
 

       
              

 

CDG Systems Ltd.   
CDG House, 202 Nanglinchi Rd., Chongnonsee, Yannawa, 
Bangkok 10120, THAILAND. 
Tel 0-2678-0978, Fax 0-02678-0321-2 
Url www.cdgs.co.th 

                                    ระบบทะเบียนประวติั 

 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเงินเดอืนและสวสัดกิาร
                                                            ของกรมบญัชีกลาง 



 
  
 กรมบญัชีกลาง 

 

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเงินเดือนและสวสัดิการของกรมบญัชีกลาง 

                   
 

บันทกึทะเบียนประวัต ิ  [PSLI0010]   
  

การเรียกใช้โปรแกรม              

ระบบทะเบียนประวติั > บนัทกึข้อมลู > บนัทกึทะเบียนประวตัิ จะแสดงหน้าจอดงัรูป 

 

 
 

 

 



 
  
 กรมบญัชีกลาง 

 

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเงินเดือนและสวสัดิการของกรมบญัชีกลาง 

                   
 

ขัน้ตอนการทาํงาน 
การเพิ่มข้อมูล 

 เม่ือเข้าสู่หน้าจอโปรแกรมบนัทกึทะเบยีนประวติั คลิกปุ่ ม  เม่ือต้องการเพิ่มข้อมลู จะแสดงหน้าจอดงัรูป 

 

 
 

 ป้อนรายละเอยีดตา่งๆ ดงันี ้

 

1. เลขประจําตวัประชาชน ป้อนเป็นตวัเลข 13 หลกั  

  

 คลิกปุ่ ม  เม่ือต้องการย้อนกลบัไปยงัหน้าจอก่อนหน้า 

 คลิกปุ่ ม  เม่ือต้องการกลบัยงัไปหน้าจอค้นหาข้อมลู 

 คลิกปุ่ ม   เม่ือต้องการยกเลิกข้อมลู 



 
  
 กรมบญัชีกลาง 

 

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเงินเดือนและสวสัดิการของกรมบญัชีกลาง 

                   
 

 คลิกปุ่ ม  เม่ือต้องการค้นหาข้อมลู จะแสดงหน้าจอดงัรูป 

 

 

 

 

 

 

 การค้นหาทะเบียนประวติัจากทะเบียนราษฎร์ และ ฐานกลาง กรณี  

• การค้นหาทะเบียนประวติัจากทะเบียนราษฎร์ แตไ่ม่พบในฐานกลาง โปรแกรมจะแสดง ช่ือ-นามสกลุ 

และวนั/เดือน/ปีเกิด ซึง่เป็นข้อมลูพืน้ฐานจากทะเบียนราษฎร์สว่นรายละเอยีดตา่งๆ ผู้ ใช้ต้องป้อนใน

สว่นอืน่เพิม่เติมในทะเบียนประวติั 

• การค้นหาทะเบียนประวติัจากทะเบียนราษฎร์ และพบข้อมลูในฐานกลาง โปรแกรมจะสร้างทะเบียน

ประวติัให้ สว่นรายละเอยีดตา่งๆ ผู้ ใช้สามารถแก้ไข/ลบข้อมลูทะเบียนประวติัได้ 

• ตรวจสอบไม่พบประวติัในฐานข้อมลูของ MOI และ ฐานกลาง โปรแกรมจะแสดงข้อความ 

“ไม่พบข้อมลูทะเบียนราษฎร์” 

 

 

 

 



 
  
 กรมบญัชีกลาง 

 

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเงินเดือนและสวสัดิการของกรมบญัชีกลาง 

                   
 

 
 

  

1. ประเภทบคุลากรภาครัฐ คลิก  เพ่ือเลือกประเภทบคุลากรภาครัฐ  

2. สถานะข้อมลู โปรแกรมจะแสดงโดยอตัโนมติั 

3. เลขประจําตวัประชาชน โปรแกรมจะแสดงโดยอตัโนมติั 

4. ยศ/คํานําหน้า ป้อนเป็นตวัเลข หรือคลิกปุ่ ม  เพ่ือเลือกยศ/คํานําหน้า 

5. ช่ือ-นามสกลุ โปรแกรมจะแสดงโดยอตัโนมติั ผู้ ใช้สามารถแก้ไขโดยป้อน

ช่ือ-นามสกลุใหม่ 

6. วนั/เดือน/ปีเกิด โปรแกรมจะแสดงโดยอตัโนมติั ผู้ ใช้สามารถแก้ไขโดย ป้อน 

วนั/เดือน/ปี พ.ศ (4 หลกั) เช่น 1 มกราคม 2500  ป้อนเป็น 

01/01/2500  

7. เพศ คลิก  เพ่ือเลือกเพศ 

8. ศาสนา คลิก  เพ่ือเลือกศาสนา 

9. สญัชาติ คลิก  เพ่ือเลือกสญัชาติ 

10. สมาชิก กบข. คลิก  เพ่ือเลือกสมาชิก กบข. 

11. สถานภาพการสมรส คลิก  เพ่ือเลือกาสถานะภาพการสมรส 

12. สถานภาพการมีชีวิต คลิก  เพ่ือเลือกสถานภาพการมีชีวิต 



 
  
 กรมบญัชีกลาง 

 

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเงินเดือนและสวสัดิการของกรมบญัชีกลาง 

                   
 

13. เอกสารอ้างอิง คลิก  เพ่ือเลือกเอกสารอ้างองิ 

14. เลขท่ีเอกสาร ป้อนเป็นตวัเลข 

15. วนัท่ี ป้อนวนั/เดือน/ปี  เช่น 1 มกราคม 2551 ป้อนเป็น 010151, 

01012551, 01/01/51 หรือ 01/01/2551 หรือคลิกปุ่ ม  

เพ่ือเลือกวนัท่ีท่ีต้องการ 

16. วนัท่ีเข้ารับราชการ ป้อนวนั/เดือน/ปี  เช่น 1 มกราคม 2551 ป้อนเป็น 010151, 

01012551, 01/01/51 หรือ 01/01/2551 หรือคลิกปุ่ ม  

เพ่ือเลือกวนัท่ีท่ีต้องการ 

17. สงักดักรม ป้อนเป็นตวัเลข หรือคลิกปุ่ ม  เพ่ือเลือกสงักดักรม 

18. จงัหวดั ป้อนเป็นตวัเลข หรือคลิกปุ่ ม  เพ่ือเลือกจงัหวดั 

19. หน่วยเบิก ป้อนเป็นตวัเลข หรือคลิกปุ่ ม  เพ่ือเลือกหน่วยเบิก 

20. วนัท่ีออกจากราชการ ป้อนวนั/เดือน/ปี  เช่น 1 มกราคม 2551 ป้อนเป็น 010151, 

01012551, 01/01/51 หรือ 01/01/2551 หรือคลิกปุ่ ม  

เพ่ือเลือกวนัท่ีท่ีต้องการ 

21. เหตท่ีุออก คลิก  เพ่ือเลือกเหตท่ีุออก 

  

 คลิกปุ่ ม  เม่ือต้องการย้อนกลบัไปหน้าจอก่อนหน้า 

 คลิกปุ่ ม   เม่ือต้องการย้อนกลบัไปหน้าจอค้นหา 

 คลิกปุ่ ม  เม่ือต้องการยกเลิกข้อมลู 

 คลิกปุ่ ม   เม่ือต้องการจดัเก็บข้อมลู จะแสดงหน้าจอดงัรูป 

 

 
 



 
  
 กรมบญัชีกลาง 

 

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเงินเดือนและสวสัดิการของกรมบญัชีกลาง 

                   
 

 คลิกปุ่ ม  เพื่อยืนยนัการบนัทึกข้อมลู 

         



 
  
 กรมบญัชีกลาง 

 

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเงินเดือนและสวสัดิการของกรมบญัชีกลาง 

                   
 

ที่อยู่   
 

 หลงัจากบนัทึกประวติับคุลากรภาครัฐ แล้ว ให้คลิก   จะแสดงหน้าจอดงัรูป 

 
 

 

 

รูป แบบมาตรฐาน  

1. บ้านเลขที่ ป้อนเป็นตวัเลข 

2. หมู่ท่ี/หมู่บ้าน ป้อนเป็นตวัอกัษร 

3. อาคาร ป้อนเป็นตวัอกัษร 

4. ห้อง ป้อนเป็นตวัอกัษร 

5. ซอย ป้อนเป็นตวัอกัษร 

6. ถนน ป้อนเป็นตวัอกัษร 

7. จงัหวดั ป้อนเป็นตวัเลข หรือคลิกปุ่ ม  เพ่ือเลือกจงัหวดั 

8. เขต/อําเภอ ป้อนเป็นตวัเลข หรือคลิกปุ่ ม  เพ่ือเลือกเขต/อําเภอ 

9. แขวง/ตําบล ป้อนเป็นตวัเลข หรือคลิกปุ่ ม  เพ่ือเลือกแขวง/ตําบล 

10. รหสัไปรษณีย์ ป้อนรหสัไปรษณีย์ 

11. โทรศพัท์ ป้อนหมายเลขโทรศพัท์ 



 
  
 กรมบญัชีกลาง 

 

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเงินเดือนและสวสัดิการของกรมบญัชีกลาง 

                   
 

12. e-mail ป้อน e-mail 

รูปแบบเดมิ  

13. ท่ีอยู่ 1 โปรแกรมจะแสดงท่ีอยู่ 1 โดยอตัโนมติั 

14. ท่ีอยู่ 2 โปรแกรมจะแสดงท่ีอยู่ 2 โดยอตัโนมติั 

15. จงัหวดั โปรแกรมจะแสดงโดยอตัโนมติั 

16. รหสัไปรษณีย์ โปรแกรมจะแสดงโดยอตัโนมติั 

17. โทรศพัท์ โปรแกรมจะแสดงโดยอตัโนมติั 

  

คลิกปุ่ ม  เม่ือต้องการจดัเก็บข้อมลู จะแสดงหน้าจอดงัรูป 

 

 
 

 คลิกปุ่ ม  เพื่อยืนยนัการบนัทึกข้อมลู จะแสดงหน้าจอดงัรูป 

 



 
  
 กรมบญัชีกลาง 

 

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเงินเดือนและสวสัดิการของกรมบญัชีกลาง 

                   
 

 
  

 **** เม่ือตรวจสอบข้อมลูที่บนัทึก เห็นวา่ครบถ้วนถกูต้องแล้ว ให้คลิกปุ่ ม   เพ่ือเป็นการ

ยืนยนัข้อมลู จะแสดงหน้าจอดงัรูป 

 

 
 คลิกปุ่ ม  เพื่อยืนยนัการบนัทึกสถานะของข้อมลู จากไม่สมบรูณ์ เป็น สมบรูณ์ ดงัรูป 

 



 
  
 กรมบญัชีกลาง 

 

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเงินเดือนและสวสัดิการของกรมบญัชีกลาง 

                   
 

 
  



 
  
 กรมบญัชีกลาง 

 

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเงินเดือนและสวสัดิการของกรมบญัชีกลาง 

                   
 

บุคคลในครอบครัว 

 หลงัจากบนัทึกประวติับคุลากรภาครัฐหรือท่ีอยู่ ให้คลิก  จะแสดงหน้าจอดงัรูป 

 

 
 

 เม่ือเข้าสู่หน้าจอบคุคลในครอบครัว ให้คลิกปุ่ ม  เม่ือต้องการเพิ่มข้อมลู จะแสดงหน้าจอดงัรูป 



 
  
 กรมบญัชีกลาง 

 

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเงินเดือนและสวสัดิการของกรมบญัชีกลาง 

                   
 

 
 

18. เลขประจําตวัประชาชน ป้อนตวัเลข 13 หลกั 

 

 คลิกปุ่ ม  เม่ือต้องการย้อนกลบั 

 คลิกปุ่ ม  เม่ือต้องการยกเลิก 

 คลิกปุ่ ม  เม่ือต้องการค้นหา  

        - เพ่ือเป็นการไปค้นหาและตรวจสอบวา่ มีข้อมลูนีจ้ริงในฐานข้อมลูทะเบียนราษฎร์หรือไม่ ถ้ามีจะแสดง ดงัรูป 

 



 
  
 กรมบญัชีกลาง 

 

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเงินเดือนและสวสัดิการของกรมบญัชีกลาง 

                   
 

 
 

19. ความสมัพนัธ์ คลิก  เพ่ือเลือกความสมัพนัธ์ 

20. ลําดบัท่ี โปรแกรมจะแสดงลําดบัท่ีโดยอตัโนมติั 

21. สถานะข้อมลู โปรแกรมจะแสดงสถานะข้อมลูโดยอตัโนมติั 

22. ลําดบัสิทธิ ป้อนเป็นตวัเลข 

23. ประเภทบตัร คลิก  เพ่ือเลือกประเภทบตัร 

24. เลขท่ี/หนงัสือ ป้อนเป็นตวัเลข 

25. เลขประจําตวัประชาชน โปรแกรมจะแสดงโดยอตัโนมติั 

26. ยศ/คํานําหน้า ป้อนเป็นตวัเลข หรือคลิกปุ่ ม  เพ่ือเลือกยศ/คํานําหน้า 

27. ช่ือ-นามสกลุ โปรแกรมจะแสดงโดยอตัโนมติั ผู้ใช้สามารถแก้ไขโดยป้อน

ช่ือ-นามสกลุใหม่ 

28. วนั/เดือน/ปีเกิด โปรแกรมจะแสดงโดยอตัโนมติั ผู้ ใช้สามารถแก้ไขโดย ป้อน 

วนั/เดือน/ปี พ.ศ (4 หลกั) เช่น 1 มกราคม 2500  ป้อนเป็น 

01/01/2500 

29. เพศ คลิก  เพ่ือเลือกเพศ 



 
  
 กรมบญัชีกลาง 

 

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเงินเดือนและสวสัดิการของกรมบญัชีกลาง 

                   
 

30. ศาสนา คลิก  เพ่ือเลือกศาสนา 

31. อาชีพ คลิก  เพ่ือเลือกอาชีพ 

32. เป็นโดย คลิก  เพ่ือเลือกเป็นโดย 

33. เอกสารอ้างอิง คลิก  เพ่ือเลือกเอกสารอ้างองิ 

34. เลขท่ีเอกสาร ป้อนเป็นตวัเลข 

35. วนัท่ี ป้อนวนั/เดือน/ปี  เช่น 1 มกราคม 2551 ป้อนเป็น 010151, 

01012551, 01/01/51 หรือ 01/01/2551 หรือคลิกปุ่ ม  

เพ่ือเลือกวนัท่ีท่ีต้องการ 

36. สถานภาพการมีชีวิต คลิก  เพ่ือเลือกสถานภาพการมีชีวิต 

37. เอกสารอ้างอิง คลิก  เพ่ือเลือกเอกสารอ้างองิ 

38. เลขท่ีเอกสาร ป้อนเป็นตวัเลข 

39. วนัท่ี ป้อนวนั/เดือน/ปี  เช่น 1 มกราคม 2551 ป้อนเป็น 010151, 

01012551, 01/01/51 หรือ 01/01/2551 หรือคลิกปุ่ ม  

เพ่ือเลือกวนัท่ีท่ีต้องการ 

40. สถานภาพการสมรส คลิก  เพ่ือเลือกสถานภาพการสมรส 

41. ณ จงัหวดั ป้อนเป็นตวัเลข หรือคลิกปุ่ ม  เพ่ือเลือกจงัหวดั 

42. เอกสารอ้างอิง คลิก  เพ่ือเลือกเอกสารอ้างองิ 

43. เลขท่ีเอกสาร ป้อนเป็นตวัเลข 

44. วนัท่ี ป้อนวนั/เดือน/ปี  เช่น 1 มกราคม 2551 ป้อนเป็น 010151, 

01012551, 01/01/51 หรือ 01/01/2551 หรือคลิกปุ่ ม  

เพ่ือเลือกวนัท่ีท่ีต้องการ 

 

 คลิกปุ่ ม   เม่ือต้องการจดัเก็บข้อมลู จะแสดงหน้าจอดงัรูป 

 

 
 

 คลิกปุ่ ม  เพื่อยืนยนัการบนัทึกข้อมลู จะแสดงหน้าจอดงัรูป 



 
  
 กรมบญัชีกลาง 

 

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเงินเดือนและสวสัดิการของกรมบญัชีกลาง 

                   
 

 

 
 

  **** เม่ือตรวจสอบข้อมลูท่ีบนัทึก เห็นวา่ครบถ้วนถกูต้องแล้ว ให้คลิกปุ่ ม   เพ่ือเป็นการ

ยืนยนัข้อมลู จะแสดงหน้าจอดงัรูป 

 

 
 คลิกปุ่ ม  เพื่อยืนยนัการบนัทึกสถานะของข้อมลู จากไม่สมบรูณ์ เป็น สมบรูณ์ ดงัรูป 

 



 
  
 กรมบญัชีกลาง 

 

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเงินเดือนและสวสัดิการของกรมบญัชีกลาง 

                   
 

 
 

ตรวจสอบการจ่ายเงนิบาํนาญ 
 กรณีนายทะเบียนต้องการตรวจสอบการจ่ายเงินบํานาญฯ ให้เลือกไปท่ี  

จะแสดงหน้าจอดงัรูป 

 



 
  
 กรมบญัชีกลาง 

 

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเงินเดือนและสวสัดิการของกรมบญัชีกลาง 

                   
 

 

          - ป้อนเดือนปี หรือ ปี พ.ศ. อย่างเดียวกรณีต้องการสอบถามทัง้ปี กดปุ่ ม  

 

 กรณีมีประวติัการจา่ยเงินบํานาญ จะแสดงหน้าจอดงัรูป 

 

 



 
  
 กรมบญัชีกลาง 

 

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเงินเดือนและสวสัดิการของกรมบญัชีกลาง 

                   
 

 
ตรวจสอบสทิธิสวัสดกิารรักษาพยาบาล 
 นายทะเบียนสามารถตรวจสอบสิทธิสวสัดิการรักษาพยาบาล ทัง้ในสว่นของเจ้าของสิทธิและบคุคลในครอบครัว

ของบคุลากรภาครัฐท่ีเลือก โดยคลิก  จะแสดงหน้าจอดงัรูป 

 

 

 
 



 
  
 กรมบญัชีกลาง 

 

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเงินเดือนและสวสัดิการของกรมบญัชีกลาง 

                   
 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ 
1. บนัทกึทะเบียนประวติั สามารถแบ่งข้อมลูได้ดงันี ้คือ 

 สามารถเพิ่ม แก้ไข/ลบข้อมลูได้ คือ ข้อมลูประวติับคุลากรภาครัฐ ที่อยู่ และบคุคลในครอบครัว  

 สามารถตรวจสอบข้อมลูได้อย่างเดียว คือ ข้อมลูการจ่ายเงินบํานาญ และสิทธิสวสัดิการฯ 

2. ประเภทบคุลากรภาครัฐ  

กรณีเลือก  ข้าราชการ/ลกูจ้าง/ผู้ รับเบีย้หวดับํานาญ หน้าจอจะแสดงดงัรูป 

 

 
 
 
  (ซึ่งผู้ใช้จะต้องป้อนรายละเอียดในช่อง                      และ                  เพิ่มเตมิ) 

3. สถานภาพการมีชีวิต   

 กรณีเลือกมีชีวิต Filed ตา่ง ๆ จะเป็นสีเทา จะแสดงหน้าจอดงัรูป 
 

 
  

 กรณีเลือกเสียชีวิต ผู้ ใช้จะต้องป้อนรายละเอยีดตา่ง ๆ เช่น เอกสารอ้างองิ เลขท่ีเอกสาร และวนัท่ีของ

เอกสาร 

1 

2 

1 2 



 
  
 กรมบญัชีกลาง 

 

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเงินเดือนและสวสัดิการของกรมบญัชีกลาง 

                   
 

 

 
 

4. ปุ่ ม  จะมีข้อมลูอยู่ 2 ส่วน คือ ข้อมลูบคุลากรภาตรัฐ (ประวติับคุลากรภาครัฐและท่ีอยู่) 

และบคุคลในครอบครัว นายทะเบียนสามารถคลิกปุ่ มเม่ือข้อมลูทัง้ 2 ส่วน สมบรูณ์แล้ว  

5. กรณีตรวจสอบประวตัิการจา่ยเงินบํานาญ โปรแกรมจะแสดงเดือน/ปี ปัจจบุนั แตผู่้ ใช้สามารถทําการ

ตรวจสอบการจ่ายบํานาญทัง้ปี โดยมีขัน้ตอนดงันี ้

กรณีค้นหาทัง้ปี  
 ตรวจสอบการจ่ายประจําเดือน  ช่องท่ี 1 คือ เดือน(เดอืนไม่ต้องป้อน) 

     ช่องท่ี 2 คือ ปี พ.ศ. ป้อนปี พ.ศ.เช่น 2551  

คลิกปุ่ ม  เม่ือต้องการค้นหาข้อมลู จะแสดงหน้าจอดงัรูป 

 

 

คน้หาขอ้มูลทั้งปี 



 
  
 กรมบญัชีกลาง 

 

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเงินเดือนและสวสัดิการของกรมบญัชีกลาง 

                   
 

การค้นหาข้อมูล 
 เม่ือนายทะเบียนกําหนดเงื่อนไขในการค้นหาข้อมลูตามต้องการ และพบวา่ข้อมลูท่ีบนัทกึเข้าระบบงานมี

ข้อผิดพลาดเกิดขึน้ ผู้ใช้สามารถทําการ แก้ไข ลบข้อมูล หรือตรวจสอบข้อมูล ตามต้องการได้ โดยทําตามขัน้ตอน

ดงันี ้

 

1. ค้นหาตาม คลิกท่ีช่องวา่ง   เพ่ือให้แสดงสญัลกัษณ์  หน้ารายการ

เลขประจําตวัประชาชน หรือ ชื่อ-นามสกลุ 

  

 กรณีค้นหาตามเลขประจาํตัวประชาชน  
2. เลขประจําตวัประชาขน ป้อนเป็นตวัเลข 13 หลกั 

  

 คลิกปุ่ ม   เม่ือต้องการยกเลกิข้อมลู 

 คลิกปุ่ ม  เม่ือต้องการค้นหาข้อมลู จะแสดงหน้าจอดงัรูป 

 

 
 



 
  
 กรมบญัชีกลาง 

 

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเงินเดือนและสวสัดิการของกรมบญัชีกลาง 

                   
 

 การแก้ไขข้อมูล/ลบข้อมูล 
1. ป้อนเงื่อนไขในการค้นหาข้อมลู (ศกึษาจากวธีิการค้นหาข้อมลู) 

2. เลือกรายการข้อมลูท่ีได้จากการค้นหา ทํารายการท่ีต้องการแก้ไข/ลบข้อมลู จะแสดงหน้าจอดงัรูป 

 

 
 



 
  
 กรมบญัชีกลาง 

 

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเงินเดือนและสวสัดิการของกรมบญัชีกลาง 

                   
 

 แก้ไขข้อมูล 
โปรแกรมบนัทึกทะเบียนประวตัิ Tab ท่ีสามารถแก้ไขข้อมลูได้ คือ ประวติับคุลากรภาครัฐ ท่ีอยู่ และ บคุคล

ในครอบครัวโดยมีขัน้ตอนดงันี ้

• คลิก Tab ประวตัิบคุลากรภาครัฐ จะแสดงหน้าจอดงัรูป 

 

 
 

 
 ทําการแก้ไขข้อมลู เช่น ประเภทบคุลากร ยศ/คาํนําหน้า ชื่อ-นามสกลุ วนั/เดือน/ปีเกิด เพศ 

ศาสนา สญัชาติ สมาชิก กบข. หรือ สถานภาพการสมรส เป็นต้น 

 คลิกปุ่ ม   เม่ือต้องการย้อนกลบัไปยงัหน้าจอก่อนหน้า 

 คลิกปุ่ ม    เม่ือต้องการกลบัหน้าค้นหาข้อมลู  

   คลิกปุ่ ม   เม่ือต้องการยกเลกิข้อมลู 

   คลิกปุ่ ม   เม่ือต้องการลบข้อมลู 

TAB ขอ้มูลทะเบียนประวติั 



 
  
 กรมบญัชีกลาง 

 

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเงินเดือนและสวสัดิการของกรมบญัชีกลาง 

                   
 

   คลิกปุ่ ม   เม่ือต้องการบนัทกึข้อมลู  

  



 
  
 กรมบญัชีกลาง 

 

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเงินเดือนและสวสัดิการของกรมบญัชีกลาง 

                   
 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิส่วนแก้ไขข้อมูล 
1. การแก้ไขประเภทบคลุากรภาครัฐ ขึน้อยู่กบัสิทธิ หากผู้ ใช้ไม่มีสิทธิในการแก้ไขข้อมลูนัน้จะแสดงข้อความดงั

รูป 

 
 

• คลิก Tab ท่ีอยู่ จะแสดงหน้าจอดงัรูป 
 

 
 

 ทําการแก้ไขข้อมลู เช่น บ้านเลขที่ หมู่ท่ี/หมู่บ้าน อาคาร ห้อง ซอย ถนน จงัหวดั เขต/อําเภอ แขวง/

ตําบล รหสัไปรษณีย์ โทรศพัท์ หรือ e-mail  เป็นต้น 

 คลิกปุ่ ม   เม่ือต้องการย้อนกลบัไปยงัหน้าจอก่อนหน้า 

 คลิกปุ่ ม    เม่ือต้องการกลบัหน้าค้นหาข้อมลู  



 
  
 กรมบญัชีกลาง 

 

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเงินเดือนและสวสัดิการของกรมบญัชีกลาง 

                   
 

   คลิกปุ่ ม   เม่ือต้องการยกเลิกข้อมลู 

   คลิกปุ่ ม   เม่ือต้องการลบข้อมลู 

   คลิกปุ่ ม   เม่ือต้องการบนัทกึข้อมลู  

 

• คลิก Tab  บคุคลในครอบครัว จะแสดงหน้าจอดงัรูป 

 

 
 

 จากรูปข้างบน ให้ผู้ ใช้คลิกเลือกรายการท่ีต้องการแก้ไข จะแสดงหน้าจอดงัรูป 



 
  
 กรมบญัชีกลาง 

 

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเงินเดือนและสวสัดิการของกรมบญัชีกลาง 

                   
 

 
 

 ทําการแก้ไขข้อมลู เช่น ลําดบัสิทธิ ประเภทบตัร เลขประจําตวัประชาชน ยศ/คํานําหน้า ชื่อ-

นามสกลุ วนั/เดือน/ปีเกิด เพศ ศาสนา หรือ อาชีพ เป็นต้น 

   คลิกปุ่ ม  เม่ือต้องการยกเลิกข้อมลู 

   คลิกปุ่ ม  เม่ือต้องการลบข้อมลู 

   คลิกปุ่ ม  เม่ือต้องการบนัทกึข้อมลู  

ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ 

1. ปุ่ ม  เม่ือต้องการให้โปรแกรมจดัเรียงลาํดบับตุรให้ใหม่ โดยจะเรียงตามลําดบัและอายุ

บตุร 

2. สามารถคลิกปุ่ ม  เม่ือต้องการเพิ่มข้อมลูบคุคลในครอบครัวมากกวา่รายการที่มีอยู่ในตาราง โดยผู้ ใช้

สามารถศกึษาจากโปรแกรมเพิม่ข้อมลูบคุคลในครอบครัว 

 
 



 
  
 กรมบญัชีกลาง 

 

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเงินเดือนและสวสัดิการของกรมบญัชีกลาง 

                   
 

 ลบข้อมูล 
โปรแกรมบนัทึกทะเบียนประวตัิ Tab ท่ีสามารถลบข้อมลูได้ คือ ประวติับคุลากรภาครัฐ ท่ีอยู่ และ บคุคลใน

ครอบครัวโดยมีขัน้ตอนดงันี ้

• ประวติับคุลากรภาครัฐ จะแสดงหน้าจอดงัรูป 

 

 
 

 จากรูปด้านบน คลิกปุ่ ม  เม่ือต้องการลบข้อมลู จะแสดงหน้าจอดงัรูป 

 
 

คลิกที่ปุ่ ม  เม่ือต้องการยกเลิกการลบข้อมลู 

คลิกที่ปุ่ ม  เม่ือต้องการลบข้อมลู จะแสดงหน้าจอดงัรูป 



 
  
 กรมบญัชีกลาง 

 

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเงินเดือนและสวสัดิการของกรมบญัชีกลาง 

                   
 

 
 

คลิกที่ปุ่ ม  เพ่ือยืนยนัการลบข้อมลู 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ 
1. กรณีผู้ใช้ทําการลบข้อมลู ประวติับคุลากรภาครัฐ หรือ ท่ีอยู่ โปรแกรมจะทําการลบทะเบยีนประวตัิบคุคลนัน้โอน

เข้าฐานกลาง 

 

• คลิก Tab ท่ีอยู่ ท่ีต้องการลบข้อมลู จะแสดงหน้าจอดงัรูป 

 

 
 

 จากรูปด้านบน คลิกปุ่ ม  เม่ือต้องการลบข้อมลู จะแสดงหน้าจอดงัรูป 



 
  
 กรมบญัชีกลาง 

 

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเงินเดือนและสวสัดิการของกรมบญัชีกลาง 

                   
 

 
 

คลิกที่ปุ่ ม  เม่ือต้องการยกเลกิการลบข้อมลู 

คลิกที่ปุ่ ม  เม่ือต้องการลบข้อมลู จะแสดงหน้าจอดงัรูป 

 
 

คลิกที่ปุ่ ม  เพ่ือยืนยนัการลบข้อมลู 

• คลิก Tab บคุคลในครอบครัว จะแสดงหน้าจอดงัรูป 

 

 
 



 
  
 กรมบญัชีกลาง 

 

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเงินเดือนและสวสัดิการของกรมบญัชีกลาง 

                   
 

ลบข้อมูล  
วธีิที่ 1 

1. จากตารางข้อมลูในครอบครัว ให้ผู้ ใช้คลิกเลือกรายการ จะแสดงหน้าจอดงัรูป 
 

 
 

2. คลิกปุ่ ม  เม่ือต้องการลบข้อมลู จะแสดงหน้าจอดงัรูป 

 
คลิกท่ีปุ่ ม  เม่ือต้องการยกเลกิการลบข้อมลู 

คลิกท่ีปุ่ ม  เม่ือต้องการลบข้อมลู จะแสดงหน้าจอดงัรูป 

 
 



 
  
 กรมบญัชีกลาง 

 

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเงินเดือนและสวสัดิการของกรมบญัชีกลาง 

                   
 

คลิกท่ีปุ่ ม  เพ่ือยืนยนัการลบข้อมลู 

วธีิที่ 2 

1. จากตารางข้อมลูบคุคลในครอบครัว ให้ผู้ ใช้ คลกิท่ีช่องวา่ง   เพ่ือให้แสดงสญัลกัษณ์ หน้ารายการที่

ต้องการ ทีละหลายรายการ หรือ ทกุรายการ ท่ีต้องการ 

2. คลิกท่ีปุ่ ม  เม่ือต้องการลบข้อมลู จะแสดงหน้าจอดงัรูป 

 
คลิกท่ีปุ่ ม  เม่ือต้องการยกเลกิการลบข้อมลู 

คลิกท่ีปุ่ ม  เม่ือต้องการลบข้อมลู จะแสดงหน้าจอดงัรูป 

 
 

คลิกท่ีปุ่ ม  เพ่ือยืนยนัการลบข้อมลู 



 
  
 กรมบญัชีกลาง 

 

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเงินเดือนและสวสัดิการของกรมบญัชีกลาง 

                   
 

 การตรวจสอบ 
โปรแกรมบนัทึกประวติั Tab ท่ีสามารถตรวจสอบข้อมลูได้ คือ ตรวจสอบการจ่ายเงินบํานาญ และ 

ตรวจสอบสิทธิสวสัดิการฯ โดยมีขัน้ตอนดงันี ้

• คลิก Tab ตรวจสอบการจ่ายเงินบํานาญฯ จะแสดงหน้าจอดงัรูป 

 

 
 

 ตรวจสอบการจ่ายประจําเดือน  ช่องท่ี 1 คือ เดือน เช่น เดือน 10  

     ช่องท่ี 2 คือ ปี พ.ศ. เช่น 2551 

 คลิกปุ่ ม   เม่ือต้องการค้นหาข้อมลู จะแสดงหน้าจอดงัรูป 



 
  
 กรมบญัชีกลาง 

 

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเงินเดือนและสวสัดิการของกรมบญัชีกลาง 

                   
 

 
 

• คลิก Tab ตรวจสอบสิทธิสวสัดิการฯ จะแสดงหน้าจอดงัรูป 

 

 



 
  
 กรมบญัชีกลาง 

 

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเงินเดือนและสวสัดิการของกรมบญัชีกลาง 

                   
 

 

 



 
  
 กรมบญัชีกลาง 

 

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเงินเดือนและสวสัดิการของกรมบญัชีกลาง 

                   
 

การพมิพ์รายงาน 

ผู้ใช้จะต้องคลิก Tab ประวติับคุลากรภาครัฐ หรือท่ีอยู่ จากนัน้คลิกปุ่ ม  เม่ือต้องการพิมพ์รายงาน 

จะแสดงหน้าจอดงัรูป 

 
 
 



 
  
 กรมบญัชีกลาง 

 

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเงินเดือนและสวสัดิการของกรมบญัชีกลาง 

                   
 

 
 

 

 

การออกจากระบบ 

 คลิกปุ่ ม    เม่ือต้องการออกจากระบบ 



 
  
 กรมบญัชีกลาง 

 

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเงินเดือนและสวสัดิการของกรมบญัชีกลาง 

                   
 

บันทกึโอนข้อมูลเข้าฐานกลาง  [PSLI0020]   
 เพ่ือโอนข้อมลูบคุลากรภาครัฐเข้าสูฐ่านกลาง ซึง่เป็นฐานข้อมลูท่ีไม่มีสงักดั   

 

การเรียกใช้โปรแกรม              
ระบบทะเบียนประวติั > บนัทกึข้อมลู > บนัทกึโอนข้อมลูเข้าฐานกลาง จะแสดงหน้าจอดงัรูป 

 

 
 
ขัน้ตอนการทาํงาน 

เม่ือเข้าสู่หน้าจอโปรแกรมบนัทกึโอนข้อมลูเข้าฐานกลาง ข้อมลูจะแสดงตามหน่วยเบิกทําการ  Login ของนาย

ทะเบียนแตล่ะหน่วยเบิก 

1. คลิกเลือกรายการ โดยคลิกท่ีช่องวา่ง   เพ่ือให้แสดงสญัลกัษณ์  หน้ารายการที่ต้องการ (สามารถ

เลือกได้มากกว่า 1 รายการ) 

2. จากนัน้คลิกปุ่ ม     เม่ือต้องการโอนเข้าฐานกลาง 

 
 



 
  
 กรมบญัชีกลาง 

 

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเงินเดือนและสวสัดิการของกรมบญัชีกลาง 

                   
 

คลิกปุ่ ม  เพื่อยืนยนัการโอนเข้าฐานกลาง 

การออกจากระบบ 

 คลิกปุ่ ม    เม่ือต้องการออกจากระบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 กรมบญัชีกลาง 

 

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเงินเดือนและสวสัดิการของกรมบญัชีกลาง 

                   
 

พมิพ์รายงานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ  [PSLR0020]   
 เพ่ือพิมพ์รายงานข้อมลูบคุลากรภาครัฐ โดยรายงานสามารถสร้างเป็น PDF Viewer Word หรือ Excel 

 

การเรียกใช้โปรแกรม              
ระบบทะเบียนประวติั > รายงาน > พิมพ์รายงานข้อมลูบคุลากรภาครัฐ จะแสดงหน้าจอดงัรูป 

 

 
 

 
ขัน้ตอนการทาํงาน 
 เม่ือเข้าสู่หน้าจอพิมพ์รายงานข้อมลูบคุลากรภาครัฐ ป้อนเงื่อนไขในการพมิพ์รายงานดงันี ้

 

1. หน่วยงาน โปรแกรมจะแสดงโดยอตัโนมติั 

2. จงัหวดั โปรแกรมจะแสดงโดยอตัโนมติั 

3. หน่วยเบิก โปรแกรมจะแสดงโดยอตัโนมติั 

4. รูปแบบ  กรณีเลือก 

 รายละเอียดบคุลากรภาครัฐ 
คลิก  เพ่ือเลือกรูปแบบ 

คลิกท่ีช่องวา่ง   เพ่ือให้แสดงสญัลกัษณ์  หน้ารายการ

ข้อมลูท่ีสมบรูณ์ หรือ ข้อมลูไม่สมบรูณ์ 

5. ประเภทผู้ มีสิทธิ คลิก  เพ่ือเลือกผู้ มีสิทธิ 

เง่ือนไขท่ีตอ้งป้อน เพื่อพมิพร์ายงาน 



 
  
 กรมบญัชีกลาง 

 

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเงินเดือนและสวสัดิการของกรมบญัชีกลาง 

                   
 

6. การแสดงผล คลิกท่ีช่องวา่ง   เพ่ือให้แสดงสญัลกัษณ์ หน้า

รายการเคร่ืองพิมพ์ หรือจอภาพ  

(กรณีเลือกจอภาพ File จะ Export เป็น PDF Viewer Word 

หรือ Excel ) 

 

 คลิกปุ่ ม  เม่ือต้องการยกเลิกข้อมลู 

คลิกปุ่ ม  เม่ือต้องการพิมพ์รายงาน จะแสดงหน้าจอตามรูปแบบท่ีได้เลือกไว้ (PDF  Viewer Word หรือ 

Excel ) 

 กรณีเลือกรายงานรูปแบบเป็นภาพรวม จะแสดงหน้าจอดงัรูป 

 



 
  
 กรมบญัชีกลาง 

 

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเงินเดือนและสวสัดิการของกรมบญัชีกลาง 

                   
 

 
 กรณีเลือกรายงานรูปแบบ รูปแบบเป็นรายละเอียดบคุลากรภาครัฐ จะแสดงหน้าจอดงัรูป 

 



 
  
 กรมบญัชีกลาง 

 

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเงินเดือนและสวสัดิการของกรมบญัชีกลาง 

                   
 

 
 

 
การออกจากระบบ 

 คลิกปุ่ ม    เม่ือต้องการออกจากระบบ 

 



 
  
 กรมบญัชีกลาง 

 

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเงินเดือนและสวสัดิการของกรมบญัชีกลาง 

                   
 

พมิพ์รายงานผู้เสียชีวิตจากสาํนักงานทะเบียนราษฏร์  [PSLR0030]   
 เพ่ือพิมพ์รายงานผู้ เสียชีวิตจากสํานกังานทะเบียนราษฎร์ โดยรายงานสามารถสร้างเป็น PDF Viewer 

Word หรือ Excel  

 
การเรียกใช้โปรแกรม              

ระบบทะเบียนประวติั  > รายงาน > พิมพ์รายงานผู้ เสียชีวิตจากสํานกังานทะเบยีนราษฎร์ จะแสดงหน้าจอ   

ดงัรูป 

 

 
 

ขัน้ตอนการทาํงาน 
 เม่ือเข้าสู่หน้าจอพิมพ์รายงานผู้ เสียชีวิตจากสํานกังานทะเบียนราษฎร์ ป้อนเงื่อนไขในการพมิพ์รายงานดงันี ้

 

7. วนัท่ีเสียชีวิตตัง้แต่-ถึง ป้อนวนั/เดือน/ปี  เช่น 1 มกราคม 2551 ป้อนเป็น 010151, 

01012551, 01/01/51 หรือ 01/01/2551 หรือคลิกปุ่ ม  

เพ่ือเลือกวนัท่ีท่ีต้องการ 

 

 คลิกปุ่ ม  เม่ือต้องการยกเลิกข้อมลู 

เง่ือนไขท่ีตอ้งป้อน เพื่อพมิพร์ายงาน 



 
  
 กรมบญัชีกลาง 

 

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเงินเดือนและสวสัดิการของกรมบญัชีกลาง 

                   
 

คลิกปุ่ ม  เม่ือต้องการพิมพ์รายงาน จะแสดงหน้าจอตามรูปแบบท่ีได้เลือกไว้ (PDF  Viewer Word หรือ 

Excel ) 

 

 
 
การออกจากระบบ 



 
  
 กรมบญัชีกลาง 

 

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเงินเดือนและสวสัดิการของกรมบญัชีกลาง 

                   
 

 คลิกปุ่ ม    เม่ือต้องการออกจากระบบ 
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