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ข้ อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้ มีประสิทธิภาพมากขึน้
เรื่อง การเลื่อนขัน้ เงินเดือนข้ าราชการและบุคลากรทางการศึกษา
หลักการและเหตุผล
เนื่องจากการพิจารณาเลื่อนขันเงิ
้ นเดือนเป็ นสิ่งสาคัญยิ่งสาหรับข้ าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเพราะเป็ นการสร้ างขวัญและกาลังใจและความก้ าวหน้ าในหน้ าที่การงาน ซึง่ จะต้ องปฏิบตั ิ ตาม
ประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐานเรื่ อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ใิ นการพิจารณา
เลื่อนขันเงิ
้ นเดือนข้ าราชการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พ.ศ. 2551 และกฎก.พ.ว่า
ด้ วยการเลื่อนขันเงิ
้ นเดือน พ.ศ. 2544 ในรอบ 1 ปี จะมีการพิจารณาเลื่อนขันเงิ
้ นเดือน 2 ครัง้
คือ 1 เมษายน และ 1 ตุลาคม
ฉะนันเจ้
้ าหน้ าที่จะต้ องจัดเตรี ยมข้ อมูลไว้ ลว่ งหน้ า ซึง่ เป็ นการเพิ่มงานและเพิ่มภาระงานให้
เพิ่มขึ ้นเป็ นสองเท่าในรอบปี กระบวนการทางานต้ องเป็ นไปอย่างถูกต้ องตามขันตอนทุ
้
กอย่าง ต้ องอาศัย
ความรู้ความสามารถของเจ้ าหน้ าที่ผ้ ปู ฏิบตั เิ ป็ นอย่างมาก ต้ องอาศัยประสบการณ์และระเบียบกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้ องเพื่อให้ การทางานสาเร็จตามเป้าหมาย
บทวิเคราะห์ /แนวความคิด/ข้ อเสนอ
ในกระบวนการเลื่อนขันเงิ
้ นเดือนให้ มีประสิทธิภาพและบรรลุประสิทธิผลนันจะต้
้ องเกี่ยวข้ องใน
ปั จจัยหลักๆดังต่อไปนี ้
1.ความพร้ อมของเจ้ าหน้ าที่ผ้ จู ดั เตรี ยมข้ อมูล
2.การใช้ เทคโนโลยีในการประมวลผลข้ อมูลและการสารองข้ อมูล
3.ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
4.การวางแผนในการจัดเตรี ยมข้ อมูลเบื ้องต้ น
5.การติดต่อประสานงาน
6.คุณธรรมความซื่อสัตย์สจุ ริ ตและความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบตั งิ าน
1.ความพร้ อมของเจ้ าหน้ าที่ผ้ ูจัดเตรี ยมข้ อมูล
หมายถึงตัวเจ้ าหน้ าที่ผ้ ปู ฏิบตั งิ านจะต้ องเป็ นผู้ที่เสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อประโยชน์ของทาง
ราชการอย่างแท้ จริง มีความรับผิดชอบต่อข้ อมูลและมีความสามารถในการสื่อสารอธิบายกระบวน
เลื่อนขันเงิ
้ นเดือนได้ อย่างถูกต้ อง และมีสขุ ภาพร่างกายแข็งแรงพร้ อมที่จะทางานข้ อมูลและตัวเลขที่
ผลกระทบต่ออาการเครี ยดสูงมาก มีความสามารถในการใช้ คอมพิวเตอร์ เป็ นอย่างดียิ่ง มีความละเอียด
รอบคอบ พร้ อมทังวางแผนในการด
้
าเนินงานเป็ นขันตอนอย่
้
างชัดเจน
/การใช้ เทคโนโลยี...
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2.การใช้ เทคโนโลยีในการประมวลผลข้ อมูลและการสารองข้ อมูล
ในการจัดทาข้ อมูลและตัวเลขที่มีปริมาณบุคลากรทังส
้ านักงานเขตพื ้นที่การศึกษาหลายพันคน
ซึง่ จะต้ องแยกย่อยหลายเงื่อนไขและหลายกรณี จาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องมีเครื่ องคอมพิวเตอร์ สาหรับ
จัดทาข้ อมูลและประมวลผลที่มีคณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพในการใช้ งาน เมื่อได้ จดั ทาและบันทึกข้ อมูล
แล้ วจะต้ องจัดเก็บและรักษาข้ อมูลพร้ อมทังจั
้ ดทาการสารองข้ อมูลไว้ หลายๆที่เพื่อป้องกันข้ อมูลสูญหาย
หรื อผิดพลาด ข้ อมูลเหล่านี ้สามารถเรี ยกตรวจสอบและปรับปรุงแก้ ไขให้ ถกู ต้ องและทันสมัยตลอดเวลา
และเมื่อต้ องการเรี ยกใช้ ข้อมูลเหล่านี ้ก็มีประประสิทธิภาพ
3.ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
ในการพิจารณาเลื่อนขันเงิ
้ นเดือนนันจะต้
้ องยึดระเบียบและกฎหมายอย่างเคร่งครัดในปั จจุบนั
เราปฏิบตั ติ ามประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน เรื่ อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ใิ น
การพิจารณาเลื่อนขันเงิ
้ นเดือนข้ าราชการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พ.ศ. 2551
และกฎก.พ.ว่าด้ วยการเลื่อนขันเงิ
้ นเดือน พ.ศ. 2544 ซึง่ บทบาทของเจ้ าหน้ าที่จะต้ องศึกษากฎหมายให้
เข้ าใจทุกมาตราพร้ อมทังจั
้ ดทาคูม่ ือในการพิจารณาเลื่อนขันเงิ
้ นเดือนไว้ ประจาตัวเสมอ เมื่อเวลาสงสัย
ในข้ อกฎหมายจะได้ เปิ ดดูและสามารถปฏิบตั ไิ ด้ อย่างถูกต้ อง และจะต้ องประชาสัมพันธ์ชี ้แจงให้ กบั
โรงเรี ยนหรื อองค์กรต่างๆที่อยูภ่ ายใต้ สงั กัดได้ รับทราบแนวปฏิบตั ิร่วมกัน พร้ อมที่จะประสานงานและ
ทางานเป็ นไปแนวทางเดียวกันได้
4.การวางแผนในการจัดเตรี ยมข้ อมูลเบือ้ งต้ น
เจ้ าหน้ าที่จะต้ องมีการวางแผนในการดาเนินงานอย่างเป็ นขันตอนว่
้
า ช่วงเวลาใดควร
จะปฏิบตั ิอย่างไร อะไรควรปฏิบตั กิ ่อนและหลังเช่น การตรวจสอบข้ าราชการครูที่มีตวั ตนจริงในโรงเรี ยน
การตรวจสอบอัตราเงินเดือนปั จจุบนั การตรวจสอบโควตาร้ อยละสิบห้ าหรื อการตรวจสอบฐานเงินเดือน
ของข้ าราชการแต่ละรายโรงเรี ยน รวมถึงกระบวนการจัดทาบัญชีหมายเลขต่างๆว่าจะให้ โรงเรี ยนปฏิบตั ิ
ในช่วงใด จะต้ องวางแผนในการดาเนินงานอย่างถี่ถ้วน ถ้ าขาดการวางแผนที่ดีแล้ วจะเกิดความสับสนใน
การตรวจสอบข้ อมูลและการจัดทาข้ อมูลเป็ นอย่างยิ่งเพราะมันเกี่ยวเนื่องกับบุคลากรจานวนหลายๆพัน
คนและเมื่อปฏิบตั ิแล้ วจะผิดพลาดไม่ได้ จะทาให้ กระบวนการพิจารณาเลื่อนขันเงิ
้ นเดือนเป็ นไปอย่าง
ล่าช้ า อาจจะถูกฟ้องร้ องคดีได้ ในภายหลัง
5.การติดต่ อประสานงาน
เนื่องจากจะต้ องติดต่อประสานงานกับโรงเรี ยนหลายๆร้ อยโรงเรี ยน การติดต่อสื่อสาร
นันจะต้
้ องมีสื่อกลางที่ชดั เจนว่าเราจะติดต่อสอบถาม สัง่ การ หรื ออธิบายความถึงแนวและวิธีการปฏิบตั ิ
ที่ถกู ต้ อง จากสื่อใดเป็ นหลัก ในปั จจุบนั เราใช้ เว็บไซต์ของสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาเป็ นสื่อกลางหลัก
และใช้ โทรศัพท์ในบางกรณีที่มีปัญหามาก ฉะนันบทบาทของเจ้
้
าหน้ าที่จะต้ องยุง่ ยากและลาบากเพิ่ม
/เป็ นเท่าทวีคณ
ู ...
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เป็ นเท่าทวีคณ
ู ปั ญหาเกิดจากผู้บริหารมิได้ ศกึ ษาถึงระเบียบหลักเกณฑ์หรื อกระบวนการพิจารณาเลื่อน
ขันเงิ
้ นเดือนอย่างถ่องแท้ บางครัง้ มอบหมายให้ ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชาเป็ นผู้ปฏิบตั ซิ งึ่ เขาไม่สามารถตัดสินใจ
ได้ วา่ จะปฏิบตั อิ ย่างไรในกรณีมีปัญหา เจ้ าหน้ าที่จะต้ องเป็ นคนประสานงานโดยตรง รวมทังบางกรณี
้
ที่
เป็ นความลับไม่สามารถเปิ ดเผยให้ สายผู้สอนรับทราบได้ เพราะจะก่อให้ เกิดปั ญหาตามมาก็จะต้ อง
ติดต่อผู้บริหารเข้ ามาพบ สิ่งเหล่านี ้จะต้ องใช้ งบประมาณ ใช้ ศาสตร์ และศิลป์ในการปฏิบตั อิ ย่างมาก
6.คุณธรรมความซื่อสัตย์ สุจริตและความรู้ ความสามารถของผู้ปฏิบัตงิ าน
เนื่องจากกระบวนการพิจารณาเลื่อนขันเงิ
้ นเดือนมีจดุ โหว่หรื อช่องว่างให้ หลีกเลี่ยงข้ อ
กฎหมายได้ ส่งผลถึงการให้ คณ
ุ ให้ โทษกับข้ าราชการและบุคลากรได้ ถ้ าเจ้ าหน้ าทีขาดคุณธรรมและเห็น
แก่ประโยชน์สว่ นตน ฉะนันเจ้
้ าหน้ าที่จะต้ องปฏิบตั ิตามระเบียบและกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อมุง่
ประโยชน์ของทางราชการเป็ นที่ตงั ้ เพราะการปฏิบตั หิ น้ าที่ของเจ้ าหน้ าที่นนสามารถที
ั้
่จะเอื ้อประโยชน์
ให้ กบั กับกลุม่ ตนเองหรื อพวกพ้ องได้
ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ
1.กระบวนการพิจารณาเลื่อนขันเงิ
้ นเดือนเป็ นไปด้ วยความบริ สทุ ธิ์ยตุ ธิ รรม
ข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั หิ น้ าที่
2.เจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั หิ น้ าที่ด้วยความยุตธิ รรม โปร่งใสชัดเจนสามารถตรวจสอบได้
3.การบริหารจัดการข้ อมูลในการพิจารณาเลื่อนขันเงิ
้ นเดือนเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชีว้ ัดความสาเร็จ
1.ข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ รับการเลื่อนขันเงิ
้ นเดือนอย่างบริ สทุ ธิ์ยตุ ธิ รรม
2.กระบวนการพิจารณาเลื่อนขันเงิ
้ นเดือนเป็ นไปตามตารางกาหนดเวลา
3.ข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ รับการเบิกจ่ายเงินเดือนโดยไม่ต้องรอการตกเบิก
4.การปฏิบตั งิ านของเจ้ าหน้ าที่เป็ นไปอย่างถูกต้ องและมีคณ
ุ ธรรม
5.ข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจและมีขวัญกาลังใจในการปฏิบตั ิ
หน้ าที่
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ อมูลที่รายงานไว้ ถกู ต้ องและเป็ นจริ งทุกประการ
ลงชื่อ.....................................
(นางสาวชลัดดา ภูมิวฒ
ั น์ )
ผู้รายงานผลงาน
....3../พฤศจิกายน../ 2557...
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