ดรนทสุด

ที่ กค ๐๔๑๖.
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ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีส่ ดุ ที่ กค ๐๔๑๖.รท/ว ๑๑๔๓ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๔๖๔
ได้แจ้งการดำเนนการตรวจสอบข้อมูลในระบบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ และระบบจ่ายตรงเงนเสือนและ
ด่าจ้างประจำ (ระบบ e - Payroll) สำหรับการดำเนํนโครงการพ'ฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล
(ระบบ Digital Pension) ภายในไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ ความละเอยดแจ้งแล้ว นัน้
กรมบัญชีกลาง ขอแก้ไขรายละเอียดข้อ ของหนังสือกรมบัญชีกลางดังกล่าว ดังนี้
เดิม “ข้อ ๓.๑ เวึบไซต์ http://pws.cgd.go.th/EFiling/login.jst โดยการลงทะเบียนผ่าน
ระบบการส์นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอีเล็กทรอนกส์ หรือ”
เป็น “ข้อ ๑ เว็บไซต์ http://pws.cgd.go.th/EFiling/login.jsf โดยการลงทะเบียนผ่าน
ระบบการส์นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอีเล็กทรอบีกส์ หรือ”
๓

๓

.

.

จิงเรืยนมาเพือ่ โปรดทราบ

กองสวัสดิการรักษาพยาบาล
กลุม่ งานกำกับและตรวจสอบระบบสวัสดิการรักษาพยาบาล
โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๓๖๖
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๐๒

ด่วนที่สด

ที่ กค ๐๔๑๖.๓/(บั

กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐
9Pa พฤศจิกายน ๒๕๖๔
เริอ่ ง การตรวจสอบข้อมูลในระบบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ เพือ่ เตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินการ
โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (ระบบ Digital Pension)
เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี เลขาธิการ ผูอ้ ำนวยการ อธิการบดี ผูว้ า่ การตรวจเงินแผ่นดิน ผูบ้ ญ
ั ชาการตำรวจแห่งซาดิ
ผูว้ า่ ราชการจังหวัด
อ้างถึง ๑. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีส่ ุด ที่ กค ๐๔๑๑.๔/ว ๑๐๐๑ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔
๒. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีส่ ดุ ที่ กค ๐๔๑๖.๓/ว ๒๖๐ ลงวันที่ ๑๒ นิลนุ ายน ๒๕๖๓
๓. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีส่ ดุ ที่ กค ๐๔๒๒.๒/ว ๓๗๖ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓
ด้วยกรมบัญชีกลางจะเริม่ ใช้งานโครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล
(ระบบ Digital Pension) ภายในไตรมาสที่ ๒ ของนิงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เนิบด้นไป ซึง่ โครงการดังกล่าว
เนินการเซึอ่ มโยงข้อมูลจากระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (ระบบ e - Payroll) ไปยังระบบฐานข้อมูล
บุคลากรภาครัฐ สำหรับใช้สทิ ธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และเซึอ่ มโยงข้อมูลไปยังระบบบำเหนจบำนาญ
(ระบบ e - Pension) ทัง้ นี้ เพือ่ ให้ผมู้ สิทธิและบุคคลในครอบครัวไข้สทิ ธิเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการได้อย่างต่อเนือ่ ง และบิองกันมีให้เกิดการใข้สทิ ธิทไ่ี ม่ถกู ต้องตามพระราชกฤษฎกาเงินสวัสดิการเกีย่ วกับ
การรักษาพยาบาล พ.ค. ๒๕๕๓ และทีแ่ กิไชเพืม่ เดิม รวมทัง้ ลดภาระการบำเงินส่งคนคลังชองส่วนราชการด้นลังกัด
กรณีการเบิกเงินทีI่ ม่มสี ทิ ธิสง่ คนคลังด้วย
เพือ่ ให้การดำเนินการตรวจสอบข้อมูลในระบบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐเนิบไปด้วยความครบอ้วน
ถูกต้อง กรมบัญชีกลางขอเรียน ดังนี้
การตรวจสอบข้อมูลชองผูม้ สี ทิ ธิ (ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ) ได้แก่ เลขประจำตัวประชาชน
ซึอ่ - นามสกุล และวัน เดือน นิเกิด กรมบัญชีกลางจะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลใบระบบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
และระบบ e - Payroll ณ วับที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ ดังนี้
๑.๑ กรณึสว่ นราชการทีเ่ ข้าร่วมระบบ e - Payroll
๑.๑.๑ หากมข้อมูลของผูม้ สิทธิไนระบบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ แด่ไม่มข้อมูล
การจ่ายเงินให้แก่ผมู้ สี ทิ ธิจากระบบ e - Payroll กรมบัญชีกลางจะระงับสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
ของผูม้ สิทธิ (ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ) และบุคคลในครอบครัว
๒ หากมีขอ้ มูลชองผูม้ สี ทิ ธิในระบบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ และมีขอ้ มูล
การจ่ายเงิน ให้แ ก่ผมู้ สี ทิ ธิจากระบบ e - Payroll จะนำรายละเอยดข้อมูลของผูม้ สี ทิ ธิไปตรวจสอบกับระบบ
ฐานข้อมูลของกรมการปกครอง ดังนี้
(๑) รายละเอียดข้อมูลชองผูม้ สี ทิ ธิตรงกันทุกระบบ (ระบบฐานข้อมูลบุคลากร
ภาครัฐ ระบบ e - Payroll และระบบฐานข้อมูลชองกรมการปกครอง) กรมบัญชีกลางจะขึน้ สิทธิใบระบบ
เบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการด้วยรายละเอียดข้อมูลของผูม้ สี ทิ ธิในระบบฐานข้อมูลบุคลากร
ภาครัฐทีม่ อี ยูบ่ จิ จุบนั
(๒) รายละเอีย ดข้อ มูล ชองผูม้ สี ทิ ธิต รงกัน ทุก ระบบ (ระบบฐานข้อมูล
บุคลากรภาครัฐ ระบบ e - Payroll และระบบฐานข้อมูลชองกรมการปกครอง) แต่ขอ้ มูลของผูม้ สี ทิ ธิรายเดียวกัน
ในระบบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐปรากฏเลขประจำตวประชาชนมากกว่า ๑ หมายเลข กรมบัญชีกลางจะแจ้ง
ส่วนราชการด้น ลังกัด ระดับ หน่วยเบิก จ่ายชองผูม้ สี ทิ ธิด ำเนิน การตรวจสอบเนิน รายกรณี และจะขึน้ สิทธิ
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ในระบบ ...

- ๒ใบระบบเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการด้วยข้อมูลเลขประจำตัวประซาซนของผูม้ สี ทิ ธิทไ่ี ด้รบั
การยืนยันจากส่วนราซการด้นสังกัดระดับหน่วยเบิกจ่าย
(๓) รายละเอียดข้อมูลของผูม้ สี ทิ ธิในระบบ e - Payroll และระบบฐานข้อมูล
ของกรมการปกครองตรงกัน แต่ขอ้ มูลของผูม้ สิทธิไม่ตรงกับข้อมูลในระบบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ กรมบิ'ญอีกลาง
จะขึน้ สิทธิในระบบเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราขการ โดยปรับปรุงรายละเอียดข้อมูลของผูม้ สี ทิ ธิ
ใบระบบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐตามรายละเอียดข้อมูลในระบบ e - Payroll และระบบฐานข้อมูลของ
กรมการปกครอง
(๔) รายละเอียดข้อมูลของผูม้ สี ทิ ธิในระบบฐานข้อมูลบุค ลากรภาครัฐ
ตรงกันกับระบบฐานข้อมูลของกรมการปกครอง แต่ไม่ตรงกับระบบ e - Payroll กรมบัญอีกลางได้มหนังสือแจ้ง
ส่วนราชการด้นสังกัดของผูม้ ีสิทธิให้ดำเบินการตรวจสอบ ปรับปรุง และแก้ไขข้อมูลของผูม้ สิทธิในระบบ e - Payroll
และระบบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐให้ถกู ต้องตรงกัน ตามหนังสือทีอ่ า้ งถง ๑ และจะขึน้ สิทธิใบระบบเบิกจ่ายตรง
สวัส ดิก ารรัก ษาพยาบาลข้าราชการด้วยรายละเอียดข้อ มูล ทีส่ ว่ นราชการด้น สังกัด ของผูม้ สิท ธิด ำเบิน การ
ตามหนังสือตังกล่าว
๑.๑.๓ กรณปรากฏข้อมูลของผูม้ สิทธิใบระบบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ และปรากฏ
ข้อมูลการจ่ายเงินให้แก่ผมู้ สิทธิจากระบบ e - Payroll แต่ขอ้ มูลศูนย์ดน้ ทุนของผูม้ สี ทิ ธิในระบบฐานข้อมูล
บุคลากรภาครัฐไม่ตรงกับระบบ e - Payroll กรมบัญอีกลางจะปรับปรุงข้อมูลศูนย์ด้นทุนของผูม้ ีสทิ ธิใบระบบฐานข้อมูล
บุคลากรภาครัฐตามข้อมูลศูนย์ดน้ ทุนของผูม้ สิทธิในระบบ e - Payroll
๑.๒ กรณีสว่ นราขการทีไ่ ม,เข้าร่วมระบบ e - Payroll ประกอบด้วย กองบังคับการตำรวจรถไฟ
สำนักงานศาลรัฐธรรมมูญ สำนักงาบศาลยุดธิ รรม สำนักงานศาลปกครอง สำนักงานคณะกรรมการบิองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งขาดิ สำนักงาบการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงาบคณะกรรมการสิทธิมบุษยชน และ
สำนักงานอัยการสูงสุด
๑.๒.๑ หากรายละเอียดข้อมูลของผูม้ สี ทิ ธิในระบบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐตรงกับ
ระบบฐานข้อมูลของกรมการปกครอง จะขึน้ สิทธิในระบบเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการตามข้อมูล
ของผูม้ สิทธิทม่ี อยู่
๑.๒.๒ หากรายละเอียดข้อมูลของผูม
้ สิทธิใบระบบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐไม่ตรงกับ
ระบบฐานข้อมูลของกรมการปกครอง กรมบัญอีกลางจะขึน้ สิทธิใบระบบเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้าราขการ โดยปรับปรุงข้อมูลของผ้มสี ทิ ธิในระบบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐให้ตรงกับข้อมลในระบบฐานข้อมล
ของกรมการปกครอง
๒. การเปลีย่ นแปลงซือ่ - นามสกุล และ/หริอหน่วยงาบ ภายหลังวันที่ ๑ กัน ยายน ๒๔๖๔
ผูม้ สิทธิตอ้ งตำเบินการ ตังบี้
๒.๑ กรณีผมู้ สิทธิสงั กัดส่วนราชการทีเ่ ข้าร่วมระบบ e - Payroll ให้แจ้งการเปลีย่ นแปลง
ข้อมูลกับนายทะเบิยนบุคลากรภาครัฐ เพือ่ แก้ไขข้อมูลในระบบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ และแจ้งเจ้าหน้าที่
ทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้ปฏิบติ หน้าทีเ่ กีย่ วกับการบันทึกปรับปรุง แก้ไขข้อมูลประจำตัวของข้าราชการและลูกจ้างประจำ
เพือ่ แก้ไขข้อมูลในระบบ e - Payroll ให้ถกู ต้องเป็นบิจจุบนั
๒.๒ กรณีผมู้ สิทธิสงั กัดส่วนราชการทีไ่ ม่เข้าร่วมระบบ e - Payroll ให้แจ้งการเปลีย่ นแปลง
ข้อมูลทีน่ ายทะเบียนบุคลากรภาครัฐ เพือ่ แก้ไขข้อมูลในระบบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐให้ถกู ต้องเป็นบิจจุบนั
อนีง การตรวจสอบข้อมูล (เลขประจำตัวประชาซน ซือ่ - นามสกุล และวัน พีเอน บิเกิด ) ใบครัง้ บี้
กรมบัญซืก่ ลางยังมใด้รวมลงผูร้ บั เบีย้ หวัด ผูร้ บั บำนาญ และบุคคลในครอบครัวของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
ผูร้ บั เบีย้ หวัด และผูร้ บั บำนาญ ทีน่ ายทะเบียนของส่วนราชการบันทึกใวัไนระบบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐในบีจจุบนั
๓. การ ...

- ๓๓. การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตบเอง ขอให้สว่ นราชการกำซับผูม้ สิทธิ ไต้แก' ข้าราขการ
ลูกจ้างประจำ ผูร้ บั เบีย้ หวัด ผูร้ บั บำนาญ และบุคคลในครอบครัว ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผ่านช่องทาง
การตรวจสอบทีก่ รมบัญชีกลางจัดทำขึน้ ดังบี้
๓.๑ เว็บไซต์ http://pw s.cgd.go.th/E Filing/login.jst โดยการลงทะเบํยบผ่านระบบ
การยีนขอรับนำเหนิจบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ หรอ
๒ แอพพลิเคขํ'่ น “CGD iHealthCare” โดยการดาวน์โหลดแอหพลิเคซันด้วยโทรดัพทํมอถือ
และลงทะเบยนก่อนเข้าใช้งาน
หากผูม้ สิทธิตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่า ไม่ถกู ต้องและ/หรีอไม่เนิบป้จจุบนั ขอให้ยนี แบบ
คำขอเพม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (แบบ ๗๑๒๗) พร้อมแนบเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง ต่อนายทะเบยน
ของส่วนราซการต้นสังกัด เพือ่ ดำเนินการปรับปรุง และแก้ไขข้อมูลให้ถกู ต้อง และเนินป้จจุบนั ตามรายละเอียด
ทีป่ รากฏในหนังสือทีอ่ า้ งถึง ๒
ทัง้ บี้ กรมบัญข้กลางอยูร่ ะหว่างการพัฒนาสิทธิประโยชน์ เพือ่ อำนวยความสะดวกให้แก่ผมู้ สิทธิ
และบุคคลใบครอบครัว โดยกำหนดให้ใช้งานผ่านแอพพลิเคซัน่ “CGD iH ealthC are” จึงขอให้ผมู สิทธิ
และบุคคลในครอบครัวดาวน์โหลดแอพหลิเคซันดังกล่าวตาม QR Code ท้ายหนังสือบี้ เพือ่ เนิน การเตรียม
ความพร้อมสำหรับรองรับสิทธิประโยชน์ทจ่ี ะเพืม่ ขึน้ ในอนาคตต่อไป
๓

.

กรมบัญชีกล'พ ขอเรียนว'า จากการดำเนินการตรวจสอบนละให้ผมู้ สี ทิ ธิแก้ไขปรับปรุฬอมูลในฐานข้อมูล
บุคลากรภาครัฐผ่านบายทะเบยนของส่วนราชการต้นสังกัด จะถึอว่า ข้อมูลของผูม้ สิทธิและบุคคลในครอบครัว
ทีป่ รากฏในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐและมสถานะสมมูรณ์ เนินข้อมูลทีผ่ มู้ สิทธิไต้รบั รองความถูกต้องแล้ว
ดังนัน้ หากกรมบัญชีกลางไต้นำข้อมูลไปไข้เนิกจ่ายเงินสวัสดิการรัก,ษาพยาบาลข้าราชการห่รอี ดำเนินการอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ต่อมาภายหลังปรากฏว่า เนินข้อมูลทีไ่ ม่ถกู ต้อง ส่วนราชการต้นสังกัดของผูม้ สิทธิมหนัาทีด่ ดิ ตามนำเงินทีไ่ ต้
เนิกจ่ายไปส่งคํนคลัง ตามรายละเอียดทีป่ รากฏใบหนังสือทีอ่ า้ งถึง ๓
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดทราบ และแจ้งให้ขา้ ราชการ ลูกจ้างประจำ ผูร้ บั เบีย้ หวัด ผูร้ บั บำนาญ
และข้าราชการขึง้ เปลีย่ นสภาพเนินพนักงานมหาวิทยาลัยทีส่ ง่ กบข. ต่อ รวมทัง้ เจ้าหน้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้องทราบ
และถึอปฏิบตํ ติ อ่ ไป
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย)
รองอธิบดี ปฏิบตั ราชการแทน
อธิบดีกรมบัญชีกลาง
กองสวัสดิการรักษาพยาบาล
กลุม่ งานกำกับและตรวจสอบระบบสวัสดิการรักษาพยาบาล
โทร. o ๒๑๒๗ ๗ 000 ต่อ ๔๓๖๖
โทรสาร o ๒๑๒๗ ๗๔๐๒
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Android
Version 6.0 จันไป

Version 10.3 จันไป

