
 
  
 กรมบัญชีกลาง 

 

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเงินเดือนและสวัสดิการของกรมบัญชีกลาง 

                   
 

บันทึกทะเบียนประวัติ  [PSLI0010]   
  

การเรียกใชโปรแกรม              

ระบบทะเบียนประวัติ > บันทึกขอมูล > บันทึกทะเบียนประวัติ จะแสดงหนาจอดังรูป 

 

 
 

 

 



 
  
 กรมบัญชีกลาง 
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ขั้นตอนการทํางาน 
การเพิ่มขอมูล 

 เมื่อเขาสูหนาจอโปรแกรมบันทึกทะเบียนประวัติ คลิกปุม  เมื่อตองการเพิ่มขอมูล จะแสดงหนาจอดังรูป 

 

 
 

 ปอนรายละเอียดตางๆ ดังนี้ 

 

1. เลขประจําตัวประชาชน ปอนเปนตัวเลข 13 หลัก  

  

 คลิกปุม  เมื่อตองการยอนกลับไปยังหนาจอกอนหนา 

 คลิกปุม  เมื่อตองการกลับยังไปหนาจอคนหาขอมูล 

 คลิกปุม   เมื่อตองการยกเลิกขอมูล 



 
  
 กรมบัญชีกลาง 

 

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเงินเดือนและสวัสดิการของกรมบัญชีกลาง 

                   
 

 คลิกปุม  เมื่อตองการคนหาขอมูล จะแสดงหนาจอดังรูป 

 

 

 

 

 

 

 การคนหาทะเบียนประวัติจากทะเบียนราษฎร และ ฐานกลาง กรณี  

• การคนหาทะเบียนประวัติจากทะเบียนราษฎร แตไมพบในฐานกลาง โปรแกรมจะแสดง ชื่อ-นามสกุล 

และวัน/เดือน/ปเกิด ซึ่งเปนขอมูลพื้นฐานจากทะเบียนราษฎรสวนรายละเอียดตางๆ ผูใชตองปอนใน

สวนอื่นเพิ่มเติมในทะเบียนประวัติ 

• การคนหาทะเบียนประวัติจากทะเบียนราษฎร และพบขอมูลในฐานกลาง โปรแกรมจะสรางทะเบียน

ประวัติให สวนรายละเอียดตางๆ ผูใชสามารถแกไข/ลบขอมูลทะเบียนประวัติได 

• ตรวจสอบไมพบประวัติในฐานขอมูลของ MOI และ ฐานกลาง โปรแกรมจะแสดงขอความ 

“ไมพบขอมูลทะเบียนราษฎร” 

 

 

 

 



 
  
 กรมบัญชีกลาง 
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1. ประเภทบุคลากรภาครัฐ คลิก  เพื่อเลือกประเภทบุคลากรภาครัฐ  

2. สถานะขอมูล โปรแกรมจะแสดงโดยอัตโนมัติ 

3. เลขประจําตัวประชาชน โปรแกรมจะแสดงโดยอัตโนมัติ 

4. ยศ/คํานําหนา ปอนเปนตัวเลข หรือคลิกปุม  เพื่อเลือกยศ/คํานําหนา 

5. ชื่อ-นามสกุล โปรแกรมจะแสดงโดยอัตโนมัติ ผูใชสามารถแกไขโดยปอน

ชื่อ-นามสกุลใหม 

6. วัน/เดือน/ปเกิด โปรแกรมจะแสดงโดยอัตโนมัติ ผูใชสามารถแกไขโดย ปอน 

วัน/เดือน/ป พ.ศ (4 หลัก) เชน 1 มกราคม 2500  ปอนเปน 

01/01/2500  

7. เพศ คลิก  เพื่อเลือกเพศ 

8. ศาสนา คลิก  เพื่อเลือกศาสนา 

9. สัญชาติ คลิก  เพื่อเลือกสัญชาติ 

10. สมาชิก กบข. คลิก  เพื่อเลือกสมาชิก กบข. 

11. สถานภาพการสมรส คลิก  เพื่อเลือกาสถานะภาพการสมรส 

12. สถานภาพการมีชีวิต คลิก  เพื่อเลือกสถานภาพการมีชีวิต 
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โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเงินเดือนและสวัสดิการของกรมบัญชีกลาง 

                   
 

13. เอกสารอางอิง คลิก  เพื่อเลือกเอกสารอางอิง 

14. เลขที่เอกสาร ปอนเปนตัวเลข 

15. วันที่ ปอนวัน/เดือน/ป  เชน 1 มกราคม 2551 ปอนเปน 010151, 

01012551, 01/01/51 หรือ 01/01/2551 หรือคลิกปุม  

เพื่อเลือกวันที่ที่ตองการ 

16. วันที่เขารับราชการ ปอนวัน/เดือน/ป  เชน 1 มกราคม 2551 ปอนเปน 010151, 

01012551, 01/01/51 หรือ 01/01/2551 หรือคลิกปุม  

เพื่อเลือกวันที่ที่ตองการ 

17. สังกัดกรม ปอนเปนตัวเลข หรือคลิกปุม  เพื่อเลือกสังกัดกรม 

18. จังหวัด ปอนเปนตัวเลข หรือคลิกปุม  เพื่อเลือกจังหวัด 

19. หนวยเบิก ปอนเปนตัวเลข หรือคลิกปุม  เพื่อเลือกหนวยเบิก 

20. วันที่ออกจากราชการ ปอนวัน/เดือน/ป  เชน 1 มกราคม 2551 ปอนเปน 010151, 

01012551, 01/01/51 หรือ 01/01/2551 หรือคลิกปุม  

เพื่อเลือกวันที่ที่ตองการ 

21. เหตุที่ออก คลิก  เพื่อเลือกเหตุที่ออก 

  

 คลิกปุม  เมื่อตองการยอนกลับไปหนาจอกอนหนา 

 คลิกปุม   เมื่อตองการยอนกลับไปหนาจอคนหา 

 คลิกปุม  เมื่อตองการยกเลิกขอมูล 

 คลิกปุม   เมื่อตองการจัดเก็บขอมูล จะแสดงหนาจอดังรูป 
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 คลิกปุม  เพื่อยืนยันการบันทึกขอมูล 
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ที่อยู   
 

 หลังจากบันทึกประวัติบุคลากรภาครัฐ แลว ใหคลิก   จะแสดงหนาจอดังรูป 

 
 

 

 
รูป แบบมาตรฐาน  

1. บานเลขที่ ปอนเปนตัวเลข 

2. หมูที่/หมูบาน ปอนเปนตัวอักษร 

3. อาคาร ปอนเปนตัวอักษร 

4. หอง ปอนเปนตัวอักษร 

5. ซอย ปอนเปนตัวอักษร 

6. ถนน ปอนเปนตัวอักษร 

7. จังหวัด ปอนเปนตัวเลข หรือคลิกปุม  เพื่อเลือกจังหวัด 

8. เขต/อําเภอ ปอนเปนตัวเลข หรือคลิกปุม  เพื่อเลือกเขต/อําเภอ 

9. แขวง/ตําบล ปอนเปนตัวเลข หรือคลิกปุม  เพื่อเลือกแขวง/ตําบล 

10. รหัสไปรษณีย ปอนรหัสไปรษณีย 

11. โทรศัพท ปอนหมายเลขโทรศัพท 
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12. e-mail ปอน e-mail 
รูปแบบเดิม  

13. ที่อยู 1 โปรแกรมจะแสดงที่อยู 1 โดยอัตโนมัติ 

14. ที่อยู 2 โปรแกรมจะแสดงที่อยู 2 โดยอัตโนมัติ 

15. จังหวัด โปรแกรมจะแสดงโดยอัตโนมัติ 

16. รหัสไปรษณีย โปรแกรมจะแสดงโดยอัตโนมัติ 

17. โทรศัพท โปรแกรมจะแสดงโดยอัตโนมัติ 
  

คลิกปุม  เมื่อตองการจัดเก็บขอมูล จะแสดงหนาจอดังรูป 

 

 
 

 คลิกปุม  เพื่อยืนยันการบันทึกขอมูล จะแสดงหนาจอดังรูป 
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 **** เม่ือตรวจสอบขอมูลที่บันทึก เห็นวาครบถวนถูกตองแลว ใหคลิกปุม   เพื่อเปนการ

ยืนยันขอมูล จะแสดงหนาจอดังรูป 

 

 
 คลิกปุม  เพื่อยืนยันการบันทึกสถานะของขอมูล จากไมสมบูรณ เปน สมบูรณ ดังรูป 

 



 
  
 กรมบัญชีกลาง 
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บุคคลในครอบครัว 

 หลังจากบันทึกประวัติบุคลากรภาครัฐหรือที่อยู ใหคลิก  จะแสดงหนาจอดังรูป 

 

 
 

 เมื่อเขาสูหนาจอบุคคลในครอบครัว ใหคลิกปุม  เมื่อตองการเพิ่มขอมูล จะแสดงหนาจอดังรูป 



 
  
 กรมบัญชีกลาง 
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18. เลขประจําตัวประชาชน ปอนตัวเลข 13 หลัก 

 

 คลิกปุม  เมื่อตองการยอนกลับ 

 คลิกปุม  เมื่อตองการยกเลิก 

 คลิกปุม  เมื่อตองการคนหา  

        - เพื่อเปนการไปคนหาและตรวจสอบวา มีขอมูลนี้จริงในฐานขอมูลทะเบียนราษฎรหรือไม ถามีจะแสดง ดังรูป 

 



 
  
 กรมบัญชีกลาง 

 

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเงินเดือนและสวัสดิการของกรมบัญชีกลาง 

                   
 

 
 

19. ความสัมพันธ คลิก  เพื่อเลือกความสัมพันธ 

20. ลําดับที่ โปรแกรมจะแสดงลําดับที่โดยอัตโนมัติ 

21. สถานะขอมูล โปรแกรมจะแสดงสถานะขอมูลโดยอัตโนมัติ 

22. ลําดับสิทธิ ปอนเปนตัวเลข 

23. ประเภทบัตร คลิก  เพื่อเลือกประเภทบัตร 

24. เลขที่/หนังสือ ปอนเปนตัวเลข 

25. เลขประจําตัวประชาชน โปรแกรมจะแสดงโดยอัตโนมัติ 

26. ยศ/คํานําหนา ปอนเปนตัวเลข หรือคลิกปุม  เพื่อเลือกยศ/คํานําหนา 

27. ชื่อ-นามสกุล โปรแกรมจะแสดงโดยอัตโนมัติ ผูใชสามารถแกไขโดยปอน

ชื่อ-นามสกุลใหม 

28. วัน/เดือน/ปเกิด โปรแกรมจะแสดงโดยอัตโนมัติ ผูใชสามารถแกไขโดย ปอน 

วัน/เดือน/ป พ.ศ (4 หลัก) เชน 1 มกราคม 2500  ปอนเปน 

01/01/2500 

29. เพศ คลิก  เพื่อเลือกเพศ 



 
  
 กรมบัญชีกลาง 

 

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเงินเดือนและสวัสดิการของกรมบัญชีกลาง 

                   
 

30. ศาสนา คลิก  เพื่อเลือกศาสนา 

31. อาชีพ คลิก  เพื่อเลือกอาชีพ 

32. เปนโดย คลิก  เพื่อเลือกเปนโดย 

33. เอกสารอางอิง คลิก  เพื่อเลือกเอกสารอางอิง 

34. เลขที่เอกสาร ปอนเปนตัวเลข 

35. วันที่ ปอนวัน/เดือน/ป  เชน 1 มกราคม 2551 ปอนเปน 010151, 

01012551, 01/01/51 หรือ 01/01/2551 หรือคลิกปุม  

เพื่อเลือกวันที่ที่ตองการ 

36. สถานภาพการมีชีวิต คลิก  เพื่อเลือกสถานภาพการมีชีวิต 

37. เอกสารอางอิง คลิก  เพื่อเลือกเอกสารอางอิง 

38. เลขที่เอกสาร ปอนเปนตัวเลข 

39. วันที่ ปอนวัน/เดือน/ป  เชน 1 มกราคม 2551 ปอนเปน 010151, 

01012551, 01/01/51 หรือ 01/01/2551 หรือคลิกปุม  

เพื่อเลือกวันที่ที่ตองการ 

40. สถานภาพการสมรส คลิก  เพื่อเลือกสถานภาพการสมรส 

41. ณ จังหวัด ปอนเปนตัวเลข หรือคลิกปุม  เพื่อเลือกจังหวัด 

42. เอกสารอางอิง คลิก  เพื่อเลือกเอกสารอางอิง 

43. เลขที่เอกสาร ปอนเปนตัวเลข 

44. วันที่ ปอนวัน/เดือน/ป  เชน 1 มกราคม 2551 ปอนเปน 010151, 

01012551, 01/01/51 หรือ 01/01/2551 หรือคลิกปุม  

เพื่อเลือกวันที่ที่ตองการ 

 

 คลิกปุม   เมื่อตองการจัดเก็บขอมูล จะแสดงหนาจอดังรูป 

 

 
 

 คลิกปุม  เพื่อยืนยันการบันทึกขอมูล จะแสดงหนาจอดังรูป 



 
  
 กรมบัญชีกลาง 

 

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเงินเดือนและสวัสดิการของกรมบัญชีกลาง 

                   
 

 

 
 

  **** เม่ือตรวจสอบขอมูลที่บันทึก เห็นวาครบถวนถูกตองแลว ใหคลิกปุม   เพื่อเปนการ

ยืนยันขอมูล จะแสดงหนาจอดังรูป 

 

 
 คลิกปุม  เพื่อยืนยันการบันทึกสถานะของขอมูล จากไมสมบูรณ เปน สมบูรณ ดังรูป 

 



 
  
 กรมบัญชีกลาง 

 

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเงินเดือนและสวัสดิการของกรมบัญชีกลาง 

                   
 

 
 
ตรวจสอบการจายเงินบํานาญ 

 กรณีนายทะเบียนตองการตรวจสอบการจายเงินบํานาญฯ ใหเลือกไปที่  

จะแสดงหนาจอดังรูป 

 



 
  
 กรมบัญชีกลาง 

 

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเงินเดือนและสวัสดิการของกรมบัญชีกลาง 

                   
 

 

          - ปอนเดือนป หรือ ป พ.ศ. อยางเดียวกรณีตองการสอบถามทั้งป กดปุม  

 

 กรณีมีประวัติการจายเงินบํานาญ จะแสดงหนาจอดังรูป 

 

 



 
  
 กรมบัญชีกลาง 

 

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเงินเดือนและสวัสดิการของกรมบัญชีกลาง 

                   
 

 
ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล 
 นายทะเบียนสามารถตรวจสอบสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล ทั้งในสวนของเจาของสิทธิและบุคคลในครอบครัว

ของบุคลากรภาครัฐที่เลือก โดยคลิก  จะแสดงหนาจอดังรูป 

 

 

 
 



 
  
 กรมบัญชีกลาง 

 

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเงินเดือนและสวัสดิการของกรมบัญชีกลาง 

                   
 

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
1. บันทึกทะเบียนประวัติ สามารถแบงขอมูลไดดังนี้ คือ 

 สามารถเพิ่ม แกไข/ลบขอมูลได คือ ขอมูลประวัติบุคลากรภาครัฐ ที่อยู และบุคคลในครอบครัว  

 สามารถตรวจสอบขอมูลไดอยางเดียว คือ ขอมูลการจายเงินบํานาญ และสิทธิสวัสดิการฯ 

2. ประเภทบุคลากรภาครัฐ  

กรณีเลือก  ขาราชการ/ลูกจาง/ผูรับเบี้ยหวัดบํานาญ หนาจอจะแสดงดังรูป 

 

 

1 

2 

2 
 

1  
  (ซึ่งผูใชจะตองปอนรายละเอียดในชอง                      และ                  เพ่ิมเติม) 

3. สถานภาพการมีชีวิต   

 กรณีเลือกมีชีวิต Filed ตาง ๆ จะเปนสีเทา จะแสดงหนาจอดังรูป 
 

 
  

 กรณีเลือกเสียชีวิต ผูใชจะตองปอนรายละเอียดตาง ๆ เชน เอกสารอางอิง เลขที่เอกสาร และวันที่ของ

เอกสาร 



 
  
 กรมบัญชีกลาง 

 

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเงินเดือนและสวัสดิการของกรมบัญชีกลาง 

                   
 

 

 
 

4. ปุม  จะมีขอมูลอยู 2 สวน คือ ขอมูลบุคลากรภาตรัฐ (ประวัติบุคลากรภาครัฐและที่อยู) 

และบุคคลในครอบครัว นายทะเบียนสามารถคลิกปุมเมื่อขอมูลทั้ง 2 สวน สมบูรณแลว  

5. กรณีตรวจสอบประวัติการจายเงินบํานาญ โปรแกรมจะแสดงเดือน/ป ปจจุบัน แตผูใชสามารถทําการ

ตรวจสอบการจายบํานาญทั้งป โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
กรณีคนหาทั้งป  

 ตรวจสอบการจายประจําเดือน  ชองที่ 1 คือ เดือน(เดือนไมตองปอน) 

     ชองที่ 2 คือ ป พ.ศ. ปอนป พ.ศ.เชน 2551  

คลิกปุม  เมื่อตองการคนหาขอมูล จะแสดงหนาจอดังรูป 

 

 

คนหาขอมูลทั้งป 



 
  
 กรมบัญชีกลาง 

 

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเงินเดือนและสวัสดิการของกรมบัญชีกลาง 

                   
 

การคนหาขอมลู 
 เมื่อนายทะเบียนกําหนดเงื่อนไขในการคนหาขอมูลตามตองการ และพบวาขอมูลที่บันทึกเขาระบบงานมี

ขอผิดพลาดเกิดขึ้น ผูใชสามารถทําการ แกไข ลบขอมูล หรือตรวจสอบขอมูล ตามตองการได โดยทําตามขั้นตอน

ดังนี้ 

 

1. คนหาตาม คลิกที่ชองวาง   เพื่อใหแสดงสัญลักษณ  หนารายการ

เลขประจําตัวประชาชน หรือ ชื่อ-นามสกุล 

  

 กรณีคนหาตามเลขประจําตัวประชาชน  
2. เลขประจําตัวประชาขน ปอนเปนตัวเลข 13 หลัก 

  

 คลิกปุม   เมื่อตองการยกเลิกขอมูล 

 คลิกปุม  เมื่อตองการคนหาขอมูล จะแสดงหนาจอดังรูป 

 

 
 



 
  
 กรมบัญชีกลาง 

 

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเงินเดือนและสวัสดิการของกรมบัญชีกลาง 

                   
 

 การแกไขขอมูล/ลบขอมูล 
1. ปอนเงื่อนไขในการคนหาขอมูล (ศึกษาจากวิธีการคนหาขอมูล) 

2. เลือกรายการขอมูลที่ไดจากการคนหา ทํารายการที่ตองการแกไข/ลบขอมูล จะแสดงหนาจอดังรูป 
 

 
 



 
  
 กรมบัญชีกลาง 

 

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเงินเดือนและสวัสดิการของกรมบัญชีกลาง 

                   
 

 แกไขขอมูล 
โปรแกรมบันทึกทะเบียนประวัติ Tab ที่สามารถแกไขขอมูลได คือ ประวัติบุคลากรภาครัฐ ที่อยู และ บุคคล

ในครอบครัวโดยมีขั้นตอนดังนี้ 

• คลิก Tab ประวัติบุคลากรภาครัฐ จะแสดงหนาจอดังรูป 

 

 

TAB ขอมูลทะเบียนประวัติ 

 
 

 ทําการแกไขขอมูล เชน ประเภทบุคลากร ยศ/คํานําหนา ชื่อ-นามสกุล วัน/เดือน/ปเกิด เพศ 

ศาสนา สัญชาติ สมาชิก กบข. หรือ สถานภาพการสมรส เปนตน 

 คลิกปุม   เมื่อตองการยอนกลับไปยังหนาจอกอนหนา 

 คลิกปุม    เมื่อตองการกลับหนาคนหาขอมูล  

   คลิกปุม   เมื่อตองการยกเลิกขอมูล 

   คลิกปุม   เมื่อตองการลบขอมูล 



 
  
 กรมบัญชีกลาง 

 

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเงินเดือนและสวัสดิการของกรมบัญชีกลาง 

                   
 

   คลิกปุม   เมื่อตองการบันทึกขอมูล  

  



 
  
 กรมบัญชีกลาง 

 

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเงินเดือนและสวัสดิการของกรมบัญชีกลาง 

                   
 

ขอเสนอแนะเพิ่มเติมสวนแกไขขอมูล 
1. การแกไขประเภทบคุลากรภาครัฐ ขึ้นอยูกับสิทธิ หากผูใชไมมีสิทธิในการแกไขขอมูลนั้นจะแสดงขอความดัง

รูป 

 
 

• คลิก Tab ที่อยู จะแสดงหนาจอดังรูป 
 

 
 

 ทําการแกไขขอมูล เชน บานเลขที่ หมูที่/หมูบาน อาคาร หอง ซอย ถนน จังหวัด เขต/อําเภอ แขวง/

ตําบล รหัสไปรษณีย โทรศัพท หรือ e-mail  เปนตน 

 คลิกปุม   เมื่อตองการยอนกลับไปยังหนาจอกอนหนา 

 คลิกปุม    เมื่อตองการกลับหนาคนหาขอมูล  



 
  
 กรมบัญชีกลาง 

 

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเงินเดือนและสวัสดิการของกรมบัญชีกลาง 

                   
 

   คลิกปุม   เมื่อตองการยกเลิกขอมูล 

   คลิกปุม   เมื่อตองการลบขอมูล 

   คลิกปุม   เมื่อตองการบันทึกขอมูล  
 

• คลิก Tab  บุคคลในครอบครัว จะแสดงหนาจอดังรูป 
 

 
 

 จากรูปขางบน ใหผูใชคลิกเลือกรายการที่ตองการแกไข จะแสดงหนาจอดังรูป 



 
  
 กรมบัญชีกลาง 

 

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเงินเดือนและสวัสดิการของกรมบัญชีกลาง 

                   
 

 
 

 ทําการแกไขขอมูล เชน ลําดับสิทธิ ประเภทบัตร เลขประจําตัวประชาชน ยศ/คํานําหนา ชื่อ-

นามสกุล วัน/เดือน/ปเกิด เพศ ศาสนา หรือ อาชีพ เปนตน 

   คลิกปุม  เมื่อตองการยกเลิกขอมูล 

   คลิกปุม  เมื่อตองการลบขอมูล 

   คลิกปุม  เมื่อตองการบันทึกขอมูล  
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

1. ปุม  เมื่อตองการใหโปรแกรมจัดเรียงลําดับบุตรใหใหม โดยจะเรียงตามลําดับและอายุ

บุตร 

2. สามารถคลิกปุม  เมื่อตองการเพิ่มขอมูลบุคคลในครอบครัวมากกวารายการที่มีอยูในตาราง โดยผูใช

สามารถศึกษาจากโปรแกรมเพิ่มขอมูลบุคคลในครอบครัว 
 

 



 
  
 กรมบัญชีกลาง 

 

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเงินเดือนและสวัสดิการของกรมบัญชีกลาง 

                   
 

 ลบขอมูล 
โปรแกรมบันทึกทะเบียนประวัติ Tab ที่สามารถลบขอมูลได คือ ประวัติบุคลากรภาครัฐ ที่อยู และ บุคคลใน

ครอบครัวโดยมีขั้นตอนดังนี้ 

• ประวัติบุคลากรภาครัฐ จะแสดงหนาจอดังรูป 

 

 
 

 จากรูปดานบน คลิกปุม  เมื่อตองการลบขอมูล จะแสดงหนาจอดังรูป 

 
 

คลิกที่ปุม  เมื่อตองการยกเลิกการลบขอมูล 

คลิกที่ปุม  เมื่อตองการลบขอมูล จะแสดงหนาจอดังรูป 



 
  
 กรมบัญชีกลาง 

 

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเงินเดือนและสวัสดิการของกรมบัญชีกลาง 

                   
 

 
 

คลิกที่ปุม  เพื่อยืนยันการลบขอมูล 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
1. กรณีผูใชทําการลบขอมูล ประวัติบุคลากรภาครัฐ หรือ ที่อยู โปรแกรมจะทําการลบทะเบียนประวัติบุคคลนั้นโอน

เขาฐานกลาง 

 

• คลิก Tab ที่อยู ที่ตองการลบขอมูล จะแสดงหนาจอดังรูป 

 

 
 

 จากรูปดานบน คลิกปุม  เมื่อตองการลบขอมูล จะแสดงหนาจอดังรูป 



 
  
 กรมบัญชีกลาง 

 

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเงินเดือนและสวัสดิการของกรมบัญชีกลาง 

                   
 

 
 

คลิกที่ปุม  เมื่อตองการยกเลิกการลบขอมูล 

คลิกที่ปุม  เมื่อตองการลบขอมูล จะแสดงหนาจอดังรูป 

 
 

คลิกที่ปุม  เพื่อยืนยันการลบขอมูล 

• คลิก Tab บุคคลในครอบครัว จะแสดงหนาจอดังรูป 

 

 
 



 
  
 กรมบัญชีกลาง 

 

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเงินเดือนและสวัสดิการของกรมบัญชีกลาง 

                   
 

ลบขอมูล  
วิธีที่ 1 

1. จากตารางขอมูลในครอบครัว ใหผูใชคลิกเลือกรายการ จะแสดงหนาจอดังรูป 
 

 
 

2. คลิกปุม  เมื่อตองการลบขอมูล จะแสดงหนาจอดังรูป 

 
คลิกที่ปุม  เมื่อตองการยกเลิกการลบขอมูล 

คลิกที่ปุม  เมื่อตองการลบขอมูล จะแสดงหนาจอดังรูป 

 
 



 
  
 กรมบัญชีกลาง 

 

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเงินเดือนและสวัสดิการของกรมบัญชีกลาง 

                   
 

คลิกที่ปุม  เพื่อยืนยันการลบขอมูล 
วิธีที่ 2 

1. จากตารางขอมูลบุคคลในครอบครัว ใหผูใช คลิกที่ชองวาง   เพื่อใหแสดงสัญลักษณ หนารายการที่

ตองการ ทีละหลายรายการ หรือ ทุกรายการ ที่ตองการ 

2. คลิกที่ปุม  เมื่อตองการลบขอมูล จะแสดงหนาจอดังรูป 

 
คลิกที่ปุม  เมื่อตองการยกเลิกการลบขอมูล 

คลิกที่ปุม  เมื่อตองการลบขอมูล จะแสดงหนาจอดังรูป 

 
 

คลิกที่ปุม  เพื่อยืนยันการลบขอมูล 



 
  
 กรมบัญชีกลาง 

 

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเงินเดือนและสวัสดิการของกรมบัญชีกลาง 

                   
 

 การตรวจสอบ 
โปรแกรมบันทึกประวัติ Tab ที่สามารถตรวจสอบขอมูลได คือ ตรวจสอบการจายเงินบํานาญ และ 

ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการฯ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

• คลิก Tab ตรวจสอบการจายเงินบํานาญฯ จะแสดงหนาจอดังรูป 

 

 
 

 ตรวจสอบการจายประจําเดือน  ชองที่ 1 คือ เดือน เชน เดือน 10  

     ชองที่ 2 คือ ป พ.ศ. เชน 2551 

 คลิกปุม   เมื่อตองการคนหาขอมูล จะแสดงหนาจอดังรูป 



 
  
 กรมบัญชีกลาง 

 

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเงินเดือนและสวัสดิการของกรมบัญชีกลาง 

                   
 

 
 

• คลิก Tab ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการฯ จะแสดงหนาจอดังรูป 

 

 



 
  
 กรมบัญชีกลาง 

 

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเงินเดือนและสวัสดิการของกรมบัญชีกลาง 

                   
 

 

 



 
  
 กรมบัญชีกลาง 

 

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเงินเดือนและสวัสดิการของกรมบัญชีกลาง 

                   
 

การพิมพรายงาน 

ผูใชจะตองคลิก Tab ประวัติบุคลากรภาครัฐ หรือที่อยู จากนั้นคลิกปุม  เมื่อตองการพิมพรายงาน 

จะแสดงหนาจอดังรูป 

 
 
 



 
  
 กรมบัญชีกลาง 

 

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเงินเดือนและสวัสดิการของกรมบัญชีกลาง 

                   
 

 
 

 

 
การออกจากระบบ 

 คลิกปุม    เมื่อตองการออกจากระบบ 



 
  
 กรมบัญชีกลาง 

 

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเงินเดือนและสวัสดิการของกรมบัญชีกลาง 

                   
 

บันทึกโอนขอมูลเขาฐานกลาง  [PSLI0020]   
 เพื่อโอนขอมูลบุคลากรภาครัฐเขาสูฐานกลาง ซึ่งเปนฐานขอมูลที่ไมมีสังกัด   

 
การเรียกใชโปรแกรม              

ระบบทะเบียนประวัติ > บันทึกขอมูล > บันทึกโอนขอมูลเขาฐานกลาง จะแสดงหนาจอดังรูป 

 

 
 
ขั้นตอนการทํางาน 

เมื่อเขาสูหนาจอโปรแกรมบันทึกโอนขอมูลเขาฐานกลาง ขอมูลจะแสดงตามหนวยเบิกทําการ  Login ของนาย

ทะเบียนแตละหนวยเบิก 

1. คลิกเลือกรายการ โดยคลิกที่ชองวาง   เพื่อใหแสดงสัญลักษณ  หนารายการที่ตองการ (สามารถ

เลือกไดมากกวา 1 รายการ) 

2. จากนั้นคลิกปุม     เมื่อตองการโอนเขาฐานกลาง 

 
 



 
  
 กรมบัญชีกลาง 

 

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเงินเดือนและสวัสดิการของกรมบัญชีกลาง 

                   
 

คลิกปุม  เพื่อยืนยันการโอนเขาฐานกลาง 
การออกจากระบบ 

 คลิกปุม    เมื่อตองการออกจากระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 กรมบัญชีกลาง 

 

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเงินเดือนและสวัสดิการของกรมบัญชีกลาง 

                   
 

พิมพรายงานขอมูลบุคลากรภาครัฐ  [PSLR0020]   
 เพื่อพิมพรายงานขอมูลบุคลากรภาครัฐ โดยรายงานสามารถสรางเปน PDF Viewer Word หรือ Excel 

 
การเรียกใชโปรแกรม              

ระบบทะเบียนประวัติ > รายงาน > พิมพรายงานขอมูลบุคลากรภาครัฐ จะแสดงหนาจอดังรูป 

 

 

เงื่อนไขที่ตองปอน เพื่อพิมพรายงาน 

 
 
ขั้นตอนการทํางาน 
 เมื่อเขาสูหนาจอพิมพรายงานขอมูลบุคลากรภาครัฐ ปอนเงื่อนไขในการพิมพรายงานดังนี้ 

 

1. หนวยงาน โปรแกรมจะแสดงโดยอัตโนมัติ 

2. จังหวัด โปรแกรมจะแสดงโดยอัตโนมัติ 

3. หนวยเบิก โปรแกรมจะแสดงโดยอัตโนมัติ 

4. รูปแบบ  กรณีเลือก 

 รายละเอียดบุคลากรภาครัฐ 
คลิก  เพื่อเลือกรูปแบบ 

คลิกที่ชองวาง   เพื่อใหแสดงสัญลักษณ  หนารายการ

ขอมูลที่สมบูรณ หรือ ขอมูลไมสมบูรณ 

5. ประเภทผูมีสิทธิ คลิก  เพื่อเลือกผูมีสิทธิ 



 
  
 กรมบัญชีกลาง 

 

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเงินเดือนและสวัสดิการของกรมบัญชีกลาง 

                   
 

6. การแสดงผล คลิกที่ชองวาง   เพื่อใหแสดงสัญลักษณ หนา

รายการเครื่องพิมพ หรือจอภาพ  

(กรณีเลือกจอภาพ File จะ Export เปน PDF Viewer Word 

หรือ Excel ) 

 

 คลิกปุม  เมื่อตองการยกเลิกขอมูล 

คลิกปุม  เมื่อตองการพิมพรายงาน จะแสดงหนาจอตามรูปแบบที่ไดเลือกไว (PDF  Viewer Word หรือ 

Excel ) 

 กรณีเลือกรายงานรูปแบบเปนภาพรวม จะแสดงหนาจอดังรูป 

 



 
  
 กรมบัญชีกลาง 

 

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเงินเดือนและสวัสดิการของกรมบัญชีกลาง 

                   
 

 
 กรณีเลือกรายงานรูปแบบ รูปแบบเปนรายละเอียดบุคลากรภาครัฐ จะแสดงหนาจอดังรูป 

 



 
  
 กรมบัญชีกลาง 

 

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเงินเดือนและสวัสดิการของกรมบัญชีกลาง 

                   
 

 
 
 
การออกจากระบบ 

 คลิกปุม    เมื่อตองการออกจากระบบ 
 



 
  
 กรมบัญชีกลาง 

 

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเงินเดือนและสวัสดิการของกรมบัญชีกลาง 

                   
 

พิมพรายงานผูเสียชีวิตจากสํานักงานทะเบียนราษฏร  [PSLR0030]   
 เพื่อพิมพรายงานผูเสียชีวิตจากสํานักงานทะเบียนราษฎร โดยรายงานสามารถสรางเปน PDF Viewer 

Word หรือ Excel  

 
การเรียกใชโปรแกรม              

ระบบทะเบียนประวัติ  > รายงาน > พิมพรายงานผูเสียชีวิตจากสํานักงานทะเบียนราษฎร จะแสดงหนาจอ   

ดังรูป 

 

 

เงื่อนไขที่ตองปอน เพื่อพิมพรายงาน 

 
ขั้นตอนการทํางาน 
 เมื่อเขาสูหนาจอพิมพรายงานผูเสียชีวิตจากสํานักงานทะเบียนราษฎร ปอนเงื่อนไขในการพิมพรายงานดังนี้ 

 

7. วันที่เสียชีวิตตั้งแต-ถึง ปอนวัน/เดือน/ป  เชน 1 มกราคม 2551 ปอนเปน 010151, 

01012551, 01/01/51 หรือ 01/01/2551 หรือคลิกปุม  

เพื่อเลือกวันที่ที่ตองการ 

 

 คลิกปุม  เมื่อตองการยกเลิกขอมูล 



 
  
 กรมบัญชีกลาง 

 

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเงินเดือนและสวัสดิการของกรมบัญชีกลาง 

                   
 

คลิกปุม  เมื่อตองการพิมพรายงาน จะแสดงหนาจอตามรูปแบบที่ไดเลือกไว (PDF  Viewer Word หรือ 

Excel ) 

 

 
 
การออกจากระบบ 



 
  
 กรมบัญชีกลาง 

 

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเงินเดือนและสวัสดิการของกรมบัญชีกลาง 

                   
 

 คลิกปุม    เมื่อตองการออกจากระบบ 
 


