ผลงานประกอบการพิจารณาประเมินบุคคล
เพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ
ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

เรื่องที่เสนอให้ประเมิน
๑. ผลงานที่เป็นผลการดําเนินงานที่ผ่านมา
เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ สังกัดสํานักงานเลขานุการ สํานักการระบายน้ํา

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
เรื่อง การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปมาคํานวณวงเงินในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ

เสนอโดย
นางสาวรัฎชนิดา เนตรทิพย์
ตําแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัตกิ าร
(ตําแหน่งเลขที่ สก.สนน. 25)
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สํานักงานเลขานุการ สํานักการระบายน้ํา

ผลงานที่เป็นผลการดําเนินงานที่ผ่านมา
๑. ชื่อผลงาน การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ สังกัดสํานักงานเลขานุการ สํานักการระบายน้ํา
๒. ระยะเวลาที่ดําเนินการ 1 ตุลาคม 255๙ – 30 กันยายน 2560
๓. ความรู้ทางวิชาการหรือแนวคิดที่ใช้ในการดําเนินการ
3.1 มติ ก.ก. คร้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญ
3.2 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552 และ กฎ ก.พ.ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2556
3.3 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.1/ว 5 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2544 เรื่องหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนสามัญ
3.4 หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ด่วนมาก ที่ กท 0404/3664 ลงวันที่ 4 เมษายน 2557 เรื่องการ
กําหนดการลาหรือการมาทํางานตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552
๔. สรุปสาระสําคัญของเรื่องและขั้นตอนการดําเนินการ
๔.๑ สรุปสาระสําคัญของเรื่อง
การเลื่อนเงินเดือน เป็นสิ่งที่มีความหมายและมีความสําคัญต่อชีวิตข้าราชการ เป็นแรงจูงใจให้
ข้าราชการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้นไป ในขณะเดียวกันการเลื่อนเงินเดือนที่ไม่เป็นธรรมย่อมก่อให้เกิด
ปัญหาในวงราชการ เป็นสิ่งที่ทําให้ข้าราชการท้อถอย หมดกําลังใจ แตกความสามัคคีและขัดแย้งในหน่วยงาน
ดังนั้น การเลื่อนเงิน เดือนผู้บังคับบัญ ชาจึงต้องพิจ ารณาโดยคํานึงถึงคุณภาพและปริมาณงาน
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของงานที่ปฏิบัติ ความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการ
รักษาวินัยและปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ เพื่อให้ข้าราชการ มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติ
ราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของส่วนราชการ การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการเป็นไปตามกฎ ก.พ.ว่าด้วย
การเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2544 โดยเลื่อนปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 1 เมษายน และ1 ตุลาคม ของปี ยกเว้นผู้
เกษียณอายุราชการจะเลื่อนในวันที่ 30 กันยายน
4.2 ขั้นตอนการดําเนินงาน
เมื่อได้รับหนังสือจากสํานักปลัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญแล้ว ดําเนินการดังนี้
4.2.1 ครั้งที่ 1 เลื่อนเงินเดือน 1 เมษายน 2560
4.2.1.1 จัดทําหนังสือเวียนแจ้งหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนให้ส่วนราชการในสังกัด
สํานักการระบายน้ําดําเนินการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพร้อมกําหนดวันจัดส่ง
เอกสารการเลื่อนเงินเดือน
4.2.1.2 จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการประจําส่วน
ราชการ และคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
ประจําสํานักการระบายน้ํา
4.2.1.3 จัดทําแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ
สังกัดสํานักงานเลขานุการ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 มีนาคม
2560 เพื่อให้เลขานุการสํานัก หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่ายประเมินข้าราชการใน
สังกัด

-24.2.1.4 เชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการสังกัดสํานักงาน
เลขานุการ
4.2.1.5 จัดทําระเบียบวาระการประชุม และข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการประชุมพิจารณา
เลื่อนเงินเดือนของสํานักงานเลขานุการ
4.2.1.6 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการสังกัดสํานักงาน
เลขานุการ
4.2.1.7 จัดทํารายงานการประชุม
4.2.1.8 จัดทําเอกสาร/บัญชีประกอบการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
4.2.1.๙ จัดทําหนังสือเสนอเลขานุการสํานักลงนามเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณา
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการสํานักการระบายน้ํา
4.2.1.1๐ จัดทําระเบียบวาระการประชุม และข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการประชุมพิจารณา
เลื่อนเงินเดือนของสํานักการระบายน้ํา
4.2.1.1๑ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการสํานักการระบายน้ํา
4.2.1.1๒ จัดทํารายงานการประชุม
4.2.1.13 จัดทําบัญชีคํานวณโควตาการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการสังกัดสํานักการระบายน้ํา
ในวันที่ 1 เมษายน 2560 และจัดทําเอกสาร/บัญชีประกอบการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการสังกัดสํานักการระบายน้ํา ระดับอํานวยการสูง ระดับอํานวยการต้น
ระดับชํานาญการพิเศษ ระดับอาวุโส ส่งกองการเจ้าหน้าที่ โดยรวบรวมข้อมูล
จากส่วนราชการในสํานักการระบายน้ํา
4.2.1.1๔ จัดทําประกาศรายชื่อข้าราชการดีเด่นของสํานักงานเลขานุการ
4.2.1.18 เมื่อได้รับหนังสืออนุมัติโควตาจากสํานักงานการเจ้าหน้าที่แล้ว จัดทําคําสั่งเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ พร้อมเวียนคําสั่งส่งให้ส่วนราชการใน
สํานักการระบายน้ํา สํานักงานการเจ้าหน้าที่ และสํานักงาน ก.ก.
4.2.2 ครั้งที่ 2 เลื่อนเงินเดือน รอบ 1 ตุลาคม 2560 / 30 กันยายน 2560
(เกษียณอายุราชการ)
เมื่อได้รับหนังสือจากสํานักปลัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญแล้ว ดําเนินการดังนี้
4.2.2.1 จัดทําหนังสือเวียนแจ้งหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือน และกําหนดวันส่งเอกสาร
การเลื่อนเงินเดือนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ในสํานักการระบายน้ํา
4.2.2.2 จัดทําแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ
สังกัดสํานักงานเลขานุการระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 30 กันยายน
2560 เพื่อให้เลขานุการสํานัก หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่ายประเมินข้าราชการ
ในสังกัด
4.2.2.3 เชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการสังกัดสํานักงาน
เลขานุการ
4.2.2.4 จัดทําระเบียบวาระการประชุม และข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการประชุมพิจารณา
เลื่อนเงินเดือน
4.2.2.5 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการสังกัดสํานักงาน
เลขานุการ

-34.2.2.6 จัดทํารายงานการประชุม
4.2.2.7 จัดทําเอกสาร/บัญชีประกอบการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ สังกัดสํานักงาน
เลขานุการ
4.2.2.8 จัดทําหนังสือเสนอเลขานุการสํานักลงนามเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณา
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ สังกัดสํานักการระบายน้ํา
4.2.2.9 เชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการสํานักการระบายน้ํา
4.2.2.10 จัดทําระเบียบวาระการประชุม และเอกสารเพื่อใช้ประกอบการประชุมพิจารณา
เลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 2 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2560
4.2.2.11 จัดทํารายงานการประชุม
4.2.2.12 จัดทําบัญชีคํานวณวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการสังกัดสํานักการระบายน้ํา
ในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 และจัดทําเอกสาร/บัญชีประกอบการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการสังกัดสํานักการระบายน้ํา ระดับอํานวยการสูง อํานวยการต้น ชํานาญ
การพิเศษ อาวุโส ส่งกองการเจ้าหน้าที่ โดยรวบรวมข้อมูลจากส่วนราชการใน
สํานักการระบายน้ํา
4.2.2.13 จัดทําประกาศรายชื่อข้าราชการดีเด่นของสํานักงานเลขานุการ
4.2.2.14 เมื่อได้รับหนังสืออนุมัติโควตา และอนุมัติวงเงินจากสํานักงานการเจ้าหน้าที่
จึงจัดทําคําสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ พร้อมเวียนคําสั่ง
ส่งให้ส่วนราชการในสํานักการระบายน้ํา สํานักงานการเจ้าหน้าที่ และสํานักงาน
ก.ก.
๕. ผู้รว่ มดําเนินการ

“ไม่ม”ี

๖. ส่วนของงานที่ผู้เสนอเป็นผู้ปฏิบัติ
ผู้ขอรับการประเมินเป็นผู้รับผิดชอบการจัดทําเอกสารการเลื่อนเงินเดือนของสํานักงานเลขานุการ และ
ในส่วนที่เป็นภาพรวมของสํานักการระบายน้ํา เมื่อได้รับหนังสือจากสํานักปลัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง การ
พิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญแล้ว ดําเนินการดังนี้
6.1 ครั้งที่ 1 เลื่อนเงินเดือน 1 เมษายน 2560
6.1.1 จัดทําหนังสือเสนอเลขานุการสํานักการระบายน้ําลงนามเวียนแจ้งหลักเกณฑ์การเลื่อน
เงินเดือนให้ทุกส่วนราชการในสังกัดสํานักการระบายน้ําดําเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
หนึ่งขั้น ครึ่งขั้น และไม่ได้รับการเลื่อนเงินเดือน และกําหนดวันส่งเอกสารการเลื่อนเงินเดือน
ให้ส่วนราชการต่าง ๆ ในสํานักการระบายน้ํา พร้อมส่งแบบฟอร์มได้แก่
- รายชื่อข้าราชการผู้ถือครองตําแหน่งในวันที่ 1 มีนาคม 2560
- รายชื่อข้าราชการผูท้ ี่ได้รับการเสนอขอเลื่อนเงินเดือนหนึ่งขั้น
- การคํานวณโควตาการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ในวันที่ 1 เมษายน
2560
- บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้สมควรได้เลื่อนเงินเดือน ในวันที่ 1 เมษายน (แบบ 1 กท.)
- บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้ไม่สมควรได้เลื่อนเงินเดือน ในวันที่ 1 เมษายน (แบบ 2 กท.)
- บัญชีแสดงวันลาในครึ่งปีที่แล้วมาของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ (แบบ 3 กท.)
6.1.2 จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการสังกัดสํานักงาน
เลขานุการ มีเลขานุการสํานักการระบายน้ําเป็นประธาน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ หัวหน้ากลุ่มงานการคลัง เป็นกรรมการ และหัวหน้ากลุ่มงาน

-4การเจ้าหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการ และคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการสังกัดสํานักการระบายน้ํา มีผู้อํานวยการสํานักการะบายน้ํา
เป็นประธาน รองผู้อํานวยการสํานักการระบายน้ํา หัวหน้าส่วนราชการ เป็นกรรมการ ยกเว้น
เลขานุการสํานักการระบายน้ํา เป็นกรรมการและเลขานุการ หัวหน้ากลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
6.1.3 จัดทําแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ระหว่างวันที่
1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 มีนาคม 2560 จํานวน 49 ชุด เพื่อให้เลขานุการสํานัก หัวหน้า
กลุ่ม หัวหน้าฝ่ายประเมินข้าราชการในสังกัด
6.1.4 ตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนหนึ่งขั้น ครึ่งขั้น และไม่ได้เลื่อนขั้น
ดังนี้
กรณีเงื่อนเงินเดือนหนึ่งขั้น
(1) มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่น (90-100%) ไม่มีโทษทางวินัย ไม่ถูกสั่งพักราชการ
ไม่ขาดราชการ
(2) ปฏิบัติงานครบ 4 เดือน
(3) ต้องมีวันลาป่วยและลากิจไม่เกิน 23 วัน จํานวนครั้งไม่เกิน 5 ครั้ง และมาสายไม่เกิน
5 ครั้ง
กรณีเลื่อนครึ่งขั้น
(1) มีผลการประเมินในระดับที่ยอมรับได้ (60-89%) หรือดีเด่น (90-100%) กรณีจํากัด
ด้วยโควตา 15%
(2) ไม่มีโทษทางวินัย ยกเว้นโทษภาคทัณฑ์ ไม่ถูกสั่งพักราชการเกิน 2 เดือน ไม่ขาดราชการ
(3) มีเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ราชการในรอบครั้งนี้ ดังนี้
- ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 เดือน
- ได้รับอนุญาตลาศึกษา/ฝีกอบรม ดูงานในประเทศ หรือต่างประเทศต้องกลับมา
ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 4 เดือน
- มีวันลาป่วยและลากิจไม่เกิน 23 วัน จํานวนครั้งไม่เกิน 8 ครั้ง สําหรับการลาป่วย
ซึ่งจําเป็นต้องรักษาตัวไม่ว่าคราวเดียวกันหรือหลายคราวรวมกันไม่เกิน 60 วัน
ทําการ กรณีมาทํางานสายต้องไม่เกิน 23 ครั้ง
กรณีไม่ได้รับการเลื่อนขั้น
(1) ผลการประเมินการปฏิบัติราชการต่ํากว่าระดับพอใช้หรือร้อยละ 60
(2) ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์
(3) ถูกสั่งพักราชการเกินกว่า 2 เดือน
(4) ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
(5) บรรจุเข้ารับราชการน้อยกว่า 4 เดือน
(6) ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศหรือ
ต่างประเทศ มีเวลาปฏิบัติราชการน้อยกว่า 4 เดือน
(7) ลาติดตามคู่สมรสไปปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานในต่างประเทศ มีเวลาปฏิบัติราชการ
น้อยกว่า 4 เดือน
(8) ลาหรือมาสายเกินจํานวนครั้งที่กําหนด (0.5 ขั้น ลาป่วยหรือลากิจไม่เกิน 8 ครั้ง
และมาทํางานสายไม่เกิน 23 ครั้ง, 1 ขั้น ลาป่วยหรือลากิจไม่เกิน 5 ครั้ง และมา
ทํางานสายไม่เกิน 5 ครั้ง)

-56.1.5 จัดทําระเบียบวาระการประชุม และเอกสารเพื่อใช้ประกอบการประชุมพิจารณาเลื่อน
เงินเดือน 1 ขั้น ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนข้าราชการที่ครองตําแหน่ง ณ วันที่ 1 มีนาคม
2560 ประกอบด้วย
- สถิติการเลื่อนเงินเดือน 1 ขั้นย้อนหลัง 3 ปี
- ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ
- สถิติการลา ประกอบด้วยจํานวนวันลาป่วย วันลากิจ มาสาย (ครั้ง/วัน)
6.1.6 เชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการสังกัดสํานักงานเลขานุการ
6.1.7 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการสังกัดสํานักงานเลขานุการ
6.1.8 จัดทํารายงานการประชุม ดังนี้
6.1.8.1 การคํานวณโควตา 15% ของข้าราชการสังกัดสํานักงานเลขานุการแยกตาม
กลุ่ม/ฝ่าย
จํานวนข้าราชการที่มีตัวครอง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560 = 49 คน
- สํานักงานเลขานุการ คนครอง 1 คน โควตา 0.15
- กลุ่มงานช่วยนักบริหาร คนครอง 4 คน โควตา 0.60
- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป คนครอง 7 คน โควตา 1.05
- กลุ่มงานนิติการ
คนครอง 5 คน โควตา 0.75
- กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ คนครอง 14 คน โควตา 2.10
- กลุ่มงานการคลัง
คนครอง 18 คน โควตา 2.70
รวม
คนครอง 49 คน โควตา 7.35
6.1.8.2 รายชื่อข้าราชการสังกัดสํานักงานเลขานุการที่ไม่สมควรได้รับการเลื่อนเงินเดือน
มีจํานวน 1 คน
6.1.8.3 รายชื่อข้าราชการสังกัดสํานักงานเลขานุการที่ได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
1 ขั้น พิจารณาตามหลักเกณฑ์การลาป่วยและลากิจไม่เกิน 5 ครั้ง และมาทํางาน
สายไม่เกิน 5 ครั้ง แต่จํากัดด้วยโควตา 15% จํานวน 7 คน
6.1.9 จัดทําเอกสาร/บัญชีประกอบการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการสังกัดสํานักงานเลขานุการ ได้แก่
- รายชื่อผู้ที่ครองตําแหน่ง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560 จํานวน 49 คน เรียงตามลําดับเลขที่
ตําแหน่ง โดยใช้ข้อมูลจากบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
(จ. 18)
- รายชื่อข้าราชการผู้ที่ได้รับการเสนอขอเลื่อนเงินเดือนหนึ่งขั้น โดยเรียงลําดับผู้ได้รับ
การประเมินดีเด่นจากคะแนนสูงสุดไปยังต่ําสุด
- การคํานวณโควตาการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ในวันที่ 1
เมษายน โดยแยกกลุ่มข้าราชการเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ตําแหน่งประเภททั่วไประดับ
ปฏิบัติงาน ระดับชํานาญงาน และระดับอาวุโส ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ
ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ และตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับต้น
กลุ่มที่ 2 ตําแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ
เชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ ตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับสูง และตําแหน่ง
ประเภทบริหารระดับต้น และบริหารระดับสูง โดย 2 กลุม่ เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน
ร้อยละ 15 ของข้าราชการผู้ถือครองตําแหน่ง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560
- บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้สมควรได้เลื่อนเงินเดือน ในวันที่ 1 เมษายน 2560
(แบบ 1 กท)โดยเทียบขั้นตามตามตารางการเลื่อนเงินเดือนชั่วคราวสําหรับข้าราชการ

-6กรุงเทพมหานครสามัญแยกกรณีหนึ่งขั้น และครึ่งขั้น
- บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้ไม่สมควรเลื่อนเงินเดือน ในวันที่ 1 เมษายน (แบบ 2 กท) เรียง
ตามเลขที่ตําแหน่ง พร้อมชี้แจงเหตุผลประกอบในช่องที่กําหนดและให้ข้าราชการผู้นั้นลง
ลายมือชื่อรับทราบในช่องหมายเหตุ
- บัญชีแสดงวันลาในครึ่งปีที่แล้วมาของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ (แบบ 3 กท)
โดยแยกกรณีครึ่งขั้น และหนึ่งขั้น
6.1.10 จัดทําหนังสือเสนอเลขานุการสํานักลงนามเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการสํานักการระบายน้ํา
6.1.11 จัดทําระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม โดยรวบรวมและตรวจสอบ
เอกสารต่าง ๆ จากส่วนราชการ ดังนี้
- รายชื่อข้าราชการผู้ที่ได้รับการเสนอขอเลื่อนเงินเดือนหนึ่งขั้น ของทุกส่วนราชการสังกัด
สํานักการระบายน้ํา ตามโควตาร้อยละ 15
- จัดทําบัญชีการคํานวณโควตาการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการสํานักการระบายน้ํา โดย
แยกตามส่วนราชการ จํานวนโควตาใช้ทศนิยม 2 ตําแหน่งในปี 2560 โดยจํานวน
ข้าราชการที่มีตัวครอง ณ 1 มีนาคม 2560 รวม 595 คน โควตาร้อยละ 15 เท่ากับ
89.25 คน ดังนั้นโควตารวมของสํานักการระบายน้ําจึงเท่ากับ 85 คน เศษโควตาของ
สํานักการระบายน้ํา รวม 4 คน
- รายชื่อผู้ได้โควตาของสํานักการระบายน้ําย้อนหลัง 5 ปี
- รายชื่อผู้ไม่ได้รับการเลื่อนเงินเดือนพร้อมระบุเหตุผลที่ไม่ได้รับการเลื่อนเงินเดือน
6.1.12 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการสํานักการระบายน้ํา เมื่อ
คณะกรรมการพิจารณาผู้สมควรได้รับการเลื่อนเงินเดือนหนึ่งขั้นตามโควตาของสํานัก
การระบายน้ําเรียบร้อยแล้วจึงแจ้งผลการประชุมให้นักทรัพยากรบุคคลที่รับผิดชอบของ
ส่วนราชการทราบ
6.1.13 จัดทํารายงานการประชุม ประกอบด้วยจํานวนผู้รับได้รับโควตาเลื่อนเงินเดือน 1 ขั้น 15%
ของสํานักการะบายน้ําจํานวน 89 คน จํานวนผู้ได้รับการเลื่อนเงินเดือนครึ่งขั้นจํานวน 495
คน และจํานวนผู้ไม่ได้รับการเลื่อนเงินเดือนโดยแยกแต่ละส่วนราชการ จํานวนคน 11 คน
6.1.14 จัดทําบัญชีคํานวณโควตาการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการสังกัดสํานักการระบายน้ํา ในวันที่ 1
เมษายน 2560 และจัดทําเอกสาร/บัญชีประกอบการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการสังกัดสํานัก
การระบายน้ํา ระดับอํานวยการสูง อํานวยการต้น ชํานาญการพิเศษ อาวุโส โดยรวบรวม
ข้อมูลจากส่วนราชการในสํานักการระบายน้ํา ประกอบด้วยเอกสารตามข้อ 6.1.9 ส่งกอง
การเจ้าหน้าที่ภายในวันที่ 2 มีนาคม 2560
6.1.15 จัดทําประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการประเมินฯ อยู่ในระดับดีเด่นของสํานักงาน
เลขานุการ พร้อมรวบรวมจากส่วนราชการอื่นในสังกัดสํานักการระบายน้ํา นําเรียน
ผู้อํานวยการสํานักการระบายน้ําลงนาม นําต้นฉบับส่งคืนนักทรัพยากรบุคคลผู้รับผิดชอบ
ของส่วนราชการ นําสําเนาของทุกส่วนราชการในสังกัดสํานักการระบายน้ํา ส่งกองการ
เจ้าหน้าทีภ่ ายในวันที่ 1 เมษายน 2560 ในส่วนของสํานักงานเลขานุการสําเนาเวียนแจ้ง
กลุ่มงาน/ฝ่ายในสังกัดสํานักงานเลขานุการ
6.1.16 เมื่อได้รับหนังสืออนุมัติโควตาจากกองเจ้าหน้าที่แล้ว จึงนําร่างคําสั่งเลื่อนเงินเดือนเสนอ
ผู้อํานวยการสํานักการระบายน้ําลงนามคําสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สามัญ เวียนสํานาคําสั่งส่งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในสํานักการระบายน้ํา กองการเจ้าหน้าที่
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- คําสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
- คําสั่งให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญได้รับค่าตอบแทนพิเศษ
- รายชื่อข้าราชการที่ไม่ได้รับการเลื่อนเงินเดือน
- คําสั่งให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และ
เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ
6.2 ครั้งที่ 2 เลื่อนเงินเดือน 1 ตุลาคม 2560/ 30 กันยายน 2560 (เกษียณอายุราชการ) ในการ
เลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 2 ไม่ได้กําหนดจํานวนโควตา แต่กําหนดด้วยกรอบวงเงินของส่วนราชการหรือหน่วยงาน
ซึ่งจํานวนผู้ได้รับการเลื่อนเงินเดือนรวมทั้งปีสองขั้นต้องไม่เกินร้อยละ15 ของข้าราชการที่มีคนครอง ณ วันที่
1 มีนาคม 2560
เมื่อผู้ขอรับการประเมินได้รับหนังสือจากสํานักปลัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพิจารณาเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญแล้ว ดําเนินการดังนี้
6.2.1 ดําเนินการตามข้อ 6.1.1 และส่งแบบฟอร์มให้ส่วนราชการ ดังนี้
- รายชื่อผู้ที่ครองตําแหน่ง ณ วันที่ 1 กันยายน 2560
- รายชื่อข้าราชการผู้เสนอขอเลื่อนเงินเดือนรวมทั้งปีสองขั้น
- แบบการคํานวณวงเงินเลื่อนเงินเดือนในวันที่ 1 ตุลาคม 2560
- บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้สมควรได้เลื่อนเงินเดือน ในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 /30
กันยายน 2560 (สําหรับผู้เกษียณ) (แบบ 1 กท)
- บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้ไม่สมควรเลื่อนเงินเดือน ในวันที่ 1 ตุลาคม 2560/30 กันยายน
2560 (สําหรับผู้เกษียณ) (แบบ 2 กท)
- บัญชีแสดงวันลาในครึ่งปีที่แล้วมาของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ (แบบ 3 กท)
6.2.2 จัดทําแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการสํานักงาน
เลขานุการ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560 เพื่อให้เลขานุการ
สํานัก หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่ายประเมินข้าราชการในสังกัด จํานวน 50 คน
6.2.3 จัดทําระเบียบวาระการประชุมและเอกสารเพื่อใช้ประกอบการประชุมพิจารณาเลื่อน
เงินเดือนครั้งที่ 2 ในวันที่ 1 ตุลาคม ประกอบด้วย
- แบบการคํานวณวงเงินเลื่อนเงินเดือน ในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ให้เลื่อนในวงเงินไม่เกิน
ร้อยละ 6 ของเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 กันยายน โดยนําวงเงินที่ได้ใช้เลื่อน
เงินเดือนไปแล้ว ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 1 เมษายน (ไม่รวมค่าตอบแทนพิเศษ) มาหักออกจาก
ยอดร้อยละ 6 ของเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 กันยายน จะเหลือเงินที่ใช้เลื่อนในวันที่
1 ตุลาคม ซึ่งข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนเงินเดือน 2 ขั้นต้องเท่ากับครั้งที่ 1 ในการเลื่อน
เงินเดือน 1 เมษายน
- ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ
- สถิติการลา ประกอบด้วยจํานวนวันลาป่วย วันลากิจ มาสาย (ครั้ง/วัน)
6.2.4 เชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการสังกัดสํานักงานเลขานุการ โดย
ยึดโควตา 15% ในครั้งที่ 1 และไม่ให้เกินวงเงิน 6% ของเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1
กันยายน 2560
6.2.5 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการสังกัดสํานักงานเลขานุการ
6.2.6 จัดทํารายงานการประชุม ประกอบด้วย
- รายชื่อข้าราชการที่ได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนทั้งปี 2 ขั้น ใช้รายชื่อบุคคลเดิมที่
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ลาป่วย/กิจ และมาทํางานสายเกิน 5 ครั้ง และผลการประเมินต่ํากว่า 90 ให้พจิ ารณา
ข้าราชการสังกัดสํานักงานเลขานุการที่อยู่ในเกณฑ์ได้รับการเลื่อนเงินเดือนครึ่งปีแรก
หนึ่งขั้น แต่มีข้อจํากัดด้วยโควตา และครั้งที่ 2 อยู่ในเกณฑ์ได้รับการเลื่อนเงินเดือน
หนึ่งขั้นและมีโควตาในการเลื่อนเงินเดือนสามารถให้เลื่อนเงินเดือนรวมทั้งปีสองขั้นได้ ซึ่ง
ในวันที่ 1 กันยายน 2560 สํานักงานเลขานุการมีผู้ที่ได้รับทั้งปีสองขั้นแทน 1 คน
เนื่องจากบุคคลในครั้งแรกเกษียณอายุราชการและขั้นเงินเดือนเต็มขั้น
- รายชื่อข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนเงินเดือน 0.5 ขั้น จํานวน 1 คน ตามหลักเกณฑ์
ข้อ 6.1.4
- รายชื่อข้าราชการสังกัดสํานักงานเลขานุการที่ไม่สมควรได้รับการเลื่อนเงินเดือน จํานวน 2
คน ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 6.1.4
6.2.7 จัดทําเอกสาร/บัญชีประกอบการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการสังกัดสํานักงานเลขานุการ
- รายชื่อผู้ที่ครองตําแหน่ง ณ วันที่ 1 กันยายน 2560 จํานวน 50 คน เรียงตามลําดับ
เลขที่ตําแหน่งโดยใช้ข้อมูลจากบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
(จ. 18)
- รายชื่อข้าราชการผู้เสนอขอเลื่อนเงินเดือนรวมทั้งปีสองขั้น โดยเรียงลําดับผู้ได้รับการ
ประเมินดีเด่นจากคะแนนสูงสุดไปยังต่ําสุด ต้องไม่เกินโควตาร้อยละ15 ของการเลื่อน
เงินเดือนครั้งที่ 1 จํานวน 9 คน
- การคํานวณวงเงินเลื่อนเงินเดือนในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ให้เลื่อนในวงเงินไม่เกินร้อยละ
6 ของเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 กันยายน 2560 เป็นเงิน 1,401,660 บาท โดย
นําวงเงินที่ได้ใช้เลื่อนเงินเดือนไปแล้ว ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560 (ไม่รวม
ค่าตอบแทนพิเศษ) เป็นเงิน 28,720 บาท มาหักออกจากยอดร้อยละ 6 เป็นเงิน
84,099.60 บาทของเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 กันยายน จะเหลือเงินที่ใช้เลื่อนใน
วันที่ 1 ตุลาคม 2560 จํานวน 55,379.60 บาท ซึ่งข้าราชการที่ได้รับการเลื่อน
เงินเดือน 2 ขั้นเท่ากับครั้งที่ 1 ในการเลื่อนเงินเดือน 1 เมษายน 2560
- บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้สมควรได้เลื่อนเงินเดือน ในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 /30
กันยายน 2560 (สําหรับผู้เกษียณ) (แบบ 1 กท) โดยเทียบขั้นตามตามตารางการเลื่อน
เงินเดือนชั่วคราวสําหรับข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญแยกกรณีหนึ่งขั้นครึ่ง หนึ่งขั้น
และครึ่งขั้น
- บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้ไม่สมควรเลื่อนเงินเดือน ในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 /30
กันยายน (สําหรับผู้เกษียณ) (แบบ 2 กท) เรียงตามเลขที่ตําแหน่ง พร้อมชี้แจงเหตุผล
ประกอบในช่องที่กําหนดและให้ข้าราชการผู้นั้นลงลายมือชื่อรับทราบในช่องหมายเหตุ
- บัญชีแสดงวันลาในครึ่งปีที่แล้วมาของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ (แบบ 3 กท)
โดยแยกกรณีขั้นครึ่ง หนึ่งขั้น และครึ่งขั้น รวมถึงข้าราชการเกษียณอายุราชการ
6.2.8 จัดทําหนังสือเสนอเลขานุการสํานักลงนามเชิญประชุมคณะกรรมการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการสํานักการระบายน้ํา
6.2.9 จัดทําระเบียบวาระการประชุม และเอกสารเพื่อประกอบการประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการสํานักการระบายน้ํา โดยรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลจากส่วนราชการสังกัดสํานัก
การระบายน้ํา ดังนี้
- แบบการคํานวณวงเงินเลื่อนเงินเดือน ในวันที่ 1 ตุลาคม 60 ให้เลื่อนในวงเงินไม่เกิน
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โดยนําวงเงินที่ได้ใช้เลื่อนเงินเดือนไปแล้ว ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 60 (ไม่รวมค่า
ตอบแทนพิเศษ) มาหักออกจากยอดร้อยละ 6 เป็นเงิน 992,879.40 บาท ของ
เงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 กันยายน 60 จะเหลือเงินที่ใช้เลื่อนในวันที่ 1 ตุลาคม 60
เป็นเงิน 669,519.40 บาท ซึ่งข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนเงินเดือน 2 ขั้นต้องเท่ากับ
ครั้งที่ 1 ในการเลื่อนเงินเดือน 1 เมษายน 60
- รายชื่อผู้ได้รับการเลื่อนเงินเดือนทั้งปี 2 ขั้น
- รายชื่อผู้ได้รับการเลื่อนเงินเดือน 0.5 ขั้น
- รายชื่อผู้ไม่ได้รับการเลื่อนเงินเดือนพร้อมระบุเหตุผล
6.2.10 จัดประชุมการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการสํานักการระบายน้ําพร้อมเอกสาร
ประกอบตามข้อ 6.2.7 เมื่อคณะกรรมการพิจารณาผลการเลื่อนเงินเดือนแล้วจึงนําผลการ
พิจารณาแจ้งนักทรัพยากรบุคคลที่รับผิดชอบแต่ล่ะส่วนราชการ
6.2.11 จัดทํารายงานการประชุม โดยระบุจํานวนข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนเงินเดือน ทั้งปี 2 ขั้น
โดยไม่เกินวงเงิน 6% ของข้าราชการ ณ วันที่ 1 กันยายน จํานวนข้าราชการที่ได้รับการเลื่อน
เงินเดือนในครั้งนี้ 1.5 ขั้น 0.5 ขั้น และไม่ได้เลื่อน ของแต่ล่ะส่วนราชการ สังกัดสํานักการ
ระบายน้ํา
6.2.12 จัดทําบัญชีการคํานวณวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการสํานักการระบายน้ํา ในวันที่ 1 ตุลาคม
2560 และจัดทําเอกสาร/บัญชีประกอบการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการสังกัดสํานักการ
ระบายน้ํา ระดับอํานวยการสูง อํานวยการต้น ชํานาญการพิเศษ อาวุโส โดยรวบรวมและ
ตรวจสอบข้อมูลจากส่วนราชการในสํานักการระบายน้ําส่งกองการเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ 5
กันยายน 2560 ประกอบด้วย
- รายชื่อข้าราชการผู้ที่ครองตําแหน่งในวันที่ 1 กันยายน 2560
- รายชื่อข้าราชการผู้ที่ได้รับการเสนอขอเลื่อนเงินเดือนหนึ่งขั้น โควตาร้อยละ 15 ณ วันที่
1 กันยายน 2560
- บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้สมควรได้เลื่อนเงินเดือน ในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 /30
กันยายน 2560 (เกษียณอายุราชการ) (แบบ 1 กท.) แยกกรณีหนึ่งขั้นครึ่ง หนึ่งขั้น และ
ครึ่งขั้น
- บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้ไม่สมควรเลื่อนเงินเดือน ในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 / 30
กันยายน 2560 (เกษียณอายุราชการ) (แบบ 2 กท.) พร้อมชี้แจงเหตุผลประกอบในช่อง
ที่กําหนดและให้ข้าราชการผู้นั้นลงลายมือชื่อรับทราบในช่องหมายเหตุ
- บัญชีแสดงวันลาในครึ่งปีที่แล้วมาของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ (แบบ 3 กท.)
รวมถึงข้าราชการเกษียณอายุราชการ
6.2.13 จัดทําประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการประเมินฯ อยู่ในระดับดีเด่น เช่นเดียวกับข้อ
6.1.15 และส่งภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2560
6.6.14 เมื่อได้รับหนังสือสั่งการจากกองการเจ้าหน้าที่อนุมัติวงเงิน ดําเนินการเช่นเดียวกับ 6.1.16
๗. ผลสําเร็จของงาน
7.1 ส่งบัญชีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการสังกัดสํานักงานเลขานุการ สํานักการระบายน้ํา ให้
สํานักงานการเจ้าหน้าทีเ่ สร็จทันตามเวลาที่กําหนด
7.2 คําสั่งการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการสังกัดสํานักงานเลขานุการ สํานักการระบายน้ํา มีความถูกต้อง

-107.3 ข้าราชการสังกัดสํานักงานเลขานุการ สํานักการระบายน้ํา ได้รับการเลื่อนเงินเดือนตรงตาม
หลักเกณฑ์ทกี่ ําหนด
๘. การนําไปใช้ประโยชน์
1. สามารถใช้เป็นแนวในการปฏิบัติงานเลื่อนเงินเดือนข้าราชการได้อย่างถูกต้องตรงตามหลักเกณฑ์
แนวทางปฏิบัติที่กําหนด
2. การเลื่อนเงินเดือนสามารถนําไปใช้ในการคํานวณบําเหน็จ บํานาญข้าราชการได้
3. การเลื่อนเงินเดือนสามารถนําไปประกอบการพิจารณารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้
4. การเลื่อนเงินเดือนนําไปใช้ในการของบประมาณในปีถัดไป
๙. ความยุ่งยาก ปัญหา อุปสรรคในการดําเนินการ
1. กลุ่มงานที่มีจํานวนข้าราชการเป็นจํานวนมาก ไม่สามารถส่งคะแนนประเมินฯ ได้ทันตามกําหนด
ทําให้เกิดความล่าช้าในการดําเนินการขั้นตอนต่อไป
2. เอกสารที่ได้รับจากส่วนราชการต่าง ๆ มักส่งไม่ตรงตามเวลาที่กําหนด ทําให้เกิดความล่าช้าในการ
จัดส่งเอกสารให้กองการเจ้าหน้าที่
๑๐. ข้อเสนอแนะ
1. จัดทําแบบประเมินฯ เพื่อให้มีการประเมินก่อนที่ได้รับหนังสือจากสํานักปลัดกรุงเทพมหานคร สั่ง
การให้ดําเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
2. จัดทําหนังสือเวียนแจ้งหลักเกณฑ์ก่อนที่จะได้รับหนังสือจากสํานักปลัดกรุงเทพมหานคร สั่งการให้
ดําเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ............................................................
ผู้ขอรับการประเมิน
............/..................../..............
ได้ตรวจสอบแล้วขอรับรองว่าผลงานดังกลา่ วข้างต้นถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ.............................................
(............................................)
ตําแหน่ง .......................................
........../................./..............
ผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการดําเนินการ

ลงชื่อ ...............................................
(.............................................)
ตําแหน่ง.............................................
............/...................../...........

ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ของ นางสาวรัฎชนิดา เนตรทิพย์
เพื่อประกอบการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
(ตําแหน่งเลขที่ สก.สนน.25) สังกัด ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สํานักงานเลขานุการ สํานักการระบายน้ํา
เรื่อง การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปมาคํานวณวงเงินในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
หลักการและเหตุผล ในยุคของสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ จําเป็นที่จะต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศทําให้เกิดการสื่อสารไร้พรหมแดน ช่วยอํานวย
ความสะดวกและช่วยส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งจําเป็นทั้งในด้านการ
ใช้ชีวิตส่วนตัว การทํางาน และการพัฒนาสังคมในทุก ๆ ด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทํางาน ช่วยให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว และถูกต้องแม่นยํามากขึ้น เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งจําเป็นและ
เป็นที่ยอมรับในยุคปัจจุบันและเป็นยุคที่หน่วยงานต่าง ๆ เห็นความจําเป็นและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ดําเนินงาน การบริหารงานและการตัดสินใจ ซึ่งในหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในวงการธุรกิจ
อุตสาหกรรมและการศึกษา ต้องมีข้อมูลสารสนเทศที่ดีโดยมีกระบวนการจัดการผ่านคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพนับตั้งแต่การผลิต การจัดเก็บ การประมวลผล การเรียกใช้และการสื่อสารสารสนเทศ รวมทั้งการ
แลกเปลี่ยนและการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่
ผู้ขอรับการประเมินมีหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการจัดทําเอกสารประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการสํานักงานเลขานุการ ในการคํานวณวงเงินที่ผ่านมาวิธีปฏิบัติของเจ้าหน้าที่คือการใช้เครื่องคํานวณ
และจดบันทึกตัวเลข ซึ่งหากต้องการตรวจสอบความถูกต้องของจํานวนเงินต้องมีการพิมพ์ตัวเลขซ้ําใหม่ทั้งหมด
เป็นการทํางานที่ซ้ําซ้อน หรือหากต้องคํานวณในปีต่อไปต้องมีการพิมพ์ตัวเลขเดิมของปีที่ผ่านมาทั้งที่ตัวเลขนั้น
เป็นตัวเลขที่เราเคยผ่านการใช้ข้อมูลมาแล้วเมื่อปีที่ผ่านมา ดังนั้นเพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ง่ายต่อการ
ปฏิบัติงานในครั้งต่อไป และง่ายต่อการตรวจสอบระหว่างส่วนราชการ จึงได้มีแนวคิดที่จะใช้โปรแกรมสําเร็จรูป
เพื่อใช้ในการคํานวณวงเงิน
วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย
๑. การใช้โปรแกรมคํานวณวงเงินมาใช้ในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการเพื่อให้เกิดความสะดวก
รวดเร็วในการปฏิบัติงาน
๒. การใช้โปรแกรมคํานวณวงเงินมาใช้ในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการเพื่อให้เกิดความถูกต้องแม่นยํา
และสามารถตรวจสอบได้
3. การใช้โปรแกรมคํานวณวงเงินมาใช้ในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการเพื่อประหยัดเวลาการ
ปฏิบัติงาน
กรอบการวิเคราะห์ แนวคิด
ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2561 – 2564) ในข้อ
1.3 นโยบายการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล การนํา เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือสําคัญในการ
ให้บริการ การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดินและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
สํานักงาน ก.พ. จึงกําหนดกรอบแนวทางการพัฒนาด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ดังนี้
๑.๓.๑ เพื่อให้ภาครัฐมีกําลังคนที่มีทักษะด้านดิจิทัลที่เหมาะสม ที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อนที่สําคัญใน
การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล เพื่อการพัฒนาประเทศไทยไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง

-2๑.๓.๒ ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐสามารถปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี มี
ความพร้อมที่จะปฏิบัติงานตามบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังในบริบทของการเปลี่ยนแปลงเป็นรัฐบาล
ดิจิทัล และสามารถนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 2 พิจารณาจากจํานวนเงินเหลือใช้เลื่อนเงินเดือนในวันที่ 1 ตุลาคม
ผู้ปฏิบัติงานในการจัดทําเอกสารพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนต้องมีการคํานวณวงเงินตามแบการคํานวณวงเงินที่
กองการเจ้าหน้าที่จัดส่งให้ ในการปฏิบัติงานคํานวณวงเงินผู้ปฏิบัติงานต้องใช้เครื่องคํานวณโดยการนําเงินเดือน
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ไปหักลบกับเงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน 2560 และจดบันทึกตัวเลขผลลัพธ์ จึง
ได้จํานวนเงินที่ใช้เลื่อนไปแล้ว ณ วันที่ 1 เมษายน 2560 หลังจากนั้นนําเงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน 2560
หักขั้นเงินเดือนชั่วคราวที่จะได้รับการเลื่อนในรอบ 1 ตุลาคม 2560 จึงจะได้ยอดเงินเหลือใช้เลื่อน ณ วันที่ 1
ตุลาคม 2560 จะเห็นได้ว่าผู้ปฏิบัติงานต้องบันทึกข้อมูลซ้ํากันถึง 2 ครั้งคือข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2560
ผู้ขอรับการประเมินจึงมีแนวคิดว่าควรจะมีการนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานลดขั้นตอนการทํางานที่
ซ้ําซ้อน ลดเวลาในการทํางานลง และก่อให้เกิดความสะดวกต่อผู้ปฏิบัติงาน
ข้อเสนอ
จากกรอบการวิเคราะห์ข้างต้นประกอบกับหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ขอรับการประมินที่ต้องจัดทํา
การคํานวณวงเงินในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ผู้ขอรับการประเมินจึงเสนอแนวทางความต้องการในการ
คํานวณโดยให้ผลที่ออกมาตรงกับแบบคํานวณวงเงินที่ทางกองการเจ้าหน้าที่กําหนด ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์
จัดทําสูตรการคํานวณจาก นางรัชนี วัฒนธรรม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กองสารสนเทศระบายน้ํา
สํานักการระบายน้ํา ซึ่งมีวิธีการใช้ดังนี้
1. กรอกข้อมูลตามช่องที่กําหนด
- กอง
= ส่วนราชการ
- กลุ่มงาน
= ฝ่าย / กลุ่มงานในส่วนราชการ
- เลขที่ตําแหน่ง = เลขประจําตัวที่ได้รับการบรรจุในส่วนราชการ
- ชื่อ – สกุล
= ชื่อ นามสกุลข้าราชการในส่วนราชการต้องตรงกันกับเลขที่ตําแหน่ง
- ตําแหน่ง
= ตําแหน่งของข้าราชการในส่วนราชการ ซึ่งต้องตรงกันกับชื่อ นามสกุล
- เงินเดือน 1 ต.ค. 60 ถึง 31 มี.ค. 61
= เงินเดือนจากคําสั่งเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่
1 ตุลาคม 2560
- เงินเดือน 1 เม.ย. 61 ถึง 30 ก.ย. 61
= เงินเดือนจากคําสั่งเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่
1 เมษายน 2561
- การใช้เงิน 1 ต.ค. 61
= เงินเดือนที่จะใช้เลื่อนเงินเดือน ณ วันที่
1 ตุลาคม 2561
- ค่าตอบแทนพิเศษ
= เงินเดือนที่จะใช้ออกคําสั่ง ณ วันที่
1 ตุลาคม 2561
2. เมื่อกรอกข้อมูลตามข้อ 1 โปรแกรมจะคํานวณด้วยสูตรโดยอัตโนมัติ สิ่งที่ได้ คือ
- จํานวนคน ณ วันที่ 1 กันยายน 2561
- เงินเดือนรวม ณ วันที่ 1 กันยายน 2561
- จํานวนเงินที่ใช้เลื่อนเงินเดือนไปแล้ว ณ วันที่ 1 เมษายน 2561
- จํานวนเงินที่เลื่อนเงินเดือนหนึ่งขั้นครึ่ง หนึ่งขั้น ครึ่งขั้น ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561
- รวมเงินที่ใช้เลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561
- เหลือเงินที่ใช้เลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561
- จํานวนคนหนึ่งขั้นครึ่ง หนึ่งขัน ครึ่งขั้น ที่จะได้รับการเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561

-3- จํานวนคนที่ไม่ได้รับการเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561
3. ข้อมูลในข้อ 2 จะไปปรากฏที่ตารางการคํานวณการเลื่อนเงินเดือน ในวันที่ 1 ตุลาคม ตามตัวอย่าง
ดังนี้
3.1 แสดงตัวอย่างการกรอกข้อมูล

คําสั่งเลื่อนเงินเดือน ณ
1 ตุลาคม 2560

คําสั่งเลื่อนเงินเดือน
ณ 1 เมษายน 2561

เงินเดือนที่จะออกคําสั่ง
เลื่อนเงินเดือน ณ 1
ตุลาคม 2561

เงินที่จะออกคําสั่ง
ค่าตอบแทนพิเศษ ณ 1
ตุลาคม 2561
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3.2 แสดงผลลัพธ์ที่ได้หลังจากกรอกข้อมูล

รวมจํานวนคน

จํานวนเงินรวมในวันที่
1 กันยายน 2561

ยอดรวมจํานวนคนที่
ได้ขั้นแต่ละขั้น

ยอดรวมเงินเหลือใช้เลื่อน
เงินเดือนในแต่ละ่ ขั้น

-5-

3.4 แสดงผลข้อมูลที่ใช้ในแบบคํานวณวงเงิน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้ทําหน้าที่คํานวณวงเงินสามารถใช้โปรแกรมสําเร็จรูปนี้ทําให้การคํานวณวงเงินสะดวก รวดเร็ว
ยิ่งขึ้น
2. ผู้ทําหน้าที่คํานวณวงเงินสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ไม่ยุ่งยาก
3. ผู้ทําหน้าที่คํานวณวงเงินใช้เวลาน้อยลงในการปฏิบัติงาน
4. สามารถนําไปปรับใช้ในการเลื่อนเงินขั้นเงินเดือนของลูกจ้างได้
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. มีโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใช้สําหรับคํานวณวงเงินในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
2. ลดระยะเวลาการคํานวณวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการลง 52.8%
3. การคํานวณวงเงินมีความถูกต้อง 100%

ลงชื่อ..................................................

ผู้ขอรับการประเมิน
............/...................../.............

…]

ภาคผนวก

แสดงค่าทีใช้
จริ ง

แสดงผลค่าจริงจาก
การคํานวณสามารถ
ซ่อนได้

ภาพประกอบที่ 1 แสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ฯ (sheet ข้อมูลข้าราชการ)
จากภาพประกอบ ที่ 1 แสดงการคํานวณโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป ผู้รับการประเมินได้ใช้
สูตรการคํานวณ เพื่อคํานวณวงเงินที่เหลือใช้ได้ในวันที่ 1 ตุลาคม ดังนี้
แถบสีเหลือง คือ จํานวนข้าราชการ ณ วันที่ 1 กันยายน
แถบสีฟ้า
คือ เงินเดือน รวม ณ วันที่ 1 กันยายน
แถบสีม่วง
คือ จํานวนเงินที่ใช้เลื่อนเงินเดือนไปแล้วในวันที่ 1 เมษายน
แถบสีส้ม
คือ จํานวนเงิน และจํานวนคนที่ได้รับ 0.5 ขั้น ณ วันที่ 1 ตุลาคม
แถบสีชมพู
คือ จํานวนเงิน และจํานวนคนที่ได้รับ 1 ขั้น ณ วันที่ 1 ตุลาคม
แถบสีเขียว
คือ จํานวนเงิน และจํานวนคนที่ได้รับ 1.5 ขั้น ณ วันที่ 1 ตุลาคม
จากข้อมูลภาพประกอบที่ 1 จะสรุปผลจาก sheet ข้อมูลข้าราชการ มาแสดง ใน sheet แบบ
คํานวณ ตามภาพประกอบ ที่ 2 การคํานวณวงเงินเลื่อนเงินเดือนใน วันที่ 1 ตุลาคม

ภาพประกอบที่ 2 การคํานวณวงเงินเลื่อนเงินเดือน ในวันที่ 1 ตุลาคม (sheet แบบคํานวณ)

