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ส่วนที่ 3 รายละเอียดสมรรถนะ
หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 0411
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ การจัดทาคายินยอมของหัวหน้าเหล่าเกี่ยวกับการบรรจุ โอน เลื่อน ปลด ย้าย และลาออก
ของกาลังพลเหล่า สบ. ให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่กาหนด
3. ทบทวนครั้งที่
4. สร้างใหม่
5. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ความสามารถในการตรวจสอบหลักฐานข้อมูลกาลังพลได้อย่างถูกต้องครบถ้วนจัดทาคายินยอมของหัวหน้าเหล่า/
สายวิทยาการพิจารณาให้ความเห็นชอบ แจ้ง หน่วยที่เกี่ยวข้องและจัดเก็บสาเนาคู่ฉบับ ต้นเรื่องไว้เป็น หลักฐานให้
เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง และหลักการที่เกี่ยวข้อง
6. กลุ่มตาแหน่งงาน (Target Group)
6.1 หน.แผนกกาลังพล กผค.สบ.ทบ. (ชกท.2260)(อัตรา พ.ท.)
6.2 ประจาแผนกกาลังพล กผค.สบ.ทบ. (ชกท.2260)(อัตรา พ.ต.)
6.3 ประจาแผนกกาลังพล กผค.สบ.ทบ. (ชกท.2260)(อัตรา ร.อ.)
6.4 เสมียน (ชกท.710) แผนกกาลังพล กผค.สบ.ทบ. (อัตรา จ.)
6.5 เสมียนพิมพ์ดีด (ชกท.711) แผนกกาลังพล กผค.สบ.ทบ. (อัตรา ส.อ.)
7. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element of Competence
04111 ตรวจสอบคุณสมบัติกาลังพล
ให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนด
กิจกรรม
1. ตรวจสอบหลักฐานข้อมูลกาลังพล
ตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ทกี่ าหนด
ในเรื่องนั้น ๆ
2. ประสานงานกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับรายละเอียดข้อมูลทีส่ าคัญ/
จาเป็นเพียงพอต่อการพิจารณาใน
เรื่องนั้น ๆ (ถ้ามี)
04112 จัดทาคายินยอมของหัวหน้า
เหล่าเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
กิจกรรม
1. ร่างคายินยอมของหัวหน้าเหล่า
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
2. เสนอร่างหนังสือคายินยอมของ
หัวหน้าเหล่าเสนอผู้มีอานาจลงนาม
พิจารณาให้ความเห็นชอบ

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria

1. หลักฐานข้อมูลกาลังพลผู้ที่หน่วยเสนอเรื่อง
ขอให้ความเห็นชอบถูกตรวจสอบได้อย่าง
ครบถ้วนตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ที่กาหนด
2. หน่วยที่เกี่ยวข้องได้รับการติดต่อ
ประสานงานเพื่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม
เกี่ยวกับข้อมูลกาลังพล
ที่สาคัญจาเป็นเพียงพอต่อการพิจารณา

วิธีการประเมิน
Assessment

ผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จ
แล้ว

1. ร่างหนังสือคายินยอมของหัวหน้าเหล่าถูก ผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จ
จัดทาขึ้นโดยสอดคล้องกับกฎ ระเบียบ
แล้ว
ข้อบังคับ คาสั่ง และหลักการที่เกี่ยวข้อง
2. หนังสือคายินยอมของหัวหน้าเหล่าได้รับ
ความเห็นชอบและลงนามโดยหัวหน้าเหล่าหรือ
ผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบอานาจ
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สมรรถนะย่อย
Element of Competence
04113 ส่งหนังสือคายินยอมของ
หัวหน้าเหล่าให้หน่วยที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรม
1. ส่งหนังสือคายินยอมของหัวหน้า
เหล่าให้หน่วยที่เกี่ยวข้องดาเนินการ
2. เก็บสาเนาคู่ฉบับต้นเรื่องไว้เป็น
หลักฐานใช้ตรวจสอบ

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria

วิธีการประเมิน
Assessment

1. หนังสือคายินยอมในฐานะหัวหน้าเหล่า/สาย ผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จ
วิทยาการ ถูกส่งให้หน่วยที่เกี่ยวข้องเพื่อ
แล้ว
ดาเนินการ
2. สาเนาคู่ฉบับต้นเรื่องถูกเก็บไว้เป็นหลักฐาน
ใช้ตรวจสอบตามระเบียบแบบแผนที่ทาง
ราชการกาหนด

8. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
8.1 ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยเหล่าทหาร พ.ศ.2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8.2 คาสั่งกองทัพบก ที่ 41/6793 ลง 3 เม.ย.2497 เรื่อง ชี้แจงการบรรจุเหล่าทหาร และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8.3 หนัง สือ กพ.ทบ. ที่ กห 0401/1372 ลง 26 พ.ค.38 เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงหลักเกณฑ์การเปลี่ยนเหล่า
นายทหารสัญญาบัตร และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8.4 ระเบียบ กห. ว่าด้วยการบรรจุ การโอน และบรรจุกลับเข้ารับราชการ พ.ศ.2529 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8.5 กฎกระทรวง กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหารและการให้ได้รับ
เงินเดือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 (และที่จะแก้ไขเพิ่มเติม)
8.6 คาสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ 227/2556 ลง 25 มี.ค.56 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้ได้รับ
เงินเดือนแรกบรรจุสาหรับข้าราชการทหารที่มีคุณสมบัติตามปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
8.7 คาสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ 539/2555 ลง 8 มิ.ย.55 เรื่อ ง หลักเกณฑ์ วิ ธีการ และเงื่อ นไขการให้ไ ด้รั บ
เงินเดือนแรกบรรจุสาหรับข้าราชการทหารที่มีคุณสมบัติตามปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ของกระทรวงกลาโหม
8.8 หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห 0401/2285 ลง 13 ส.ค.35 เรื่อง ขออนุมัติหลักการปรับย้ายนายทหารประทวนเลื่อน
ฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ไปบรรจุในตาแหน่งประจา
8.9 คาสั่งกองทัพบก ที่ 176/2508 ลง 10 มิ.ย.08 เรื่อง การหมุนเวียนกาลังพล
8.10 หนั งสื อ กพ.ทบ. ที่ ต่ อ กห 0401/20176 ลง 27 ส.ค.46 เรื่ อง ขออนุ มัติ ห ลัก การในการด าเนิ นการ
ขอลาออก และระงับการขอลาออกจากราชการ
8.11 หนังสือ ทบ. ที่ กห 0315/2343 ลง 5 มี.ค.24 เรื่อง ชี้แจงการโอนข้าราชการไปรับราชการต่างกระทรวง
8.12 คาสั่งกองทัพบก ที่ 823/2530 ลง 1 ก.ย.30 เรื่อง กาหนดแนวทางรับราชการของนายทหารสัญญาบัตร
8.13 คาสั่งกองทัพบก ที่ 586/2532 ลง 13 มิ.ย.32 เรื่อง กาหนดคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งนายทหารสัญญาบัตร
อัตรา พ.ต. - พ.อ.
8.14 คาสั่งกองทัพบก (คาสั่งชี้แจง) ที่ 38/23480 ลง 16 ต.ค.02 เรื่อง ระบบหมายเลขความชานาญการทาง
ทหารสาหรับนายทหารสัญญาบัตร
8.15 หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห 0401/1762 ลง 18 มิ.ย.52 เรื่อง ขออนุมัติกาหนดหลักเกณฑ์การบรรจุหรือแต่งตั้ง
ข้าราชการกองทัพบกให้ดารงตาแหน่งประจาหน่วยและสารองราชการ
8.16 หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห 0401/1248 ลง 16 พ.ค.46 เรื่อง การดาเนินการ รรก. ตาแหน่ง ของนายทหาร
สัญญาบัตร
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8.17 หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห 0401/259 ลง 19 ม.ค.61 เรื่อง ขออนุมัติกาหนดแนวทางรับราชการของนายทหาร
ประทวน
8.18 คาสั่งกองทัพบก (คาสั่งชี้แจง) ที่ 315/22837 ลง 9 พ.ย.99 เรื่อง ให้ใช้ระบบหมายเลขความชานาญการ
ทางทหารสาหรับนายทหารชั้นประทวนและพลทหาร
8.19 คาสั่งกองทัพบก ที่ 177/2507 ลง เรื่อง การดาเนินการย้ายนายทหารประทวนผิดเลข ชกท. และการมอบ
อานาจการย้ายนายทหารประทวนผิดเลข ชกท.
8.20 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2517
8.21 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
8.22 ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2555 (และที่จะแก้ไขเพิ่มเติม)
9. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
9.1 ระเบียบงานสารบรรณ
9.2 ความรู้และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์สานักงาน
10. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
10.1 ความต้องการด้านความรู้
- ความรู้ เรื่อง งานธุรการกาลังพล
- ความรู้ในหลักสูตรนายทหารธุรการกาลังพล, หลักสูตรชั้นนายร้อยของเหล่า สบ.,หลักสูตรชั้นนายพัน
ของ สบ.,หลักสูตนายสิบอาวุโสและหลักสูตรนายสิบชั้นต้นของเหล่า สบ. และหลักสูตรเฉพาะหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
10.2 ความต้องการด้านทักษะ
- การใช้ระบบงานข้อมูลกาลังพลสนับสนุนเหล่าสายวิทยาการในระบบ PDX
- ยึ ด ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามกฎ ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ค าสั่ ง และหลั ก การที่ เ กี่ ย วข้ อ งเป็ น บรรทั ด ฐานในการ
ปฏิบัติงาน
- มีจิตสานึกในการให้บริการและมีความกระตือรือร้น
- นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อลดระยะเวลาในการตรวจสอบ รวบรวม
และประสานงานธุรการกาลังพลให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- การปฏิ บัติ ต่อ เอกสารที่ มีชั้ นความลับ ต้ องด าเนิน ตามขั้น ตอนของการรัก ษาความปลอดภั ย และ
กาหนดมาตรการป้องกันมิให้รั่วไหลไปสู่บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง
- ต้องมีมนุษยสัมพันธ์ในการติดต่อประสานงานกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง
11. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
ใบรับรองความรู้ที่สอดคล้องกับ ข้อ 10
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ประเมินโดยใช้หลักฐานความรู้ การปฏิบัติงาน และผลการประเมินตามวิธีการประเมิน ในข้อ ง
(ง) วิธีการประเมิน
- ข้อสอบความรู้
- ข้อสอบภาคปฏิบัติ
- การสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
- พิจารณาจากหลักฐานและเอกสาร
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12. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
การดาเนินการกาลังพล คือ วิธีการหรือกรรมวิธีเฉพาะเรื่องที่ ทบ. ให้วางหลักในการจัดกาลัง พลในทาง
ปฏิ บั ติ ใ นเรื่ อ งต่ า ง ๆ ไว้ เพื่ อ ให้ ก ารใช้ ก าลั ง พลของ ทบ. ได้ รั บ ประโยชน์ และให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพอย่ า งสู ง สุ ด
การดาเนินการดังกล่าว ได้แก่ การบรรจุ การเลื่อน ลด ปลด ย้าย โอน และการสั่งพักราชการ
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
13. หน่วยสมรรถนะร่วม(ถ้ามี)
14. หน่วย เหล่า/สายวิทยาการที่ร่วมใช้หน่วยสมรรถนะ(ถ้ามี)
- หน่วยที่กาหนดให้เป็นหัวหน้าเหล่าทหารบกทุกเหล่า, หน่วยสายวิทยาการทุกหน่วย
15. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เครื่องมือประเมิน - หลักฐานเอกสารผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จแล้ว ดูรายละเอียดคู่มือการประเมินของ
สบ.ทบ.
16. คู่มือการปฏิบัติงานที่ใช้สาหรับ UOC
- คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดทาคายินยอมของหัวหน้าเหล่าเกี่ยวกับการบรรจุ โอน เลื่อน ปลด ย้าย และ
ลาออก ของกาลังพลเหล่า สบ. ให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่กาหนด
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ส่วนที่ 3 รายละเอียดสมรรถนะ
หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1.
2.
3.
4.
5.

รหัสหน่วยสมรรถนะ 0412
ชื่อหน่วยสมรรถนะ การจัดสรรกาลังพลเข้าศึกษาหลักสูตรตามแนวทางรับราชการของเหล่าทหารสารบรรณ
ทบทวนครั้งที่
สร้างใหม่
คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ความสามารถในการรวบรวมข้ อ มู ล ความต้ อ งการที่ นั่ ง ศึ ก ษา เพื่ อ พิ จ ารณาจั ด ก าลั ง พลเข้ า รั บ การศึ ก ษา
เพื่อขออนุมัติรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณาเข้าศึกษาให้หน่วยการศึกษาออกคาสั่งเปิดการศึกษาได้ต่อไป
6. กลุ่มตาแหน่งงาน (Target Group)
6.1 หน.แผนกกาลังพล กผค.สบ.ทบ. (ชกท.2260)(อัตรา พ.ท.)
6.2 ประจาแผนกกาลังพล กผค.สบ.ทบ. (ชกท.2260)(อัตรา พ.ต.)
6.3 ประจาแผนกกาลังพล กผค.สบ.ทบ. (ชกท.2260)(อัตรา ร.อ.)
6.4 เสมียน (ชกท.710) แผนกกาลังพล กผค.สบ.ทบ. (อัตรา จ.)
6.5 เสมียนพิมพ์ดีด (ชกท.711) แผนกกาลังพล กผค.สบ.ทบ. (อัตรา ส.อ.)
7. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element of Competence
04131 รวบรวมข้อมูลความต้องการ
ที่นั่งศึกษาของกาลังพลเหล่า สบ.
ตามแผนการศึกษาประจาปี
กิจกรรม
1. สารวจความต้องการที่นั่งศึกษา
หลักสูตรประจาปีของกาลังพล
เหล่า สบ. ที่บรรจุในหน่วยต่าง ๆ
ของ ทบ. ก่อนเปิดหลักสูตร
2. จัดทาข้อมูลกาลังพลที่มีคณ
ุ สมบัติ
ครบถ้วนตามที่หลักสูตรกาหนด
04132 ขออนุมัติตัวบุคคลให้เข้ารับ
การศึกษาตามแผนศึกษาประจาปี
กิจกรรม
1. จัดประชุมคณะกรรมการ
กลั่นกรองการจัดสรรกาลังพลเข้ารับ
การศึกษาหลักสูตรตามแผนศึกษา
ประจาปี
2. ขออนุมัติให้กาลังพลเข้ารับ
การศึกษาตามจานวนที่ได้รับอนุมัติให้
เปิดการศึกษา

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria

1. รายชื่อหลักสูตรถูกจัดให้หน่วยเพื่อสารวจ
ความต้องการที่นั่งศึกษาของกาลังพลได้ครบ
ทุกหน่วย

วิธีการประเมิน
Assessment

ผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จ
แล้ว

2. ข้อมูลกาลังพลที่ประสงค์เข้าศึกษาถูก
จัดเรียงตามลาดับตามคุณสมบัติที่หลักสูตร
กาหนด

1. การประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จ
กลั่นกรองจัดสรรกาลังพลเข้ารับศึกษาได้จัดขึ้น แล้ว
ตามห้วงเวลาที่กาหนด
2. กาลังพลที่คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ได้รับ
อนุมัติโดยผู้บังคับบัญชาให้เข้ารับการศึกษา
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สมรรถนะย่อย
Element of Competence
04133 แจ้งผลการจัดสรรกาลังพล
เข้าศึกษาให้กับหน่วยที่เกี่ยวข้อง
เพื่อดาเนินการ
กิจกรรม
1. แจ้งหน่วยต้นสังกัดของกาลังพล
ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้เข้ารับการศึกษา
เพื่อยืนยันการส่งตัวเข้ารับการศึกษา
ตามวันและเวลาที่กาหนดไว้
2. แจกจ่ายหนังสืออนุมัติตัวบุคคล
พร้อมรายชื่อผู้ที่ได้เข้ารับการศึกษาให้
รร.สบ.สบ.ทบ.เพื่อดาเนินการ
3. บันทึกรายชื่อผู้ที่ได้รับอนุมัติให้เข้า
รับการศึกษาในระบบ PDX ของ ทบ.

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria

วิธีการประเมิน
Assessment

1. หนังสือแจ้งหน่วยต้นสังกัดผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ ผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จ
เข้ารับการศึกษาถูกส่งให้หน่วยที่เกี่ยวข้องได้ แล้ว
ครบทุกหน่วย
2. หนังสืออนุมัติตัวบุคคลพร้อมบัญชีรายชื่อผู้
เข้ารับการศึกษาถูกแจกจ่ายให้ รร.สบ.สบ.ทบ.
เพื่อดาเนินการ
3. รายชื่อผู้ที่ได้รับอนุมัติให้เข้ารับถูกบันทึกใน
ระบบ PDX หัวข้อหลักสูตรการศึกษาของเหล่า
ได้ถูกต้องครบถ้วน

8. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
8.1 หนังสือ ยก.ทบ. ต่อ ที่ กห 0317/4516 ลง 25 พ.ค.25 เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงจานวนผู้เข้าศึกษา
8.2 หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห 0401/1991 ลง 26 ก.พ.34 เรื่อง ขออนุมัติยกเว้นการศึกษาหลักสูตรชั้นนายร้อย
เหล่า สบ. ให้แก่ อจ.ส่วนการศึกษา รร.จปร.
8.3 หนังสือ ยก.ทบ. ด่วนมาก ที่ ต่อ กห 0403/4600 ลง 4 เม.ย.46 เรื่อง การแก้ไขปัญหาหลักสูตรตามแนวทาง
รับราชการ (เหล่า ดย. ขอฝากเรียนหลักสูตรชั้นนายพันเหล่า สบ.)
8.4 หนังสือ ยศ.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห 0461/5264 ลง 26 ก.ย.46 เรื่อง การจัดระบบผู้เข้ารับการศึกษา
8.5 หนั ง สื อ กพ.ทบ. ที่ ต่ อ กห 0401/24650 ลง 22 ก.ค.51 เรื่ อ ง ขอรั บ การสนั บ สนุ น ที่ นั่ ง ศึ ก ษา
ในหลักสูตรชั้นนายพัน เหล่า สบ. (อนุมัติหลักการให้ อศจ.ทบ. เข้ารับการศึกษาหลักสูตรชั้นนายพัน เหล่า สบ.)
8.6 วิทยุราชการทหาร กพ.ทบ. ที่ กห 0401/61 ลง 23 ม.ค.52 เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติในการรับฝาก
ข้าราชการจากนอก ทบ. และนอก กห. เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรของ รร.เหล่า/สายวิทยาการของ ทบ.
8.6 แถลงหลักสูตรการเรียนการสอนของ รร.สบ.สบ.ทบ.
9. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
9.1 ระเบียบงานสารบรรณ
9.2 ความรู้และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์สานักงาน
10. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
- การใช้งานโปรมแกรมคอมพิวเตอร์สานักงาน
- การใช้ระบบงานข้อมูลกาลังพลสนับสนุนเหล่าสายวิทยาการในระบบ PDX
(ข) ความต้องการด้านความรู้
- มีความรู้เกี่ยวกับข้อกาหนดและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
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11. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
- นโยบายด้านการศึกษาทางทหารของ ทบ.
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
- ใบรับรองความรู้ที่สอดคล้องกับข้อ 10
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
- ประเมินโดยใช้ใบงานตามวิธีการประเมินในข้อ ง
(ง) วิธีการประเมิน
- พิจารณาจากผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จ
12. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
13. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
หน่วย เหล่า/สายวิทยาการ ที่จัดการศึกษา
14. หน่วย เหล่า/สายวิทยาการ ที่ร่วมใช้หน่วยสมรรถนะ (ถ้ามี)
15. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
15.1-15.7 เครื่ อ งมื อ ประเมิ น - หลั ก ฐานเอกสารผลงานหรื อ ชิ้ น งานที่ ท าส าเร็ จแล้ ว ดู ร ายละเอี ย ดคู่ มื อ
การประเมินของ สบ.ทบ.
16. คู่มือปฏิบัติงานที่ใช้สาหรับ UOC
- คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดสรรกาลังพลเข้าศึกษาหลักสูตรตามแนวทางรับราชการของเหล่าทหารสารบรรณ
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ส่วนที่ 3 รายละเอียดสมรรถนะ
หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1.
2.
3.
4.
5.

รหัสหน่วยสมรรถนะ 0421
ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดทาแผนการจัดหาแบบพิมพ์ ทบ.
ทบทวนครั้งที่
สร้างใหม่
คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ความสามารถในการสารวจความต้องการแบบพิมพ์จากหน่วยใช้ วิเคราะห์สถิติการใช้แบบพิมพ์ ทบ. จัดทาแผน
จัดหา และจัดสรรคาสั่งแบบพิมพ์ให้กับโรงพิมพ์ ทบ. ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามความต้องการของหน่วยใช้
6. กลุ่มตาแหน่งงาน (Target Group)
6.1 หัวหน้าแผนก
6.2 ประจาแผนก
6.3 เสมียน
7. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element of Competence
EOC1 สารวจความต้องการใช้แบบ
พิมพ์ ทบ. จากหน่วยใช้ภายใน ทบ.
ล่วงหน้า 2 ปีงบประมาณ
กิจกรรม
1. แจ้งหน่วยใช้ให้เสนอความต้องการ
ประจาปี
2. รวบรวมความต้องการแบบพิมพ์
จากหน่วยใช้
EOC2 วิเคราะห์สถิติการใช้แบบ
พิมพ์ ทบ. จากหน่วยใช้ภายใน ทบ.
ย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ
กิจกรรม
1. รวบรวมสถิติการใช้แบบพิมพ์
จากหน่วยใช้
2. วิเคราะห์สถิติการใช้แบบพิมพ์
ขอหน่วยใช้ในปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา
EOC3 จัดทาแผนการจัดหาแบบ
พิมพ์ ทบ. ให้หน่วยใช้ภายใน ทบ.
ล่วงหน้า 2 ปีงบประมาณ
กิจกรรม
1.จัดทาแผนการจัดหาแบบพิมพ์

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria

วิธีการประเมิน
Assessment

1. หน่วยใช้เสนอความต้องการแบบพิมพ์
พิจารณาจากหลักฐานเอกสาร
ครบถ้วน
ผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จ
2. ข้อมูลการเสนอความต้องการแบบพิมพ์จาก แล้ว
หน่วยใช้ถูกรวบรวมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
และทันสมัย

1. สถิติการใช้แบบพิมพ์จากหน่วยใช้
พิจารณาจากหลักฐานเอกสาร
ถูกรวบรวมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
ผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จ
2. สถิติการใช้แบบพิมพ์จากหน่วยใช้สามารถ แล้ว
นาไปใช้เป็นข้อมูลในการทาแผนการจัดหาฯ ได้

1. แผนการจัดหาแบบพิมพ์ ถูกจัดทาขึ้นอย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน

พิจารณาจากหลักฐานเอกสาร
ผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จ
แล้ว
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สมรรถนะย่อย
Element of Competence
2. จัดสรรเครดิตการเบิกแบบพิมพ์
ให้กับหน่วยใช้

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
2. การจัดสรรเครดิตการเบิกแบบพิมพ์ให้กับ
หน่วยใช้ถูกจัดทาขึ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
สามารถนาไปใช้งานได้

EOC4 ดาเนินการจัดสรรคาสั่งแบบ
พิมพ์ให้กับโรงพิมพ์ต่างๆ ภายใน ทบ.
กิจกรรม
1. รวมรวมแบบพิมพ์แต่ละรายการ 1. รายการแบบพิมพ์ที่จะจัดพิมพ์
ที่จะจัดพิมพ์ในปีงบประมาณปัจจุบัน ในปีงบประมาณปัจจุบัน ถูกรวบรวมขึ้นอย่าง
ครบถ้วน ถูกต้อง
2. แจกจ่ายคาสั่งพิมพ์แบบพิมพ์
2. คาสั่งพิมพ์แบบพิมพ์แต่ละรายการ
แต่ละรายการไปยังโรงพิมพ์
ถูกแจกจ่ายไปยังโรงพิมพ์ต่างๆ
ภายใน ทบ. อย่างเหมาะสม

วิธีการประเมิน
Assessment

พิจารณาจากหลักฐานเอกสาร
ผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จ
แล้ว

8. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
8.1 ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วย ความรับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8.2 ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วย การจาหน่ายสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8.3 บัญชีรายชื่อแบบพิมพ์ ทบ. และหลักฐานอ้างอิงแบบพิมพ์ พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
9. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
9.1 ความรู้เรื่องระเบียบการส่งกาลังแบบพิมพ์ ทบ.
9.2 ระเบียบงานสารบรรณ
9.3 ทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์สานักงาน (Word และ Excel)
10. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
- ทักษะการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความต้องการแบบพิมพ์ ทบ. ของหน่วยใช้ภายใน ทบ.
- ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้แบบพิมพ์ ทบ. ของหน่วยใช้ในห้วงที่ผ่านมา
- ทักษะการจัดทาแผนการจัดหาแบบพิมพ์ ทบ.
(ข) ความต้องการด้านความรู้
- การส่งกาลังแบบพิมพ์ให้กับหน่วยใช้ภายใน ทบ.
11. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลั ก ฐานที่ ต้ อ งการจะก าหนดข้ อ แนะน าเกี่ ย วกั บ การประเมิ น และควรที่ จ ะใช้ ป ระกอบร่ ว มกั น กั บ เกณฑ์
การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
- แผนการจัดหา สป. แบบพิมพ์ ทบ. ถูกจัดทาขึ้น
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
- ประเมินโดยการตรวจสอบจากหลักฐานการปฏิบัติงาน
(ง) วิธีการประเมิน
- ประเมินจากหลักฐานเอกสารที่จัดทาขึ้น
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12. ขอบเขต (Range Statement)
ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติง าน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบ
ต่อการทางาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกาหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ก) คาแนะนา
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. รวบรวมข้อมูลการเสนอความต้องการแบบพิมพ์จากหน่วยใช้ครบถ้วน ถูกต้อง และทันสมัย หมายถึง
สามารถรวบรวมข้อมูลการเสนอความต้องการแบบพิมพ์จากหน่วยต่างๆ ภายใน ทบ.ได้ครบถ้วน ถูกต้องตรงตาม
หมายเลขแบบพิมพ์ที่ ทบ. กาหนดให้ใช้ และเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบันสามารถนาไปจัดทาแผนการจัดหาฯ ได้
2. รวบรวมสถิติข้อมูลการใช้ แบบพิมพ์จากหน่วยใช้ไ ด้ครบถ้วน ถูกต้อง และทันสมัย หมายถึง สามารถ
รวบรวมสถิติข้อมูลการใช้แบบพิมพ์จากหน่วยต่างๆ ภายใน ทบ. ตรงตามที่หน่วยใช้ไ ปจริง และเป็นข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบัน สามารถนาข้อมูลไปวิเคราะห์ประกอบการจัดทาแผนการจัดหาฯ ได้
3. การจัดทาแผนการจัดหาแบบพิมพ์ได้ครบถ้วน ถูกต้อง และทันสมั ย หมายถึง สามารถทาแผนจัดหาฯ
ได้ถูกต้องตรงตามหมายเลขแบบพิมพ์ ที่หน่วยใช้เสนอความต้องการ ครบทุกหน่วยภายใน ทบ. และเป็นแผนจัดหา
ที่เป็นปัจจุบัน สามรถตอบสนองหน่วยใช้ได้อย่างเหมาะสม
13. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
14. หน่วย เหล่า/สายวิทยาการ ที่ร่วมใช้หน่วยสมรรถนะ (ถ้ามี)
15. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน
เครื่ อ งมือ ประเมิน หลั ก ฐานเอกสารผลงานหรื อ ชิ้ น งานที่ ท าสาเร็ จ แล้ว และความครบถ้ ว นของเอกสาร
ประกอบการพิจารณา ดูรายรายละเอียดจากคู่มือการประเมินของ สบ.ทบ.
16. คู่มือการปฏิบัติงานใช้สาหรับ Uoc
- คู่มือการประเมิน เรื่อง จัดทาแผนการจัดหาแบบพิมพ์ ทบ.
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ส่วนที่ 3 รายละเอียดสมรรถนะ
หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1.
2.
3.
4.
5.

รหัสหน่วยสมรรถนะ 0422
ชื่อหน่วยสมรรถนะ การเบิกจ่ายแบบพิมพ์ ทบ.
ทบทวนครั้งที่
สร้างใหม่
คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ความสามารถในการเบิกจ่ายแบบพิมพ์ ทบ. ให้กับหน่วยใช้ภายใน ทบ. ได้อย่างเหมาะสม
6. กลุ่มตาแหน่งงาน (Target Group)
6.1 หัวหน้าแผนก
6.2 ประจาแผนก
6.3 เสมียน
7. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element of Competence
EOC1 ควบคุมการเบิกจ่ายแบบพิมพ์
ทบ. ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
กิจกรรม
1. แจ้งหน่วยใช้ทราบถึงรายการ
แบบพิมพ์ที่หน่วยสามารถเบิกจ่ายได้
2. หน่วยใช้ส่งใบเบิกความต้องการ
แบบพิมพ์มายังหน่วย
3. เบิกจ่ายแบบพิมพ์ให้หน่วยใช้ โดย
ประสานการปฏิบัติกับคลังแบบพิมพ์
EOC2รายงานสถานภาพแบบพิมพ์
ทบ. ตามห้วงกาหนดเวลา
กิจกรรม
1. รวบรวมสถิติการเบิกแบบพิมพ์
แต่ละรายการจากหน่วยใช้
2. รายงานสถิติการเบิกแบบพิมพ์
แต่ละรายการจากหน่วยใช้

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria

วิธีการประเมิน
Assessment

1. หน่วยใช้รับทราบถึงรายการแบบพิมพ์ที่
สามารถเบิกจ่ายได้
2. หน่วยใช้ส่งในเบิกความต้องการแบบพิมพ์
ทบ. ตรงตามการเสนอความต้องการในห้วงที่
ผ่านมา
3. หน่วยใช้ ได้รับแบบพิมพ์ ถูกต้องตรงตาม
การเสนอความต้องการ

พิจารณาจากหลักฐานเอกสาร
ผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จ
แล้ว

1. สถิติการเบิกแบบพิมพ์แต่ละรายการจาก
หน่วยใช้ถูกรวบรวมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
2. สถิติการใช้แบบพิมพ์แต่ละรายการจาก
หน่วยใช้สามารถนาไปใช้เป็นข้อมูลในการ
พิจารณาจัดทาแผนการจัดหาฯ
ในปีงบประมาณต่อไปได้

พิจารณาจากหลักฐานเอกสาร
ผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จ
แล้ว

8. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
8.1 ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วย ความรับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8.2 ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วย การจาหน่ายสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8.3 บัญชีรายชื่อแบบพิมพ์ ทบ. และหลักฐานอ้างอิงแบบพิมพ์ พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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9. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
9.1 ความรู้เรื่องระเบียบการส่งกาลังแบบพิมพ์ ทบ.
9.2 ระเบียบงานสารบรรณ
9.3 ทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์สานักงาน (Word และ Excel)
10. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
- ทักษะการรวบรวมข้อมูลแบบพิมพ์แต่ละรายการที่สามารถเบิกจ่ายได้
- ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้แบบพิมพ์ของหน่วยใช้ในห้วงที่ผ่านมา
- ทักษะการจัดทาแบบรายงานการใช้แบบพิมพ์แต่ละรายการของหน่วยใช้ในห้วงที่ผ่านมา
- ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้แบบพิมพ์แต่ละรายการของหน่วยใช้ในห้วงที่ผ่านมา เพื่อประกอบ
การจัดทาแผนการจัดหาในปีต่อไป
(ข) ความต้องการด้านความรู้
- การส่งกาลัง สป. แบบพิมพ์ให้กับหน่วยใช้ภายใน ทบ.
11. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลั ก ฐานที่ ต้ อ งการจะก าหนดข้ อ แนะน าเกี่ ย วกั บ การประเมิ น และควรที่ จ ะใช้ ป ระกอบร่ ว มกั น กั บ เกณฑ์
การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
- แผนการจัดหา สป. แบบพิมพ์ ทบ. ถูกจัดทาขึ้น
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
- ประเมินโดยการตรวจสอบจากหลักฐานการปฏิบัติงาน
(ง) วิธีการประเมิน
- ประเมินจากหลักฐานเอกสารที่จัดทาขึ้น
12. ขอบเขต (Range Statement)
ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติง าน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบ
ต่อการทางาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกาหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ก) คาแนะนา
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. การควบคุมการเบิกจ่ายแบบพิมพ์ ทบ. จากหน่วยใช้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หมายถึง หน่วยใช้ทราบ
ถึงแบบพิมพ์รายการที่พร้อมจ่าย และหน่วยใช้เบิกแบบพิมพ์ถูกต้องตรงตามการเสนอความต้องในห้วงที่ผ่านมา
2. รายงานสถานภาพแบบพิมพ์ที่เบิกจ่ายให้หน่วยใช้ และคงเหลือคงคลัง ได้ตามห้วงเวลาที่กาหนด
13. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
14. หน่วย เหล่า/สายวิทยาการ ที่ร่วมใช้หน่วยสมรรถนะ (ถ้ามี)
15. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
- หลักฐานเอกสารผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จแล้ว โดยดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน
16. คู่มือการปฏิบัติงานที่ใช้สาหรับ UOC
- คู่มือการประเมิน เรื่อง การเบิกจ่ายแบบพิมพ์ ทบ.
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ส่วนที่ 3 รายละเอียดสมรรถนะ
หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1.
2.
3.
4.
5.

รหัสหน่วยสมรรถนะ 0423
ชื่อหน่วยสมรรถนะ การจัดทาคุณลักษณะเฉพาะ สป. ในความรับผิดชอบของ สบ.ทบ.
ทบทวนครั้งที่
สร้างใหม่
คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ความสามารถในการดาเนินการจัดทาคุณลักษณะเฉพาะ สป. ในความรับผิดชอบของ สบ.ทบ. ให้เป็นไปตามความ
ต้องการของหน่วยใช้
6. กลุ่มตาแหน่งงาน (Target Group)
6.1 หัวหน้าแผนก
6.2 ประจาแผนก
6.3 เสมียน
7. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element of Competence
EOC1 รวบรวมความต้องการใน
การจัดทาคุณลักษณะเฉพาะ สป.
ในความรับผิดชอบของ สบ.ทบ.
จากหน่วยต่างๆ ภายใน ทบ.
กิจกรรม
1. หน่วยต่างๆ ภายใน ทบ. ส่งคาขอ
การจัดทาคุณลักษณะเฉพาะ สป.
ในความรับผิดชอบของ สบ.ทบ.
มายังหน่วย
2. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดทา
คุณลักษณะเฉพาะ สป. ในความ
รับผิดชอบของ สบ.ทบ.
EOC2 ขออนุมัติใช้คุณลักษณะเฉพาะ
สป. ในความรับผิดชอบของ สบ.ทบ.
กิจกรรม
1. ส่งคาขออนุมัติการใช้คุณลักษณะ
เฉพาะ สป. ในความรับผิดชอบของ
สบ.ทบ. ไปยังหน่วยที่เกี่ยวข้อง
2. ประสานการปฏิบัติกับหน่วย
ที่เกี่ยวข้อง ติดตามคาขออนุมัติใช้
คุณลักษณะเฉพาะ สป.
EOC3 ประสานกับหน่วยใช้เมื่อคาขอ
การจัดทาคุณลักษณะเฉพาะ สป.
ในความรับผิดชอบของ สบ.ทบ.

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria

วิธีการประเมิน
Assessment

1. คาขอการจัดทาคุณลักษณะเฉพาะ สป.
พิจารณาจากหลักฐานเอกสาร
ในความรับผิดชอบของ สบ.ทบ.
ผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จ
จากหน่วยต่างๆ ภายใน ทบ. ถูกรวบรวมขึ้น
แล้ว
อย่างถูกต้อง
2. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดทาคุณ
ลักษณะเฉพาะ สป. ในความรับผิดชอบของ
สบ.ทบ. ถูกจัดทาขึ้นอย่างถูกต้อง ตามระเบียบ

1. คาขออนุมัติการใช้คุณลักษณะเฉพาะ สป.
ในความรับผิดชอบของ สบ.ทบ.
ถูกส่งไปยังหน่วยที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน
ถูกต้อง
2. การขออนุมัติใช้คุณลักษณะเฉพาะ สป.
ดาเนินไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง

พิจารณาจากหลักฐานเอกสาร
ผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จ
แล้ว
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สมรรถนะย่อย
Element of Competence
ได้รับการอนุมัติ
กิจกรรม
1.หน่วยที่เกี่ยวข้องแจ้งอนุมัติการใช้
คุณลักษณะเฉพาะ สป. ตามที่หน่วย
ร้องขอ
2. แจ้งการอนุมัติให้ใช้คุณลักษณะ
เฉพาะ สป. ไปยังหน่วยใช้

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
1. คาขอใช้คุณลักษณะเฉพาะ สป.
ได้รับการอนุมัติ

วิธีการประเมิน
Assessment
พิจารณาจากหลักฐานเอกสาร
ผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จ
แล้ว

2. หน่วยที่ส่งคาขออนุมัติใช้คุณลักษณะเฉพาะ
สป. รับทราบคาขอที่ได้รับอนุมัติ

8. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
8.1 ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วย ความรับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8.2 ระเบียบ คาสั่ง ข้อกาหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาคุณลักษณะเฉพาะของ สป. ภายใน ทบ.
9. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
9.1 ความรู้เรื่องระเบียบการส่งกาลังแบบพิมพ์ ทบ.
9.2 ระเบียบงานสารบรรณ
9.3 ทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์สานักงาน (Word และ Excel)
9.3 ทักษะการประสานงานกับหน่วยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
10. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
- ทักษะการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความต้องการแบบพิมพ์ ทบ. ของหน่วยใช้ภายใน ทบ.
- ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้แบบพิมพ์ ทบ. ของหน่วยใช้ในห้วงที่ผ่านมา
- ทักษะการจัดทาแผนการจัดหาแบบพิมพ์ ทบ.
(ข) ความต้องการด้านความรู้
- การส่งกาลังแบบพิมพ์ให้กับหน่วยใช้ภายใน ทบ.
- การจัดทาคุณลักษณะเฉพาะของ สป. ภายใน ทบ.
11. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลั ก ฐานที่ ต้ อ งการจะก าหนดข้ อ แนะน าเกี่ ย วกั บ การประเมิ น และควรที่ จ ะใช้ ป ระกอบร่ ว มกั น กั บ เกณฑ์
การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
- คุณลักษณะเฉพาะ สป. ในความรับผิดชอบของ สบ.ทบ.ที่หน่วยต่างๆ ส่งคาขอมาถูกจัดทาขึ้น
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
- ประเมินโดยการตรวจสอบจากหลักฐานการปฏิบัติงาน
(ง) วิธีการประเมิน
- ประเมินจากหลักฐานเอกสารที่จัดทาขึ้น
12. ขอบเขต (Range Statement)
ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติง าน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบ
ต่อการทางาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกาหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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(ก) คาแนะนา
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. คุณลักษณะเฉพาะ สป. ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สบ.ทบ. เป็นไปตามระเบียบที่ ทบ. กาหนด
2. การส่ง คาขออนุมัติ คุณลัก ษณะเฉพาะ สป. ที่อยู่ใ นความรับผิด ชอบของ สบ.ทบ. ถูกส่ ง ไปยั ง หน่ว ย
ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และดาเนินไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง หมายถึง คาขอฯ จากหน่วยใช้ได้รับการรวบรวม
ครบถ้วนตามระเบียบที่กาหนด และดาเนินการต่อโดยหน่วยที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องตามสายงาน ภายในระยะเวลา
ที่เหมาะสม
13. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
14. หน่วย เหล่า/สายวิทยาการ ที่ร่วมใช้หน่วยสมรรถนะ (ถ้ามี)
15. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
- หลักฐานเอกสารผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จแล้ว โดยดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน
16. คู่มือการปฏิบัติงานที่ใช้สาหรับ UOC
- คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง จัดทาคุณลักษณะเฉพาะ สป. ในความรับผิดชอบของ สบ.ทบ.
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ส่วนที่ 3 รายละเอียดสมรรถนะ
หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1.
2.
3.
4.
5.

รหัสหน่วยสมรรถนะ 0424
ชื่อหน่วยสมรรถนะ การจัดทารายชื่อแบบพิมพ์ ทบ. แจกจ่ายให้หน่วยใช้ใน ทบ.
ทบทวนครั้งที่
สร้างใหม่
คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ความสามารถในการดาเนินการจัดทารายชื่อแบบพิมพ์ ทบ. เพื่อแจกจ่ายให้กับหน่วยใช้ภายใน ทบ. ได้อย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
6. กลุ่มตาแหน่งงาน (Target Group)
6.1 หัวหน้าแผนก
6.2 ประจาแผนก
6.3 เสมียน
7. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Element of Competence
Performance Criteria
EOC1 ตรวจสอบแบบพิมพ์ ทบ.
เพื่อใช้เป็นข้อมูลจัดพิมพ์บัญชีรายชื่อ
แบบพิมพ์ ทบ.
กิจกรรม
1. ตรวจสอบรายชื่อแบบพิมพ์ ทบ.ที่ 1. รายชื่อแบบพิมพ์ ทบ. ถูกรวบรวมขึ้นด้วย
เป็นปัจจุบัน
ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และมีราคาเป็น
ปัจจุบัน
2. ปรับปรุงแบบพิมพ์ ทบ. ในสาย
2. แบบพิมพ์ ทบ. ในสายงานต่างๆ
งานต่างๆ ให้เป็นแบบพิมพ์
ที่ปรับปรุงเป็นแบบพิมพ์คอมพิวเตอร์ได้รับการ
คอมพิวเตอร์
อนุมัติ
EOC2 จัดพิมพ์บัญชีรายชื่อแบบ
พิมพ์ ทบ.
กิจกรรม
1. จัดพิมพ์รายชื่อแบบพิมพ์ ทบ.
1. รายชื่อแบบพิมพ์ ทบ. ถูกจัดพิมพ์ขึ้นด้วย
ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และมีราคาเป็น
ปัจจุบัน
2. จัดทาแบบพิมพ์แบบคอมพิวเตอร์ 2. แบบพิมพ์ ทบ. ในสายงานต่างๆ
ให้หน่วยได้ใช้งาน
ที่ปรับปรุงเป็นแบบพิมพ์คอมพิวเตอร์ได้รับการ
อนุมัติ ถูกจัดทาขึ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
EOC3 แจกจ่ายบัญชีรายชื่อแบบพิมพ์
ทบ. ให้กับหน่วยใช้ภายใน ทบ.
กิจกรรม
1. แจกจ่ายบัญชีรายชื่อแบบพิมพ์
1. บัญชีรายชื่อแบบพิมพ์ ทบ.
ทบ. ไปยังหน่วยใช้
ถูกแจกจ่ายไปยังหน่วยใช้ อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน

วิธีการประเมิน
Assessment

พิจารณาจากหลักฐานเอกสาร
ผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จ
แล้ว

พิจารณาจากหลักฐานเอกสาร
ผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จ
แล้ว

พิจารณาจากหลักฐานเอกสาร
ผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จ
แล้ว
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สมรรถนะย่อย
Element of Competence
2. หน่วยได้รับบัญชีรายชื่อแบบพิมพ์
ทบ.

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
2. หน่วยใช้ได้รับบัญชีรายชื่อแบบพิมพ์ ทบ.
ถูกต้อง ครบถ้วน

วิธีการประเมิน
Assessment

8. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
8.1 ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วย ความรับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8.2 ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วย การจาหน่ายสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8.3 บัญชีรายชื่อแบบพิมพ์ ทบ. และหลักฐานอ้างอิงแบบพิมพ์ พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
9. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
9.1 ความรู้เรื่องระเบียบการส่งกาลังแบบพิมพ์ ทบ.
9.2 ระเบียบงานสารบรรณ
9.3 ทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์สานักงาน (Word และ Excel)
9.4 ทักษะการประสานงานกับหน่วยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
10. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
- ทักษะการรวบรวมข้อมูลรายชื่อแบบพิมพ์ ทบ.
- ทักษะการจัดทาบัญชีรายชื่อแบบพิมพ์ ทบ.
(ข) ความต้องการด้านความรู้
- การส่งกาลังแบบพิมพ์ให้กับหน่วยใช้ภายใน ทบ.
- ทักษะการจัดทาบัญชีรายชื่อแบบพิมพ์ ทบ.
11. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลั ก ฐานที่ ต้ อ งการจะก าหนดข้ อ แนะน าเกี่ ย วกั บ การประเมิ น และควรที่ จ ะใช้ ป ระกอบร่ ว มกั น กั บ เกณฑ์
การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
- บัญชีรายชื่อแบบพิมพ์ ทบ. ถูกจัดทาขึ้น
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
- ประเมินโดยการตรวจสอบจากหลักฐานการปฏิบัติงาน
(ง) วิธีการประเมิน
- ประเมินจากหลักฐานเอกสารที่จัดทาขึ้น
12. ขอบเขต (Range Statement)
ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติง าน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบ
ต่อการทางาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกาหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ก) คาแนะนา
-
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(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. รายชื่อแบบพิมพ์ ทบ. ถูกรวบรวมขึ้นด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันหมายถึง รายชื่อ
แบบพิมพ์ที่รวบรวมขึ้น เป็นรายชื่อที่ถูกต้อง มีราคาเป็นปัจจุบัน และจัดแบ่งชัดเจนตามสายงาน ทั้งแบบพิมพ์ที่เป็น
กระดาษ และแบบพิมพ์คอมพิวเตอร์
2. หน่วยใช้ได้รับบัญชีรายชื่อแบบพิมพ์ ทบ. ครบถ้วน ถูกต้อง หมายถึง หน่วยใช้ทุกหน่วยภายใน ทบ.
ได้รับบัญชีรายชื่อแบบพิมพ์ ทบ.และสามารถนาไปใช้ประกอบการเสนอความต้องการ และใช้ประกอบการส่งคาขอ
การเบิกได้อย่างถูกต้อง
13. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
14. หน่วย เหล่า/สายวิทยาการ ที่ร่วมใช้หน่วยสมรรถนะ (ถ้ามี)
15. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
- หลักฐานเอกสารผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จแล้ว โดยดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน
16. คู่มือการปฏิบัติงานที่ใช้สาหรับ UOC
- คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดทารายชื่อแบบพิมพ์ ทบ. แจกจ่ายให้หน่วยใช้ใน ทบ.
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ส่วนที่ 3 รายละเอียดสมรรถนะ
หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1.
2.
3.
4.
5.

รหัสหน่วยสมรรถนะ 0431
ชื่อหน่วยสมรรถนะ วางแผนการฝึกศึกษา พัฒนาหลักนิยม และแบบธรรมเนียมให้เหมาะสมทันสมัย
ทบทวนครั้งที่
สร้างใหม่
คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ดาเนินการ ด้านการฝึก และศึกษา ในส่วนที่ สบ.ทบ. รับผิดชอบ พัฒนาหลักนิยม และแบบธรรมเนียม ตลอดจน
พัฒนาการศึกษา และวิทยาการ สบ.
6. กลุ่มตาแหน่งงาน (Target Group)
6.1 หัวหน้าแผนก (ชกท.2162)
6.2 ประจาแผนก (ชกท.2162)
6.3 เสมียน (ชกท.710)
7. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element of Competence
04331 การจัดทาและพัฒนาตารา
และแบบธรรมเนียมให้ทันสมัย
กิจกรรม
1. รวบรวมข้อมูล, คาสั่งที่เป็น
ปัจจุบันจาก นขต.สบ.ทบ. เพื่อ
นามาใช้ปรับปรุงตาราและแบบธรรม
เนียม
2. จัดหมวดหมู่ข้อมูลอย่างเป็นระบบ
และวิเคราะห์อย่างครบถ้วน

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria

วิธีการประเมิน
Assessment

1. ข้อมูล, คาสั่งที่เกี่ยวข้องที่ได้มีการพัฒนา
พิจารณาชิ้นงานที่ดาเนินการ
ปรับปรุงแล้วรวบรวมได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง เสร็จแล้ว
และทันสมัย
2. ข้อมูล, คาสั่งที่รวบรวมได้รับการจัด
หมวดหมู่อย่างเป็นระบบและวิเคราะห์อย่าง
ครบถ้วน

8. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ระเบียบ, คาสั่ง ทบ. เรื่อง สิทธิกาลังพลต่างๆ ที่ได้มีการพัฒนา และปรับปรุงใหม่
9. ความรู้และทักษะก่อนปฏิบตั ิหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
9.1 ทักษะการใช้ Computer
9.2 ความรู้เรื่องงานสารบรรณ
10. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
10.1 ความต้องการด้านความรู้
ทักษะการคิด วิเคราะห์ สรุปประเด็น
10.2 ความต้องการด้านทักษะ
งานสิทธิกาลังพล
11. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
เอกสาร, ตาราเรียน ที่ถูกพัฒนาขึ้น
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
-
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(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ประเมินโดยการปฏิบัติงาน
(ง) วิธีการประเมิน
พิจารณาจากเอกสาร และหลักฐาน
12. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
จัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องสาหรับการจัดทาตาราหรือแบบธรรมเนียม ครบถ้วน
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
จัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีขอบเขตคลอบคลุมถึง การรวบรวมข้อมูล การจัดหมวดหมู่ และการวิเคราะห์
ข้อมูล
13. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
14. หน่วย เหล่า/สายวิทยาการที่ร่วมใช้หน่วยสมรรถนะ (ถ้ามี)
15. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
16. คู่มือการปฏิบัติงานที่ใช้สาหรับ UOC
- คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การวางแผนการฝึกศึกษา พัฒนาหลักนิยม และแบบธรรมเนียม
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ส่วนที่ 3 รายละเอียดสมรรถนะ
หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1.
2.
3.
4.
5.

รหัสหน่วยสมรรถนะ 0441
ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดทา บริหารงบประมาณ ติดตามและประเมินผล
ทบทวนครั้งที่
สร้างใหม่
คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ความสามารถในการจัดเตรียมข้อมูลการจัดทาการบริหารงบประมาณของหน่วย จัดทาคาขอ/เสนอความต้องการ
งบประมาณกลุ่มงบงานต่าง ๆ ที่รับผิดชอบ จัดทาแผนการปฏิบัติง านงบประมาณกลุ่มงบงานในความรับผิดชอบ
เสนอเรื่องขออนุมัติเงินประจางวด การบริหารงบประมาณ และการตรวจสอบและประเมินผลตามห้วงระยะเวลา
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผน ของทางราชการที่กาหนด
6. กลุ่มตาแหน่งงาน (Target Group)
- หน.แผนก (ชกท.6302), ประจาแผนก (ชกท.6302), เสมียนงบประมาณ (ชกท.731)
7. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element of Competence
04411 จัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
สาหรับการจัดทาการบริหาร
งบประมาณและการติดตามและ
ประเมินผล
กิจกรรม
1. รวบรวมข้อมูลสาหรับการจัดทา
การบริหารงบประมาณ และการ
ติดตามและประเมินผล ครบถ้วน
ทันสมัย

1. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องสาหรับการจัดทา
การบริหารงบประมาณและการติดตามและ
ประเมินผล ถูกรวบรวมได้อย่างครบถ้วน
ถูกต้อง และมีความทันสมัย

2. จัดกลุ่มตามกลุ่มงบงานอย่างเป็น
ระบบและวิเคราะห์ข้อมูลอย่าง
ครบถ้วน

2. ข้อมูลที่รวบรวมได้รับการจัดตามกลุ่ม
งบงานอย่างเป็นระบบและวิเคราะห์
อย่างครบถ้วน

04412 จัดทาคาขอ/เสนอความ
ต้องการงบประมาณกลุ่มงบงานต่าง
ๆ ที่รับผิดชอบ
กิจกรรม
1. จัดทาคาขอ/เสนอความต้องการ
งบประมาณ

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria

วิธีการประเมิน
Assessment

1. พิจารณาจากการตอบคาถาม
เกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
สาหรับการจัดทาการบริหาร
งบประมาณ และการติดตาม
และประเมินผลจากเจ้าหน้าที่ที่
จัดทาและ นขต.ทบ. ที่เกี่ยวข้อง
ในแต่ละกลุ่มงบงาน
2. พิจารณาจากหลักฐาน
เอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องสาหรับ
การจัดทาการบริหาร
งบประมาณและการติดตามและ
ประเมินผล ตามระเบียบทบ.
ว่าด้วยการงบประมาณ 2556

1. คาขอ/เสนอความต้องการงบประมาณกลุ่ม 1. พิจารณาจากการตอบคาถาม
งบงานในความรับผิดชอบหน่วยถูกจัดทาโดยใช้ เกีย่ วกับขั้นตอนการจัดทาคา
ข้อมูลจากสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่
ขอ/เสนอความต้องการ
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สมรรถนะย่อย
Element of Competence

2. ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อย

04413 จัดทาแผนการปฏิบัติงาน
งบประมาณกลุ่มงบงานในความ
รับผิดชอบ
กิจกรรม
1. จัดทาแผนการปฏิบัติงานอย่าง
เหมาะสมตามห้วงระยะเวลาการใช้
จ่ายจริง

2. ตรวจสอบแผนการปฏิบัติงาน
อย่างถูกต้องและครบถ้วน
04414 ขออนุมัติเงินประจางวด
อย่างถูกต้องเหมาะสม
กิจกรรม
1. จัดทาหลักฐานเสนอขออนุมัติ
เงินประจางวดอย่างถูกต้องครบถ้วน
2. ขออนุมัติเงินประจางวดต่อผู้มี
อานาจอนุมัติ
04415 การบริหารงบประมาณอย่าง
ถูกต้องเหมาะสม
กิจกรรม
1. ดาเนินการบริหารงบประมาณทุก
กลุ่มงบงานในความรับผิดชอบอย่าง
ถูกต้องครบถ้วน และทันเวลา

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
วิธีการประเมิน
Performance Criteria
Assessment
เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ตามระเบียบต่าง ๆ ที่ งบประมาณกลุ่ม
เกี่ยวข้อง
งบงานจากเจ้าหน้าที่ที่จัดทา
และ นขต.ทบ. ที่เกี่ยวข้องในแต่
ละงบงาน
2. คาขอ/เสนอความต้องการงบประมาณ กลุ่ม 2. พิจารณาจากหลักฐานการ
งบงานในความรับผิดชอบหน่วย
จัดทาคาขอ/เสนอความต้องการ
ผ่านการตรวจสอบจาก ผช.นายทหาร
งบประมาณในความรับผิดชอบ
งบประมาณ และนายทหารงบประมาณอย่าง
ถูกต้องและครบถ้วน

1. จัดทาแผนการปฏิบัติงาน กลุ่มงบงานใน
ความรับผิดชอบหน่วยถูกจัดทาโดยใช้ข้อมูล
จากสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
อย่างเหมาะสม
2. แผนการปฏิบัติงาน กลุ่มงบงานในความ
รับผิดชอบหน่วย ผ่านการตรวจสอบจาก ผช.
นายทหารงบประมาณ และนายทหาร
งบประมาณอย่างถูกต้องและครบถ้วน

1. หลักฐานเสนอขออนุมัติเงินประจางวดถูก
จัดทาโดยใช้ข้อมูลจากสรุปผล
การวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม
2. เงินประจางวด ได้รับการอนุมัติโดย
ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอานาจอนุมัติ

1. ดาเนินการบริหารงบประมาณทุกกลุ่มงบ
งานในความรับผิดชอบภายใต้ระเบียบและ
กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

1. พิจารณาจากการตอบคาถาม
เกี่ยวกับขั้นตอนการจัดทา
แผนการปฏิบัติงานงบประมาณ
จากเจ้าหน้าที่ที่จัดทาว่าตรงตาม
ความต้องการในการใช้จ่ายจริง
ตามการปฏิบัติงาน
2. พิจารณาจากหลักฐานการ
จัดทาแผนการปฏิบัติงานกลุ่ม
งบงานในความรับผิดชอบตาม
ระเบียบหลักเกณฑ์ต่าง ๆ

1. พิจารณาจากการตอบคาถาม
เกี่ยวกับขั้นตอนการจัดทาการ
ขออนุมัติเงินประจางวดจาก
เจ้าหน้าที่ที่จัดทา
2. พิจารณาจากหลักฐานการขอ
อนุมติเงินประจางวด

1. พิจารณาจากผลการบริหาร
งบประมาณเป็นไปตามแผนการ
ปฏิบัติงานจากบัญชีควบคุม
งบประมาณ
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สมรรถนะย่อย
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Element of Competence
Performance Criteria
04416 ตรวจสอบและประเมินผล
ตามห้วงระยะเวลาที่กาหนด
กิจกรรม
1. ดาเนินการตรวจสอบและจัดทา
1. การตรวจสอบและจัดทารายงานมีความ
รายงานต่าง ๆ ที่ สปช.ทบ. กาหนดไว้ ถูกต้องครบถ้วนและทันเวลาสามารถไปใช้
ตามห้วงระยะเวลา
ประโยชน์ได้ทันกับเหตุการณ์
2. มีผลการเบิกจ่ายเป็นไปตาม
แผนปฏิบัติงาน

2. ตรวจสอบยอดการเบิกจ่ายในการบริหาร
งบประมาณต้องเป็นไปตามแผน
การปฏิบัติงาน

วิธีการประเมิน
Assessment

1. นาผลการตรวจสอบใน
รายงานมาสอบยันกับบัญชี
ความคุมงบประมาณและ
งบประมาณในระบบ GFMIS
2. ผลการเบิกจ่ายจะต้องเป็นไป
ตามแผนการปฏิบัติงานหรือสูง
กว่าแผนการปฏิบัติงานซึ่ง
เป็นไปตามรายงานที่จัดทาและ
ในระบบ GFMIS

8. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
8.1 ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ.2556 และทีแก้ไขเพิ่มเติม
8.2 แผนงานโครงการและงบประมาณของกองทัพบกประจาปี
9. ความรู้และทักษะก่อนปฏิบตั ิหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ.2556 และ แผนงานโครงการประจาปีของกองทัพบก,
ความต้องการงบประมาณของหน่วย ณ ปีงบประมาณปัจจุบัน และการเปรียบเทียบการใช้จ่ายงบประมาณของปีที่
ผ่านมา, การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์, ระเบียบงานสารบรรณ
10. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
10.1 ความต้องการด้านความรู้
เป็นความรู้ด้านกระบวนการงบประมาณ 3 ภาค
1. ภาคการจัดทางบประมาณ
2. ภาคการบริหารงบประมาณ
3. ภาคการตรวจสอบและประเมินผล
10.2 ความต้องการด้านทักษะ
10.2.1 ทักษะการคิด วิเคราะห์ การสรุปประเด็น
10.2.2 ทักษะในการนาเสนอ และถ่ายทอด
11. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
- คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านกระบวนการงบประมาณ
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
ใบรับรองความรู้ที่สอดคล้องกับ ข้อ 10
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ประเมินโดยใช้หลักฐานความรู้ การปฏิบัติงาน และผลการประเมินตามวิธีการประเมิน ในข้อ ง
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(ง) วิธีการประเมิน
- ข้อสอบความรู้
- ข้อสอบภาคปฏิบัติ
- การสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
- พิจารณาจากหลักฐานและเอกสาร
12. ขอบเขต (Range Statement)
ใช้สาหรับดาเนินการเกี่ยวกับด้านงบประมาณของกระบวนงบประมาณ 3 ภาค
(ก) คาแนะนา
1. การจั ด เตรี ย มข้ อ มู ลที่ เ กี่ย วข้ อ งส าหรั บ การจั ด ท าการบริ ห ารงบประมาณ และการตรวจสอบและ
ประเมินผล กลุ่มงบงานในความรับผิดชอบ ต้องมีความครบถ้วนตามขอบเขตที่กาหนด ตามข้อ 8 และข้อมูลต้องมี
ความทันสมัย
2. การจัดทาการบริหารงบประมาณ และการตรวจสอบและประเมินผล กลุ่มงบงานในความรับผิดชอบ
ต้องนาข้อมูลที่จัดเตรียมและวิเคราะห์แล้วมาใช้ในการพิจารณาจัดทาอย่างถูกต้อง เหมาะสม
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. การจั ด เตรี ย มข้ อ มู ลที่ เ กี่ย วข้ อ งส าหรั บ การจั ด ท าการบริ ห ารงบประมาณ และการตรวจสอบและ
ประเมิ น ผล กลุ่ ม งบงานในความรั บ ผิด ชอบ มีข อบเขตครอบคลุ มถึ ง การรวบรวมข้อ มู ล การจั ดหมวดหมู่ และ
การวิเคราะห์ข้อมูล
2. การจัดทาการบริหารงบประมาณ และการตรวจสอบและประเมินผล กลุ่มงบงานในความรับผิดชอบต้อง
นาข้ อมู ลที่ ผ่า นการวิเ คราะห์แ ล้ว มาใช้ ในการพิ จารณาจั ดท าอย่า งถู กต้ อง เหมาะสมเพื่อ ให้ นโยบายครอบคลุ ม
และทันสมัย รวมถึงปฏิบัติได้จริง
13. หน่วยสมรรถนะร่วม(ถ้ามี)
14. หน่วย เหล่า/สายวิทยาการที่ร่วมใช้หน่วยสมรรถนะ(ถ้ามี)
15. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน
15.1-15.3 เครื่องมือประเมิน
- หลักฐานเอกสารผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จแล้ว และความครบถ้วนของเอกสารประกอบการพิจารณา
ดูรายรายละเอียดจากคู่มือการประเมินของ สบ.ทบ.
16. คู่มือการปฏิบัติงานใช้สาหรับ Uoc
- คู่มือการประเมิน เรื่อง จัดทา บริหารงบประมาณ ติดตามและประเมินผลของ สบ.ทบ.

