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ส่วนที่ 3 รายละเอียดสมรรถนะ
หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1.
2.
3.
4.
5.

รหัสหน่วยสมรรถนะ 0111
ชื่อหน่วยสมรรถนะ การดาเนินการเกี่ยวกับด้านการเงินให้กับ สบ.ทบ.
ทบทวนครั้งที่
สร้างใหม่

คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ความสามารถในการจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องสาหรับการจัดทาหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงิน
นอกงบประมาณ, ความสามารถในการจัดทาเอกสารหรือหลักฐานตาม ข้อบัง คับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการเงิน
พ.ศ.2554 (ขกง.54) และการนาเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. กลุ่มตาแหน่งงาน (Target Group)
หัวหน้านายทหารการเงิน (ชกท.6100) นายทหารบัญชี (ชกท.6101) เสมียนการเงิน (ชกท.730)
7. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Element of Competence
Performance Criteria
(01111) รวบรวมหลักฐานการเบิก
จ่ายเงินจากหน่วยขอรับการสนับสนุน
ตาม รปจ.ของหน่วย และตาม
ข้อบังคับ กห. ว่าด้วยการเงิน
พ.ศ.2554 (ขกง.54)
กิจกรรม
1. รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องสาหรับ 1. เอกสารสาหรับการจัดทาหลักฐาน
การจัดทาหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน
การเบิกจ่ายเงินของหน่วยขอรับ
ให้ถูกต้องตามข้อบังคับฯ ที่กาหนด
การสนับสนุนถูกรวบรวมและตรวจสอบ
ให้ถูกต้องตามข้อบังคับ กห. ว่าด้วยการเงิน
พ.ศ.2554 (ขกง.54)

2. จัดหมวดหมู่และวิเคราะห์อย่าง
2. เอกสารข้อมูลที่รวบรวมได้รับถูกจัด
ครบถ้วนพร้อมสาหรับการวางเบิกเงิน หมวดหมู่และวิเคราะห์อย่างครบถ้วนพร้อม
ในระบบ GFMIS
สาหรับการวางเบิกเงินในระบบ GFMIS

(01112) ดาเนินการจัดทาฎีกาเบิก
จ่ายเงิน พร้อมทั้งเอกสารขอเบิกเงิน
ในระบบ GFMIS ให้เป็นไปตาม

วิธีการประเมิน
Assessment

1. พิจารณาจากการตอบคาถาม
เกี่ยวกับข้อมูลการรวบรวม
หลักฐานการเบิกจ่ายเงิน
ตรวจสอบความถูกต้องความ
ครบถ้วนของเอกสารจากหน่วย
ขอรับการสนับสนุน ตาม รปจ.
ของหน่วย และตามข้อบังคับ
กห.ว่าด้วยการเงิน พ.ศ.2554
(ขกง.54)
2. พิจารณาหลักฐานเอกสารที่
เกี่ยวข้องสาหรับการจัดทา
หลักฐานการเบิกจ่ายเงิน
ตรวจสอบความถูกต้องความ
ครบถ้วนของเอกสารจากหน่วย
ขอรับการสนับสนุน ตาม
ข้อบังคับ กห.ว่าด้วยการเงิน
พ.ศ.2554 (ขกง.54)
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สมรรถนะย่อย
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Element of Competence
Performance Criteria
(หลักเกณฑ์การเบิกเงินและนาส่งเงิน
ส่งคลัง พ.ศ.2551) และข้อบังคับ
กห. ว่าด้วยการเงิน พ.ศ.2554
กิจกรรม
1. รวบรวมหลักฐานสาหรับจัดทาฎีกา 1. หลักฐานสาหรับจัดทาฎีกาเบิกเงิน
เบิกเงินจากงบต่าง ๆ อย่างถูกต้อง
จากงบต่างๆ ได้แก่ งบดาเนินงาน,
งบบุคลากรและงบกลาง (ขบ.01, ขบ.02)
ถูกต้องรวบรวมพร้อมทั้งลงทะเบียนคุมเงิน
จัดสรรงบประมาณทุกหมวดรายจ่าย

2. เสนอฎีกาเบิกเงินต่อผู้มีอานาจ
สั่งจ่าย (ผบ.หน่วย) ตามข้อบังคับ
กห.ที่กาหนด

3. ดาเนินการเบิกเงินทาง Internet
โดยเชื่อมโยงกับระบบ GFMIS ด้วย
Token Key

(01113)การเบิกจ่ายเงินในระบบ
GFMIS โดยให้ผู้มีอานาจสั่งจ่ายเงิน
(ผบ.หน่วย) ลงนามอนุมัติตาม
ข้อบังคับ กห.ว่าด้วยการเงิน
พ.ศ.2554 (ขกง.54) และหลักเกณฑ์
วิธีการเบิกเงิน การนาส่งเงินคลัง
พ.ศ.2551
กิจกรรม
1. เสนอฎีกาเบิกเงินต่อผู้มีอานาจ
สั่งจ่าย (ผบ.หน่วย) ลงนามอนุมัติ

วิธีการประเมิน
Assessment

1. พิจารณาจากการตอบคาถาม
เกี่ยวกับขั้นตอนการจัดทาฎีกา
เบิกจ่ายเงิน พร้อมทั้งเอกสารขอ
เบิกเงินในระบบ GFMIS ให้
เป็นไปตาม(หลักเกณฑ์การเบิก
เงินและนาส่งเงินส่งคลัง
พ.ศ. 2551) และข้อบังคับ กห.
ว่าด้วยการเงิน พ.ศ.2554
2. ฎีกาเบิกเงินถูกเสนอให้ผู้มีอานาจ
2. พิจารณาจากหลักฐานการ
สั่งจ่าย (ผบ.หน่วย) ลงนามอนุมัติให้เบิก
จัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงิน พร้อมทั้ง
จ่ายเงิน ตามข้อบังคับ กห. ว่าด้วยการเงิน
เอกสารขอเบิกเงินในระบบ
พ.ศ.2554 (ขกง.54)
GFMIS ให้เป็นไปตาม
(หลักเกณฑ์การเบิกเงินและ
นาส่งเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551)
และข้อบังคับ กห.ว่าด้วย
การเงิน พ.ศ.2554
3. เบิกเงินทาง Internet โดยเชื่อมโยงกับ
3.พิจารณาหลักฐานสรุปผลการ
ระบบ GFMIS ด้วย Token Key พร้อมทั้งระบุ จัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงิน พร้อมทั้ง
ข้อมูลจานวนเงิน วิเคราะห์หมวดหมู่ให้ถูกต้อง เอกสารขอเบิกเงินในระบบ
ตามขั้นตอน และตรวจสอบความถูกต้องด้าน GFMIS ให้เป็นไปตาม
การเบิกจ่ายเงิน ตามข้อบังคับ กห. ว่าด้วย
(หลักเกณฑ์การเบิกเงินและ
การเงิน พ.ศ.2554 (ขกง.54)
นาส่งเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551)
และข้อบังคับ กห.ว่าด้วย
การเงิน พ.ศ.2554

1. ฎีกาเบิกเงินถูกเสนอให้ผู้มีอานาจ
สั่งจ่าย(ผบ.หน่วย)ลงนามอนุมัติให้เบิกจ่ายเงิน
ตามข้อบังคับ กห. ว่าด้วยการเงิน พ.ศ.2554
(ขกง.54)

1. พิจารณาจากการตอบคาถาม
เกี่ยวกับขั้นตอนการให้ผู้มี
อานาจสั่งจ่ายเงิน (ผบ.หน่วย)
ลงนามอนุมัติตามข้อบังคับ กห.
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สมรรถนะย่อย
Element of Competence

2. ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน
ของการลงนามจากผู้มีอานาจสั่งจ่าย
ในเอกสารฎีกาเบิกจ่ายเงิน

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria

2. เอกสารฎีกาเบิกจ่ายเงินที่ลงนาม
โดยผู้มีอานาจสั่งจ่ายในตามข้อบังคับ กห.
ว่าด้วยการเงิน พ.ศ.2554 (ขกง.54)
ถูกตรวจสอบอย่างถูกต้องครบถ้วน

วิธีการประเมิน
Assessment
ว่าด้วยการเงิน พ.ศ.2554
(ขกง.54) และหลักเกณฑ์วิธีการ
เบิกเงิน การนาส่งเงินคลัง
พ.ศ.2551
2. พิจารณาจากหลักฐานที่ให้ผู้
มีอานาจสั่งจ่ายเงิน (ผบ.หน่วย)
ลงนามอนุมัติตามข้อบังคับ กห.
ว่าด้วยการเงิน พ.ศ.2554
(ขกง.54) และหลักเกณฑ์วิธีการ
เบิกเงิน การนาส่งเงินคลัง
พ.ศ.2551

8. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
8.1 ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการเงิน พ.ศ.2554(ขกง.54) และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8.2 คาสั่ง กร.10 (ใบสั่งการ)
9. ความรู้และทักษะก่อนปฏิบตั ิหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
9.1 ความรู้ เรื่อง งานสารบรรณ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สานักงานเบื้องต้น
9.2 ได้รับการฝึกอบรมตามแบบทาเนียมทหาร เพื่อความมีระเบียบ และวินัยในการปฏิบัติหน้าที่
9.3 ความรู้ด้านงานการเงินตาม ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการเงิน พ.ศ.2554 (ขกง.54)
10. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
10.1 ความต้องการด้านความรู้
10.1.1 ความรู้ด้านงานบริการที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึง
หลักการคลังทั่วไป
10.1.2 ความรู้ด้านงานการเงิน ตาม ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการเงิน พ.ศ.2554
10.2 ความต้องการด้านทักษะ
10.2.1 ทักษะการคิด วิเคราะห์ การสรุปประเด็น
10.2.2 ทักษะการจัดทาหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ
10.2.3 ทักษะในการใช้ internet โดยเชื่อมโยงกับระบบ GFMIS
11. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
- หลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณที่ถูกจัดทา
- หลักฐานการลงนามโดยผู้มีอานาจสั่งจ่าย (ผบ.หน่วย)
- หลักฐานความถูกต้องของการเบิกเงินในระบบ GFMIS
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
ใบรับรองความรู้ที่สอดคล้องกับ ข้อ 10
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ประเมินโดยใช้หลักฐานความรู้ การปฏิบัติงาน และผลการประเมินตามวิธีการประเมิน ในข้อ ง

ส่วนที่ 3 แผนกการเงิน 50

(ง) วิธีการประเมิน
- ข้อสอบความรู้
- ข้อสอบภาคปฏิบัติ
- การสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
- พิจารณาจากหลักฐานและเอกสาร
12. ขอบเขต (Range Statement)
ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อ
การทางาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกาหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(ก) คาแนะนา
1. การจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องสาหรับการจัดทาหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอก
งบประมาณต้องมีความครบถ้วนตามขอบเขตที่กาหนด ตามข้อ 8 และข้อมูลต้องมีความทันสมัย
2. การจัดทาหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณต้องนาข้อมูลที่จัดเตรียมและ
วิเคราะห์แล้วมาใช้ในการพิจารณาจัดทาอย่างถูกต้อง เหมาะสม
3. การขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน และการจัดทาหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ
ต่อนาเรียนขออนุมัติใช้ต่อผู้มีอานาจอนุมัติตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการเงิน พ.ศ.2554 กาหนด
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. การจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องสาหรับการจัดทาหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอก
งบประมาณมีขอบเขตครอบคลุมถึง การรวบรวมข้อมูล การจัดหมวดหมู่ และการวิเคราะห์ข้อมูล
2. การจัด ท าหลั ก ฐานการเบิ กจ่ า ยเงิ น งบประมาณ และเงิ น นอกงบประมาณต้อ งน าข้ อ มูล ที่ ผ่ านการ
วิเคราะห์แล้ว มาใช้ในการพิจารณาจัดทาอย่างถูกต้อง เหมาะสมเพื่อให้การจัดทาครอบคลุมและทันสมัย รวมถึงปฏิบัติ
ได้จริง
3. การขออนุ มั ติ ก ารเบิ ก จ่ า ยเงิ น และการจั ด ท าหลั ก ฐานการเบิ ก จ่ า ยเงิ น งบประมาณ และเงิ น นอก
งบประมาณต่อผู้มีอานาจอนุมัติให้ถูกต้องตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการเงิน พ.ศ.2554กาหนด
13. หน่วยสมรรถนะร่วม(ถ้ามี)
- กรมบัญชีกลาง, กรมการเงินทหารบก, ผคง.สบ.ทบ.
14. หน่วย เหล่า/สายวิทยาการที่ร่วมใช้หน่วยสมรรถนะ(ถ้ามี)
- กง.ทบ.
15. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
16. คู่มือการปฏิบัติงานที่ใช้สาหรับ UOC
- คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การดาเนินการเกี่ยวกับด้านการเงินให้กับ สบ.ทบ.

