ระบบจะแสดงขอความดานลางของจอภาพวา “ประมวลผลการเลื่อน
เงินเดือน เสร็จเรียบรอยแลว รายการที่ถูกประมวลผล 756”  ดังรูปจอภาพที่  3.4 

11. กรณีที่ตองการสรางรายการรายละเอียดการเลื่อนเงินเดอืนใหขาราชการพลเรือนสามัญแตละคนเฉพาะที่มี
สังกัดอยูในสวนภูมิภาคทัง้หมด และสวนราชการนัน้ไมมกีารกระจายอาํนาจใหผูวาราชการจงัหวัด และการพจิารณาการ

เลื่อนเงนิเดือนสําหรับประเภทตําแหนงวิชาการ ระดับตําแหนงเชี่ยวชาญและทรงคุณาวุฒิอยูในอํานาจของอธิบดีและ

รองอธิบดี ใหเลือก ”ไมกระจายอํานาจ” และ เลือก “อธิบดีและรองอธิบดี” และ เลือก ”สวนภูมภิาค” เมื่อปอนขอมูล
เสร็จจะไดหนาจอภาพดงัรูปจอภาพที ่ 3.5 และใหทาํตามขั้นตอนขอ 3 – 7 ดังรูปจอภาพที ่ 3.6 โดยผลลัพธจะได

รายละเอียดการเลื่อนเงินเดอืนใหขาราชการพลเรือนสามัญแตละคนเฉพาะที่มีสังกดัอยูในสวนภูมิภาคทัง้หมด 

ยกเวน ประเภทตําแหนงอาํนวยการ ประเภทตําแหนงวิชาการ ระดับตําแหนงเชี่ยวชาญ และทรงคุณาวุฒ ิ



โครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํ           - - - ขั้นตอนการเลื่อนเงินเดือนแบบรอยละ 1 เม.ย. / ต.ค.   - - -  

กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง    ศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศนเทศนเทศ       กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  งานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐ                                                                                                             ---   333222   ---    

 

รูปจอภาพที่ 3.4 
 

 
รูปจอภาพที่ 3.5 

จํานวนรายการที่ประมวลผล



โครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํ           - - - ขั้นตอนการเลื่อนเงินเดือนแบบรอยละ 1 เม.ย. / ต.ค.   - - -  

กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง    ศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศนเทศนเทศ       กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  งานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐ                                                                                                             ---   333333   ---    

 

รูปจอภาพที่ 3.6 
12. เมื่อระบบทาํการประมวลผลเสร็จ กจ.จะตองนาํขอมูลบัญชีรายละเอยีดใหขาราชการพลเรือนสามัญ

ไดรับการเลือ่นเงินเดือนของขาราชการแตละคนออกมาในรูปแบบแฟมขอมูลแบบ MS Excel ผานหนาจอภาพชื่อ 

“การนาํขอมลู ขรก. ที่ไดเลื่อนเงินเดือนออกจากระบบ” ตรวจสอบความถกูตอง 

13. เมื่อพบขอผิดพลาด หรือรายการไมครบถวนใหทําการเพิ่มรายการของ ขรก. ผูนั้นผานหนาจอภาพชื่อ ”แกไข
รายละเอียดให ขรก.ไดรับการเลื่อนเงินเดือน” และทําการนําขอมูลบัญชีรายละเอียดใหขาราชการพลเรือน
สามัญไดรับการเลื่อนเงนิเดือนของขาราชการแตละคนออกมาในรูปแบบแฟมขอมลูแบบ MS Excel ผานหนาจอภาพ

ชื่อ “การนําขอมูล ขรก. ที่ไดเลื่อนเงินเดือนออกจากระบบ” ใหม เพื่อสงใหสํานัก/กอง/ศูนยดําเนินการตอไป 

พรอมกําหนดวันสงขอมูลคืน 

 

 

 

 

 

 



โครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํ           - - - ขั้นตอนการเลื่อนเงินเดือนแบบรอยละ 1 เม.ย. / ต.ค.   - - -  

กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง    ศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศนเทศนเทศ       กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  งานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐ                                                                                                             ---   333444   ---    

จอภาพแกไขรายละเอียดให ขรกจอภาพแกไขรายละเอียดให ขรกจอภาพแกไขรายละเอียดให ขรก ...ไดรบัการเลื่อนเงินเดือนไดรบัการเลื่อนเงินเดือนไดรบัการเลื่อนเงินเดือน    
วัตถุประสงค 
 จอภาพนี้ใชสําหรับแกไขรายการรายละเอียดให ขรก.ไดรับการเลื่อนเงินเดือนและหรือเงนิคาตอบแทนฯ ของ

ขาราชการในแฟมขอมูลรายละเอียดใหขาราชการไดรับการเลื่อนเงนิเดือน กรณีไดเลื่อนเงนิเดือนเพิม่เติมเปนกรณี

พิเศษ เชน จากผูบริหารของกรม หรือ สํานกั/กอง/ศูนยแจงเปนลายลกัษณอักษร หรือกรณีตกหลน หรือ กรณีไปชวย

ราชการหนวยงานอื่นเกินกวา 4 เดือน เปนตน  

 ยกเวน กรณีทีผู่วาราชการจงัหวัดพิจารณาเลื่อนเงนิเดือนใหหัวหนาสาํนักงานจงัหวดัและหัวหนาสวนราชการ

ประจําจังหวัดซึ่งมีผลการปฏิบัติงานระดับดีเดนในแตละจังหวัดเพิ่มข้ึนจากการเลื่อนเงินเดือนกรณีปกติของ ขรก.ผูนั้น

ที่ไดรับการเลือ่นเงนิเดือนแลวในอัตราไมเกินรอยละ 1 ของฐานในการคํานวณในโควตาพเิศษ ใหผูใชงานทาํผาน

หนาจอภาพการบรรจุ / โยกยาย ภายหลังที่ไดรับการเลื่อนเงินเดือนกรณีปกติของ ขรก.ผูนั้นในระบบ  

การทาํงานกบัจอภาพ  

1. ผูใชลอกอนิเขาระบบการจายตรงเงนิเดือนขาราชการ จะปรากฎเมนกูารทํางานของระบบตางๆ ใหเลือกระบบ

บัญชีถือจายเงินเดือน จะปรากฎเมนกูารทํางานของหนาจอภาพ “ระบบบัญชีถือจายเงินเดือน ขาราชการ” 

2. ใหไปที่เมนู ปรับปรุงขอมูล เลือก “การเลื่อนเงนิเดือนแบบรอยละตั้งแต 1 เมษ เปนตนไป” และเลือก “แกไข

รายละเอียด ขรก.ไดรับการเลื่อนเงนิเดือน ดังรูปจอภาพที่ 4.1 จะปรากฎหนาจอภาพ “แกไขรายละเอียดให ขรก.
ไดรับการเลือ่นเงินเดือน” ดังรูปจอภาพที ่4.2 

 

รูปจอภาพที่ 4.1 



โครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํ           - - - ขั้นตอนการเลื่อนเงินเดือนแบบรอยละ 1 เม.ย. / ต.ค.   - - -  

กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง    ศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศนเทศนเทศ       กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  งานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐ                                                                                                             ---   333555   ---    

 

รูปจอภาพที่ 4.2 

ขั้นตอนการทํางาน 
1. เขาสูจอภาพชือ่ “แกไขรายละเอียดให ขรก.ไดรับการเลื่อนเงินเดือน” 
2. กรณีตองการแกไขรายการรายละเอยีดให ขรก.ไดรับการเลื่อนเงนิเดือนของขาราชการ ใหใชปุมสอบถาม 

  โดยการปอนเลขประจําตัวประชาชน 13 หลักของขาราชการและกดปุมสอบถาม   ระบบจะไป

คนหารายการขอมูลรายการรายละเอียดให ขรก.ไดรับการเลื่อนเงินเดอืนของขาราชการผูนัน้มาแสดงบนจอภาพ  

ตัวอยาง  กรณีที่มีการไปชวยราชการ /ปฎิบัติราชการทีห่นวยงานอื่นเกินกวา 4 เดือน และตองการตัดยอด

จํานวนคนและจํานวนเงนิของ ขรก.ผูนั้นไปยังสังกัดทีม่กีารไปชวยราชการ /ปฎิบัติราชการยงัหนวยงานนัน้ (ไมมีการ

บันทกึคําสั่งไปชวยราชการ /ปฎิบัติราชการที่หนวยงานอืน่ในระบบงานจายตรงฯ ใหทาํดังนี ้

- เรียกรายการรายละเอยีดให ขรก.ไดรับการเลื่อนเงนิเดือนของขาราชการผูนั้นมาแสดงบนจอภาพ 

โดยใชปุมสอบถาม  ผานเลขประจาํตวัประชาชน 13 หลกัของขาราชการ ดังรูปจอภาพที่ 4.3 



โครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํ           - - - ขั้นตอนการเลื่อนเงินเดือนแบบรอยละ 1 เม.ย. / ต.ค.   - - -  

กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง    ศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศนเทศนเทศ       กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  งานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐ                                                                                                             ---   333666   ---    

 

รูปจอภาพที่ 4.3 
- ทําการแกไขขอมูลในชอง “ไปชวยราชการ” โดยการบันทึกรหัสหนวยงานที่ไปชวยราชการ /ปฎิบัติ

ราชการ ดังรูปจอภาพที ่4.4 ตอนที่ผูใชนําขอมูลออกจากระบบ ระบบจะแสดงรายการของขาราชการ

ผูนั้นอยูทีห่นวยงานที่ไปชวยราชการ /ปฎิบัติราชการ 

- เมื่อแกไขและตรวจสอบการแกไขเรียบรอยใหกดปุม  ระบบจะทําการตรวจสอบขอมูลอีกครั้ง  

 กรณีทีถู่กตอง ระบบจะทาํการปรับปรุงขอมลูในแฟมขอมลูรายละเอยีดให ขรก.ไดรับการเลือ่น

เงนิเดอืนใหตรงกบัขอมูลที่แกไข พรอมแสดงขอความที่ดานลางของจอภาพวา “แกไขขอมลู
เสร็จเรยีบรอยแลว” พรอมเปลี่ยนสถานะการปรับปรุงขอมูล / การนําเขาขอมูล เปน “S” 

 กรณีที่ไมถูกตอง ระบบจะแสดงขอผิดพลาด ดานลางของจอภาพ เชน มีการระบุการไปชวย

ราชการ / ปฎิบัติราชการทีห่นวยงานอืน่ แตสถานภาพการชวยราชการไมใส “77” เปนตน ให

แกไขขอผิดพลาดทั้งหมด และใหกดปุม   ใหมอีกครั้ง 

หมายเหต ุกรณีที่ใหขาราชการจากสวนภูมิภาคมาชวยราชการฯ / การยืมตัวมาชวยราชการฯ ที่ 

สวนกลาง ตองแกไขชอง “การบริหารราชการ” “ประเภทรายการเพื่อการจัดเรียงขอมูล” ดังรูปจอภาพที ่4.3 ขางตน ให

สอดคลอง เพื่อใหการแสดงขอมูลตอนนําขอมูลออกจากระบบในขั้นตอนถัดไปถูกตองตามตองการ  

   การบริหารราชการ ประกอบดวย (ดูจากจอภาพ สังกัด) 

ตรงนี้ 



โครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํ           - - - ขั้นตอนการเลื่อนเงินเดือนแบบรอยละ 1 เม.ย. / ต.ค.   - - -  

กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง    ศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศนเทศนเทศ       กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  งานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐ                                                                                                             ---   333777   ---    

 1  คือ  การบริหารราชการสวนกลาง ,  2  คือ  การบริหารราชการสวนภูมิภาค 

ประเภทรายการเพื่อการจัดเรียงขอมูล ประกอบดวย 

1 คือ - ประเภทบริหารระดับสูงสุดของ สรก. 

2 คือ - ประเภทบริหารระดับตน-สูง  , ประเภท K5 

3 คือ - ประเภทอํานวยการระดับตน-สูง  , 

4 คือ - ประเภท K4 และ O4 ในราชการบรหิารสวน    ภูมิภาค    และ 

- ประเภท K4 และ O4 (กรณีการบริหารวงเงนิเลื่อนเงนิเดือนของประเภท ชช. 

และ ทพ.  ข้ึนกับอธิบดี 

5 คือ - ประเภทตําแหนงอืน่ และ 

         - ประเภท K4 และ O4 (กรณีการบริหารวงเงนิเลื่อนเงินเดือนขึ้นกับสํานัก/กอง/ศูนย 

9 คือ - ประเภทตําแหนงที่ไปชวยราชการตางหนวยงาน 

 
รูปจอภาพที่ 4.4 

3. กรณีที่แกไขชอง “รอยละของการเลื่อน” ระบบจะทาํการคํานวณจาํนวนเงนิของชอง จํานวนเงนิที่คํานวณได 

จํานวนเงนิที่ไดรับการเลื่อน เงินเดือนหลังเลื่อน ใหอัตโนมัติ 

 

 



โครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํ           - - - ขั้นตอนการเลื่อนเงินเดือนแบบรอยละ 1 เม.ย. / ต.ค.   - - -  

กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง    ศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศนเทศนเทศ       กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  งานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐ                                                                                                             ---   333888   ---    

   
จอภาพการนําขอมลู ขรกจอภาพการนําขอมลู ขรกจอภาพการนําขอมลู ขรก . . . ทีไ่ดเลื่อนเงินเดือนออกจากระบบทีไ่ดเลื่อนเงินเดือนออกจากระบบทีไ่ดเลื่อนเงินเดือนออกจากระบบ   

วัตถุประสงค 
 หนาจอภาพ “การนาํขอมลู ขรก. ทีไ่ดเลือ่นเงินเดือนออกจากระบบ” จัดทําขึ้นมาเพื่อใหผูใช (ผูปฏิบัติ

หนาที่ในการบันทกึคําสั่งในโครงการจายตรงฯ / เจาหนาที่ กจ.) สามารถนําขอมูลรายละเอียดการเลือ่นเงนิเดือนของ 

ขรก. แตละคนในหนวยงานออกจากระบบในรูปแบบ MS Excel เพือ่ใหไดขอมูลนําไปใชประโยชนในการบรหิารงาน 

การกาํหนดเกณฑการเลื่อนเงินเดือน และ กจ. ยังสามารถสงขอมูลการเลื่อนเงนิเดือนลอยของ ขรก.ดังกลาวใหแตละ

สํานัก / กอง / ศูนย ใชในการกรอกคะแนนการประเมิน ผลการประเมนิ รอยละของการเลื่อนเงนิเดือน และหมายเหตุกรณี

ที่ ขรก.รายนั้นไมไดรับเลื่อนเงินเดือน (ถามี) ซึ่งระบบจะทําการคาํนวณหาเงินเดือนและ/หรือเงินคาตอบแทนฯ ให

อัตโนมัติ หลังจากที่ปอนคารอยละของการเลื่อนเงนิเดือนของ ขรก.คนนัน้แลวเสร็จ และเมื่อสํานัก / กอง / ศูนยสง

แฟมขอมูลการเลื่อนเงนิเดือนของ ขรก.คืน กจ. กจ. ทาํการรวบรวมขอมูลการเลื่อนเงนิเดอืนของ ขรก.ที่รับคืนจากสํานกั 

/ กอง / ศูนยเขาสูระบบจายตรงเงนิเดือนฯ (ตองตรวจสอบความถกูตองเรียบรอยแลว) เพื่อใชเปนขอมูล (Input) ในการ

ปรับปรุงขอมูล ขรก.ในระบบจายตรงเงินเดือนฯ ใหไดรับการเลื่อนเงินเดือนตามคําสั่งของผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง

ตามมาตรา 57 แหง พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ตอไป หรือใชจัดเตรียมเอกสารแนบคําสั่งเลื่อน

เงินเดือน และหรือเงนิคาตอบแทนฯ 

 

 
 

รูปจอภาพที่ 5.1 



โครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํ           - - - ขั้นตอนการเลื่อนเงินเดือนแบบรอยละ 1 เม.ย. / ต.ค.   - - -  

กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง    ศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศนเทศนเทศ       กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  งานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐ                                                                                                             ---   333999   ---    

 
การทาํงานกบัจอภาพ  

1. ผูใชลอกอินเขาระบบการจายตรงเงนิเดือนขาราชการ จะปรากฎเมนกูารทาํงานของระบบตางๆ ใหเลือก

ระบบบัญชีถือจายเงินเดือน จะปรากฎเมนกูารทาํงานของหนาจอภาพ “ระบบบัญชีถอืจายเงินเดือน ขาราชการ” 

2. ใหไปที่เมนู ปรับปรุงขอมูล เลือก “การเลื่อนเงนิเดือนแบบรอยละตั้งแต 1 เมษ เปนตนไป” และเลือก “นํา

ขอมูล ขรก. ทีไ่ดรับการเลื่อน ง/ด ออกจากระบบ ดังรูปจอภาพที ่5.1 จะปรากฎหนาจอภาพ “การนําขอมลู ขรก. ที่
ไดเลื่อนเงินเดือนออกจากระบบ” ดังรูปจอภาพที ่5.2 

 

รูปจอภาพที่ 5.2 

ขั้นตอนการทํางาน 

1. เมื่อเขาสูจอภาพชื่อ “การนาํขอมูล ขรก. ที่ไดเลื่อนเงนิเดือนออกจากระบบ” เรียบรอยแลว หลังจากที่ได

ทําการแกไขขอมูลเรียบรอยจากจอภาพชือ่ แกไขรายการรายละเอียดให ขรก.ไดรับการเลื่อนเงินเดอืนและหรือเงนิ

คาตอบแทนฯ ของขาราชการแลว (ถามี) 

2. กรณีตองการนําขอมูลรายละเอียด ขรก. ทีไ่ดเลื่อนเงินเดือนและไมไดเลื่อนเงนิเดือนออกจากระบบเพื่อสง ให

สํานัก/กอง/ศูนย ดําเนนิการดังนี ้



โครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํ           - - - ขั้นตอนการเลื่อนเงินเดือนแบบรอยละ 1 เม.ย. / ต.ค.   - - -  

กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง    ศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศนเทศนเทศ       กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  งานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐ                                                                                                             ---   444000   ---    

 

รูปจอภาพที่ 5.3 
 ใหปอนเงื่อนไขการประมวลผล ดังนี ้

1) ปอนปงบประมาณ  

2) เลือกรอบการเลื่อนเงนิเดือนที่ตองการ คือ 1 มีนาคม  หรือ  1 กันยายน 

3) ปอนรหัสกระทรวง  รหัสกรม  

4) เลือกระดับหนวยงานที่ตองการออกรายการ และสรางรายการ กรณีที่ตองการระดับตํ่ากวากรม 

ในทีน่ี้จะนําขอมูลออกจากระบบทั้งกรม จึงเลือก  

5) เลือกการแบงสวนราชการ (การมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด)  กระจายอาํนาจ 

 หรือ ไมกระจายอํานาจ  ซึ่งระบบ

จะตั้งคาไวที่  

6) เลือกการบริหารวงเงนิเลื่อนเงินเดือนของประเภท เชีย่วชาญ (ชช.) และ ทกัษะพิเศษ (ทพ.) 

อธิบดีและรองอธิบดี   หรือ สํานัก / กอง / ศูนย   

ซึ่งระบบจะตัง้คาไวที ่  

7) เลือกกรอบวงเงินเกษียณ และ กรอบวงเงินเสียชีวิต หมายถึง การคิดวงเงินการเลื่อนเงินเดือน

ของผูเกษียณและผูเสียชีวิตใหนับอยูในโควตาของผูบริหาร หรือ ของสํานัก / กอง / ศูนย  ซึ่ง

เลือก



โครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํ           - - - ขั้นตอนการเลื่อนเงินเดือนแบบรอยละ 1 เม.ย. / ต.ค.   - - -  

กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง    ศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศนเทศนเทศ       กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  งานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐ                                                                                                             ---   444111   ---    

ระบบจะตั้งคาไว สํานัก / กอง / ศูนย  ใหนบัเฉพาะกรณทีี่มีตัว ณ 1 มนีาคม 

หรือ 1 กนัยายน ใหนับในโควตาของกรม (ถาไมมีตัวใหไดรับการเลื่อนเงินเดือนแตไมนับรวมใน

กรอบวงเงินงบประมาณรอยละ 3 ของอัตราเงนิเดือนทีม่ีผูครอง ณ 1 มีนาคม หรือ 1 กันยายน) 

8) เลือก “ดึงขอมูลเพื่อสงสาํนัก/กอง/ศนูย”   หรือ        

“ดึงขอมูลเพือ่แนบคําสั่ง”  ระบบจะตัง้คาไวที ่ “ดึงขอมูลเพื่อ

สงสาํนกั/กอง/ศนูย”    ซึง่ตรงกับความตองการ 

9) ปอนจํานวนเงนิที่จัดสรรใหในชอง  หรือ

สามารถเลือกปอนวงเงนิที่จดัสรรเปนรอยละก็สามารถกระทําได  ซึ่ง

ระบบจะนาํจํานวนเงนิที่จัดสรรไปใสในแฟมขอมูล MS Excel 

10) ระบุชื่อแฟมขอมูลที่จะนําออก (ต้ังชื่อ) ใหระบุทั้ง 2 แหง คือ ในชอง “เลื่อนเงนิเดือนและ

คาตอบแทนฯ”  และ ชอง  “เกษียณ /

ตาย ไมอยูในกรอบ 3%”  

 เมื่อตรวจสอบความถกูตองของกําหนดคาเรียบรอย ใหกดปุมตกลง  ดังรูปจอภาพที่ 5.3 

เพื่อใหระบบทาํการประมวลผล เพื่อนําขอมูลรายละเอยีดใหขาราชการพลเรือนสามญัไดรับการเลื่อนเงนิเดือนออก

จากระบบฐานขอมูล ระบบจะสงขอความ “ตองการนาํขอมูลออกจากระบบงานหรือไม” มาแสดงบนจอภาพ
เพื่อใหยนืยนัความตองการ ดังรูปจอภาพดานลาง 

 

 ใหกดปุมตกลง  ระบบจะทําการนาํขอมูลรายละเอยีดใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับการ

เลื่อนเงนิเดือนออกจากระบบ พรอมแสดงการนับจาํนวนรายการทีน่าํออกจากระบบ 

 เมื่อระบบจบการทํางาน ระบบจะแสดงขอความ “สรางแฟมเรียบรอยแลว จํานวน ขรก. ทัง้หมด 
xxxx” ดังรูปจอภาพที ่5.4 ซึง่เปนการจบขัน้ตอนการทาํงาน 

 



โครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํ           - - - ขั้นตอนการเลื่อนเงินเดือนแบบรอยละ 1 เม.ย. / ต.ค.   - - -  

กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง    ศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศนเทศนเทศ       กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  งานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐ                                                                                                             ---   444222   ---    

 

รูปจอภาพที่ 5.4 

 เมื่อผูใชงานเปดดูแฟมขอมูล c03003.xls ที่อยุบน Drive C จะพบรายละเอียดการใหขาราชการได

เลื่อนเงนิเดือนและหรือเงนิคาตอบแทนพิเศษฯ ดังรูปจอภาพที ่5.5  

หมายเหต ุในที่นี้ขอใชตัวอยางของกรมบญัชีกลางแสดงแทนแฟมขอมูล “c03003.xls.” สวน

ข้ันตอนวธิีการเปดแฟมขอมลูที่ไดจากระบบงานจายตรงเงินเดือนฯ ของกรมบัญชีกลาง เพื่อทํางานและการจัดเกบ็

แฟมขอมูลดังกลาว ขอใหผูใชทําตามคูมอืการบันทึกขอมูลและการสรางแฟมขอมลูการเลื่อนเงนิเดือนผาน MS Excel 

ในภาคผนวก (ขอเตือน) เนือ่งจาก ระบบไดทําการเขียนโปรแกรมฝงสตูรลงในชองตางๆ (Column) ของแฟมขอมูล 

MS Excel  ในการนาํขอมูลออกจากระบบในโปรแกรมของจอภาพนี้ เพือ่ใหมีการคาํนวณอัตโนมัติเมื่อผูใชปอน

จํานวนรอยละของการเลื่อนเงินเดือนและหรือเงินคาตอบแทนพิเศษฯ เพื่อปองใหผูใชงานมตองเริ่มตนทาํใหม 

จํานวนรายการขอมลที่นําออกจากระบบ



โครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํ           - - - ขั้นตอนการเลื่อนเงินเดือนแบบรอยละ 1 เม.ย. / ต.ค.   - - -  

กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง    ศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศนเทศนเทศ       กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  งานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐ                                                                                                             ---   444333   ---    

 

รูปจอภาพที่ 5.5 

3. กรณีตองการนําขอมูลรายละเอียด ขรก. ผูที่ไดเลื่อนเงนิเดือนและผูที่ไดรับคาตอบแทนฯออกจากระบบเพื่อ

จัดทําเอกสารแนบการออกคําสั่ง ซึง่ตองทําหลังจากขัน้ตอนการนาํขอมูลรายละเอียด ใหขาราชการพลเรือนสามัญ

ไดรับการเลื่อนเงนิเดือนและหรือเงนิคาตอบแทนฯ เขาสูระบบเรียบรอยแลว (ซึ่งจะกลาวถึงตอไป) ดําเนนิการดังนี ้

 ใหปอนเงื่อนไขการประมวลผล ต้ังแตขอ 1) - 7)  ขางตน 

 เลือก  

 ระบุชื่อแฟมขอมูลที่จะนําออก (ต้ังชื่อ) ใหระบุทั้ง 4 แฟม คือ ในชอง  

แฟมขอมูล “เลื่อนเงนิเดือน” หมายถึง ขอมูลที่นาํออกจากระบบจะเปนขอมูลของ ขรก.ที่ไดรับการ

เลื่อนเงนิเดือน 

แฟมขอมูล “คาตอบแทนฯบางสวน” หมายถึง ขอมูลที่นาํออกจากระบบจะเปนขอมลูของ ขรก.ที่ 

ไดรับเงินคาตอบแทนฯบางสวน 

แฟมขอมูล “คาตอบแทนฯ อยางเดียว” หมายถงึ ขอมูลทีน่ําออกจากระบบจะเปนขอมูลของ ขรก.ที ่

ไดรับเงินคาตอบแทนฯ เพยีงอยางเดียว 

แฟมขอมูล “เกษียณ/ตายไมอยูในกรอบ 3 %” หมายถงึ ขอมูลที่นาํออกจากระบบจะเปนขอมูลของ 

ผูที่เสียชวีิตที่เสียชีวิตกอนวนัที ่1 มนีาคม หรือ 1 กนัยายนที่ปฎิบัติราชการไมนอยกวา 4 เดือนและ

ไดรับการเลื่อนเงนิเดือน 

 เมื่อตรวจสอบความถกูตองของกําหนดคาเรียบรอย ใหกดปุมตกลง  ดังรูปจอภาพที่ 5.6  



โครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํ           - - - ขั้นตอนการเลื่อนเงินเดือนแบบรอยละ 1 เม.ย. / ต.ค.   - - -  

กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง    ศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศนเทศนเทศ       กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  งานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐ                                                                                                             ---   444444   ---    

 

รูปจอภาพที่ 5.6 
เพื่อใหระบบทาํการประมวลผล เพื่อนําขอมูลรายละเอยีดใหขาราชการพลเรือนสามญัไดรับการเลื่อนเงนิเดือนและ

หรือเงนิคาตอบแทนฯ ออกจากระบบฐานขอมูล ระบบจะสงขอความ “ตองการนาํขอมูลออกจากระบบงานหรือไม”  
มาแสดงบนจอภาพเพื่อใหยนืยนัความตองการ ดังรูปจอภาพดานลาง 

 

 ใหกดปุมตกลง  ระบบจะทาํการนาํขอมูลรายละเอยีดใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับการ

เลื่อนเงนิเดือนออกจากระบบ พรอมแสดงการนับจํานวนรายการทีน่าํออกจากระบบ “ โปรดรอสักครู ขณะนี้กําลัง
นําขอมูลออกจากระบบงาน” และเปลี่ยนเปน “ โปรดรอสักครู ขณะนี้กําลัง Export แฟมแรก รายการที่ : xxxx” 

 กรณีกดปุมยกเลิก ระบบจะทําการยกเลิกการทาํงานทั้งหมดและจบการทํางาน 

 เมื่อระบบจบการทํางาน ระบบจะแสดงขอความ “ขรก.ไดเลื่อนฯ xxxx รายการ ขรก.ได
คาตอบแทนฯบางสวน xxxx รายการ ขรก.ไดคาตอบแทนฯอยางเดียว xxxx รายการ” ดังรูปจอภาพที ่5.7 ใน



โครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํ           - - - ขั้นตอนการเลื่อนเงินเดือนแบบรอยละ 1 เม.ย. / ต.ค.   - - -  

กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง    ศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศนเทศนเทศ       กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  งานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐ                                                                                                             ---   444555   ---    

ที่นื้คือ “ขรก.ไดเลื่อนฯ 872 รายการ ขรก.ไดคาตอบแทนบางสวน 27 รายการ ขรก.ไดคาตอบแทนฯ อยาง
เดียว 6 รายการ”  ซึ่งเปนการจบขั้นตอนการทํางาน 

 

 

รูปจอภาพที่ 5.7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํ           - - - ขั้นตอนการเลื่อนเงินเดือนแบบรอยละ 1 เม.ย. / ต.ค.   - - -  

กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง    ศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศนเทศนเทศ       กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  งานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐ                                                                                                             ---   444666   ---    

จอภาพการนําขอมลู ขรกจอภาพการนําขอมลู ขรกจอภาพการนําขอมลู ขรก . . . ทีไ่ดเลื่อนเงินเดือนเขาสูระบบทีไ่ดเลื่อนเงินเดือนเขาสูระบบทีไ่ดเลื่อนเงินเดือนเขาสูระบบ    
วัตถุประสงค 
 หนาจอภาพ “การนาํขอมลู ขรก. ทีไ่ดเลือ่นเงินเดือนเขาสูระบบ” จัดทําขึ้นมาเพือ่ใหผูใช (ผูปฏิบัติหนาที่

ในการบนัทกึคําสั่งในโครงการจายตรงฯ / เจาหนาที่ กจ.) สามารถนาํขอมูลรายละเอียดการเลือ่นเงนิเดือนของ ขรก. 

แตละคนในหนวยงานที่ไดรับจากสาํนัก / กอง / ศูนย ในรูปแบบ MS Excel ทีก่รอกคะแนนการประเมิน ผลการประเมิน 

รอยละของการเลื่อนเงนิเดือน และหมายเหตุกรณีที่ ขรก.รายนัน้ไมไดรับเลื่อนเงนิเดือน (ถามี) มารวบรวมและตรวจสอบ
ความถกูตอง เพื่อนาํขอมูลที่ถูกตองเขาสูระบบจายตรงเงินเดือนฯ (ตองตรวจสอบความถูกตองเรียบรอยและทําการตัด

หัว-ทายรายงานแลว ใหเหลอืเฉพาะเนื้อขอมูลจริง) เพื่อใชเปนขอมูล (Input) ในการปรับปรุงขอมูล ขรก.ในระบบจาย

ตรงเงินเดือนฯ ใหไดรับการเลื่อนเงินเดือนตามคําสั่งของผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งตามมาตรา 57 แหง พ.ร.บ.

ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ตอไป  
การทาํงานกบัจอภาพ  

1. ผูใชลอกอินเขาระบบการจายตรงเงนิเดือนขาราชการ จะปรากฎเมนกูารทาํงานของระบบตางๆ ใหเลือก

ระบบบัญชีถือจายเงินเดือน จะปรากฎเมนกูารทาํงานของหนาจอภาพ “ระบบบัญชีถอืจายเงินเดือน ขาราชการ” 

2. ใหไปที่เมนู ปรับปรุงขอมูล เลือก “การเลื่อนเงนิเดือนแบบรอยละตั้งแต 1 เมษ เปนตนไป” และเลือก “นํา

ขอมูล ขรก. ที่ไดเลื่อน ง/ด...เขาสูระบบ” ดังรูปจอภาพที่ 6.1 จะปรากฎหนาจอภาพ “การนําขอมลูขาราชการ
พลเรือนสามญัที่ไดเลื่อนเงินเดือนเขาสูระบบ” ดังรูปจอภาพที ่6.2 

 

รูปจอภาพที่ 6.1 



โครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํ           - - - ขั้นตอนการเลื่อนเงินเดือนแบบรอยละ 1 เม.ย. / ต.ค.   - - -  

กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง    ศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศนเทศนเทศ       กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  งานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐ                                                                                                             ---   444777   ---    

 

รูปจอภาพที่ 6.2 

ขั้นตอนการทํางาน 

1. เมื่อเขาสูจอภาพชื่อ “การนาํขอมูลขาราชการพลเรือนสามัญที่ไดเลื่อนเงินเดือนเขาสูระบบ” เรียบรอย
แลว หลังจากที่ไดทําการแกไขขอมูลเรียบรอย และไดทาํการรวบรวมและจัดเก็บ แฟมขอมูล MS Excel รายละเอียด

ให ขรก.ไดรับการเลื่อนเงนิเดือนและหรือเงินคาตอบแทนฯ ของขาราชการเปน แฟมขอมูลประเภทขอความ (.text หรือ 

.txt) เรียบรอยแลว เชน T03003.txt (คูมือการแปลงแฟมขอมูล MS Excel เปนแฟมขอมูลประเภทขอความ) ที่อยูใน

ภาคผนวก) 

2. กรณีตองการนําขอมูลรายละเอียด ขรก. ทีไ่ดเลื่อนเงินเดือนและไมไดเลื่อนเงนิเดือนที่ทาํจากระบบจายตรง
เงินเดือนของกรมบัญชกีลางเขาสูระบบ ดําเนินการดังนี ้

1) ใหปอนเงื่อนไขการประมวลผล ดังนี ้

 ปอนปงบประมาณ 

 เลือกรอบการเลื่อนเงนิเดือนที่ตองการ คือ 1 มีนาคม  หรือ  1 กันยายน 

 ปอนรหัสกระทรวง  รหัสกรม 



โครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํ           - - - ขั้นตอนการเลื่อนเงินเดือนแบบรอยละ 1 เม.ย. / ต.ค.   - - -  

กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง    ศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศนเทศนเทศ       กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  งานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐ                                                                                                             ---   444888   ---    

 เลือกระดับหนวยงานที่ตองการออกรายการ และสรางรายการ กรณีที่ตองการระดับตํ่า

กวากรม ในทีน่ี้จะนําขอมูลออกจากระบบทั้งกรม จงึเลอืก  

 เลือกการนําขอมูลเขาระบบ 

  หรือ 

 ซึ่งระบบจะตั้งคาไวที ่

 ซึ่งตรงกับความ

ตองการ ดังนัน้ไมตองเปลี่ยนแปลง 

 ระบุชื่อแฟมขอมูลที่จะนําเขา ซึง่ตองตรงกบัชื่อแฟมขอมลูในขอ 1 ของขั้นตอนการทาํงาน 

ในทีน่ี้คือ T03003.txt  

 ระบุชื่อแฟมขอมูลรายการทีน่ําเขาไมได  ในทีน่ี้คือ E03003.txt  (การทีจ่ะดูรายการที่

นําเขาไมไดใหใช WordPad โดยไปที่ปุม Start > Program > Accessories > WordPad 

และไปที่เมน ูFile > Open > E03003.txt ผูใชจะพบรายการที่ไมสามารถ Load ได)   

2) เมื่อตรวจสอบความถูกตองของการกาํหนดคาเรยีบรอย ใหกดปุมตกลง  ดังรูปจอภาพที่ 6.3  

 

รูปจอภาพที่ 6.3 



โครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํ           - - - ขั้นตอนการเลื่อนเงินเดือนแบบรอยละ 1 เม.ย. / ต.ค.   - - -  

กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง    ศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศนเทศนเทศ       กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  งานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐ                                                                                                             ---   444999   ---    

เพื่อใหระบบทาํการประมวลผล เพื่อนําขอมูลรายละเอยีดใหขาราชการพลเรือนสามญัไดรับการเลื่อนเงนิเดือนออก

จากระบบฐานขอมูล ระบบจะสงขอความ  “โปรดรอสกัครู......” ที่ดานลางของจอภาพ และสงขอความมาวา “ตองการ
นําขอมลูขาราชการที่ไดเลือ่นเงนิเดือนเขาสูระบบงานหรือไม” มาแสดงบนจอภาพเพื่อให ผูใชยืนยนัความตองการ 
ดังรูปจอภาพ 6.4 ดานลาง 

 

รูปจอภาพที่ 6.4 

 

รูปจอภาพที่ 6.4(1) 

3) ใหกดปุมตกลง  ระบบจะทําการตรวจสอบขอมูลรายละเอียดใหขาราชการพลเรือนสามัญ

ไดรับการเลื่อนเงนิเดือน เชน  



โครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํ           - - - ขั้นตอนการเลื่อนเงินเดือนแบบรอยละ 1 เม.ย. / ต.ค.   - - -  

กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง    ศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศนเทศนเทศ       กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  งานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐ                                                                                                             ---   555000   ---    

 รูปแบบขอมูลที่จะนําเขาถูกตองหรือไม ถาไมตรงกับรุปแบบ Format ที่กําหนด ระบบจะแสดง

ขอความวา “17 'โปรดตรวจสอบ Format ไมตรงกับที่กาํหนด” จากนัน้ ระบบจะยกเลิกการทาํงานทันท ีผูใชงาน

จะตองแกไขรูปแบบขอมูลใหถูกตอง และเริ่มทําขอ 1 ใหม 

4) กรณีที่รูปแบบขอมูลที่จะนําเขาถูกตอง ระบบจะทาํการตรวจสอบขั้นตอไป 

 เลขประจําตัวประชาชนถูกตองหรือไม 

 ตรวจสอบรายละเอียดใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับการเลื่อนเงนิเดือนที่จะนําเขากับขอมูล
ในระบบจายตรงฯ  

 ตรวจสอบ รหสัตําแหนง ระดับตําแหนง ชองจํานวนเงนิทุกชองวาถูกตองหรือไม 

 ตรวจสอบรอยละของการประเมิน ผลการประเมินตองมคีา ยกเวน กรณีที่ไมไดเลื่อนเงินเดือน 

เปนตน 

 ผลการตรวจสอบขอมูลรายละเอียดใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับการเลื่อนเงนิเดือนกบั
ขอมูลในระบบฐานขอมูล  

- กรณีที่สามารถผานการตรวจสอบเรียบรอย ระบบจะนําขอมูลไปปรับปรุงแฟมขอมลู

รายละเอียดใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับการเลื่อนเงินเดือนในระบบฐานขอมูล จะ

ใสชองสถานะการปรับปรุงขอมูล / การนําเขาขอมูล เปน “S” 

- กรณีที่ไมสามารถผานการตรวจสอบ ระบบจะนาํขอมูลที่นาํเขาไมด (Load ไมสําเร็จ)ไป

ใสในแฟมขอมูลชื่อ E03003.txt  ในรูปจอภาพที ่6.3 และใสเครื่องหมาย / สัญญลักษณ 

“U” ในชองสถานะการปรับปรุงขอมูล / การนําเขาขอมูล  

5) กรณีกดปุมไมตกลง  ระบบจะทําการยกเลกิการทํางานทัง้หมดและจบการทาํงาน 

6) เมื่อระบบจบการทํางาน และสามารถทําการปรับปรุงของในแฟมขอมูลรายละเอียดการให ขรก.

ไดรับการเลื่อนเงนิเดือนและหรือเงนิคาตอบแทนฯ ระบบจะแสดงขอความ “ขอมูลทั้งหมด : xxxx รายการ นําเขาสู
ระบบงาน : xxxx รายการ ไมสามารถนาํเขาสูระบบงาน : xxxx รายการ” ดังรูปจอภาพที ่6.5  ซึ่งแสดงวาผูใช

สามารถนํารายการรายละเอียดให ขรก.เขาสูระบบ (แฟมขอมูลรายละเอียดใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับการ

เลื่อนเงนิเดือนและหรือคาตอบแทนฯ ณ 1 เมษายน หรือ 1 ตุลาคม ไดครบทุกรายการ 



โครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํ           - - - ขั้นตอนการเลื่อนเงินเดือนแบบรอยละ 1 เม.ย. / ต.ค.   - - -  

กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง    ศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศนเทศนเทศ       กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  งานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐ                                                                                                             ---   555111   ---    

 

รูปจอภาพที่ 6.5 

แตหากกรณีไมสามารถปรับปรุงขอมูลไดทั้งหมด หรือบางสวนฯ ระบบจะแสดงขอความ “ขอมูล
ทั้งหมด : 96 รายการ นาํเขาสูระบบงาน : 0 รายการ ไมสามารถนําเขาสูระบบงาน : 96 รายการ” ดังรูป

จอภาพที ่6.6  ซึ่งเปนกรณทีีไ่มสามารถนําขอมูลเขาทุกรายการในแฟมขอมูลที่นาํมา Load 



โครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํ           - - - ขั้นตอนการเลื่อนเงินเดือนแบบรอยละ 1 เม.ย. / ต.ค.   - - -  

กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง    ศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศนเทศนเทศ       กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  งานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐ                                                                                                             ---   555222   ---    

 

รูปจอภาพที่ 6.6 

7)  เมื่อระบบจบการทาํงาน หากพบวามีรายการขอมูลที่ไมสามารถนําเขาระบบได  ใหผูใชงานไป

ตรวจสอบรายการขอมูลที่ไมสามารถนําเขาระบบไดจากแฟมขอมูลชื่อ E03003.txt บน Drive c:\ 

วิธีการเปดแฟมขอมูลชื่อ E03003.txt ใหไปที่ปุม ปุม Start > Program > Accessories > 

WordPad เมือ่เปดโปรแกรม WordPad ใหไปที่เมนู File > Open > E03003.txt ผูใชจะพบรายการที่ไมสามารถ 

Load เขาระบบได ดังรูปจอภาพที ่6.7 



โครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํ           - - - ขั้นตอนการเลื่อนเงินเดือนแบบรอยละ 1 เม.ย. / ต.ค.   - - -  

กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง    ศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศนเทศนเทศ       กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  งานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐ                                                                                                             ---   555333   ---    

 

รูปจอภาพที่ 6.7 

 

รูปจอภาพที่ 6.7 (1) 



โครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํ           - - - ขั้นตอนการเลื่อนเงินเดือนแบบรอยละ 1 เม.ย. / ต.ค.   - - -  

กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง    ศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศนเทศนเทศ       กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  งานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐ                                                                                                             ---   555444   ---    

 

รูปจอภาพที่ 6.7 (2) 

8) กรณีพบขอผิดพลาด ผูใชจะตองพิจารณาวาเกิดจากสาเหตุใด โดยดูจากขอมูลที่ตอทายรายการของ 

ขรก.คนนัน้ เชน  

ตัวอยาง รายการขอมูลการเลื่อนเงนิเดือนที่นาํมา Load ไมตรงกับขอมูลในระบบจายตรงเงนิเดือนฯ 

(จอภาพการบรรจุ /โยกยาย) เชน ประเภทตําแหนง และหรือ ระดับตําแหนง และหรืออัตราเงินเดือน 

- ผูใชจะตองพิจารณาวาขอมลูในระบบ/แฟมขอมูลใดถูกตองใหทาํการแกไขใหถูกตองตรงกนั

ทั้งสองแฟม โดยการแกไขทีจ่อภาพการบรรจุ /โยกยาย หรือ แฟมขอมลูที่จะนําเขา หรือ จอภาพ  แกไขรายละเอียดให 

ขรก.ไดรับการเลื่อนเงนิเดือน 

- กรณีแกไขที่แฟมขอมูลที่จะนําเขา เมื่อแกไขเสร็จใหทําการนําเขาสูระบบใหมอีกครัง้ตาม

ข้ันตอนทีก่ลาวขางตน 

9) กรณีไมพบขอผิดพลาดใดๆ.ผูใช จะตองตรวจสอบความถูกตองวามีรายการตกหลนหรือไม หากไม

พบขอผิดพลาด ใหทาํขั้นตอนตอไป 

 



โครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํ           - - - ขั้นตอนการเลื่อนเงินเดือนแบบรอยละ 1 เม.ย. / ต.ค.   - - -  

กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง    ศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศนเทศนเทศ       กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  งานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐ                                                                                                             ---   555555   ---    

3. กรณีตองการนําขอมูลรายละเอียด ขรก. ทีไ่ดเลื่อนเงินเดือนและหรือเงนิคาตอบแทนพิเศษฯ และไมไดเลื่อน

เงินเดือน ที่ทาํจากระบบอ่ืน เชน DPIS เขาสูระบบ ดําเนินการดังนี้ดังนี ้
1) ใหปอนเงื่อนไขการประมวลผล ดังนี ้

 ปอนปงบประมาณ 

 เลือกรอบการเลื่อนเงนิเดือนที่ตองการ คือ 1 มีนาคม  หรือ  1 กันยายน 

 ปอนรหัสกระทรวง  รหัสกรม 

 เลือกระดับหนวยงานที่ตองการออกรายการ และสรางรายการ กรณีที่ตองการระดับตํ่า

กวากรม ในทีน่ี้จะนําขอมูลออกจากระบบทั้งกรม จงึเลอืก  

 เลือกการนําขอมูลเขาระบบ (Load ขอมูล) ใหเลือก 

  ซึ่งระบบจะตั้งคาไวที ่ 

 
 ระบุชื่อแฟมขอมูลที่จะนําเขา เชน T21002.txt  (สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข) 

 ระบุชื่อแฟมขอมูลรายการทีน่ําเขาไมได  ในทีน่ี้คือ E21002.txt  (การทีจ่ะดูรายการที่

นําเขาไมไดใหใช WordPad โดยไปที่ปุม Start > Program > Accessories > WordPad 

และไปที่เมน ูFile > Open > E21002.txt ผูใชจะพบรายการที่ไมสามารถ Load ได)   

2) เมื่อตรวจสอบความถกูตองของกําหนดคาเรียบรอย ใหกดปุมตกลง  ดังรูปจอภาพที่ 6.8  

 

รูปจอภาพที่ 6.8 



โครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํ           - - - ขั้นตอนการเลื่อนเงินเดือนแบบรอยละ 1 เม.ย. / ต.ค.   - - -  

กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง    ศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศนเทศนเทศ       กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  งานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐ                                                                                                             ---   555666   ---    

เพื่อใหระบบทาํการประมวลผล เพื่อนําขอมูลรายละเอยีดใหขาราชการพลเรือนสามญัไดรับการเลื่อนเงนิเดือนออก

จากระบบฐานขอมูล ระบบจะสงขอความ  “โปรดรอสกัครู......” ที่ดานลางของจอภาพ และสงขอความมาวา “ตองการ
นําขอมลูขาราชการที่ไดเลือ่นเงนิเดือนเขาสูระบบงานหรือไม” มาแสดงบนจอภาพเพื่อให ผูใชยืนยนัความตองการ 
ดังรูปจอภาพดานลาง 

 

3) ใหกดปุมตกลง  ระบบจะทําการตรวจสอบขอมูลรายละเอียดใหขาราชการพลเรือนสามัญ

ไดรับการเลื่อนเงนิเดือน เชน  

 รูปแบบขอมูลที่จะนําเขาถูกตองหรือไม ถาไมตรงกับรุปแบบ Format ที่กําหนด ระบบจะแสดง

ขอความวา “ โปรดตรวจสอบ Format ไมตรงกับที่กาํหนด” จากนัน้ ระบบจะยกเลกิการทํางานทันท ีผูใชงานจะตอง

แกไขรูปแบบขอมูลใหถูกตอง และเริ่มทาํขอ 1 ใหม 

4) กรณีที่รูปแบบขอมูลที่จะนําเขาถูกตอง ระบบจะทาํการตรวจสอบขั้นตอไป 

 เลขประจําตัวประชาชนถูกตองหรือไม มีรายการอยุในระบบจายตรงฯหรือไม 

 ตรวจสอบรายละเอียดใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับการเลื่อนเงนิเดือนที่จะนําเขากับขอมูล
ในระบบจายตรงฯ  

 ตรวจสอบ รหสัตําแหนง ระดับตําแหนง ชองจํานวนเงนิทุกชองวาถูกตองหรือไม 

 ตรวจสอบรอยละของการประเมิน ผลการประเมินตองมคีา ยกเวน กรณีที่ไมไดเลื่อนเงินเดือน 

เปนตน 

 ผลการตรวจสอบขอมูลรายละเอียดใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับการเลื่อนเงนิเดือนกบั
ขอมูลในระบบฐานขอมูล  

- กรณีที่สามารถผานการตรวจสอบเรียบรอย ระบบจะนําขอมูลไปปรับปรุงแฟมขอมลู

รายละเอียดใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับการเลื่อนเงินเดือนในระบบฐานขอมูล จะ

ใสชองสถานะการปรับปรุงขอมูล / การนําเขาขอมูล เปน “S” 

- กรณีที่ไมสามารถผานการตรวจสอบ ระบบจะนาํขอมูลที่นาํเขาไมด (Load ไมสําเร็จ)ไป

ใสในแฟมขอมูลชื่อ E21002.txt  ในรูปจอภาพที ่6.8 และใสเครื่องหมาย / สัญญลักษณ 

“U” ในชองสถานะการปรับปรุงขอมูล / การนําเขาขอมูล  

5) กรณีกดปุมไมตกลง ระบบจะทําการยกเลกิการทํางานทัง้หมดและจบการทาํงาน 



โครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํ           - - - ขั้นตอนการเลื่อนเงินเดือนแบบรอยละ 1 เม.ย. / ต.ค.   - - -  

กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง    ศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศนเทศนเทศ       กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  งานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐ                                                                                                             ---   555777   ---    

6) เมื่อระบบจบการทํางาน และสามารถทําการปรับปรุงของในแฟมขอมูลรายละเอียดการให ขรก.

ไดรับการเลื่อนเงนิเดือนและหรือเงนิคาตอบแทนฯ ระบบจะแสดงขอความ “ขอมูลทั้งหมด : xxxx รายการ นําเขาสู
ระบบงาน : xxxx รายการ ไมสามารถนาํเขาสูระบบงาน : xxxx รายการ” ดังรูปจอภาพที ่6.6   

7) เมื่อระบบจบการทํางาน หากพบวามีรายการขอมูลที่ไมสามารถนําเขาระบบได  ใหผูใชงานไป

ตรวจสอบรายการขอมูลที่ไมสามารถนําเขาระบบไดจากแฟมขอมูลชื่อ E21002.txt  

วิธีการเปดแฟมขอมูลชื่อ E03003.txt ใหไปที่ปุม ปุม Start > Program > Accessories > 

WordPad / Notepad เมื่อเปดโปรแกรม WordPad ใหไปที่เมน ูFile > Open > E21002.txt ผูใชจะพบรายการที่ไม

สามารถ Load เขาระบบได ดังรูปจอภาพที่ 6.7 

8) กรณีพบขอผิดพลาด ผูใชจะตองพิจารณาวาเกิดจากสาเหตุใด โดยดูจากขอมูลที่ตอทายรายการของ 

ขรก.คนนัน้ เชน  

ตัวอยาง รายการขอมูลการเลื่อนเงนิเดือนที่นาํมา Load ไมตรงกับขอมูลในระบบจายตรงเงนิเดือนฯ 

(จอภาพการบรรจุ /โยกยาย) เชน ประเภทตําแหนง และหรือ ระดับตําแหนง และหรืออัตราเงินเดือน 

- ผูใชจะตองพิจารณาวาขอมลูในระบบ/แฟมขอมูลใดถูกตองใหทาํการแกไขใหถูกตองตรงกนั

ทั้งสองแฟม โดยการแกไขทีจ่อภาพการบรรจุ / โยกยาย หรือ แฟมขอมลูที่จะนําเขา หรือ จอภาพ  แกไขรายละเอียด

ให ขรก.ไดรับการเลื่อนเงนิเดือน 

- กรณีแกไขที่แฟมขอมูลที่จะนําเขา เมื่อแกไขเสร็จใหทําการนําเขาสูระบบใหมอีกครัง้ตาม

ข้ันตอนทีก่ลาวขางตน 

9) กรณีไมพบขอผิดพลาดใดๆ.ผูใช จะตองตรวจสอบความถูกตองวามีรายการตกหลนหรือไม หากไม

พบขอผิดพลาด ใหทาํขั้นตอนตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํ           - - - ขั้นตอนการเลื่อนเงินเดือนแบบรอยละ 1 เม.ย. / ต.ค.   - - -  

กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง    ศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศนเทศนเทศ       กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  งานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐ                                                                                                             ---   555888   ---    

จอภาพรายงานแสดงรายละเอีจอภาพรายงานแสดงรายละเอีจอภาพรายงานแสดงรายละเอียดขาราชการที่ไดรบัการเลื่อนเงินเดือนยดขาราชการที่ไดรบัการเลื่อนเงินเดือนยดขาราชการที่ไดรบัการเลื่อนเงินเดือน    (((แนบคําสั่งแนบคําสั่งแนบคําสั่ง)))    

วัตถุประสงค 

 หนาจอภาพ “รายงานแสดงรายละเอียดขาราชการที่ไดรับการเลื่อนเงินเดือน (แนบคําสัง่)”  จัดทําขึ้น 

เพื่อใหผูใชสามารถออกรายงานการเลื่อนเงินเดือนและหรือเงินคาตอบแทนฯ ของ ขรก. แตละคนในหนวยงาน เพื่อใช

แนบคําสั่งเสนอผูบริหารที่มอํีานาจสั่งเลื่อนเงนิเดือนฯ ตามมาตรา 57 แหง พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 

2551 ตอไป 

การทาํงานกบัจอภาพ  

1. ผูใชลอกอินเขาระบบการจายตรงเงนิเดือนขาราชการ จะปรากฎเมนกูารทาํงานของระบบตางๆ ใหเลือก

ระบบบัญชีถือจายเงินเดือน จะปรากฎเมนกูารทาํงานของหนาจอภาพ “ระบบบัญชีถอืจายเงินเดือน ขาราชการ” 

2. ใหไปที่เมน ู ปรับปรุงขอมูล เลือก “การเลื่อนเงนิเดือนแบบรอยละตั้งแต 1 เมษ เปนตนไป” และเลือก 

รายงานแสดง ขรก.ที่ไดรับการเลื่อน ง/ด..(แนบคําสัง่) ดังรูปจอภาพที ่ 7.1 จะปรากฎหนาจอภาพ ““รายงานแสดง
รายละเอียดขาราชการทีไ่ดรับการเลือ่นเงินเดือน (แนบคําสั่ง)” ดังรูปจอภาพที ่7.2 
 

 

รูปจอภาพที่ 7.1 
 



โครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํ           - - - ขั้นตอนการเลื่อนเงินเดือนแบบรอยละ 1 เม.ย. / ต.ค.   - - -  

กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง    ศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศนเทศนเทศ       กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  งานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐ                                                                                                             ---   555999   ---    

 

รูปจอภาพที่ 7.2 

ขั้นตอนการทํางาน 

1. เมื่อเขาสูจอภาพชื่อ “รายงานแสดงรายละเอียดขาราชการทีไ่ดรับการเลื่อนเงนิเดือน (แนบคําสั่ง)” 
เรียบรอยแลว 

2. ใหปอนเงื่อนไขการประมวลผล โดยการ 

1) ปอนปงบประมาณ  

2) เลือกรอบการเลื่อนเงนิเดือนที่ตองการ คือ 1 มีนาคม  หรือ  1 กันยายน 

3) ปอนรหัสกระทรวง  รหัสกรม  

4) เลือกระดับหนวยงานที่ตองการออกรายการ และสรางรายการ กรณีที่ตองการระดับตํ่ากวากรม 

5) เลือกการแบงสวนราชการ (การมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด) กระจายอํานาจสูภูมิภาค (ผูวาฯ) 

 หรือ ไมกระจายอํานาจ  ซึ่งระบบจะตั้ง

คาไวที ่  



โครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํ           - - - ขั้นตอนการเลื่อนเงินเดือนแบบรอยละ 1 เม.ย. / ต.ค.   - - -  
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6) เลือกการบริหารวงเงนิเลื่อนเงินเดือนของประเภท เชีย่วชาญ (ชช.) และ ทกัษะพิเศษ (ทพ.) อธิบดี

และรองอธิบดี  หรือ สํานัก / กอง / ศูนย  ซึ่งระบบจะ

ต้ังคาไวที ่  

7) การเลือกแสดงขอมูลตามรายชื่อขาราชการ :ให เลือก เลือ่นเงนิเดือน เพื่อใหระบบทาํการออก

รายงานเฉพาะ รายชื่อขาราชการที่ดรับการเลื่อนเงนิเดือนจําแนกตามสังกัด 

8) ตรวจสอบความถูกตองของการปอนขอมลูและการเลือกคาตาง ๆ วาเปนไปตามที่ตองการหรือไม  

9) เมื่อถูกตรวจใหกดปุมตัวอยางกอนพิมพ    ดังรูปจอภาพที่ 7.3 เพื่อใหระบบ

ทําการประมวลผลและสรางรายงาน รายละเอียดใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับการเลื่อน
เงินเดือน ระบบจะแสดงขอความบนจอภาพดานลางวา “โปรดรอสักครู......” 

 

 

รูปจอภาพที่ 7.3 

10) ระบบจะทาํการประมวลผล สรางรายงานรายละเอยีดการเลื่อนเงนิเดือนใหขาราชการเฉพาะขาราชการ

ที่ดรับการเลื่อนเงนิเดือนตามเงื่อนไขที่ระบุในการออกรายงาน 
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11) ระบบจะทาํการประมวลผลสร็จ จะแสดงรายงานหนาแรกบนจอภาพ ใหผูใชทาํตามขั้นตอนที่เคยออก

รายงานในระบบจายตรงฯ ซึ่งผูใชงานจะไดรายงานตามตองการ และเมื่อ Write เปน Adobe PDF 

(แฟมขอมูลแบบ PDF) จะไดดังตัวอยางรูปจอภาพที่  7.4 

 

 

คลิก
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กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง    ศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศนเทศนเทศ       กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  งานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐ                                                                                                             ---   666222   ---    

 

รูปจอภาพที่  7.4 

3. กรณีที่ตองการออกรายงานเฉพาะขาราชการที่ดรับการเงนิคาตอบแทนฯ เพยีงอยางเดียวให ผูใชงานทําตาม

ข้ันตอนขอ 1 และขอยอย 1) – 6) ของขอ 2  เพื่อระบุเงื่อนไขในการออกรายงาน และการเลือกแสดงขอมูลตามรายชื่อ

ขาราชการ ให เลือก คาตอบแทนนเพยีงอยางเดียว เพื่อใหระบบทาํการออกรายงานเฉพาะ รายชื่อขาราชการที่ดรับ

คาตอบแทนนเพียงอยางเดียวจาํแนกตามสงักัด ดังรูปจอภาพที ่7.5 จากนัน้ใหทําตามขั้นตอน ขอยอย 8) – 11) ของขอ 2   
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รูปจอภาพที่  7.5 

4. กรณีที่ตองการออกรายงานเฉพาะขาราชการที่ดรับการเงนิคาตอบแทนฯ บางสวน ใหผูใชงานทําตามขั้นตอน

ขอ 3 และเลอืกชองคาตอบแทนฯบางสวน  ดังรูปจอภาพที่  7.6  ก็จะไดรายงานเฉพาะ รายชื่อ

ขาราชการที่ดรับคาตอบแทนฯบางสวนจําแนกตามสังกัด 
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รูปจอภาพที่  7.6 

5. กรณีที่ตองการออกรายงานเฉพาะขาราชการที่เกษยีณและไดรับการเลื่อนเงนิเดือน เพือ่ประโยชนในการคํานวณ

บําเหน็จบํานาญ ใหผูใชงานทําตามขัน้ตอนขอ 3 และเลอืกชองเงนิเดือนผูเกษยีณ  จะพบวา

กรอบวงเงนิเกษียณ (การเลือ่นเงนิเดือนสาํหรับขาราชการที่เกษียณในปงบประมาณนั้นให

นับโควตาของกรม) ระบบจะตั้งคาใหไวที ่  ใหเปลี่ยนไปเลอืกที่  แทน  

ดังรูปจอภาพที่ 7.7 และกดปุมตัวอยางกอนพิมพ    ก็จะไดรายงานเฉพาะรายชื่อขาราชการที่

เกษียณและไดรับการเลื่อนเงินเดือนในปงบประมาณนัน้ จาํแนกตามสังกัด 
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รูปจอภาพที่  7.7 

6. กรณีที่ตองการออกรายงานเฉพาะขาราชการที่เสียชวีิตและไดรับการเลื่อนเงินเดือน เพื่อประโยชนในการคํานวณ

บําเหน็จบํานาญใหขาราชการผูนัน้โดยใหมผีลการเลื่อนเงนิเดอืนในวนัทีผู่นัน้ถงึแกความตาย ใหผูใชงานทาํตามขั้นตอน

ขอ 3 และเลือกชองเงินเดือนผูเสียชีวิต  จะพบวาในสวนของกรอบวงเงินผูเสียชีวิต ที่เดิมเปน

สีเทา (ถูก Disable ไว) ระบบจะเปดใหผุใชเลือกเงื่อนไขในสวน  (การเลื่อนเงนิเดือนสําหรับ

ขาราชการที่เสยีชีวิตและไดรับการเลื่อนเงนิเดือนในรอบการเลื่อนเงนิเดือนนัน้ โดยระบบจะตั้งคาใหไวที ่

 ใหเปลี่ยนไปเลือกที่  แทนดงัรูปจอภาพที่ 7.8 และกดปุมตัวอยาง

กอนพมิพ  ก็จะไดรายงานเฉพาะรายชื่อขาราชการที่เสียชีวติและไดรับการเลื่อนเงินเดือนในรอบการ

เลื่อนเงินเดือนนั้นจําแนกตามสังกัด  

 



โครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํ           - - - ขั้นตอนการเลื่อนเงินเดือนแบบรอยละ 1 เม.ย. / ต.ค.   - - -  

กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง    ศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศนเทศนเทศ       กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  งานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐ                                                                                                             ---   666666   ---    

 

รูปจอภาพที่  7.8 

7. ผูใชสามารถนาํไปใชเปนเอกสารแนบคําสั่งเลื่อนเงนิเดือนและหรือเงนิคาตอบแทนฯ เพื่อเสนอผูมีอํานาจสั่ง

เลื่อนเงนิเดือนสั่งเลื่อนเงนิเดอืนใหขาราชการตอไป ซึ่งเปนการจบการทาํงานในขั้นตอนนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํ           - - - ขั้นตอนการเลื่อนเงินเดือนแบบรอยละ 1 เม.ย. / ต.ค.   - - -  
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จอภาพรายงานสรปุวงเงนิที่ใชเลื่อนเงินเดือน  

วัตถุประสงค 
 หนาจอภาพ “รายงานสรุปวงเงินที่ใชเลื่อนเงินเดือน” จัดทําขึ้นเพื่อใหผูใชสามารถออกรายงานสรุปการใช

วงเงินงประมาณที่ใชในการเลื่อนเงินเดือนและเงินคาตอบแทนพิเศษกรณีรับเงินเดือนสูงสุดหรือใกลสูงสุด อีกทั้ง เปน

เครื่องมือใชควบคุมการใชงบประมาณสําหรับการเล่ือนเงินเดือนของสวนราชการ ซึ่งระบบจะทําการประมวลผลเพื่อ

รวบรวมการใชวงเงินงประมาณที่ใชในการเลื่อนเงินเดือนและเงินคาตอบแทนพิเศษจําแนกตามประเภทตําแหนง และ

ระดับตําแหนง ตามการบริหารราชการแผนดิน ณ วันที่ 1 มีนาคม และ 1 กันยายน     

การทาํงานกบัจอภาพ  

1.  ผูใชลอกอินเขาระบบการจายตรงเงินเดือนขาราชการ จะปรากฎเมนูการทํางานของระบบตางๆ ใหเลือก

ระบบบัญชีถือจายเงินเดือน จะปรากฎเมนูการทํางานของหนาจอภาพ “ระบบบัญชีถือจายเงินเดือน ขาราชการ” 

2. ใหไปที่เมนู ปรับปรุงขอมูล เลือก “การเลื่อนเงนิเดือนแบบรอยละตั้งแต 1 เมษ เปนตนไป” และเลือก 

“รายงานสรุปวงเงินที่ใชเลื่อนเงนิเดือน ดังรูปจอภาพที ่8.1 จะปรากฎหนาจอภาพ “รายงานสรุปวงเงินที่ใชเลื่อน
เงินเดือน” ดังรูปจอภาพที ่8.2 

 

รูปจอภาพที่ 8.1 



โครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํ           - - - ขั้นตอนการเลื่อนเงินเดือนแบบรอยละ 1 เม.ย. / ต.ค.   - - -  

กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง    ศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศนเทศนเทศ       กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  งานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐ                                                                                                             ---   666888   ---    

 

รูปจอภาพที่ 8.2 

ขั้นตอนการทํางาน 

1. เมื่อเขาสูจอภาพชื่อ “รายงานสรปุวงเงนิที่ใชเลื่อนเงินเดือน” เรียบรอยแลว 

2. ใหปอนเงื่อนไขการประมวลผล โดยการ 

1) ปอนปงบประมาณ  

2) เลือกรอบที่ตองการทราบกรอบวงเงินงบประมาณที่สามารถใชเลื่อนเงนิเดือน คือ 1 มีนาคม  หรือ    

1 กันยายน ระบบจะตั้งคาใหที่  

3) ปอนรหัสกระทรวง  รหัสกรม กรณีที่เปนสาํนักงานปลัดกระทรวงทีม่ีสํานักงานรัฐมนตรี ใหเลือก 

 ดวย 

4) เลือกระดับหนวยงานที่ตองการออกรายการและหรือสรางรายการ ระบบจะตั้งคาใหไวที ่

 กรณีที่ตองการออกรายการ และหรือสรางรายการทั้งกรม / หนวยงานที่

เทียบเทากรม ใหเลือก  กรณทีี่ตองการต่ํากวาระดับกรม เชน เฉพาะ

สวนกลาง หรือสวนภูมิภาค ใหเลือก  หรือ    แตหากตองการออกรายการ 

     และหรือสรางรายการระดับสํานัก / กอง / ศูนย ก็ใหปอนรหัส สก./สภ. และรหัส สํานกั/กอง 



โครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํ           - - - ขั้นตอนการเลื่อนเงินเดือนแบบรอยละ 1 เม.ย. / ต.ค.   - - -  

กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง    ศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศนเทศนเทศ       กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  งานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐ                                                                                                             ---   666999   ---    

5) เลือกการแบงสวนราชการ (การมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด) ซึง่ระบบจะตั้งคาใหไวที ่

 
- กระจาย (อํานาจ ) หมายถงึ สรก.มีการแบงสวนราชการบริหารแผนดนิเปนราชการบริหาร

สวนกลางและราชการบรหิารสวนภูมิภาค และมกีารกระจายอํานาจตามมาตรา 57 แหง พ.ร.บ.

ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 สรก.ตองตัดยอดจํานวนคนและจํานวนเงนิของ ขรก. 

ในราชการบริหารสวนภูมิภาคไปใหผูวาราชการจงัหวัดบริหารกรอบวงเงนิงบประมาณที่ใช

เลื่อนเงนิเดือน คือ K1 – K3 , O1 – O3 นอกนัน้ใหไปข้ึนกับหวัหนาสวนราชการ 

- ไมกระจาย (อํานาจ) หมายถงึ สรก.ไมมกีารกระจายอาํนาจตามมาตรา 57 แหง พ.ร.บ.ระเบยีบ

ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังนัน้ การบริหารกรอบวงเงนิงบประมาณที่ใชเลื่อนเงินเดือน

ข้ึนกับหวัหนาสวนราชการทัง้หมด 

6) เลือกการบริหารวงเงนิเลื่อนเงินเดือนของประเภท เชีย่วชาญ (ชช.) และ ทกัษะพิเศษ (ทพ.) ซึ่งระบบ

จะตั้งคาใหไวที ่  

- อธิบดีและรองอธิบดี หมายถงึ การบริหารวงเงนิเลื่อนเงนิเดือนของประเภท K4 , O4 จะตอง

นํายอดจาํนวนคนและจาํนวนเงินของ ขรก. ระดับตําแหนง K4 , O4 ไปรวมอยูในระดับกรม 

เพื่ออธิบดีและรองอธิบดี เปนผูบริหารกรอบวงเงินงบประมาณที่ใชเลื่อนเงนิเดือน 

- สํานัก / กอง / ศูนย หมายถงึ การบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือนของประเภท K4 , O4 จะถูกนับ

ยอดจํานวนคนและจํานวนเงินของ ขรก. ระดับตําแหนง K4 , O4 ไปรวมอยูในระดบัสํานัก / 

กอง / ศูนย เพือ่หัวหนาสํานกั / กอง / ศูนย เปนผูบริหารกรอบวงเงินงบประมาณที ่ใชเลื่อน

เงินเดือน 
ยกเวน  จํานวนคนและจํานวนเงนิของ ขรก. ระดับตําแหนง K4 , O4 ในราชการบรหิารสวน

ภูมิภาคใหไปรวมอยูในระดับกรม เพื่ออธิบดีและรองอธิบดี เปนผูบริหารกรอบ
วงเงินงบประมาณที่ใชเลื่อนเงินเดือน 

7) เลือกประเภทขาราชการ ระบบจะตั้งคาไวที่ 01 คือ ขาราชการพลเรือน 

 
8) ตรวจสอบความถูกตองของการปอนขอมลูและการเลือกคาตางๆ ดังรูปจอภาพที ่8.3 วาเปนไป

ตามที่ตองการหรือไม 

 

 
 

 

 



โครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํ           - - - ขั้นตอนการเลื่อนเงินเดือนแบบรอยละ 1 เม.ย. / ต.ค.   - - -  

กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง    ศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศนเทศนเทศ       กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  งานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐ                                                                                                             ---   777000   ---    

 

รูปจอภาพที่ 8.3 

3. เมื่อถูกตรวจใหกดปุมตัวอยางกอนพิมพ  เพื่อใหระบบทาํการประมวลผลและสราง

รายการตรวจสอบความถกูตองของการปอนขอมูลและการเลือกคาตาง ๆ วาเปนไปตามที่ตองการหรือไม 

4. ระบบทําการประมวลผลและสรางรายงานสรุปวงเงินที่ใชเลื่อนเงินเดือน  พรอมแสดงขอความดานลางของ

จอภาพ “ โปรดรอสักครู ขณะนี้กาํลังประมวลผลรายงาน และระบบจะทาํการจัดเก็บวงเงนิที่ใชในหการเลื่อน

เงินเดือน ณ 1 เมษายน หรือ 1 ตุลาคม เพือ่ใหไดกรอบวงเงนิงบประมาณที่ใชในการเลื่อนเงนิเดือน ในแตละรอบ 

5. เมื่อทําการประมวลผลจบ ระบบจะแสดงรายงานบนจอภาพ ดังรูปจอภาพที่ 8.4 ผูใชสามารถสั่งพิมพรายงาน

ได หากตองการทําการประมวลผลใหม ใหทาํตามขอ 1 - 4 
 



โครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํ           - - - ขั้นตอนการเลื่อนเงินเดือนแบบรอยละ 1 เม.ย. / ต.ค.   - - -  

กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง    ศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศนเทศนเทศ       กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  งานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐ                                                                                                             ---   777111   ---    

 
 

 

รูปจอภาพที่ 8.4 



โครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํ           - - - ขั้นตอนการเลื่อนเงินเดือนแบบรอยละ 1 เม.ย. / ต.ค.   - - -  

กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง    ศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศนเทศนเทศ       กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  งานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐ                                                                                                             ---   777222   ---    

จอภาพจอภาพจอภาพการเลื่อนเงินเดือนแบบรอยละในระบบฐานขอมูลการเลื่อนเงินเดือนแบบรอยละในระบบฐานขอมูลการเลื่อนเงินเดือนแบบรอยละในระบบฐานขอมูล    

วัตถุประสงค 
หนาจอภาพ “การเลื่อนเงินเดือนแบบรอยละในระบบฐานขอมูล” จัดทําขึ้น เพื่อใหผูใชสามารถนําขอมูลที่

รวบรวมคืนจากสํานกั / กอง / ศูนย มาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดในลักษณะ Single Data Entry เพื่อลดขั้นตอนการ

ทํางานของเจาหนาที่ ซึง่เปนขัน้ตอนที่สําคัญ เนือ่งจาก เปนการปรับปรุงขอมลูของขาราชการแตละคนในระบบจายตรง

เงินเดือนฯใหไดรับการเลื่อนเงินเดือนตามคําสัง่ของผูมีอํานาจสัง่บรรจุและแตงตั้งตามมาตรา 57 แหง พ.ร.บ.ระเบยีบ

ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และหากขาราชการคนใดไดรับเงินคาตอบแทนพิเศษกรณีรับเงินเดือนสูงสุดหรอืใกล

สูงสุด ระบบจะทาํการสรางรายการเงนิคาตอบแทนฯ โดยมีระยะเวลาใหไดรับเงนิดังกลาวตั้งแต 1 เมษายน – 30 

กันยายน หรือ ต้ังแต            1 ตุลาคม – 31 มีนาคม พรอมจัดเก็บรายการการเลือ่นเงนิเดือนในแฟมขอมูลตางๆ ที่

เกี่ยวของในระบบทะเบยีนประวัติ ขรก. ระบบบัญชีถือจายเงินเดือนขาราชการ และนําไปสูระบบการเบิกจายเงนิเดือน

ใหมตอไป   

การทาํงานกบัจอภาพ  

1. ผูใชลอกอนิเขาระบบการจายตรงเงนิเดือนขาราชการ จะปรากฎเมนูการทาํงานของระบบตางๆ ใหเลือก

ระบบบัญชีถือจายเงินเดือน จะปรากฎเมนกูารทาํงานของหนาจอภาพ “ระบบบัญชีถอืจายเงินเดือน ขาราชการ” 

2. ใหไปที่เมนู ปรับปรุงขอมูล เลือก “การเลื่อนเงนิเดือนแบบรอยละตั้งแต 1 เมษ เปนตนไป” และเลือก “การ

เลื่อน ง/ด. แบบรอยละ...(ในฐานขอมูล) ดังรูปจอภาพที่ 9.1 จะปรากฎหนาจอภาพ “การเลื่อนเงินเดือนแบบรอยละ
รอบ 1 เมษายน / 1 ตุลาคม” ดังรูปจอภาพที่ 9.2 

 

รูปจอภาพที่ 9.1 



โครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํ           - - - ขั้นตอนการเลื่อนเงินเดือนแบบรอยละ 1 เม.ย. / ต.ค.   - - -  

กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง    ศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศนเทศนเทศ       กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  งานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐ                                                                                                             ---   777333   ---    

 

 

รูปจอภาพที่ 9.2 

ขั้นตอนการทํางาน 

1. เมื่อเขาสูจอภาพชื่อ “การเลื่อนเงินเดือนแบบรอยละรอบ 1 เมษายน / 1 ตุลาคม” เรียบรอยแลว 

หลังจากที่ไดทาํการแกไข รายละเอียดให ขรก.ไดรับการเลื่อนเงนิเดือนและหรือเงนิคาตอบแทนฯ ของขาราชการและ

ตรวจสอบความถูกตองเรยีบรอย 

2. ใหปอนเงื่อนไขการประมวลผล ดังนี ้

1) ปอนปงบประมาณ 

2) เลือกรอบการเลื่อนเงนิเดือนที่ตองการ คือ 1 เมษายน  หรือ  1 ตุลาคม 

3) เลือกแบบการเลื่อนเงนิเดือนและคาตอบแทนฯ จากสวน   

- เลื่อน ง/ด.ปกติ  หมายถึง การสั่งเลื่อนเงนิเดือนครั้งแรกในระบบ 

- เลื่อน ง/ด.ซอม  หมายถงึ การสั่งเลื่อนเงนิเดือนที่ไมใชคร้ังแรกในระบบ 

ซึ่งระบบจะตั้งคาไวที่  

4) ปอนรหัสกระทรวง  รหัสกรม (ปอนรหัสหนวยงาน) 



โครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํ           - - - ขั้นตอนการเลื่อนเงินเดือนแบบรอยละ 1 เม.ย. / ต.ค.   - - -  

กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง    ศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศนเทศนเทศ       กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  งานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐ                                                                                                             ---   777444   ---    

5) กรณีที่ตองการสั่งเลื่อนเงินเดือนเฉพาะสํานัก/กอง/ศูนย /เทยีบเทา / ระดับตํ่ากวากรม ใหผูใชเลือก 

 หรือ  และเลือกระดบัหนวยงานที่ตองการเลื่อนเงนิเดือน ในที่นี้ตองการ

จะสั่งเลื่อนเงนิเดือนทัง้กรม จึงเลือก  

6) เลือกการแบงสวนราชการ (การมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด) ซึง่ระบบจะตั้งคาใหไวที ่

 
- กระจายอาํนาจ หมายถึง สรก.มกีารแบงสวนราชการ

บริหารแผนดนิเปนราชการบริหารสวนกลางและราชการบริหารสวนภูมภิาค และมกีารกระจาย

อํานาจตามมาตรา 57 แหง พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 สรก.ตองตัดยอด

จํานวนคนและจํานวนเงนิของ ขรก. ในราชการบริหารสวนภูมิภาคไปใหผูวาราชการจังหวัด

บริหารกรอบวงเงนิงบประมาณที่ใชเลื่อนเงินเดือน คือ K1 – K3 , O1 – O3 นอกนัน้ใหไป

ข้ึนกับหวัหนาสวนราชการ 

- ไมกระจายอาํนาจ หมายถึง สรก.ไมมีการกระจายอํานาจตามมาตรา 57 

แหง พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังนัน้ การบริหารกรอบวงเงินงบประมาณที่

ใชเลื่อนเงนิเดอืนขึ้นกับหัวหนาสวนราชการทั้งหมด 

7) เลือกการบริหารวงเงนิเลื่อนเงินเดือนของประเภท เชีย่วชาญ (ชช.) และ ทกัษะพิเศษ (ทพ.) ซึ่งระบบ

จะตั้งคาใหไวที ่  

- อธิบดีและรองอธิบดี  หมายถึง การบริหารวงเงินเลื่อนเงนิเดือนของ

ประเภท K4 , O4 จะตองนํายอดจํานวนคนและจํานวนเงินของ ขรก. ระดับตําแหนง K4 , O4 

ไปรวมอยูในระดับกรม เพื่ออธิบดีและรองอธิบดี เปนผูบริหารกรอบวงเงินงบประมาณที่ใช

เลื่อนเงนิเดือน  

- สํานัก / กอง / ศูนย  หมายถงึ การบริหารวงเงนิเลื่อนเงนิเดือนของ

ประเภท K4 , O4 จะถกูนับยอดจํานวนคนและจํานวนเงินของ ขรก. ระดับตําแหนง K4 , O4 

ไปรวมอยูในระดับสํานกั / กอง / ศูนย เพื่อหัวหนาสํานัก / กอง / ศูนย เปนผูบริหารกรอบวงเงิน

งบประมาณที ่ใชเลื่อนเงินเดือน 
ยกเวน จาํนวนคนและจํานวนเงนิของ ขรก. ระดับตําแหนง K4 , O4 ในราชการบรหิารสวน

ภูมิภาคใหไปรวมอยูในระดับกรม เพื่ออธิบดีและรองอธิบดี เปนผูบริหารกรอบ
วงเงินงบประมาณที่ใชเลื่อนเงินเดือน 

8) กรณีที่สวนราชการนัน้ไมมีการแบงสวนราชการบริหารแผนดินเปนราชการบริหารสวนกลางและ

ราชการบรหิารสวนภูมิภาค (เชน กรมธนารักษ  ) การเลื่อนเงนิเดือนและเงนิคาตอบแทนฯ สําหรับ ขรก.

ทุกประเภทตําแหนง อยูในโควตาของอธิบดี วธิีการปอนคาํสัง่ ทําดงันี ้

 ปอนคําสั่งเลื่อนเงนิเดือนและหรือเงนิคาตอบแทนฯ ของหัวหนาสวนราชการ และหรอื 

 ปอนคําสั่งเลื่อนเงนิเดือนของขรก. และหรอื 



โครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํ           - - - ขั้นตอนการเลื่อนเงินเดือนแบบรอยละ 1 เม.ย. / ต.ค.   - - -  

กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง    ศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศนเทศนเทศ       กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  งานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐ                                                                                                             ---   777555   ---    

 ปอนคําสั่งเงนิคาตอบแทนฯ (บางสวน) สําหรับ ขรก.ที่มีเงินเดือนใกลถงึเงนิเดือนสงูสดุ ซึ่ง

อาจจะเปนคําสั่งเดียวกับกรณี ขรก.มีเงินเดือนถึงเงนิเดอืนสูงสุดก็ได และหรือ 

 ปอนคําสั่งเงนิคาตอบแทนฯ หมายถงึ ขรก.ที่มีเงินเดือนถงึเงนิเดือนสงูสดุกอนการเลื่อน

เงินเดือนในรอบนั้น 

 ปอนคําสั่งเลื่อนเงนิเดือนใหกับผูเสียชวีิต 

 ปอนคําสั่งเลื่อนเงนิเดือนใหกับผูเกษยีณ / Early (ขรก.ที่เขาโครงการเกษียณกอนกาํหนด) 

 ระบุชื่อแฟมขอมูลรายการทีไ่มสามารถปรบัปรุงการเลื่อนเงนิเดือนได  ในที่นี้คือ 

E03003_UP.txt  (การที่จะดรูายการที่นาํเขาไมไดใหใช WordPad โดยไปที่ปุม Start > 

Program > Accessories > WordPad และไปที่เมนู File > Open > E03003_UP.txt 

ผูใชจะพบรายการที่ไมสามารถปรับปรุงการเลื่อนเงนิเดือนได) 

9) เมื่อตรวจสอบความถกูตองของกําหนดคาเรียบรอย ใหกดปุมตกลง  ดังรูปจอภาพที่ 9.3  

 

รูปจอภาพที่ 9.3 
เพื่อใหระบบทาํการประมวลผล ระบบจะสงขอความ  “โปรดรอสกัครู......” ที่ดานลางของจอภาพ 

และสงขอความมาวา “ตองการปรับปรุงรายการเลื่อนเงินเดือนในฐานขอมลูหรอืไม” มาแสดงบน
จอภาพเพื่อให ผูใชยืนยนัความตองการ ดังรูปจอภาพดานลาง 



โครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํ           - - - ขั้นตอนการเลื่อนเงินเดือนแบบรอยละ 1 เม.ย. / ต.ค.   - - -  

กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง    ศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศนเทศนเทศ       กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  งานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐ                                                                                                             ---   777666   ---    

 

รูปจอภาพที่ 9.3 (1) 

 
 

10) ใหกดปุมตกลง   ระบบจะทาํการตรวจสอบขอมูลรายละเอียดใหขาราชการพลเรือนสามัญ

ไดรับการเลื่อนเงนิเดือนที่ตองการนํามาปรับปรุงขอมูลในระบบฐานขอมูลวามีรายการสถานะภาพ

ของการนาํขอมูลเขาระบบ มีสถานะภาพการปรับปรุงขอมูล / การนําเขาขอมูล เปน “U” หรือไม  

 กรณีที่พบรายการที่มีสถานะการปรับปรุงขอมูล / การนําเขาขอมูล เปน “U” ระบบจะ

แสดงขอความวา . “พบรายการขอผิดพลาดทีม่ีสถานะภาพเปน ‘ U ‘” และจบการ
ทํางาน ดังรูปจอภาพที ่ 9.4 ซึ่งผูใชจะตองทาํการแกไขใหถูกตองผานหนาจอภาพ “แกไข
รายละเอียดให ขรก.ไดรบัการเลื่อนเงินเดือน” และเริ่มตนทาํขอ 1 ใหมอีกครั้ง 

 



โครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํ           - - - ขั้นตอนการเลื่อนเงินเดือนแบบรอยละ 1 เม.ย. / ต.ค.   - - -  

กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง    ศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศนเทศนเทศ       กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  งานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐ                                                                                                             ---   777777   ---    

 

รูปจอภาพที่ 9.4 

 กรณีที่ไมพบรายการทีท่ีสถานะการปรับปรุงขอมูล / การนําเขาขอมูล เปน “U” ระบบจะ

ทําขอ 11)  

11) ระบบจะทาํการตรวจสอบรายการขอมูลรายละเอียดใหขาราชการพลเรอืนสามัญไดรับการเลื่อน
เงินเดือน เชน  

 เลขประจําตัวประชาชนถูกตองหรือไม 

 ตรวจสอบรายละเอียดใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับการเลื่อนเงนิเดือนที่จะนําเขากับ
ขอมูลในระบบจายตรงฯ  

 ตรวจสอบ รหสัตําแหนง ระดับตําแหนง ชองจํานวนเงนิทุกชองวาถูกตองหรือไม 

 ตรวจสอบรอยละของการประเมิน ผลการประเมินตองมคีา ยกเวน กรณีที่ไมไดเลื่อน

เงินเดือน เปนตน 

 ผลการตรวจสอบขอมูลรายละเอียดใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับการเลื่อนเงนิเดือน
กับขอมูลในระบบฐานขอมูล 



โครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํ           - - - ขั้นตอนการเลื่อนเงินเดือนแบบรอยละ 1 เม.ย. / ต.ค.   - - -  

กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง    ศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศนเทศนเทศ       กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  งานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐ                                                                                                             ---   777888   ---    

- กรณีที่สามารถผานการตรวจสอบรายละเอียดขางตนเรยีบรอย ระบบจะนาํขอมูล

จากแฟมขอมูลรายละเอียดใหขาราชการพลเรือนสามญัไดรับการเลื่อนเงนิเดือนไป

ปรับปรุงขอมูลของขาราชการในระบบฐานขอมูล (แฟมขอมูลขาราชการ แฟมขอมูล

อัตรา .....) พรอมกับใสชองสถานะการปรับปรุงขอมูล / การนาํเขาขอมูลเปน “S” 
ในแฟมขอมูลรายละเอียดใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับการเลื่อนเงินเดือน 

- กรณีที่ไมสามารถผานการตรวจสอบรายละเอยีดขางตน ระบบจะนาํขอมูลที่ไม

สามารถปรับปรุงขอมูลในแฟมขอมูลขาราชการและหรอืแฟมขอมูลอัตรา.....ได

สําเร็จ ไปสรางรายงานขอผิดพลาด พรอมกันนี้ระบบจะใส “U” ในชองสถานะ การ

ปรับปรุงขอมูล / การนาํเขาขอมูล ของแฟมขอมูลรายละเอียดใหขาราชการพลเรือน

สามัญไดรับการเลื่อนเงินเดอืน 

12) กรณีกดปุมไมตกลง  ระบบจะทําการยกเลกิการทํางานทัง้หมดและจบการทาํงาน 

13) เมื่อระบบจบการทํางาน ระบบและสามารถทําการปรับปรุงของในแฟมขอมูลรายละเอยีดการให 

ขรก.ไดรับการเลื่อนเงนิเดือนและหรือเงนิคาตอบแทนฯ ระบบจะแสดงขอความ “อัตราทั้งหมด 
(หมายถึง จํานวนคน/อัตรา) xxxx อัตราที่ไดเลื่อนเงนิเดือนและหรือเงินคาตอบแทนฯ: xxxx 
อัตราที่ไมเลือ่น : xxxx” ดังรูปจอภาพที่ 9.5   

จํานวนทั้งหมด  หมายถึง จาํนวนอัตรา / คนในแฟมขอมลูบัญชีรายละเอียดใหขาราชการ

พลเรือนสามญัไดรับการเลื่อนเงนิเดือน ทั้งหมด รวมกบัอัตราวาง ตาม

เงื่อนไขที่ระบุในการปรับปรุงรายละเอียดการใหขาราชการไดเลื่อนเงนิเดือน

และหรือเงนิคาตอบแทนฯ   

อัตรามีผูครอง หมายถึง จํานวนอัตรา / คนในแฟมขอมลูบัญชีรายละเอียดใหขาราชการ

พลเรือนสามญัไดรับการเลื่อนเงนิเดือน ทีไ่ดเลื่อนเงินเดือน/เงินคาตอบแทนฯ  

ทั้งหมด ไมรวมกับอัตราวาง และจํานวนผูที่เสียชวีิตและจํานวนผูเกษยีณ

ตามเงื่อนไขทีร่ะบุในการปรบัปรุงรายละเอียดการใหขาราชการไดเลื่อน

เงินเดือนและหรือเงนิคาตอบแทนฯ 

ตาย/เกษียณ  หมายถงึ จาํนวนคนในแฟมขอมูลบัญชีรายละเอียดใหขาราชการพลเรอืน

สามัญไดรับการเลื่อนเงินเดอืน ที่ปฎิบัติงานไมนอยกวา 4 เดือน และไดเลื่อน

เงินเดือน 

อัตราวาง  หมายถงึ จาํนวนอัตราวางในแฟมขอมูลอัตราทัง้หมด ตามเงื่อนไขที่ระบุในการ

ปรับปรุงรายละเอียดการเลื่อนเงนิเดือนและหรือเงนิคาตอบแทนฯ ในแตละ

รอบ ณ 1 เมษายน หรือ 1 ตุลาคม 

 

 



โครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํ           - - - ขั้นตอนการเลื่อนเงินเดือนแบบรอยละ 1 เม.ย. / ต.ค.   - - -  

กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง    ศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศนเทศนเทศ       กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  งานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐ                                                                                                             ---   777999   ---    

 
 

รูปจอภาพที่ 9.5 
14) เมื่อพบวามีรายการขอมูลที่ไมสามารถนาํขอมูลในแฟมขอมูลรายละเอยีดการให ขรก.ไดรับการเลื่อน

เงินเดือนและหรือเงนิคาตอบแทนฯไปปรบัปรุงรายการขาราชการใหไดรับการเลื่อนเงินเดือนฯตาม

คําสั่งในระบบฐานขอมูล  ใหกดปุม  ระบบจะแสดงรายงานขอผิดพลาดที่

ไมสามารถปรบัปรุงขอมูลไดบนจอภาพ  

15) กรณีที่พบขอผิดพลาดในขอ 14) ผูใชจะตองทาํการแกไขขอมูลใหถูกตองผานหนาจอภาพ “แกไข
รายละเอียดให ขรก.ไดรบัการเลื่อนเงินเดือน” และเริ่มตนทาํขอ 1 ใหมอีกครั้ง โดยตองเลือก

แบบการเลื่อนเงินเดือนและคาตอบแทนฯ  ขอยอย 3)  

ของขอ 2 เปน เลื่อน ง/ด.ซอม   แทน ซึง่ระบบจะทาํการนําขอมูลในแฟมขอมูล

รายละเอียดการให ขรก.ไดรับการเลื่อนเงนิเดือนและหรอืเงินคาตอบแทนฯไปปรับปรุงรายการ

ขาราชการใหไดรับการเลื่อนเงินเดือนฯตามคําสั่งในระบบฐานขอมูลเฉพาะรายการทีช่องสถานะ การ

ปรับปรุงขอมูล / การนาํเขาขอมูลเปน “U” เทานัน้ 

16) กรณีที่ไมพบขอผิดพลาดในขอ 14) ซึ่งเปนการสิน้สุดการเลื่อนเงินเดอืนและหรือเงนิคาตอบแทนฯใน

รอบการเลื่อนเงินเดือนที่ตองการ คือ 1 เมษายน  หรือ  1 ตุลาคม ผูใชจะตองทาํการออกรายงานที่



โครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํ           - - - ขั้นตอนการเลื่อนเงินเดือนแบบรอยละ 1 เม.ย. / ต.ค.   - - -  

กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง    ศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศนเทศนเทศ       กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  งานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐ                                                                                                             ---   888000   ---    

เกี่ยวของ เชน รายงานสรุปอัตราเพื่อสงใหกองคลังใชในการเบิกจายเงนิ หรือ หมายเลข 1 , 2 , 2.1 , 

3 และ 4 กอนที่จะทําการบนัทกึคําสั่งบรรจุ / แตงตั้ง / โยกยาย 

หมายเหต ุ 

 การเลื่อนเงนิเดือนที่ตองการ คือ 1 ตุลาคม อัตราวางจะถูกเปลี่ยนเปนปงบประมาณใหมดวย  

 ปุมถอยเงินเดอืน และ ปุมเลือ่นเงนิเดือน / ปุมเลื่อนขั้น ผูใชสามารถทํางานเหมือนเดมิ รวมถึงการ

ออกรายงานตางๆ 

 

กรณีที่สวนราชการนัน้มกีารแบงสวนราชการบริหารแผนดินเปนราชการบริหารสวนกลางและราชการบรหิารสวน

ภูมิภาค (เชน กรมบัญชีกลาง....) การเลื่อนเงนิเดือนและเงนิคาตอบแทนฯ สําหรับ ขรก.ทกุประเภทตําแหนงที่ข้ึนกับ

ราชการบริหารสวนกลาง อยูในโควตาของอธิบดี (ยกเวน ประเภทตําแหนงและระดับตําแหนง K1 –K3  และ O1 – O3 

ใหใชคําสัง่ที่ออกโดยผูวาราชการจงัหวดัที ่ขรก.ผูนัน้ปฏิบัติราชการ) วิธีการปอนคําสัง่ ใหทําแยกสวนกลาง และสวน

ภูมิภาค (ส่ังประมวลผลแยก) ทําดงันี ้

1. เมื่อเขาสูจอภาพชื่อ “การเลื่อนเงินเดือนแบบรอยละรอบ 1 เมษายน / 1 ตุลาคม” เรียบรอยแลว 

หลงัจากที่ไดทาํการแกไข รายละเอียดให ขรก.ไดรับการเลื่อนเงนิเดือนและหรือเงนิคาตอบแทนฯ ของขาราชการและ

ตรวจสอบความถูกตองเรยีบรอย 

2.  ใหปอนเงื่อนไขการประมวลผล ดังนี ้

1) ปอนปงบประมาณ 

2) เลือกรอบการเลื่อนเงนิเดือนที่ตองการ คือ 1 เมษายน  หรือ  1 ตุลาคม 

3) เลือกแบบการเลื่อนเงนิเดือนและคาตอบแทนฯ จากสวน   

- เลื่อน ง/ด.ปกติ  หมายถึง การสั่งเลื่อนเงนิเดือนครั้งแรกในระบบ 

- เลื่อน ง/ด.ซอม  หมายถงึ การสั่งเลื่อนเงนิเดือนที่ไมใชคร้ังแรกในระบบ 

ซึ่งระบบจะตั้งคาไวที่  

4) ปอนรหัสกระทรวง  รหัสกรม (ปอนรหัสหนวยงาน) 

5) กรณีที่ตองการสั่งเลื่อนเงินเดือนเฉพาะสํานัก/กอง/ศูนย /เทยีบเทา / ระดับตํ่ากวากรม ใหผูใชเลือก 

 หรือ  และเลือกระดบัหนวยงานที่ตองการเลื่อนเงนิเดือน ในที่นี้ตองการ

จะสั่งเลื่อนเงนิเดือนทัง้กรม จึงเลือก  

6) เลือกการแบงสวนราชการ (การมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด) ซึง่ระบบจะตั้งคาใหไวที ่

 
- กระจายอาํนาจ หมายถึง สรก.มกีารแบงสวนราชการ

บริหารแผนดนิเปนราชการบริหารสวนกลางและราชการบริหารสวนภูมภิาค และมกีารกระจาย



โครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํ           - - - ขั้นตอนการเลื่อนเงินเดือนแบบรอยละ 1 เม.ย. / ต.ค.   - - -  

กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง    ศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศนเทศนเทศ       กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  งานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐ                                                                                                             ---   888111   ---    

อํานาจตามมาตรา 57 แหง พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 สรก.ตองตัดยอด

จํานวนคนและจํานวนเงนิของ ขรก. ในราชการบริหารสวนภูมิภาคไปใหผูวาราชการจังหวัด

บริหารกรอบวงเงนิงบประมาณที่ใชเลื่อนเงินเดือน คือ K1 – K3 , O1 – O3 นอกนัน้ใหไป

ข้ึนกับหวัหนาสวนราชการ 

- ไมกระจายอาํนาจ หมายถึง สรก.ไมมีการกระจายอํานาจตามมาตรา 57 

แหง พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังนัน้ การบริหารกรอบวงเงินงบประมาณที่

ใชเลื่อนเงนิเดอืนขึ้นกับหัวหนาสวนราชการทั้งหมด 

7) เลือกการบริหารวงเงนิเลื่อนเงินเดือนของประเภท เชีย่วชาญ (ชช.) และ ทกัษะพิเศษ (ทพ.) ซึ่งระบบ

จะตั้งคาใหไวที ่  

- อธิบดีและรองอธิบดี  หมายถึง การบริหารวงเงินเลื่อนเงนิเดือนของ

ประเภท K4 , O4 จะตองนํายอดจํานวนคนและจํานวนเงินของ ขรก. ระดับตําแหนง K4 , O4 

ไปรวมอยูในระดับกรม เพื่ออธิบดีและรองอธิบดี เปนผูบริหารกรอบวงเงินงบประมาณที่ใช

เลื่อนเงนิเดือน  

- สํานัก / กอง / ศูนย  หมายถงึ การบริหารวงเงนิเลื่อนเงนิเดือนของ

ประเภท K4 , O4 จะถกูนับยอดจํานวนคนและจํานวนเงินของ ขรก. ระดับตําแหนง K4 , O4 

ไปรวมอยูในระดับสํานกั / กอง / ศูนย เพื่อหัวหนาสํานัก / กอง / ศูนย เปนผูบริหารกรอบวงเงิน

งบประมาณที ่ใชเลื่อนเงินเดือน 
ยกเวน จาํนวนคนและจํานวนเงนิของ ขรก. ระดับตําแหนง K4 , O4 ในราชการบรหิารสวน

ภูมิภาคใหไปรวมอยูในระดับกรม เพื่ออธิบดีและรองอธิบดี เปนผูบริหารกรอบ
วงเงินงบประมาณที่ใชเลื่อนเงินเดือน 

8) กรณีที่สวนราชการนัน้ไมมีการแบงสวนราชการบริหารแผนดินเปนราชการบริหารสวนกลางและ

ราชการบรหิารสวนภูมิภาค (เชน กรมธนารักษ  ) การเลื่อนเงนิเดือนและเงนิคาตอบแทนฯ สําหรับ ขรก.

ทุกประเภทตําแหนง อยูในโควตาของอธิบดี วธิีการปอนคาํสัง่ ทําดงันี ้

 ปอนคําสั่งเลื่อนเงนิเดือนและหรือเงนิคาตอบแทนฯ ของหัวหนาสวนราชการ และหรอื 

 ปอนคําสั่งเลื่อนเงนิเดือนของขรก. และหรอื 

 ปอนคําสั่งเงนิคาตอบแทนฯ (บางสวน) สําหรับ ขรก.ที่มีเงินเดือนใกลถงึเงนิเดือนสงูสดุ ซึ่ง

อาจจะเปนคําสั่งเดียวกับกรณี ขรก.มีเงินเดือนถึงเงนิเดอืนสูงสุดก็ได และหรือ 

 ปอนคําสั่งเงนิคาตอบแทนฯ หมายถงึ ขรก.ที่มีเงินเดือนถงึเงนิเดือนสงูสดุกอนการเลื่อน

เงินเดือนในรอบนั้น 

 ปอนคําสั่งเลื่อนเงนิเดือนใหกับผูเสียชวีิต 

 ปอนคําสั่งเลื่อนเงนิเดือนใหกับผูเกษยีณ / Early (ขรก.ที่เขาโครงการเกษียณกอนกาํหนด) 



โครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํ           - - - ขั้นตอนการเลื่อนเงินเดือนแบบรอยละ 1 เม.ย. / ต.ค.   - - -  

กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง    ศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศนเทศนเทศ       กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  งานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐ                                                                                                             ---   888222   ---    

 ระบุชื่อแฟมขอมูลรายการทีไ่มสามารถปรบัปรุงการเลื่อนเงนิเดือนได  ในที่นี้คือ 

E21002_UPDATE.txt  (การที่จะดูรายการที่นาํเขาไมไดใหใช WordPad โดยไปทีปุ่ม 

Start > Program > Accessories > WordPad และไปที่เมนู File > Open > 

E21002_UPDATE.txt ผูใชจะพบรายการที่ไมสามารถปรับปรุงการเลือ่นเงนิเดือนได) 

9)   เมื่อตรวจสอบความถกูตองของกําหนดคาเรียบรอย ใหกดปุมตกลง  ดังรูปจอภาพที่ 9.6  

 

รูปจอภาพที่ 9.6 
เพื่อใหระบบทาํการประมวลผล ระบบจะสงขอความ  “โปรดรอสกัครู......” ที่ดานลางของจอภาพ 

และสงขอความมาวา “ตองการปรับปรุงขอมลูขาราชการทีไ่ดเลื่อนเงนิเดือนเขาสูระบบงาน
หรือไม” มาแสดงบนจอภาพเพื่อให ผูใชยืนยนัความตองการ ดังรูปจอภาพดานลาง 

 
 



โครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํ           - - - ขั้นตอนการเลื่อนเงินเดือนแบบรอยละ 1 เม.ย. / ต.ค.   - - -  

กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง    ศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศนเทศนเทศ       กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  งานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐ                                                                                                             ---   888333   ---    

10) ใหกดปุมตกลง   ระบบจะทาํการตรวจสอบขอมูลรายละเอียดใหขาราชการพลเรือนสามัญ

ไดรับการเลื่อนเงนิเดือนที่ตองการนํามาปรับปรุงขอมูลในระบบฐานขอมูลวามีรายการสถานะภาพ

ของการนาํขอมูลเขาระบบ มีสถานะภาพการปรับปรุงขอมูล / การนําเขาขอมูล เปน “U” หรือไม  

 กรณีที่พบรายการที่มีสถานะการปรับปรุงขอมูล / การนําเขาขอมูล เปน “U” ระบบจะ

แสดงขอความวา . “พบรายการขอผิดพลาดทีม่ีสถานะภาพเปน ‘ U ‘” และจบการ
ทํางาน ดังรูปจอภาพที ่ 9.4 ซึ่งผูใชจะตองทาํการแกไขใหถูกตองผานหนาจอภาพ “แกไข
รายละเอียดให ขรก.ไดรบัการเลื่อนเงินเดือน” และเริ่มตนทาํขอ 1 ใหมอีกครั้ง 

 กรณีที่ไมพบรายการทีท่ีสถานะการปรับปรุงขอมูล / การนําเขาขอมูล เปน “U” ระบบจะ

ทําขอ 11)  

11) ระบบจะทาํการตรวจสอบรายการขอมูลรายละเอียดใหขาราชการพลเรอืนสามัญไดรับการเลื่อน
เงินเดือน เชน  

 เลขประจําตัวประชาชนถูกตองหรือไม 

 ตรวจสอบรายละเอียดใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับการเลื่อนเงนิเดือนที่จะนําเขากับ
ขอมูลในระบบจายตรงฯ  

 ตรวจสอบ รหสัตําแหนง ระดับตําแหนง ชองจํานวนเงนิทุกชองวาถูกตองหรือไม 

 ตรวจสอบรอยละของการประเมิน ผลการประเมินตองมคีา ยกเวน กรณีที่ไมไดเลื่อน

เงินเดือน เปนตน 

 ผลการตรวจสอบขอมูลรายละเอียดใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับการเลื่อนเงนิเดือน
กับขอมูลในระบบฐานขอมูล 

- กรณีที่สามารถผานการตรวจสอบรายละเอียดขางตนเรยีบรอย ระบบจะนาํขอมูล

จากแฟมขอมูลรายละเอียดใหขาราชการพลเรือนสามญัไดรับการเลื่อนเงนิเดือนไป

ปรับปรุงขอมูลของขาราชการในระบบฐานขอมูล (แฟมขอมูลขาราชการ แฟมขอมูล

อัตรา .....) พรอมกับใสชองสถานะการปรับปรุงขอมูล / การนาํเขาขอมูลเปน “S” 
ในแฟมขอมูลรายละเอียดใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับการเลื่อนเงินเดือน 

- กรณีที่ไมสามารถผานการตรวจสอบรายละเอียดขางตน ระบบจะนาํขอมูลที่ไม

สามารถปรับปรุงขอมูลในแฟมขอมูลขาราชการและหรอืแฟมขอมูลอัตรา.....ได

สําเร็จ ไปสรางรายงานขอผิดพลาด พรอมกันนี้ระบบจะใส “U” ในชองสถานะ การ

ปรับปรุงขอมูล / การนาํเขาขอมูล ของแฟมขอมูลรายละเอียดใหขาราชการพลเรือน

สามัญไดรับการเลื่อนเงินเดอืน 

12) กรณีกดปุมไมตกลง  ระบบจะทําการยกเลกิการทํางานทัง้หมดและจบการทาํงาน 



โครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํ           - - - ขั้นตอนการเลื่อนเงินเดือนแบบรอยละ 1 เม.ย. / ต.ค.   - - -  

กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง    ศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศนเทศนเทศ       กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  งานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐ                                                                                                             ---   888444   ---    

13) เมื่อระบบจบการทํางาน ระบบและสามารถทําการปรับปรุงของในแฟมขอมูลรายละเอยีดการให 

ขรก.ไดรับการเลื่อนเงนิเดือนและหรือเงนิคาตอบแทนฯ ระบบจะแสดงขอความ “อัตราทั้งหมด 
(หมายถึง จํานวนคน/อัตรา) xxxx อัตราที่ไดเลื่อนเงนิเดือนและหรือเงินคาตอบแทนฯ: xxxx 
อัตราที่ไมเลือ่น : xxxx” ดังรูปจอภาพที่ 9.5   

อัตราทั้งหมด  หมายถึง จํานวนอัตรา / คนในแฟมขอมลูบัญชีรายละเอียดใหขาราชการ

พลเรือนสามญัไดรับการเลื่อนเงนิเดือน ทั้งหมด รวมกบัอัตราวาง ตาม

เงื่อนไขที่ระบุในการปรับปรุงรายละเอียดการใหขาราชการไดเลื่อนเงนิเดือน

และหรือเงนิคาตอบแทนฯ   

อัตราที่ไดเลื่อนเงนิเดือนและหรือเงนิคาตอบแทนฯ  หมายถงึ จาํนวนอัตรา / คนใน

แฟมขอมูลบัญชีรายละเอียดใหขาราชการพลเรือนสามญัไดรับการเลื่อน

เงินเดือน ที่ไดเลื่อนเงนิเดือน / เงนิคาตอบแทนฯ  ทั้งหมด รวมกับอัตราวาง 

ตามเงื่อนไขทีร่ะบุในการปรบัปรุงรายละเอียดการใหขาราชการไดเลื่อน

เงินเดือนและหรือเงนิคาตอบแทนฯ 

อัตราที่ไมไดเลื่อน  หมายถงึ จาํนวนอัตรา / คนในแฟมขอมูลบัญชีรายละเอียดใหขาราชการ

พลเรือนสามญัไดรับการเลื่อนเงนิเดือน ทีไ่มไดเลื่อนเงินเดือนและหรือเงิน

คาตอบแทนฯ  ทัง้หมด รวมกับอัตราวาง ตามเงื่อนไขทีร่ะบุในการปรบัปรุง

รายละเอียดการใหขาราชการไดเลื่อนเงนิเดือนและหรือเงินคาตอบแทนฯ 

14) เมื่อพบวามีรายการขอมูลที่ไมสามารถนาํขอมูลในแฟมขอมูลรายละเอยีดการให ขรก.ไดรับการเลื่อน

เงินเดือนและหรือเงนิคาตอบแทนฯไปปรบัปรุงรายการขาราชการใหไดรับการเลื่อนเงินเดือนฯตาม

คําสั่งในระบบฐานขอมูล  ใหกดปุม  ระบบจะแสดงรายงานขอผิดพลาดที่

ไมสามารถปรบัปรุงขอมูลไดบนจอภาพ  

15) กรณีที่พบขอผิดพลาดในขอ 14)  ผูใชจะตองทาํการแกไขขอมูลใหถูกตองผานหนาจอภาพ “แกไข
รายละเอียดให ขรก.ไดรบัการเลื่อนเงินเดือน” และเริ่มตนทาํขอ 1 ใหมอีกครั้ง โดยตองเลือก

แบบการเลื่อนเงินเดือนและคาตอบแทนฯ  ขอยอย 3)  

ของขอ 2 เปน เลื่อน ง/ด.ซอม   แทน ซึง่ระบบจะทาํการนําขอมูลในแฟมขอมูล

รายละเอียดการให ขรก.ไดรับการเลื่อนเงนิเดือนและหรอืเงินคาตอบแทนฯไปปรับปรุงรายการ

ขาราชการใหไดรับการเลื่อนเงินเดือนฯตามคําสั่งในระบบฐานขอมูลเฉพาะรายการทีช่องสถานะ การ

ปรับปรุงขอมูล / การนาํเขาขอมูลเปน “U” เทานัน้ 

16) กรณีที่ไมพบขอผิดพลาดในขอ 14) ซึ่งเปนการสิน้สุดการเลื่อนเงินเดอืนและหรือเงนิคาตอบแทนฯใน

รอบการเลื่อนเงินเดือนที่ตองการ คือ 1 เมษายน  หรือ  1 ตุลาคม ผูใชจะตองทาํการออกรายงานที่

เกี่ยวของ เชน รายงานสรุปอัตราเพื่อสงใหกองคลังใชในการเบิกจายเงนิ หรือ หมายเลข 1 , 2 , 2.1 , 

3 และ 4 กอนที่จะทําการบนัทกึคําสั่งบรรจุ / แตงตั้ง / โยกยาย 



โครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํ           - - - ขั้นตอนการเลื่อนเงินเดือนแบบรอยละ 1 เม.ย. / ต.ค.   - - -  

กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง    ศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศนเทศนเทศ       กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  งานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐ                                                                                                             ---   888555   ---    

หมายเหต ุ 

 การเลื่อนเงนิเดือนที่ตองการ คือ 1 ตุลาคม อัตราวางจะถูกเปลี่ยนเปนปงบประมาณใหมดวย  

 ปุมถอยเงินเดอืน และ ปุมเลือ่นเงนิเดือน / ปุมเลื่อนขั้น ผูใชสามารถทํางานเหมือนเดมิ รวมถึงการ

ออกรายงานตางๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํ           - - - ขั้นตอนการเลื่อนเงินเดือนแบบรอยละ 1 เม.ย. / ต.ค.   - - -  

กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง    ศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศนเทศนเทศ       กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  งานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐ                                                                                                             ---   888666   ---    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 



โครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํ           - - - ขั้นตอนการเลื่อนเงินเดือนแบบรอยละ 1 เม.ย. / ต.ค.   - - -  
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           แฟมขอมูลบัญชีรายละเอียดใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับการเลื่อนเงนิเดือนของขาราชการเปน

แฟมขอมูลที่สามารถนําไปใชงานดวย Microsoft Excel  (MS Excel file) ที่สวนราชการนาํขอมูลออกจากระบบจาย

ตรงเงินเดือนและคาจางประจํา ประกอบดวยแบบฟอรมที่ใชในการจัดทําขอมูลสําหรับใหสวนราชการนําไปบนัทกึ/

ปรับปรุงแกไขขอมูลเพิ่มเติมตามแบบฟอรมที่กาํหนดเพือ่ใชเปนขอมูลสําหรับโอนถายเพื่อนําเขาสูระบบฐานขอมูล

ระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจํา   

สวนประกอบของไฟล จะประกอบดวยแผนงานจาํนวน 1 แผนงานเทานั้น  โดยปรากฏชื่อแผนงานเหมือนกับ

ชื่อไฟล  จะขอแบงเปนรายละเอียดที่เกี่ยวของเปน  3  สวน  คือ  

1. แถวที ่ 1-4  จะปรากฏชื่อรายงาน  

2. แถวที ่ 5-6   จะเปนชื่อหัวขอของแตละคอลัมภ 

3. ต้ังแตแถวที ่ 7 เปนตนไป จะเปนรายละเอียดของขาราชการพลเรือนสามัญที่ไดรับการเลื่อนเงนิเดือนของ

ขาราชการ  โดยมีรายละเอียดคอลัมนต้ังแต A-Q    

 
  การเปดใชงานแฟมขอมูลกับโปรแกรม MS Excel  ครั้งแรก 

เมื่อผูใชงานเรยีกใชงานแฟมขอมูลกับโปรแกรม MS Excel คร้ังแรก บางครั้งอาจจะตองนาํแฟมที่บันทึกไว

แลวมาทําการแกไขหรือทําการแกไขครั้งตอไป ซึ่งการนาํแฟมที่บันทกึไวแลวมาทาํการแกไขครั้งแรกนั้นจะตอง      เปด

แฟมขอมูลดังกลาวขึน้มากอนตามวิธีการเปดแฟมขอมลูทีจะกลาวถึงตอไป แลวใหทาํการบันทกึแฟมขอมูลหรือสมุด

งานเพื่อปองกนัการสูญหายหรือเสียหายของขอมูลโดยไมต้ังใจและเปนวิธกีารที่จะทาํใหขอมูลยงัคงอยูสามารถเรียก

มาใชงานใหมไดอยางปกติโดยเปลี่ยนชนดิของแฟมขอมูลที่บันทกึเปนชนิด Microsoft Office Excel  Workbook  

(*.xls)   ทัง้นี้ ขอแนะนําการเปดใชงานแฟมขอมูลที่งายและสะดวกไวใหเลือก  3  วธิี  กลาวคือ  

วิธีที่  1  เปดใชงานโดยเลือกแฟมขอมูลโดยตรง (ผาน Window Exploer)   ไปที่แฟมขอมูลที่ไดบันทกึเก็บไว 

ในทีน่ี้ขอยกตวัอยางประกอบคําอธิบายโดยการใช Microsoft Office Excel 2003  เชน เก็บแฟมขอมูลที่นาํขอมลูออก

จากระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจําโดยตั้งชื่อวาupsal_010453_03004.xlsเก็บไวในเครือ่งคอมพวิเตอรใน 

drive  D:  ภายในโฟลเดอรที่ชื่อวา เลื่อนเงินเดือน_010453_03004    มีข้ันตอน ดังนี้    

1.1 ใชเมาสคลิกเลือกแฟมขอมลูที่ตองการเปด  

1.2 ใชเมาสคลิกเมาสขวา เลือกไปที่รายการคําสั่ง  Open With    

1.3 เลือกโปรแกรม  Microsoft Office  Excel   ดังรูปภาพที ่1 

 

 

 

  



โครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํ           - - - ขั้นตอนการเลื่อนเงินเดือนแบบรอยละ 1 เม.ย. / ต.ค.   - - -  

กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง    ศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศนเทศนเทศ       กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  งานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐ                                                                                                             ---   222   ---    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

1.4  เมื่อใชเมาสคลิกเลือกตามขอ 1.3 แลว จะปรากฏจอภาพของโปรแกรม  Microsoft Office  Excel  

พรอมรายละเอียดของแฟมขอมูลที่ตองการเปดใชงานดังรูปภาพที ่2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.1 ใชเมาสคลกิเลือกแฟมขอมูลที่ตองการเปด

1.2 ใชเมาสคลิกเมาสขวา เลอืกไปที่รายการ 

      คําสั่ง  Open With 

1.3 เลือกโปรแกรม  Microsoft Office
E l

รูปภาพที่ 1

รูปภาพที่ 2



โครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํ           - - - ขั้นตอนการเลื่อนเงินเดือนแบบรอยละ 1 เม.ย. / ต.ค.   - - -  
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วิธีที ่ 2     เปดแฟมขอมูลโดยใชเมาสดับเบิ้ลคลิกแฟมขอมูลที่ตองการเปด ข้ันตอนรายละเอียด ดังนี ้

    2.1  ไปที่แฟมขอมลูที่ไดบันทกึเกบ็ไว ในทีน่ี้ขอยกตวัอยางประกอบคําอธิบายโดยการใช 

Microsoft Office Excel 2003  เชน เก็บแฟมขอมูลทีน่าํขอมูลออกจากระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจําโดย

ต้ังชื่อวาupsal_010453_03004.xls เก็บไวในเครื่องคอมพิวเตอรใน drive  D:  ภายในโฟลเดอรที่ชื่อวา เลื่อน

เงินเดือน_010453_03004    ดังรูปภาพที่ 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2   ใชเมาสดับเบิลคลิกทีรู่ปแฟมขอมูล (upsal_010453_03004.xls)  ดังรูปภาพที่ 4   

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 ไปที่แฟมขอมลูที่ไดบันทึกเก็บไว

2.2   ใชเมาสดับเบิลคลิกที่รูปแฟมขอมูล 

รูปภาพที่ 3

รูปภาพที่ 4



โครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํ           - - - ขั้นตอนการเลื่อนเงินเดือนแบบรอยละ 1 เม.ย. / ต.ค.   - - -  
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   2.3 แฟมขอมูลจะถูกเปดดวยโปรแกรม MS Excel โดยอัตโนมัติ จะปรากฏรายละเอียดขอมูล  ดังรูปภาพที ่5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
วิธีที ่ 3     เปดแฟมขอมูลโดยเปดโปรแกรม MS Excel  ข้ึนมาใชงานกอน  มีข้ันตอน  ดังนี ้

                             3.1   ผูใชทําการเปดโปรแกรม Microsoft Excel  (ในทีน่ี้ขอยกตวัอยางการใชงานผาน Microsoft 

Excel 2003)  ซึ่งจะปรากฏตามรูปภาพที่ 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3  ปรากฏรายละเอียดขอมูลตางๆ 

ของแฟมขอมูล 

3.1   ผูใชทําการเปดโปรแกรม Microsoft 

รูปภาพที่ 6

รูปภาพที่ 5



โครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํ           - - - ขั้นตอนการเลื่อนเงินเดือนแบบรอยละ 1 เม.ย. / ต.ค.   - - -  

กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง    ศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศนเทศนเทศ       กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  งานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐ                                                                                                             ---   555   ---    

3.2   ใหเลือก Menu : File ->Open หรือ    เพื่อทาํการเปดแฟมขอมูลที่ตองการ   ซึง่จะปรากฏ

ตามรูปภาพที่ 7 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 3.3   แลวคลิกที่มองหาใน  (Look in)  เพือ่ระบุที่จัดเก็บแฟมขอมูลที่ตองการจะเปด  ( Path และ 

ชื่อ File ที่ตองการ  ) แลวเลือกแฟมขอมูลที่ตองการเปดโดยการคลิกหนึ่งครั้ง และทาํการกดปุมเปด         ดัง

รูปภาพที ่8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2   เลือกเมนูคําสั่ง : File -

3.3 เลือกแฟมขอมูลที่ตองการเปด  

กดเปด

รูปภาพที่ 7

รูปภาพที่ 8



โครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํ           - - - ขั้นตอนการเลื่อนเงินเดือนแบบรอยละ 1 เม.ย. / ต.ค.   - - -  

กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง    ศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศนเทศนเทศ       กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  งานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐ                                                                                                             ---   666   ---    

3.4   หลังจากกดปุมเปดเรียบรอยแลว จะปรากฏจอภาพไดอะล็อกตัวชวยสรางการนาํเขาขอความขั้นที่ 1 

จาก 3  ดังรูปภาพที ่9 

 

จากรูปจอภาพ  ใหเลือกรูปแบบ  แหลงทีม่าของแฟม : เปน Windows (ANSI)  หลังจากนัน้ใหกดปุม เสร็จ
สิ้น   จะปรากฏรายละเอียดขอมูลของแฟมขอมูลที่เปด  ดังรูปภาพที่ 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4  ปรากฏรายละเอียดขอมูลตางๆ 

ของแฟมขอมูล 

เลือกแหลงที่มาของแฟม
เปนWindows 

เสร็จส้ิน 

รูปภาพที่ 9

รูปภาพที่ 10



โครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํ           - - - ขั้นตอนการเลื่อนเงินเดือนแบบรอยละ 1 เม.ย. / ต.ค.   - - -  

กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง    ศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศนเทศนเทศ       กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  งานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐ                                                                                                             ---   777   ---    

  การบันทึกแฟมขอมลูหลังจากเปดใชงานกบัโปรแกรม MS Excel  ครั้งแรก 
    เมื่อเปดใชงานกบัโปรแกรม MS Excel  คร้ังแรกตามวธิีใดวิธีหนึง่ขางตนแลว  ขณะที่แฟมขอมูลเปดใชงานอยูใหทาํ

การบันทึกแฟมขอมูลหรือสมุดงานเพื่อปองกันการสูญหายหรือเสียหายของขอมูลโดยไมต้ังใจและเปนวิธีการทีจ่ะทาํ

ใหขอมูลยังคงอยูสามารถเรยีกมาใชงานใหมไดอยางปกติตอไป  โดยเปลี่ยนชนิดของแฟมขอมูลที่บันทึกเปนชนิด 

Microsoft Office Excel  Workbook  (*.xls)   ตามขั้นตอน  ดังนี ้

             1.   ใหใชเมาสคลกิที่เมนูคําสัง่ แฟม หรือ File จากนัน้เลือกเมนยูอย บันทึกเปน ... หรือ  Save as . . .            

ดังรูปจอภาพที่ 11 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

         2.  จะปรากฏไดอะล็อกบ็อก บันทกึเปน หรือ Save As..ใหระบุเลือกตําแหนงหรือโฟลเดอรที่ตองการบนัทกึ

แฟมขอมูลจากรายการบันทึกใน: (ตัวอยางในทีน่ี ้  คือ โฟลเดอร เลื่อนเงินเดือน_010453_03004)   และใสชื่อ

แฟมขอมูลที่ตองการโดยครัง้แรกจะปรากฏชื่อตามแฟมขอมูลที่ไดเรียกมาใชงาน ดังตัวอยาง คือ 

“upsal_010453_03004.xls”  สามารถแกไขระบุชื่อไดตามตองการ หลังจากนั้นใหเปลี่ยนชนิดของแฟมจาก  Text 

(Tab delimited) (*.txt)  เปน  Microsoft Office Excel Workbook (*.xls)  แลวคลิกปุม  “บันทึก”  แฟมขอมูลก็จะ
ถูกบันทึกเก็บเอาไวตามที่ตําแหนงที่กาํหนด แลวเราสามารถเรยีกแฟมขอมูลหรือสมุดงานนัน้กลับมาแกไขใหมไดใน

ภายหลงั   ดังรูปจอภาพที ่12    

 

 

 

 

 

เลือกเมนูคําสั่งแฟม - -> บันทึกเปน . . 

รูปภาพที่ 11



โครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํ           - - - ขั้นตอนการเลื่อนเงินเดือนแบบรอยละ 1 เม.ย. / ต.ค.   - - -  

กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง    ศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศนเทศนเทศ       กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  งานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐ                                                                                                             ---   888   ---    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  การบันทึกแฟมขอมลูเปนชนิดขอความ ระบุตัวค่ันดวยเคื่องหมาย Comma  ,  

              เมื่อทําการปอนหรือใสคาขอมูลตามทีก่ําหนดดวยโปรแกรม MS Excel เรียบรอยแลว ใหบันทึกแฟมขอมูล

เปนแฟมขอมลูชนิดขอความแบบมีพารามิเตอรค่ัน โดยใชเครื่องหมาย จุลภาค (Comma : , )  กอนนาํเขาสูระบบจาย
ตรงเงนิเดือนและคาจางประจําตามกระบวนการ / ข้ันตอนทีก่รมบญัชีกลางกาํหนด กลาวคือ จะตองทาํการแปลง

แฟมขอมูล MS Excel ใหเปนแฟมขอมูลชนิดขอความโดยการใชคําสัง่จัดเก็บขอมูล ใน MS Excel (File > Save as 

และตรงชอง Save as Type ใหเลือกรายการชอง “CSV (Comma delimited)”   ตามขั้นตอน  ดังนี ้

                  1.   ใหใชเมาสคลิกที่เมนูคําสั่ง แฟม หรือ File จากนัน้เลือกเมนยูอย บันทกึเปน ... หรือ  Save as . . .            

ดังรูปภาพที ่13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เก็บเปนชนิด  Microsoft Office 

Excel Workbook (*.xls)

กดปุม บันทึก 

รูปภาพที่ 12



โครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํ           - - - ขั้นตอนการเลื่อนเงินเดือนแบบรอยละ 1 เม.ย. / ต.ค.   - - -  

กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง    ศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศนเทศนเทศ       กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  งานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐ                                                                                                             ---   999   ---    

 

 
 

      

                  2.  จะปรากฏไดอะล็อกบ็อกของบันทึกเปน... หรือ Save As..   ใหระบุเลือกตําแหนงหรือโฟลเดอรที่

ตองการบนัทกึแฟมขอมูลจากรายการบันทึกใน: (ตัวอยางในทีน่ี้ คือ โฟลเดอร เลื่อนเงนิเดอืน_010453_03004)  

หลังจากนั้นใหระบุชื่อแฟมขอมูลที่ตองการบันทึก โดยใหระบุชื่อแฟมขอมูลที่ลงทายดวยนามสกุล .txt  และอยูภายใน

เครื่องหมาย “ ”  ในชองชื่อแฟม (File name:)  ดังตัวอยาง คือ “upsal_010453_03004.txt”  หลังจากนัน้ใหเลือก

เปลี่ยนชนิดของแฟมจาก  Microsoft Office Excel Workbook (*.xls)  เปน CSV (Comma delimited) (*.csv)  ใน
ชองเก็บเปนชนิด  (Save as type: )  แลวกดปุมบันทกึ  (Save)   ดังรูปภาพที่ 14     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกเมนูคําสั่ง แฟม หรือ File จากนั้น
เลือก 

รูปภาพที่ 13



โครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํ           - - - ขั้นตอนการเลื่อนเงินเดือนแบบรอยละ 1 เม.ย. / ต.ค.   - - -  

กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง    ศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศนเทศนเทศ       กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  งานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐ                                                                                                             ---   111000   ---    

 
 

หลังจากที่คลกิปุม  “บันทึก”  แฟมขอมูลก็จะถูกบันทกึเก็บเอาไวตามที่ตําแหนงที่กาํหนด เปนแฟมขอมลูชนิด

ขอความแบบมีพารามิเตอรค่ัน โดยใชเครื่องหมาย จุลภาค (Comma : , ) พรอมจะปรากฏชือ่ของหนาจอภาพเปน 

upsal_010453_03004.txt  และจะมีหนาตางไดอะล็อกของ MS Excel ดังรูปภาพที่ 15    ใหเลอืกกดปุม ใช   เพื่อ
ยืนยนัที่จะเกบ็แฟมขอมูลชนิดขอความทีม่ีคุณลักษณะดังกลาว  

 
 
 
 

รูปภาพที่ 14

รูปภาพที่ 15



โครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํ           - - - ขั้นตอนการเลื่อนเงินเดือนแบบรอยละ 1 เม.ย. / ต.ค.   - - -  

กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง    ศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศนเทศนเทศ       กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  งานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐ                                                                                                             ---   111   ---    

รูปแบบขอมลูการเลื่อนเงนิเดือนสําหรบัขาราชการที่ใชระบบอ่ืน 

 
ลําดับ ช่ือรายการขอมูล 

(Data Name) 
Column  
ใน Excel 

ประเภท
ขอมูล 

ความยาว
(Length)

คําอธิบาย 
(Description) 

1.  เลขประจําตัวประชาชน A C 13 เลขประจําตัวประชาชน ของกรมการปกครอง 

2.  

คํานําหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล B C 80 ใหใสคาวาง 1 ตัวอักษรคั่นระหวางคาํนาํหนาชื่อ 

และชื่อ ใหใสคาวาง 2 ตัวอกัษรคั่นระหวางชื่อ และ

นามสกุล 

3.  เลขที่ประจําตาํแหนง C C 20 เลขที่ตําแหนง  เชน ต.1 ใหใส ‘0000001’ 

4.  รหัสตําแหนง D C 6 รหัสตําแหนงในโครงการจายตรงฯ เชน 131100  

5.  ชื่อตําแหนง E C 6 เชน นักวิชาการคอมพิเตอร 

6.  ระดับตําแหนง F C 4 เชน 0201 คือ ชํานาญการ 

7.  
เงินเดือนกอนเลื่อน 

 

G N 10,2 (เงินเดือนปจจบัุนของขาราชการ) 

มีอาศัยเบิกใหใชอัตราอาศัยเบิกแทนอัตรา

เงินเดือน 

8.  เงินเดือนสูงสดุแตละประเภท 

แตละสายงาน และแตละระดับ 

H N 10,2 เงินเดือนระดบัสูงสุดของแตละประเภท แตละสาย

งาน และแตละระดับ 

9.  ฐานในการคํานวณ I N 10,2 ตัวเลขที่จะนําไปใชในการคดิคํานวณเพื่อเลื่อน

เงินเดือนของขาราชการลเรอืนสามัญแตละ

ประเภท แตละสายงาน และแตละระดับ 

10.  คะแนน / รอยละของการ

ประเมิน (99.99) ของขาราชการ

แตละคน 

J N 5,2 ตัวอยาง  ขาราชการมีผลการประเมินไดคะแนน 

90.05 
ขอมูลที่สงคือ   90.05 

11.  รอยละของการเลื่อน (9.999) 

 

K A 5 ตัวอยาง  3.100    

ขอมูลที่สงคือ   3.100 

12.  

จํานวนเงนิเดอืนที่คํานวณได 

 

 

 

L N 10,2 ตัวอยาง ขอมลูที่เปนจํานวนเงนิ  

จํานวนเงนิ 425.00  บาท ขอมูลที่สงคือ 

‘0000042500’ 

จํานวนเงนิ      0 บาท       ขอมูลที่สงคือ 

‘0000000000’      

จํานวนเงนิ 1,080.50  บาท ขอมูลที่สงคือ 

‘0000108050’  



โครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํ           - - - ขั้นตอนการเลื่อนเงินเดือนแบบรอยละ 1 เม.ย. / ต.ค.   - - -  

กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง    ศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศนเทศนเทศ       กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  งานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐ                                                                                                             ---   222   ---    

ลําดับ ช่ือรายการขอมูล 
(Data Name) 

Column  
ใน Excel 

ประเภท
ขอมูล 

ความยาว
(Length)

คําอธิบาย 
(Description) 

13.  จํานวนเงนิเดอืนที่ไดรับการ

เลื่อน 

 

 

M N 10,2 ตัวอยาง ขอมลูที่เปนจํานวนเงนิ  

จํานวนเงนิ 425.00  บาท ขอมูลที่สงคือ 

‘0000042500’ 

จํานวนเงนิ      0 บาท       ขอมูลที่สงคือ 

‘0000000000’      

จํานวนเงนิ 1,080.50  บาท ขอมูลที่สงคือ 

‘0000108050’ 

14.  
จํานวนเงนิตอบแทนพิเศษฯที่

ไดรับการเลื่อน 

N N 10,2 ตัวอยาง ขอมลูที่เปนจํานวนเงนิ  

จํานวนเงนิ 425.39  บาท ขอมูลที่สงคือ 

‘0000042539’ 

15.  
วดป. ที่มีผลบังคับ O C 8 รูปแบบ  ‘DDMMYYYY’    

เชน  ‘01042553’ คือ วนัที ่1 เมษายน 2553 

16.  ปงบประมาณ P C 4 ตัวอยาง  2553 

17.  รหัสกระทรวง Q C 2 ตัวอยาง     03 

18.  ชื่อหนวยงานระดับกระทรวง R C 80 กระทรวงการคลัง 

19.  รหัสกรม S C 3 ตัวอยาง     004 

20.  ชื่อหนวยงานระดับกรม T C 80 กรมบัญชีกลาง 

21.  รหัสสก./สภ. U C 3 ตามบัญชีถือจายถือจายฯ ของกรมบัญชีกลาง ที ่

ขรก.คนนัน้สังกัดอยู 

22.  ชื่อหนวยงานระดับสก./สภ. V C 80  

23.  รหัสสํานกั / กอง W C 3 ตามบัญชีถือจายถือจายฯ ของกรมบัญชีกลาง ที ่

ขรก.คนนัน้สังกัดอยู 

24.  ชื่อหนวยงานระดับสํานกั / กอง X C 80  

25.  รหัสสวน Y C 3 ตามบัญชีถือจายถือจายฯ ของกรมบัญชีกลาง ที ่

ขรก.คนนัน้สังกัดอยู 

26.  ชื่อหนวยงานระดับสวน Z C 80  

27.  รหัสฝาย AA C 3 ตามบัญชีถือจายถือจายฯ ของกรมบัญชีกลาง ที ่

ขรก.คนนัน้สังกัดอยู 

28.  ชื่อหนวยงานระดับฝาย AB C 80  

29.  รหัสงาน AC C 3 ตามบัญชีถือจายถือจายฯ ของกรมบัญชีกลาง ที ่

ขรก.คนนัน้สังกัดอยู 



โครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํ           - - - ขั้นตอนการเลื่อนเงินเดือนแบบรอยละ 1 เม.ย. / ต.ค.   - - -  

กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง    ศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศนเทศนเทศ       กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  งานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐ                                                                                                             ---   333   ---    

ลําดับ ช่ือรายการขอมูล 
(Data Name) 

Column  
ใน Excel 

ประเภท
ขอมูล 

ความยาว
(Length)

คําอธิบาย 
(Description) 

30.  ชื่อหนวยงานระดับงาน AD C 80  

31.  วดป. ที่ไปชวยราชการมีผล

บังคับ 

 

AE C 8 
รูปแบบ  ‘DDMMYYYY’    

เชน  ‘01112552’ คือ วนัที ่1 พฤศจกิายน 2552 

32.  
รหัสกระทรวงที่ไปชวยราชการ AF 

C 
2 

ตามบัญชีถือจายถือจายฯ ของกรมบัญชีกลาง 

กรณีที่ไมไดไปชวยราชการ ใหใสคา ‘00’ 

33.  
รหัสกรมที่ไปชวยราชการ AG 

C 3 ตามบัญชีถือจายถือจายฯ ของกรมบัญชีกลาง 

กรณีที่ไมไดไปชวยราชการ ใหใสคา ‘000’ 

34.  รหัสสวนกลาง/รหัสสวนภูมิภาค

ที่ไปชวยราชการ 

AH C 3 ตามบัญชีถือจายถือจายฯ ของกรมบัญชีกลาง 

กรณีที่ไมไดไปชวยราชการ ใหใสคา ‘000’ 

 

35.  รหัสกองที่ไปชวยราชการ AI C 3 ตามบัญชีถือจายถือจายฯ ของกรมบัญชีกลาง 

กรณีที่ไมไดไปชวยราชการ ใหใสคา ‘000’ 

36.  รหัสสวนที่ไปชวยราชการ AJ C 3 ตามบัญชีถือจายถือจายฯ ของกรมบัญชีกลาง 

กรณีที่ไมไดไปชวยราชการ ใหใสคา ‘000’ 

37.  รหัสฝายที่ไปชวยราชการ AK C 3 ตามบัญชีถือจายถือจายฯ ของกรมบัญชีกลาง 

กรณีที่ไมไดไปชวยราชการ ใหใสคา ‘000’ 

38.  รหัสงานที่ไปชวยราชการ AL C 3 ตามบัญชีถือจายถือจายฯ ของกรมบัญชีกลาง 

กรณีที่ไมไดไปชวยราชการ ใหใสคา ‘000’ 

39.  ประเภทคําสั่ง AM C 5 เชน ‘กค   ‘  หรือ ‘ท.   ‘ 

40.  เลขที่คําสั่ง AN C 15 เชน 1033/2553 

41.  วดป. ที่ลงคาํสั่ง 

 

AO C 8 รูปแบบ  ‘DDMMYYYY’    

เชน  ‘01042553’ 

42.  วดป. ที่อางถงึ 

 

AP C 8 รูปแบบ  ‘DDMMYYYY’    

เชเชน  ‘01042553’ คือ วันที่ 1 เมษายน 2553 

43.  สถานภาพปฏบัิติงาน AQ C 2 ใหใชรหัสของกรมบัญชีกลาง เชน 18 คือ ลา

ไปฎิบัติงานองคระหวางประเทศ 

44.  ประเภทขาราชการ AS C 2 ใหใชรหัสของกรมบัญชีกลาง เชน   

01 คือ ขาราชการพลเรือนสามัญ 

45.  ตารางเงินเดือน AT C 1 ใหใชรหัสของกรมบัญชีกลาง ใหใสคา ‘6’ 

46.  รวมจํานวนเงนิที่ไดรับการเลื่อน AU C 10,2 ตัวอยาง ขอมลูที่เปนจํานวนเงนิ  



โครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํ           - - - ขั้นตอนการเลื่อนเงินเดือนแบบรอยละ 1 เม.ย. / ต.ค.   - - -  

กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง    ศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศนเทศนเทศ       กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  งานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐงานบุคลากรภาครัฐ                                                                                                             ---   444   ---    

ลําดับ ช่ือรายการขอมูล 
(Data Name) 

Column  
ใน Excel 

ประเภท
ขอมูล 

ความยาว
(Length)

คําอธิบาย 
(Description) 

จํานวนเงนิ 425.00  บาท ขอมูลที่สงคือ 

‘0000042500’ 

จํานวนเงนิ      0 บาท       ขอมูลที่สงคือ 

‘0000000000’      

จํานวนเงนิ 1,080.50  บาท ขอมูลที่สงคือ 

‘0000108050’ 

47.  เงินเดือนหลงัเลื่อน (บาท) AV C 10,2 ตัวอยาง ขอมลูที่เปนจํานวนเงนิ  

จํานวนเงนิ 425.00  บาท ขอมูลที่สงคือ 

‘0000042500’ 

จํานวนเงนิ      0 บาท       ขอมูลที่สงคือ 

‘0000000000’      

จํานวนเงนิ 1,080.50  บาท ขอมูลที่สงคือ 

‘0000108050’ 

48.  ผลการประเมนิ AW     C 10 เชน ตองปรับปรุง (ไดคะแนนนอยกวารอยละ 60 ) 

, พอใช , ดี , ดีมาก , ดีเดน เปนตน 

49.  หมายเหต ุ AX C 100 เชน กรณีไมไดรับการเลื่อนเงินเดือน เพราะ ..... 

หมายเหต ุ    

1. รูปแบบขอมูลปนแบบ Fixed Format  (แตละ Field เปน Fixed Length) 

2. ตัวอยาง  ความหมายของประเภทขอมูล     N  คือ  ตัวเลข   , C   คือ  ตัวอักษร   

3. ใหจัดทําขอมลูเปนแฟมขอมูลประเภทขอความชื่อ UPSALARY03004.txt   ( 03004 คือ รหัสหนวยงาน)  

4. กรณีที่ทาํผาน Excel ใหสวนราชการไป Down Load คูมือการจัดแฟมขอมูลแบบ Excel File เปนแฟมขอมูล

แบบประเภทขอความ (Text File) จาก Web Site ของกรมบัญชีกลาง  

 วิธีเขา ผานหนา  Web Site ของกรมบญัชีกลาง 
 เปดโปรแกรม Internet Explorer  

 ที่ Address bar พิมพ URL ตอไปนี้ http://www.cgd.go.th กด Enter เพื่อเขาสูเว็บไซดของ

กรมบัญชีกลาง 

 เลือกคลิก “จายตรงเงนิเดือนฯ” เขาสูเว็บไซด http://epayroll.cgd.go.th 

 เลือกแถบเมน ูDown Load บนหนาจอ 

 เลือกคลิก “คูมือ/เอกสาร/รูปแบบขอมลู [ระบบ Client (ขาราชการ)]” 
 เลือก Down Load  “รูปแบบขอมูลการเลื่อนเงินเดือนสําหรับขาราชการที่ใชระบบอ่ืน”   


