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ส่วนที่ 3 รายละเอียดสมรรถนะ
หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 0511
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ออกคาสั่งปรับย้ายข้าราชการทหาร สังกัด ทบ.
3. ทบทวนครั้งที่
4. สร้างใหม่
5. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ความสามารถในการเตรียมการยกร่างคาสั่งปรับย้ายข้าราชการทหาร สังกัด ทบ. ตามที่ กพ.ทบ.เสนอ, ยกร่าง
คาสั่งปรับย้ายและรายงานขออนุมัติออกคาสั่งปรับย้ายให้กับข้าราชการทหาร สังกัด ทบ. และแจกจ่ายสาเนาคาสั่งให้
หน่วยที่เกี่ยวข้องทราบและนาสาเนาคาสั่งลงเว็บไซด์
6. กลุ่มตาแหน่งงาน(Target Group)
6.1 หัวหน้าแผนก (ชกท.2210) (อัตรา พ.ท.)
6.2 ประจาแผนก (ชกท.2210) (อัตรา พ.ต.)
6.3 นายสิบกาลังพล (ชกท.716) (อัตรา จ.(พ.))
7. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element of Competence
05111 เตรียมการยกร่างคาสั่งปรับ
ย้ายข้าราชการทหาร สังกัด ทบ.
ตามที่ กพ.ทบ.เสนอ
กิจกรรม
1.รวบรวมเอกสารประกอบการยก
ร่างคาสั่งปรับย้าย ตามประเภทที่ขอ
ปรับย้ายได้อย่างครบถ้วน ตามที่
กพ.ทบ.เสนอ

2. ตรวจสอบคุณสมบัติกาลังพล
ที่ปรับย้ายได้อย่างครบถ้วน
3. ตรวจสอบหลักฐานประกอบการ
ยกร่างคาสั่งอย่างถูกต้อง
05112 ยกร่างคาสั่งปรับย้ายและ
รายงานขออนุมัติออกคาสั่งปรับย้าย
ให้กับข้าราชการทหาร สังกัด ทบ.
กิจกรรม
1. นาข้อมูลกาลังพลที่จะปรับย้าย
ตามประเภทที่ขอปรับย้ายจากระบบ
pdx มาจัดทาผนวกแนบท้ายคาสั่งได้
อย่างครบถ้วน
2. ยกร่างคาสั่ง ทบ.ตามประเภทที่ขอ

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria

วิธีการประเมิน
Assessment

1. เอกสารประกอบการยกร่างคาสั่งปรับย้าย - พิจารณาจากหลักฐานเอกสาร
ถูกรวบรวมได้อย่างครบถ้วนตามข้อบังคับ กห. ชิน้ งานที่ทาสาเร็จแล้ว
ว่าด้วย การบรรจุ ปลด ย้าย เลื่อน และลด
ตาแหน่งข้าราชการ,ระเบียบ กห.ว่าด้วยการ
แต่งตั้งยศและการเลื่อนยศของข้าราชการ
ทหารและการกาหนดหน้าที่การดาเนินงาน
เอกสารในกองบัญชาการกองทัพบก
2. กาลังพลที่ปรับย้ายถูกตรวจสอบคุณสมบัติ
อย่างครบถ้วน
3. หลักฐานประกอบการยกร่างคาสั่งปรับย้าย
ถูกตรวจสอบอย่างถูกต้อง

1. ข้อมูลกาลังพลที่ปรับย้ายผ่านระบบ Pdx
ถูกนามาจัดทาเป็นผนวกแนบท้ายคาสั่งอย่าง
ครบถ้วน
2. คาสั่งปรับย้ายถูกยกร่างตามเงื่อนไขถูกต้อง

- พิจารณาจากหลักฐานเอกสาร
ชิ้นงานที่ทาสาเร็จแล้ว
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สมรรถนะย่อย
Element of Competence
ปรับย้ายอย่างครบถ้วน

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
วิธีการประเมิน
Performance Criteria
Assessment
ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ ทบ.กาหนด ตาม
ข้อบังคับ กห.ว่าด้วย การบรรจุ ปลด ย้าย
เลื่อน และลดตาแหน่งข้าราชการ และระเบียบ
กห.ว่าด้วยการแต่งตั้งยศและการเลื่อนยศของ
ข้าราชการทหาร
3. ขออนุมัติออกคาสั่งปรับย้ายตาม 3. คาสั่งปรับย้ายได้รับอนุมัติโดยผู้บังคับบัญชา
ประเภทให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอานาจลง ผู้มีอานาจลงนามตามการกาหนดหน้าที่และ
นามตามที่ ทบ.กาหนดครบถ้วน
การดาเนินงานเอกสารในกองบัญชาการ
กองทัพบก ตามที่ ทบ.กาหนด
อย่างครบถ้วน
05113 แจกจ่ายสาเนาคาสั่งให้หน่วย
ที่เกี่ยวข้องทราบและนาสาเนาคาสั่ง
ลงเวปไซด์
กิจกรรม
1. แจกจ่ายสาเนาคาสั่งปรับย้ายตาม 1. สาเนาคาสั่งปรับย้ายถูกแจกจ่ายไปยังหน่วย - พิจารณาจากหลักฐานเอกสาร
ประเภทให้หน่วยที่เกี่ยวข้องอย่าง
ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน
ชิน้ งานที่ทาสาเร็จแล้ว
ครบถ้วน
2. นาสาเนาคาสั่งลงเวปไซด์ กกพ.
2. สาเนาคาสั่งปรับย้ายถูกนาลงในเวปไซด์
สบ.ทบ.อย่างครบถ้วน
อย่างครบถ้วน
3. ส่งสาเนาคาสั่งให้ กสบ.สบ.ทบ.ได้ 3. สาเนาคาสั่งปรับย้ายถูกส่งไปยัง กสบ.สบ.
อย่างครบถ้วน
ทบ.อย่างครบถ้วน

8. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
8.1 คาสั่ง ทบ.ที่ 318/2557 ลง 1 ต.ค.57 เรื่อง การกาหนดหน้าที่และการดาเนินงานเอกสารในกองบัญชาการ
กองทัพบก
8.2 คาสั่ง ทบ.ที่ 418/2560 ลง 18 ก.ค.60 เรื่อง การกาหนดหน้าที่และการดาเนินงานเอกสารในกองบัญชาการ
กองทัพบก
8.3 ข้อบังคับ กห.ว่าด้วย การบรรจุ ปลด ย้าย เลื่อน และลดตาแหน่ง ข้าราชการกลาโหม พ.ศ.2502
8.4 ระเบียบ กห.ว่าด้วยการแต่งตั้งยศและเลื่อนยศของข้าราชการทหาร พ.ศ. 2541
8.5 พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ.2521
8.6 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและ
ลูกจ้างประจาของส่วนราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
8.7 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการจ่ายเงินประจาตาแหน่งของข้าราชการและผู้ดารงตาแหน่ง
ผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการทหาร พ.ศ.2539
9. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น
9.1 ความรู้เรื่อง ระเบียบงานสารบรรณ
9.2 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สานักงานเบื้องต้น
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10. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ
10.1 ความต้องการด้านความรู้
- ความรู้เกี่ยวกับงานด้านธุรการและกาลังพล การจัดทาคาสั่ง การยกร่างคาสั่ง
- ความรู้เกี่ยวกับบาเหน็จและการเลื่อนยศของข้าราชการทหาร
10.2 ความต้องการด้านทักษะ
- ความสามารถในการพิมพ์หนังสือราชการ
- ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Word
- ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Excel
- ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Power point
11. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
ก. หลักฐานการปฏิบัติงาน
- คาสั่งปรับย้ายให้ข้าราชการทหารรับราชการตามประเภทที่ขอปรับย้าย
ข. หลักฐานความรู้
- หนังสือรับรองความรู้หรือผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับ ข้อ 9 และข้อ 10
ค. คาแนะนาในการประเมิน
- ดูรายละเอียดตามคู่มือการประเมิน
ง. วิธีการประเมิน
- ใช้ตามคู่มือการประเมินของ สบ.ทบ.
12. ขอบเขต
(ก.) คานิยาม
การย้ายหมายถึงการย้ายกาลังพลจากตาแหน่งปัจจุบันไปครองตาแหน่งใหม่ซึ่งอาจจะเป็นการเลื่อน
ตาแหน่งหรือลดตาแหน่งหรือตาแหน่งระดับเดียวกันหรือปลดรักษาราชการตาแหน่งเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าตาม
แนวทางรับราชการและให้เกิดประสบการณ์หรือใช้ความสามารถของบุคคลให้เกิดประโยชน์ได้ดีกว่าตาแหน่งเดิมหรือ
ลงโทษบุคคล
(ข.) คาอธิบายรายละเอียด
1. รวบรวมเอกสารประกอบการยกร่างคาสั่งปรับย้าย ตามประเภทที่ขอปรับย้ายให้ครบถ้วน ตามที่ กพ.
ทบ.เสนอ
2. ตรวจสอบหลักฐานประกอบการยกร่างคาสั่งปรับย้าย เช่น วันบรรจุเข้ารับราชการ วันครองยศปัจจุบัน
หลักสูตรตามแนวทางการรับราชการ เพื่อประกอบการปรับระดับเงินเดือนในการยกร่างคาสั่ง
3. นาข้อมูลกาลังพลที่จะปรับย้ายตามประเภทที่ขอปรับย้าย จากระบบ pdx มาจัดทาผนวกแนบท้ายคาสั่ง
4. ยกร่างคาสั่ง ทบ.ตามประเภทที่ขอปรับย้าย เช่น เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ, ให้นายทหารรับราชการ
และปรับระดับเงินเดือน, ให้นายทหารรับราชการและเปลี่ยนเหล่า, ให้นายทหารประทวนรับราชการ, ให้นายทหาร
ประทวนรับราชการและปรับระดับเงินเดือน, ให้นายทหารประทวนรับราชการและเปลี่ยนเหล่า, ให้นายทหาร
ประทวนรับราชการและทาหน้าที่นายทหารสัญญาบัตร
5. ขออนุมัติออกคาสั่งปรับย้ายตามประเภทให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอานาจลงนามตามที่ ทบ.กาหนด
6. แจกจ่ายสาเนาคาสั่งปรับย้ายตามประเภทให้หน่วยที่เกี่ยวข้อง
7. นาสาเนาคาสั่งลงเวปไซด์ กกพ.สบ.ทบ.
8. ส่งสาเนาคาสั่งให้ กสบ.สบ.ทบ.
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13. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
14. หน่วย เหล่า/สายวิทยาการที่ร่วมใช้สมรรถนะ (ถ้ามี)
15. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน
15.1-15.3 เครื่องมือประเมิน
- หลักฐานเอกสารผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จแล้ว และความครบถ้วนของเอกสารประกอบการพิจารณา
ดูรายรายละเอียดจากคู่มือการประเมินของ สบ.ทบ.
16. คู่มือการปฏิบัติงานใช้สาหรับ Uoc
- คู่มือการประเมิน เรื่อง การปรับย้ายข้าราชการทหาร สังกัด ทบ.
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ส่วนที่ 3 รายละเอียดสมรรถนะ
หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1.
2.
3.
4.
5.

รหัสหน่วยสมรรถนะ 0512
ชื่อหน่วยสมรรถนะ ออกคาสั่งลาออกของนายทหารสัญญาบัตร
ทบทวนครั้งที่
สร้างใหม่
คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ความสามารถในการเตรียมการยกร่างคาสั่งลาออกของนายทหารสัญญาบัตร ตามที่หน่วยเสนอ , ดาเนินการยกร่าง
คาสั่ง และขออนุมัติออกคาสั่งให้นายทหารสัญ ญาบัตรออกจากราชการ และส่ง คาสั่งฉบับจริง ให้ กห.และแจกจ่าย
สาเนาคาสั่งให้หน่วยที่เกี่ยวข้อง
6. กลุ่มตาแหน่งงาน(Target Group)
6.1 หัวหน้าแผนก (ชกท.2210) (อัตรา พ.ท.)
6.2 ประจาแผนก (ชกท.2210) (อัตรา ร.อ.)
6.3 เสมียน (ชกท.710) (อัตรา จ.)
7. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Element of Competence
Performance Criteria
05121 เตรียมการยกร่างคาสั่งลาออก
ของนายทหารสัญญาบัตร ตามที่
หน่วยเสนอ
กิจกรรม
1. รวบรวมเอกสารประกอบการขอ 1. เอกสารประกอบการยกร่างคาสั่งให้ลาออก
ลาออกของนายทหารสัญญาบัตรได้ ถูกรวบรวมได้อย่างครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ที่
อย่างครบถ้วน
กาหนดในระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการลา และ
อนุมัติหลักการในการดาเนินการขอลาออกและ
ระงับการขอลาออกจากราชการ ตามเงื่อนไขที่
ทบ.กาหนด
2. นายทหารที่ขอลาออกถูก
2. นายทหารสัญญาบัตรที่ขอลาออกถูก
ตรวจสอบคุณสมบัติอย่างครบถ้วน
ตรวจสอบคุณสมบัติอย่างครบถ้วน
3. นายทหารที่ขอลาออกถูก
3. หลักฐานประกอบการยกร่างคาสั่งให้ลาออก
ตรวจสอบหลักฐานอย่างถูกต้อง
ถูกตรวจสอบอย่างถูกต้อง
05122 ดาเนินการยกร่างคาสั่งและ
ขออนุมัติออกคาสั่งให้นายทหาร
สัญญาบัตรออกจากราชการ
กิจกรรม
1. นารายชื่อนายทหารสัญญาบัตรที่ 1. รายชื่อนายทหารสัญญาบัตรที่ขอลาออกถูก
ขอลาออกมาจัดทาคาสั่งอย่าง
นามาจัดทาคาสั่งอย่างครบถ้วน
ครบถ้วน
2. ยกร่างคาสั่งให้นายทหารสัญญา
2. คาสั่งลาออกถูกยกร่างอย่างครบถ้วน
บัตรออกจากราชการและขออนุมัติให้

วิธีการประเมิน
Assessment

- พิจารณาจากหลักฐานเอกสาร
ชิ้นงานที่ทาสาเร็จแล้ว

- พิจารณาจากหลักฐานเอกสาร
ชิ้นงานที่ทาสาเร็จแล้ว
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สมรรถนะย่อย
Element of Competence
ผู้บังคับบัญชาผู้มีอานาจลงนามอย่าง
ครบถ้วน
3. คาสั่งให้นายทหารออกจากราชการ
ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาผู้มี
อานาจลงนามอย่างครบถ้วน
05123 ส่งคาสั่งฉบับจริงให้ กห.และ
แจกจ่ายสาเนาคาสั่งให้หน่วยที่
เกี่ยวข้อง
กิจกรรม
1. ส่งคาสั่งลาออกฉบับจริงให้ กห.
อย่างครบถ้วน
2. แจกจ่ายสาเนาคาสั่งให้หน่วยที่
เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน
3. ส่งสาเนาคาสั่งให้แผนกทาเนียม
อย่างครบถ้วน

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria

วิธีการประเมิน
Assessment

3. คาสั่งลาออกได้รับอนุมัติโดยผู้บังคับบัญชาผู้
มีอานาจลงนาม ตามที่ ทบ.กาหนด อย่าง
ครบถ้วน

1. คาสั่งลาออกถูกส่งไปยัง กห.อย่างครบถ้วน

- พิจารณาจากหลักฐานเอกสาร
ชิ้นงานที่ทาสาเร็จแล้ว

2. สาเนาคาสั่งลาออกถูกแจกจ่ายไปยังหน่วยที่
เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน
3. สาเนาคาสั่งลาออกถูกส่งไปยัง กสบ.สบ.ทบ.

8. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
8.1 ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการลา พ.ศ. 2556
8.2 หนังสือ กพ.ทบ.ที่ ต่อ กห 0401/20176 ลง 27 มี.ค. 46 เรื่อง อนุมัติหลักการในการดาเนินการขอลาออก
และระงับการขอลาออกจากราชการ
8.3 หนังสือ กพ.ทบ.ที่ ต่อ กห 0401/4581 ลง 28 มี.ค. 56 เรื่อง ขออนุมัติปรับแนวทางการให้กาลังพลลาออก
จากราชการ
8.4 ข้อบังคับทหารว่าด้วยการแบ่งประเภทนายทหารสัญญาบัตร ที่ 11/16536
2482
8.5 ระเบียบ กห.ว่าด้วยการบรรจุ การโอน และการบรรจุกลับเข้ารับราชการ พ.ศ. 2529
9. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น
9.1 ความรู้เรื่อง ระเบียบงานสารบรรณ
9.2 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สานักงานเบื้องต้น
10. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ
10.1 ความต้องการด้านความรู้
- ความรู้เกี่ยวกับงานด้านธุรการและกาลังพล การจัดทาคาสั่ง การยกร่างคาสั่ง
- ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และระเบียบการลาออกจากราชการของข้าราชการทหาร สังกัด ทบ.
- ความรู้เกี่ยวกับเบี้ยหวัดและบาเหน็จบานาญ
10.2 ความต้องการด้านทักษะ
- ความสามารถในการพิมพ์หนังสือราชการ
- ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Word
- ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Excel
- ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint
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11. หลักฐานที่ต้องการ
ก. หลักฐานการปฏิบัติงาน
- คาสั่ง กห.ให้นายทหารสัญญาบัตรออกจากราชการ
ข. หลักฐานความรู้
- หนังสือรับรองความรู้หรือผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับ ข้อ 9 และข้อ 10
ค. คาแนะนาในการประเมิน
- ดูรายละเอียดตามคู่มือการประเมิน
ง. วิธีการประเมิน
- ใช้ตามคู่มือการประเมินของ สบ.ทบ.
12. ขอบเขต
(ก.) คานิยาม
การลาออกจากราชการ หมายถึงการออกจากราชการโดยความสมัครใจของข้าราชการ
(ข.) คาอธิบายรายละเอียด
1. รวบรวมเอกสารประกอบการขอลาออกของนายทหารสัญญาบัตรตามที่หน่วยเสนอได้อย่างครบถ้วน
ดังนี้
- แบบรายงานการลาออก
- สาเนาคาสั่งบรรจุ
- สาเนาทะเบียนกองประจาการ (สด.๓)
- หลักฐานการยินยอมของ หน.เหล่าสายวิทยาการ
- หลักฐานการตรวจสอบหนี้สินกับทางราชการ
- สัญญาการเข้ารับราชการและข้อผูกพันอื่น ๆ (ถ้ามี)ผลการตรวจสอบทางคดี
2. ตรวจสอบเอกสารประกอบการขอลาออกและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในระเบียบ ทบ.ว่าด้วย
การลา และอนุมัติหลักการในการดาเนินการขอลาออกและระงับการขอลาออกจากราชการ ตามเงื่อนไขที่ ทบ.กาหนด
3. นารายชื่อนายทหารสัญญาบัตรที่ขอลาออกจากราชการและตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้วมาจัดทา
คาสั่ง
4. ยกร่างคาสั่งให้นายทหารสัญญาบัตรออกจากราชการและขออนุมัติให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอานาจลงนามใน
คาสั่งให้ออกจากราชการตามที่ขอลา
5. ส่งคาสั่งลาออกฉบับจริงให้ กห.
6. แจกจ่ายสาเนาคาสั่งให้หน่วยที่เกี่ยวข้อง
7. ส่งสาเนาคาสั่งให้ กสบ.สบ.ทบ.
13. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
14. หน่วย เหล่า/สายวิทยาการที่ร่วมใช้สมรรถนะ (ถ้ามี)
15. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน
15.1-15.3 เครื่องมือประเมิน
- หลักฐานเอกสารผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จแล้ว และความครบถ้วนของเอกสารประกอบการพิจารณา
ดูรายรายละเอียดจากคู่มือการประเมินของ สบ.ทบ.
16. คู่มือการปฏิบัติงานใช้สาหรับ Uoc
- คู่มือการประเมิน เรื่อง การลาออกของนายทหารสัญญาบัตร สังกัด ทบ.
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ส่วนที่ 3 รายละเอียดสมรรถนะ
หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1.
2.
3.
4.
5.

รหัสหน่วยสมรรถนะ 0513
ชื่อหน่วยสมรรถนะ การขออนุมัติให้นายทหารประทวนลาออก
ทบทวนครั้งที่
สร้างใหม่
คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ความสามารถในการเตรียมการขออนุมัติให้นายทหารประทวนลาออกจากราชการ ตามที่หน่วยเสนอ , จัดทาบัญชี
รายชื่อนายทหารประทวนที่ขอลาออก และขออนุมัติตัวบุคคลให้ลาออก และส่งสาเนาอนุมัติให้หน่วยดาเนินการออก
คาสั่ง
6. กลุ่มตาแหน่งงาน (Target Group)
6.1 หัวหน้าแผนก (ชกท.2210) (อัตรา พ.ท.)
6.2 ประจาแผนก (ชกท.2210) (อัตรา ร.อ.)
6.3 เสมียน (ชกท.710) (อัตรา จ.)
7. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element of Competence
05131 เตรียมการขออนุมัติให้
นายทหารประทวนลาออกจาก
ราชการ ตามที่หน่วยเสนอ
กิจกรรม
1.รวบรวมเอกสารประกอบการขอ
ลาออกของนายทหารประทวนได้
อย่างครบถ้วน

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria

วิธีการประเมิน
Assessment

1. เอกสารประกอบการขออนุมัติให้นายทหาร - พิจารณาจากหลักฐานเอกสาร
ประทวนลาออกจากราชการ ถูกรวบรวมได้
ชิน้ งานที่ทาสาเร็จแล้ว
อย่างครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดใน
ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการลา และอนุมัติหลักการ
ในการดาเนินการขอลาออกและระงับการขอ
ลาออกจากราชการ ตามเงื่อนไขที่ ทบ.กาหนด
2. ตรวจสอบคุณสมบัตินายทหาร
2. นายทหารประทวนที่ลาออกถูกตรวจสอบ
ประทวนที่ขอลาออกได้อย่างครบถ้วน คุณสมบัติอย่างครบถ้วน
3. เอกสารประกอบการลาออกได้รับ 3. หลักฐานประกอบการขออนุมัติให้ลาออกถูก
การตรวจสอบอย่างถูกต้อง
ตรวจสอบอย่างถูกต้อง
05132 จัดทาบัญชีรายชื่อนายทหาร
ประทวนที่ขอลาออก และขออนุมัติ
ตัวบุคคลให้ลาออก
กิจกรรม
1. จัดทาบัญชีรายชื่อนายทหาร
1. รายชื่อนายทหารประทวนที่ขอลาออกจาก - พิจารณาจากหลักฐานเอกสาร
ประทวน เพื่อขออนุมัติให้ลาออก ได้ ราชการถูกรวบรวมเพื่อขออนุมัติตัวบุคคล
ชิ้นงานที่ทาสาเร็จแล้ว
อย่างครบถ้วน
อย่างครบถ้วน
2. รายงานขออนุมัติให้ผู้มีอานาจลง 2. รายชื่อนายทหารประทวนที่ขอลาออกถูก
นามให้ลาออกได้อย่างครบถ้วน
ตรวจสอบอย่างถูกต้อง
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สมรรถนะย่อย
Element of Competence
3. นายทหารประทวนที่ขอลาออก
ได้รับการอนุมัติอย่างครบถ้วน
05133 ส่งสาเนาอนุมัติให้หน่วย
ดาเนินการออกคาสั่ง
กิจกรรม
1. ส่งสาเนาอนุมัติให้ลาออกให้หน่วย
ที่เกี่ยวข้องออกคาสั่งอย่างครบถ้วน
2. หลักฐานการอนุมัติให้ลาออกถูก
เก็บไว้อย่างครบถ้วน

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
3. นายทหารประทวนที่ขอลาออกได้รับอนุมัติ
จากผู้บังคับบัญชาผู้มีอานาจ ตามที่ ทบ.
กาหนด อย่างครบถ้วน

วิธีการประเมิน
Assessment

1. สาเนาอนุมัติให้นายทหารประทวนลาออก
ถูกส่งไปยังหน่วยที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน
2. หลักฐานอนุมัติให้ลาออกถูกเก็บไว้อย่าง
ครบถ้วน

- พิจารณาจากหลักฐานเอกสาร
ชิ้นงานที่ทาสาเร็จแล้ว

8. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
8.1 ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการลา พ.ศ. 2556
8.2 หนังสือ กพ.ทบ.ที่ ต่อ กห 0401/20176 ลง 27 มี.ค. 46 เรื่อง อนุมัติหลักการในการดาเนินการขอลาออก
และระงับการขอลาออกจากราชการ
8.3 หนังสือ กพ.ทบ.ที่ ต่อ กห 0401/4581 ลง 28 มี.ค. 56 เรื่อง ขออนุมัติปรับแนวทางการให้กาลังพลลาออก
จากราชการ
8.4 ระเบียบ กห.ว่าด้วยการบรรจุ การโอน และการบรรจุกลับเข้ารับราชการ พ.ศ. 2529
9. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น
9.1 ความรู้เรื่อง ระเบียบงานสารบรรณ
9.2 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สานักงานเบื้องต้น
10. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ
10.1 ความต้องการด้านความรู้
- ความรู้เกี่ยวกับงานด้านธุรการและกาลังพล การจัดทาคาสั่ง การยกร่างคาสั่ง
- ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และระเบียบการลาออกจากราชการของข้าราชการทหาร สังกัด ทบ.
- ความรู้เกี่ยวกับเบี้ยหวัดและบาเหน็จบานาญ
10.2 ความต้องการด้านทักษะ
- ความสามารถในการพิมพ์หนังสือราชการ
- ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Word
- ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Excel
- ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint
11. หลักฐานที่ต้องการ
ก. หลักฐานการปฏิบัติงาน
- หลักฐานอนุมัติให้นายทหารประทวนออกจากราการ
ข. หลักฐานความรู้
- หนังสือรับรองความรู้หรือผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับ ข้อ 9 และข้อ 10
ค. คาแนะนาในการประเมิน
- ดูรายละเอียดตามคู่มือการประเมิน
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ง. วิธีการประเมิน
- ใช้ตามคู่มือการประเมินของ สบ.ทบ.
12. ขอบเขต
(ก.) คานิยาม
การลาออกจากราชการ หมายถึง การออกจากราชการโดยความสมัครใจของข้าราชการ
(ข.) คาอธิบายรายละเอียด
1. รวบรวมเอกสารประกอบการขอลาออกของนายทหารประทวนตามที่หน่วยเสนอมาได้อย่างครบถ้วน
ดังนี้
- แบบรายงานการลาออก
- สาเนาคาสั่งบรรจุ
- สาเนาทะเบียนกองประจาการ (สด.๓)
- หลักฐานการยินยอมของ หน.เหล่าสายวิทยาการ
- หลักฐานการตรวจสอบหนี้สินกับทางราชการ
- สัญญาการเข้ารับราชการและข้อผูกพันอื่น ๆ (ถ้ามี) ผลการตรวจสอบทางคดี
2. ตรวจสอบเอกสารประกอบการขอลาออกและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในระเบียบ ทบ.ว่าด้วย
การลา และอนุมัติหลักการในการดาเนินการขอลาออกและระงับการขอลาออกจากราชการ ตามเงื่อนไขที่ ทบ.กาหนด
3. นารายชื่อนายทหารประทวนของหน่วยต่างๆ ที่ขอลาออกรายงานให้ผู้มีอานาจอนุมัติให้ลาออกได้อย่าง
ครบถ้วน
4. ดาเนินการส่งสาเนาอนุมัติให้หน่วยที่เกี่ยวข้องออกคาสั่งให้ออกจากราชการ
13. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
14. หน่วย เหล่า/สายวิทยาการที่ร่วมใช้สมรรถนะ (ถ้ามี)
15. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน
15.1-15.3 เครื่องมือประเมิน
- หลักฐานเอกสารผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จแล้ว และความครบถ้วนของเอกสารประกอบการพิจารณา
ดูรายรายละเอียดจากคู่มือการประเมินของ สบ.ทบ.
16. คู่มือการปฏิบัติงานใช้สาหรับ Uoc
- คู่มือการประเมิน เรื่อง การลาออกจากราชการของนายทหารประทวน
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ส่วนที่ 3 รายละเอียดสมรรถนะ
หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1.
2.
3.
4.
5.

รหัสหน่วยสมรรถนะ 0514
ชื่อหน่วยสมรรถนะ การขออนุมัติปลดและถอดยศนายทหารสัญญาบัตร
ทบทวนครั้งที่
สร้างใหม่
คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ความสามารถในการเตรียมการขออนุมัติปลดและถอดยศนายทหารสัญญาบัตร ตามที่ กพ.ทบ.เสนอ, ดาเนินการ
จัดทารายชื่อนายทหารสัญญาบัตร ที่ ทบ.อนุมัติให้ปลดและถอดยศ เสนอ กห. เพื่อพิจารณาดาเนินการออกคาสั่งปลด
และถอดยศและส่งรายชื่อให้ กห.พิจารณาดาเนินการปลดและถอดยศและแจ้งผลการปลดและถอดยศให้หน่วยทราบ
6. กลุ่มตาแหน่งงาน (Target Group)
6.1 หัวหน้าแผนก (ชกท.2210) (อัตรา พ.ท.)
6.2 ประจาแผนก (ชกท.2210) (อัตรา ร.อ.)
6.3 เสมียน (ชกท.710) (อัตรา ส.อ.)
7. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element of Competence
05141 เตรียมการขออนุมัติปลดและ
ถอดยศนายทหารสัญญาบัตร ตามที่
กพ.ทบ.เสนอ
กิจกรรม
1. รวบรวมเอกสาร ที่ ทบ.อนุมัติให้
ปลดและถอดยศ ตามที่ กพ.ทบ.เสนอ
รายงาน บก.ทท. เพื่อเสนอ กห. ออก
คาสั่งปลดและถอดยศอย่างครบถ้วน

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria

วิธีการประเมิน
Assessment

1. เอกสารประกอบการขออนุมัติปลดและถอด - พิจารณาจากหลักฐานเอกสาร
ยศ ถูกรวบรวมได้อย่างครบถ้วนตาม
ชิน้ งานที่ทาสาเร็จแล้ว
หลักเกณฑ์ ตามที่ ทบ.กาหนด เรื่อง การ
หมุนเวียนกาลังพล,พ.ร.บ.ว่าด้วยวินัยทหาร,
ระเบียบ กห.ว่าด้วยผู้ซึ่งไม่สมควรจะดารงอยู่
ในยศทหารและบรรดาศักดิ์ และระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่ง
ช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมี
เกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยและการเรียกคืน
2. นายทหารที่ขออนุมัติปลดและถอด 2. นายทหารสัญญาบัตรที่ขออนุมัติปลดและ
ยศถูกตรวจสอบคุณสมบัติอย่าง
ถอดยศถูกตรวจสอบคุณสมบัติอย่างครบถ้วน
ครบถ้วน
3. หลักฐานประกอบการขออนุมัติ
3. หลักฐานประกอบการปลดและถอดยศถูก
ปลดและถอดยศถูกตรวจสอบอย่าง ตรวจสอบอย่างถูกต้อง
ถูกต้อง
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สมรรถนะย่อย
Element of Competence
05142 ดาเนินการจัดทารายชื่อ
นายทหารสัญญาบัตร ที่ ทบ.อนุมัติให้
ปลดและถอดยศ เสนอ กห. เพื่อ
พิจารณาดาเนินการออกคาสั่งปลด
และถอดยศ
กิจกรรม
1. รวบรวมรายชื่อนายทหารสัญญา
บัตรที่ ทบ.อนุมัติให้ปลดและถอดยศ
อย่างครบถ้วน
2. ดาเนินการตรวจสอบรายชื่อ
นายทหารสัญญาบัตรที่ขออนุมัติ.ปลด
และถอดยศส่ง กห.อย่างครบถ้วน
3. รายชื่อนายทหารสัญญาบัตร ได้รับ
อนุมัติให้ส่งไปยัง กห.อย่างครบถ้วน
05143 ส่งรายชื่อให้ กห.พิจารณา
ดาเนินการปลดและถอดยศและแจ้ง
ผลการปลดและถอดยศให้หน่วย
ทราบ
กิจกรรม
1. ส่งรายชื่อนายทหารสัญญาบัตรที่
ทบ.ได้อนุมัติให้ปลดและถอดยศให้
กห.อย่างครบถ้วน
2. ส่งสาเนาคาสั่งปลดและถอดยศให้
หน่วยอย่างครบถ้วน

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria

วิธีการประเมิน
Assessment

1. รายชื่อนายทหารสัญญาบัตร ที่ ทบ.อนุมัติ
ให้ปลดและถอดยศถูกจัดทาอย่างครบถ้วน

- พิจารณาจากหลักฐานเอกสาร
ชิ้นงานที่ทาสาเร็จแล้ว

2. รายชื่อนายทหารสัญญาบัตร ที่ ทบ.อนุมัติ
ให้ปลดและถอดยศถูกตรวจสอบอย่างครบถ้วน
3. รายชื่อนายทหารสัญญาบัตรที่ ทบ.อนุมัติให้
ปลดและถอดยศ ได้รับอนุมัติให้ส่งไปยัง กห.
อย่างครบถ้วน

1. รายชื่อนายทหารสัญญาบัตรที่ขออนุมัติปลด - พิจารณาจากหลักฐานเอกสาร
และถอดยศถูกส่งไปยัง กห. อย่างครบถ้วน
ชิน้ งานที่ทาสาเร็จแล้ว
2. ส่งสาเนาคาสั่งปลดและถอดยศให้หน่วยที่
เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน

8. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
8.1 คาสั่ง ทบ.ที่ 176/2508 ลง 10 มิ.ย. 08 เรื่อง การหมุนเวียนกาลังพล
8.2 พ.ร.บ.ว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ. 2476
8.3 ระเบียบ กห.ว่าด้วยผู้ซึ่งไม่สมควรจะดารงอยู่ในยศทหารและบรรดาศักดิ์ พ.ศ. 2507
8.4 ข้อบังคับ กห.ว่าด้วย การบรรจุ ปลด ย้าย เลื่อน และลดตาแหน่ง ข้าราชการกลาโหม พ.ศ.2502
8.5 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2536
8.6 คาสั่ง ทบ.ที่ 131/2551 ลง 30 เม.ย. 51 เรื่อง แนวทางการดาเนินการต่อกาลังพลที่มีพฤติการณ์ไม่เหมาะสม
9. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น
9.1 ความรู้เรื่อง ระเบียบงานสารบรรณ
9.2 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สานักงานเบื้องต้น
10. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ
10.1 ความต้องการด้านความรู้
- ความรู้เกี่ยวกับงานด้านธุรการและกาลังพล การจัดทาคาสั่ง การยกร่างคาสั่ง
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- ความรู้เกี่ยวกับวินัยทหาร
- ระเบียบ กห.ว่าด้วยผู้ซึ่งไม่สมควรจะดารงอยู่ในยศทหาร
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ
- ข้อบังคับ กห. ว่าด้วยการบรรจุ ปลด ย้าย เลื่อน และลดตาแหน่งข้าราชการกลาโหม
10.2 ความต้องการด้านทักษะ
- ความสามารถในการพิมพ์หนังสือราชการ
- ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Word
- ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Excel
- ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint
11. หลักฐานที่ต้องการ
ก. หลักฐานการปฏิบัติงาน
- คาสั่งปลดออกจากราชการ
- คาสั่งถอดยศ
ข. หลักฐานความรู้
- หนังสือรับรองความรู้หรือผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับ ข้อ 9 และข้อ 10
ค. คาแนะนาในการประเมิน
- ดูรายละเอียดตามคู่มือการประเมิน
ง. วิธีการประเมิน
- ใช้ตามคู่มือการประเมินของ สบ.ทบ.
12. ขอบเขต
(ก.) คานิยาม
การปลด หมายถึง การดาเนินการให้กาลังพลออกจากราชการทุกกรณีไม่ว่าจะเนื่องจากการลาออกหรือ
ทางราชกาให้ออกหรือครบเกษียณอายุราชการ เพื่อให้มี กาลังพลที่มีประสิทธิภาพสามารถปฏิบัติภารกิจหน้าที่ตามที่
ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี
(ข.) คาอธิบายรายละเอียด
1. ขออนุมัติปลดและถอดยศนายทหารสัญญาบัตร สังกัด ทบ. โดยรวบรวมเอกสารตามอนุมัติให้ปลดและ
ถอดยศในระดับ ทบ. ตามที่ กพ.ทบ.เสนอ
2. ดาเนินการขออนุมัติปลดและถอดยศนายทหารสัญ ญาบัตร สังกัด ทบ. ตามบัญชีรายชื่อที่ไ ด้อนุมัติให้
ปลดและถอดยศเรียบร้อยแล้ว เสนอ กห. เพื่อพิจารณาสั่งการ โดยเสนอเรื่องผ่าน บก.ทท.
3. ส่งสาเนาคาสั่งปลดและถอดยศให้หน่วยทราบ
13. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
14. หน่วย เหล่า/สายวิทยาการที่ร่วมใช้สมรรถนะ (ถ้ามี)
15. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน
15.1-15.3 เครื่องมือประเมิน
- หลักฐานเอกสารผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จแล้ว และความครบถ้วนของเอกสารประกอบการพิจารณา
ดูรายรายละเอียดจากคู่มือการประเมินของ สบ.ทบ.
16. คู่มือการปฏิบัติงานใช้สาหรับ Uoc
- คู่มือการประเมิน เรื่อง การปลดและถอดยศนายทหารสัญญาบัตร

ส่วนที่ 3 กองการกาลังพล 255

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

รหัสหน่วยสมรรถนะ 0515
ชื่อหน่วยสมรรถนะ การออกคาสั่งถอดยศนายทหารประทวน
ทบทวนครั้งที่
สร้างใหม่
คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ความสามารถในการเตรียมการยกร่างคาสั่งถอดยศนายทหารประทวน ตามที่ กพ.ทบ.เสนอ, ดาเนินการยกร่าง
คาสั่งและขออนุมัติออกคาสั่งถอดยศนายทหารประทวน และแจกจ่ายสาเนาคาสั่งให้หน่วยที่เกี่ยวข้องทราบ
6. กลุ่มตาแหน่งงาน (Target Group)
6.1 หัวหน้าแผนก (ชกท.2210) (อัตรา พ.ท.)
6.2 ประจาแผนก (ชกท.2210) (อัตรา ร.อ.)
6.3 นายสิบกาลังพล (ชกท.716) (อัตรา จ.(พ.))
7. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Element of Competence
Performance Criteria
05151 เตรียมการยกร่างคาสั่งถอด
ยศนายทหารประทวน ตามที่ กพ.ทบ.
เสนอ
กิจกรรม
1. รวบรวมเอกสารประกอบการขอ 1. เอกสารประกอบการถอดยศถูกรวบรวมได้
ถอดยศตามที่ กพ.ทบ.เสนอ อย่าง
อย่างครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดใน
ครบถ้วน
ระเบียบ กห.ว่าด้วย ผู้ซึ่งไม่สมควรจะดารงอยู่
ในยศทหารและบรรดาศักดิ์ และระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่ง
ช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมี
เกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยและการเรียกคืน
2. นายทหารประทวนที่ถูกปลดออก 2. นายทหารประทวนที่ถูกปลดออกจาก
จากราชการและถอดออกจากยศ
ราชการและถอดออกจากยศทหารถูก
ทหารถูกตรวจสอบคุณสมบัติอย่าง
ตรวจสอบคุณสมบัติอย่างครบถ้วน
ครบถ้วน
3. หลักฐานประกอบการยกร่างคาสั่ง 3. หลักฐานประกอบการยกร่างคาสั่งถอดยศ
ถอดยศถูกตรวจสอบอย่างถูกต้อง
ถูกตรวจสอบอย่างถูกต้อง
05152 ดาเนินการยกร่างคาสั่งและ
ขออนุมัติออกคาสั่งถอดยศนายทหาร
ประทวน
กิจกรรม
1. นารายชื่อนายทหารประทวนที่
1. นารายชื่อนายทหารประทวนที่หน่วยปลด
หน่วยปลดออกจากราชการมาจัดทา ออกจากราชการมาจัดทาคาสั่งอย่างครบถ้วน
คาสั่งอย่างครบถ้วน

วิธีการประเมิน
Assessment

- พิจารณาจากหลักฐานเอกสาร
ชิ้นงานที่ทาสาเร็จแล้ว

- พิจารณาจากหลักฐานเอกสาร
ชิ้นงานที่ทาสาเร็จแล้ว
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สมรรถนะย่อย
Element of Competence
2. พิมพ์ยกร่างคาสั่งถอดยศและขอ
อนุมัติให้ผู้มีอานาจลงนามอย่าง
ครบถ้วน
3. คาสั่งถอดยศได้รับอนุมัติและลง
นามโดยผู้มีอานาจอย่างครบถ้วน
05153 แจกจ่ายสาเนาคาสั่งให้หน่วย
ที่เกี่ยวข้องทราบ
กิจกรรม
1. แจกจ่ายสาเนาคาสั่งถอดยศให้
หน่วยที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน
2. นาสาเนาคาสั่งลงเวปไซด์
กกพ.สบ.ทบ.
3. ส่งสาเนาคาสั่งให้ กสบ.สบ.ทบ.

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
2. คาสั่งถอดยศถูกยกร่างอย่างครบครบถ้วน

วิธีการประเมิน
Assessment

3. คาสั่งถอดยศได้รับอนุมัติโดยผู้บังคับบัญชาผู้
มีอานาจลงนาม ตามที่ ทบ. กาหนด อย่าง
ครบถ้วน

1. สาเนาคาสั่งถอดยศถูกส่งไปยังหน่วยต้น
- พิจารณาจากหลักฐานเอกสาร
สังกัดอย่างครบถ้วน
ชิน้ งานที่ทาสาเร็จแล้ว
2. สาเนาคาสั่งถอดยศถูกส่งไปยังหน่วยที่
เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน
3. สาเนาคาสั่งถอดยศถูกส่งไปยัง กสบ.สบ.ทบ.
อย่างครบถ้วน

8. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
8.1 คาสั่ง ทบ.ที่ 176/2508 ลง 10 มิ.ย. 08 เรื่อง การหมุนเวียนกาลังพล
8.2 พ.ร.บ.ว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ. 2476
8.3 ระเบียบ กห.ว่าด้วยผู้ซึ่งไม่สมควรจะดารงอยู่ในยศทหารและบรรดาศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๐๗
8.4 ข้อบังคับ กห.ว่าด้วย การบรรจุ ปลด ย้าย เลื่อน และลดตาแหน่ง ข้าราชการกลาโหม พ.ศ.2502
8.5 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2536
9. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น
9.1 ความรู้เรื่อง ระเบียบงานสารบรรณ
9.2 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สานักงานเบื้องต้น
10. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ
10.1 ความต้องการด้านความรู้
- ความรู้เกี่ยวกับงานด้านธุรการและกาลังพล การจัดทาคาสั่ง การยกร่างคาสั่ง
- ความรู้เกี่ยวกับวินัยทหาร
- ระเบียบ กห.ว่าด้วยผู้ซึ่งไม่สมควรจะดารงอยู่ในยศทหาร
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ
- ข้อบังคับ กห. ว่าด้วยการบรรจุ ปลด ย้าย เลื่อน และลดตาแหน่งข้าราชการกลาโหม
10.2 ความต้องการด้านทักษะ
- ความสามารถในการพิมพ์หนังสือราชการ
- ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Word
- ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Excel
- ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint
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11. หลักฐานที่ต้องการ
ก. หลักฐานการปฏิบัติงาน
- คาสั่งถอดยศนายทหารประทวน
ข. หลักฐานความรู้
- หนังสือรับรองความรู้หรือผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับ ข้อ 9 และข้อ 10
ค. คาแนะนาในการประเมิน
- ดูรายละเอียดตามคู่มือการประเมิน
ง. วิธีการประเมิน
- ใช้ตามคู่มือการประเมินของ สบ.ทบ.
12. ขอบเขต
(ก.) คานิยาม
ผู้ซึ่งไม่สมควรจะดารงอยู่ในยศทหารและบรรดาศักดิ์ หมายถึง ผู้ที่มีความผิดหรือต้องรับโทษอย่างใดอย่าง
หนึ่ง เช่น ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ซึ่งศาลมีคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก ขัดคาสั่งผู้บังคับบัญชา ต้องหาในคดีอาญาแล้ว
หลบหนีไป หนีราชการในเวลาประจาการหรือประพฤติชั่วอย่างร้อยแรง เป็นต้น
(ข.) คาอธิบายรายละเอียด
1. รวบรวมเอกสารประกอบการขอถอดยศตามที่ กพ.ทบ.เสนอ เช่น หลักฐานการกระทาความผิด คาสั่ง
ปลดออกจากราชการของหน่วย
2. ตรวจสอบหลักฐานและคาสั่งปลดออกจากราชการของหน่วยเพื่อออกคาสั่งถอดยศพร้อมกับเรียกคืน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ถ้ามี) ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในระเบียบ กห.ว่าด้วย ผู้ซึ่งไม่สมควรจะดารงอยู่ในยศทหาร
และบรรดาศักดิ์ และระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่ง
ช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยและการเรียกคืน
3. นารายชื่อนายทหารประทวนที่หน่วยปลดออกจากราชการมาจัดทาคาสั่งถอดยศ
4. พิมพ์ยกยกร่างคาสั่งถอดยศและขออนุมัติให้ผู้มีอานาจลงนามอย่างครบถ้วน
5. ส่งสาเนาคาสั่งถอดยศให้หน่วยที่เกี่ยวข้อง
6. นาสาเนาคาสั่งลงเวปไซด์ กกพ.สบ.ทบ.
7. ส่งสาเนาคาสั่งให้ กสบ.สบ.ทบ.
13. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
14. หน่วย เหล่า/สายวิทยาการที่ร่วมใช้สมรรถนะ (ถ้ามี)
15. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน
15.1-15.3 เครื่องมือประเมิน
- หลักฐานเอกสารผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จแล้ว และความครบถ้วนของเอกสารประกอบการพิจารณา
ดูรายรายละเอียดจากคู่มือการประเมินของ สบ.ทบ.
16. คู่มือการปฏิบัติงานใช้สาหรับ Uoc
- คู่มือการประเมิน เรื่อง การถอดยศนายทหารประทวน
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ส่วนที่ 3 รายละเอียดสมรรถนะ
หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1.
2.
3.
4.
5.

รหัสหน่วยสมรรถนะ 0516
ชื่อหน่วยสมรรถนะ ออกคาสั่งแต่งตั้งยศให้กับข้าราชการทหาร สังกัด ทบ.
ทบทวนครั้งที่
สร้างใหม่
คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ความสามารถในการเตรี ยมการยกร่ างคาสั่ ง แต่ ง ตั้ ง ยศให้ กับ ข้ าราชการทหาร สั ง กั ด ทบ.ตามที่ หน่ วยเสนอ,
ดาเนินการยกร่างคาสั่งตามประเภทที่ขอแต่งตั้งยศและขออนุมัติออกคาสั่งแต่งตั้งยศให้กับข้าราชการทหาร สังกัด ทบ.
และแจกจ่ายสาเนาคาสั่งให้หน่วยที่เกี่ยวข้องทราบและนาสาเนาคาสั่งลงเว็บไซด์
6. กลุ่มตาแหน่งงาน (Target Group)
6.1 หัวหน้าแผนก (ชกท.2210) (อัตรา พ.ท.)
6.2 ประจาแผนก (ชกท.2210) (อัตรา พ.ต.)
6.3 เสมียน (ชกท.710) (อัตรา จ.)
6.4 เสมียน (ชกท.710) (อัตรา ส.อ.)
7. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Element of Competence
Performance Criteria
05161 เตรียมการยกร่างคาสั่งแต่งตั้ง
ยศให้กับข้าราชการทหาร สังกัด ทบ.
ตามที่หน่วยเสนอ
กิจกรรม
1. รวบรวมเอกสารประกอบการขอ 1. เอกสารประกอบการยกร่างคาสั่งแต่งตั้งยศ
แต่งตั้งยศ ตามประเภทที่หน่วยเสนอ ถูกรวบรวมได้อย่างครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ที่
ได้อย่างครบถ้วน
กาหนด ตามข้อบังคับ กห. ว่าด้วยการแต่งตั้ง
ยศทหาร, ระเบียบ กห. ว่าด้วยการแต่งตั้งยศ
และการเลื่อนยศข้าราชการทหารและฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติม
2. ตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการที่ 2. ข้าราชการทหารที่ขอแต่งตั้งยศถูก
ขอแต่งตั้งยศได้อย่างครบถ้วน
ตรวจสอบคุณสมบัติได้อย่างครบถ้วน
3. ตรวจสอบเอกสารประกอบการขอ 3. หลักฐานประกอบการขอแต่งตั้งยศถูก
แต่งตั้งยศได้อย่างถูกต้อง
ตรวจสอบอย่างถูกต้อง
05162 ดาเนินการยกร่างคาสั่งตาม
ประเภทที่ขอแต่งตั้งยศและขออนุมัติ
ออกคาสั่งแต่งตั้งยศให้กับข้าราชการ
ทหาร สังกัด ทบ.
กิจกรรม
1. ข้อมูลข้าราชการทหารที่หน่วย
1. ข้อมูลข้าราชการทหารที่หน่วยรายงานขอ
รายงานขอแต่งตั้งยศแต่ละประเภท แต่งตั้งยศแต่ละประเภทถูกนามาจัดทาคาสั่ง
ถูกนามาจัดทาคาสั่งอย่างครบถ้วน
อย่างครบถ้วน

วิธีการประเมิน
Assessment

- พิจารณาจากหลักฐานเอกสาร
ชิ้นงานที่ทาสาเร็จแล้ว

- พิจารณาจากหลักฐานเอกสาร
ชิ้นงานที่ทาสาเร็จแล้ว
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สมรรถนะย่อย
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Element of Competence
Performance Criteria
2. ยกร่างคาสั่งแต่งตั้งยศตามประเภท 2. คาสั่งแต่งตั้งยศแต่ละประเภทถูกยกร่างได้
ที่ขอแต่งตั้งยศได้ครบถ้วน
อย่างครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด ตาม
ข้อบังคับ กห. ว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร,
ระเบียบ กห. ว่าด้วยการแต่งตั้งยศและการ
เลื่อนยศข้าราชการทหารและฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม
3. รายงานขออนุมัติออกคาสั่งแต่งตั้ง 3. คาสั่งแต่งตั้งยศได้รับอนุมัติโดย
ยศตามประเภทให้ผู้บังคับบัญชาผู้มี ผู้บังคับบัญชาผู้มีอานาจลงนามตามที่ ทบ.
อานาจลงนามได้อย่างครบถ้วน
กาหนดครบถ้วน
05163 แจกจ่ายสาเนาคาสั่งให้หน่วย
ที่เกี่ยวข้องทราบและนาสาเนาคาสั่ง
ลงเวปไซด์
กิจกรรม
1. แจกจ่ายสาเนาคาสั่งแต่งตั้งยศตาม 1. สาเนาคาสั่งแต่งตั้งยศถูกแจกจ่ายไปยัง
ประเภทให้หน่วยที่เกี่ยวข้องได้อย่าง หน่วยที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน
ครบถ้วน
2. นาสาเนาคาสั่งลงเวปไซด์ กกพ.
2. สาเนาคาสั่งแต่งตั้งยศถูกนาลงในเวปไซด์
สบ.ทบ.ได้อย่างครบถ้วน
อย่างครบถ้วน
3. ส่งสาเนาคาสั่งให้ กสบ.สบ.ทบ. ได้ 3. สาเนาคาสั่งแต่งตั้งยศถูกส่งไปยัง กสบ.สบ
อย่างครบถ้วน
ทบ.ได้อย่างครบถ้วน

วิธีการประเมิน
Assessment

- พิจารณาจากหลักฐานเอกสาร
ชิ้นงานที่ทาสาเร็จแล้ว

8. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
8.1 ข้อบังคับ กห.ว่าด้วยการแต่งตั้งยศ พ.ศ. 2507
8.2 ระเบียบ กห.ว่าด้วยการแต่งตั้งยศและการเลื่อนยศของข้าราชการทหาร พ.ศ. 2541 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
8.3 ข้อบังคับ กห.ว่าด้วย การบรรจุ ปลด ย้าย เลื่อน และลดตาแหน่ง ข้าราชการกลาโหม พ.ศ.2502
9. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น
9.1 ความรู้เรื่อง ระเบียบงานสารบรรณ
9.2 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สานักงานเบื้องต้น
10. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ
10.1 ความต้องการด้านความรู้
- ความรู้เกี่ยวกับงานด้านธุรการและกาลังพล การจัดทาคาสั่ง การยกร่างคาสั่ง
- ความรู้เกี่ยวกับการแต่งตั้งยศและการเลื่อนยศของข้าราชการทหาร
10.2 ความต้องการด้านทักษะ
- ความสามารถในการพิมพ์หนังสือราชการ
- ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Word
- ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Excel
- ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint
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11. หลักฐานที่ต้องการ
ก. หลักฐานการปฏิบัติงาน
- คาสั่งแต่งตั้งยศบุคคลพลเรือนเป็นนายทหารสัญญาบัตร
- คาสั่งแต่งตั้งยศบุคคลพลเรือนเป็นนายทหารประทวน
- คาสั่งแต่งตั้งยศทหารกองหนุนเป็นนายทหารประทวน
- คาสั่งแต่งตั้งยศพลอาสาสมัครเป็นนายทหารประทวน
ข. หลักฐานความรู้
- หนังสือรับรองความรู้หรือผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับ ข้อ 9 และข้อ 10
ค. คาแนะนาในการประเมิน
- ดูรายละเอียดตามคู่มือการประเมิน
ง. วิธีการประเมิน
- ใช้ตามคู่มือการประเมินของ สบ.ทบ.
12. ขอบเขต
(ก.) คานิยาม
การแต่ ง ตั้ ง ยศ หมายถึ ง การด าเนิ น การให้ บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ การบรรจุ เ ข้ า รั บ ราชการ หรื อ โอนมาจาก
กระทรวง ทบวง กรม อื่นให้ดารงยศทหาร ในอัตราทหารซึ่งผ่านการตรวจสอบแล้วว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนได้รับการ
แต่งตั้งยศทหารตามอัตราที่ได้รับการบรรจุ
(ข.) คาอธิบายรายละเอียด
1. รวบรวมเอกสารประกอบการขอแต่งตั้งยศตามประเภทที่หน่วยเสนอให้กับกาลังพลประเภทต่างๆพร้อม
เอกสารประกอบ ดังนี้
1.1 ข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญ ญาบัตรหรือต่ากว่าชั้นสัญ ญาบัตรที่ไ ด้รับการบรรจุให้เข้ารับ
ราชการในตาแหน่งอัตราทหาร
- สาเนาคาสั่งบรรจุเข้ารับราชการ
- หลักฐานการฝึกวิชาทหาร
1.2 ทหารกองหนุนที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในตาแหน่งอัตราทหาร
- สาเนาคาสั่งบรรจุเข้ารับราชการ
1.3 พลอาสมัครที่ได้รับการเลื่อนฐานะเป็นนายทหารประทวน
- สาเนาคาสั่งเลื่อนฐานะ
2. ตรวจสอบเอกสารประกอบการขอแต่งตั้งยศ ได้อย่างครบถ้วน
3. จัดชุด เรียงหน่วย และยกร่างคาสั่งแต่งตั้งยศตามประเภทที่หน่วยรายงาน
4. ยกร่างคาสั่งแต่งตั้งยศให้กับข้าราชการทหารแต่ละประเภท ดังนี้
- แต่งตั้งยศบุคคลพลเรือนเป็นนายทหารสัญญาบัตร
- แต่งตั้งยศบุคคลพลเรือนเป็นนายทหารประปะทวน
- แต่งตั้งยศทหารกองหนุนเป็นนายทหารประทวน
- เลื่อนฐานะพลอาสาสมัครเป็นนายทหารประทวน
5. รายงานขออนุมัติออกคาสั่งแต่งตั้งยศตามประเภทให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอานาจลงนามตามที่ ทบ.กาหนด
6. ดาเนินการแจกจ่ายสาเนาคาสั่งตามประเภทที่ขอแต่งตั้งยศให้หน่วยที่เกี่ยวข้องทราบ
7. นาสาเนาคาสั่งลงเวปไซด์ กกพ.สบ.ทบ.
8. ส่งสาเนาคาสั่งให้ กสบ.สบ.ทบ.
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13. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
14. หน่วย เหล่า/สายวิทยาการที่ร่วมใช้สมรรถนะ (ถ้ามี)
15. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน
15.1-15.3 เครื่องมือประเมิน
- หลักฐานเอกสารผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จแล้ว และความครบถ้วนของเอกสารประกอบการพิจารณา
ดูรายรายละเอียดจากคู่มือการประเมินของ สบ.ทบ.
16. คู่มือการปฏิบัติงานใช้สาหรับ Uoc
- คู่มือการประเมิน เรื่อง การแต่งตั้งยศข้าราชการทหาร สังกัด ทบ.
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ส่วนที่ 3 รายละเอียดสมรรถนะ
หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1.
2.
3.
4.
5.

รหัสหน่วยสมรรถนะ 0517
ชื่อหน่วยสมรรถนะ ออกคาสั่งเลื่อนยศให้กับข้าราชการทหาร สังกัด ทบ.
ทบทวนครั้งที่
สร้างใหม่
คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ความสามารถในการเตรีย มการยกร่ างค าสั่ ง เลื่ อ นยศให้ กับ ข้ า ราชการทหาร สั ง กั ด ทบ. ตามที่ห น่ ว ยเสนอ,
ดาเนินการยกร่างคาสั่งตามประเภทที่ขอเลื่อนยศและขออนุมัติออกคาสั่งเลื่อนยศให้กับข้าราชการทหาร สังกัด ทบ.
และแจกจ่ายสาเนาคาสั่งให้หน่วยที่เกี่ยวข้องทราบและนาสาเนาคาสั่งลงเวปไซด์
6. กลุ่มตาแหน่งงาน (Target Group)
6.1 หัวหน้าแผนก (ชกท.2210) (อัตรา พ.ท.)
6.2 ประจาแผนก (ชกท.2210) (อัตรา ร.อ.)
6.3 เสมียน (ชกท.710) (อัตรา จ.)
6.4 เสมียน (ชกท.710) (อัตรา ส.อ.)
7. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Element of Competence
Performance Criteria
05171 เตรียมการยกร่างคาสั่งเลื่อน
ยศให้กับข้าราชการทหาร สังกัด ทบ.
ตามที่หน่วยเสนอ
กิจกรรม
1. รวบรวมเอกสารประกอบการขอ 1. เอกสารประกอบการยกร่างคาสั่งเลื่อนยศ
เลื่อนยศ ตามประเภทที่หน่วยเสนอได้ ตามประเภท ถูกรวบรวมได้อย่างครบถ้วน ตาม
อย่างครบถ้วน
ระเบียบ กห. ว่าด้วยการแต่งตั้งยศและการ
เลื่อนยศข้าราชการทหาร และฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม
2. ตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการ
2. กาลังพลที่ขอเลื่อนยศถูกตรวจสอบ
ตามประเภทที่ขอแต่งตั้งยศได้อย่าง คุณสมบัติอย่างครบถ้วน
ครบถ้วน
3. ตรวจสอบเอกสารประกอบการขอ 3. หลักฐานประกอบการขอเลื่อนยศถูก
แต่งตั้งยศได้อย่างถูกต้อง
ตรวจสอบอย่างถูกต้อง
05172 ดาเนินการยกร่างคาสั่งตาม
ประเภทที่ขอเลื่อนยศและขออนุมัติ
ออกคาสั่งเลื่อนยศให้กับข้าราชการ
ทหาร สังกัด ทบ.
กิจกรรม
1. ข้อมูลข้าราชการทหารที่หน่วย
1. ข้อมูลข้าราชการทหารที่หน่วยรายงานขอ
รายงานขอเลื่อนยศแต่ละประเภทถูก เลื่อนยศแต่ละประเภทถูกนามาจัดทาคาสั่ง
นามาจัดทาคาสั่งอย่างครบถ้วน
อย่างครบถ้วน

วิธีการประเมิน
Assessment

- พิจารณาจากหลักฐานเอกสาร
ชิ้นงานที่ทาสาเร็จแล้ว

- พิจารณาจากหลักฐานเอกสาร
ชิ้นงานที่ทาสาเร็จแล้ว
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สมรรถนะย่อย
Element of Competence
2. ยกร่างคาสั่งเลื่อนยศตามประเภท
ได้อย่างครบถ้วน
3. รายงานขออนุมัติออกคาสั่งเลื่อน
ยศตามประเภทให้ผู้บังคับบัญชาผู้มี
อานาจลงนามได้อย่างครบถ้วน
05173 แจกจ่ายสาเนาคาสั่งให้หน่วย
ที่เกี่ยวข้องทราบและนา
สาเนาคาสั่งลงเวปไซด์
กิจกรรม
1. แจกจ่ายสาเนาคาสั่งเลื่อนยศตาม
ประเภทให้หน่วยที่เกี่ยวข้องอย่าง
ครบถ้วน
2. นาสาเนาคาสั่งลงเวปไซด์ กกพ.
สบ.ทบ.
3. ส่งสาเนาคาสั่งให้ กสบ.สบ.ทบ. ได้
อย่างครบถ้วน

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
2. คาสั่งเลื่อนยศแต่ละประเภทถูกยกร่างได้
อย่างครบถ้วน
3. คาสั่งเลื่อนยศได้รับอนุมัติโดยผู้บังคับบัญชา
ผู้มีอานาจลงนาม ตามที่ ทบ.กาหนดอย่าง
ครบถ้วน

วิธีการประเมิน
Assessment

1. สาเนาคาสั่งเลื่อนยศถูกแจกจ่ายไปยังหน่วย
ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน

- พิจารณาจากหลักฐานเอกสาร
ชิ้นงานที่ทาสาเร็จแล้ว

2. สาเนาคาสั่งเลื่อนยศถูกนาลงในเวปไซด์
อย่างครบถ้วน
3. สาเนาคาสั่งเลื่อนยศถูกส่งไปยัง กสบ.สบ.
ทบ.ได้อย่างครบถ้วน

8. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
8.1 ระเบียบ กห.ว่าด้วยการแต่งตั้งยศและการเลื่อนยศข้าราชการทหาร พ.ศ. 2541 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
8.2 ข้อบังคับ กห.ว่าด้วย การบรรจุ ปลด ย้าย เลื่อน และลดตาแหน่ง ข้าราชการกลาโหม พ.ศ.2502
9. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น
9.1 ความรู้เรื่อง ระเบียบงานสารบรรณ
9.2 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สานักงานเบื้องต้น
10. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ
10.1 ความต้องการด้านความรู้
- ความรู้เกี่ยวกับงานด้านธุรการและกาลังพล การจัดทาคาสั่ง การยกร่างคาสั่ง
- ความรู้เกี่ยวกับการแต่งตั้งยศและการเลื่อนยศของข้าราชการทหาร
10.2 ความต้องการด้านทักษะ
- ความสามารถในการพิมพ์หนังสือราชการ
- ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Word
- ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Excel
- ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint
11. หลักฐานที่ต้องการ
ก. หลักฐานการปฏิบัติงาน
- คาสั่งเลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร
- คาสั่งเลื่อนยศนายทหารประทวน
ข. หลักฐานความรู้
- หนังสือรับรองความรู้หรือผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับ ข้อ 9 และข้อ 10
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ค. คาแนะนาในการประเมิน
- ดูรายละเอียดตามคู่มือการประเมิน
ง. วิธีการประเมิน
- ใช้ตามคู่มือการประเมินของ สบ.ทบ.
12. ขอบเขต
(ก.) คานิยาม
การเลื่อนยศ หมายถึง การดาเนินการให้ข้าราชการทหารที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ได้รับการเลื่อน
ยศตามแนวทางรับราชการซึ่งตามปกติแล้วเมื่อมีการพิจารณาให้ข้าราชการทหารเลื่อนขึ้นครองตาแหน่งอัตราสูงขึ้น ก็
จะเสนอขอเลื่อนยศตามไปด้วย เพื่อเป็นเกียรติและให้มีศักดิ์สูงขึ้นกว่าเดิม
(ข.) คาอธิบายรายละเอียด
1. รวบรวมเอกสารประกอบการขอเลื่อนยศ ตามประเภทที่หน่วยเสนอ โดยแยกเป็นชั้นสัญญาบัตรและต่า
กว่าชั้นสัญญาบัตร
2. ตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการตามประเภทที่ขอแต่งตั้งยศซึ่งมีเอกสารประกอบ ดังนี้
- สาเนาบรรจุเข้ารับราชการครั้งแรก
- สาเนาคาสั่งแต่งตั้งยศครั้งแรก
- สาเนาคาสั่งยศปัจจุบัน
- สาเนาคาสั่งครองอัตรา
- สาเนาคาสั่งปรับคุณวุฒิ (ถ้ามี)
- สาเนาคาสั่งปรับระดับเงินเดือน
- สาเนาคาสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือน
- สาเนาประกาศเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล (ถ้ามี)
3. จัดชุด เรียงหน่วย และยกร่างคาสั่งตามประเภทที่ขอเลื่อนยศ โดยแยกเป็น
- นายทหารชั้นสัญญาบัตร
- นายทหารชั้นประทวน
4. รายงานขออนุมัติออกคาสั่งเลื่อนยศตามประเภทให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอานาจลงนามตามที่ ทบ.กาหนด
5. แจกจ่ายสาเนาคาสั่งเลื่อนยศตามประเภทให้หน่วยที่เกี่ยวข้อง
6. นาสาเนาคาสั่งลงเวปไซด์ กกพ.สบ.ทบ.
7. ส่งสาเนาคาสั่งให้ กสบ.สบ.ทบ.
13. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
14. หน่วย เหล่า/สายวิทยาการที่ร่วมใช้สมรรถนะ (ถ้ามี)
15. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน
15.1-15.3 เครื่องมือประเมิน
- หลักฐานเอกสารผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จแล้ว และความครบถ้วนของเอกสารประกอบการพิจารณา
ดูรายรายละเอียดจากคู่มือการประเมินของ สบ.ทบ.
16. คู่มือการปฏิบัติงานใช้สาหรับ Uoc
- คู่มือการประเมิน เรื่อง การเลื่อนยศข้าราชการทหาร สังกัด ทบ.
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ส่วนที่ 3 รายละเอียดสมรรถนะ
หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1.
2.
3.
4.
5.

รหัสหน่วยสมรรถนะ 0518
ชื่อหน่วยสมรรถนะ การขอพระราชทานยศให้กับนายทหารสัญญาบัตร สังกัด ทบ.
ทบทวนครั้งที่
สร้างใหม่
คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ความสามารถในการเตรียมการขอพระราชทานยศให้นายทหารสัญ ญาบัตร สังกัด ทบ., ดาเนินการจัดทาบัญ ชี
รายชื่อนายทหารสัญญาบัตรและขออนุมัติส่งบัญชีรายชื่อเพื่อขอพระราชทานยศ และส่งบัญชีรายชื่อนายทหารสัญญา
บัตรเพื่อเสนอขอพระราชทานยศไปยัง กห.และแจ้งผลการได้รับพระราชทานยศให้หน่วยที่เกี่ยวข้อง
6. กลุ่มตาแหน่งงาน (Target Group)
6.1 หัวหน้าแผนก (ชกท.2210) (อัตรา พ.ท.)
6.2 ประจาแผนก (ชกท.2210) (อัตรา ร.อ.)
6.3 เสมียน (ชกท.710) (อัตรา จ.)
6.4 เสมียน (ชกท.710) (อัตรา ส.อ.)
7. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element of Competence
05181 เตรียมการขอพระราชทานยศ
ให้นายทหารสัญญาบัตร สังกัด ทบ.
กิจกรรม
1. รวบรวมเอกสารประกอบการเสนอ
ขอพระราชทานยศ ตามที่หน่วยเสนอ
และ สบ.ทบ.รวบรวมได้อย่าง
ครบถ้วน

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria

1. เอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทาน
ยศ ตามที่หน่วยเสนอ และ สบ.ทบ.เป็น
ผู้ดาเนินการถูกรวบรวมได้อย่างครบถ้วน ตาม
ข้อบังคับ กห.ว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร
ระเบียบ กห.ว่าด้วยการแต่งตั้งยศและการ
เลื่อนยศของข้าราชการทหารและฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม และการกาหนดเวลาอยู่ในว่าที่ยศ
นายทหารสัญญาบัตรของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็น
นายทหารสัญญาบัตรครั้งแรก
2. ตรวจสอบคุณสมบัตินายทหาร
2. รายชื่อนายทหารสัญญาบัตรที่เสนอขอ
สัญญาบัตรที่เสนอขอพระราชทานยศ พระราชทานยศถูกตรวจสอบคุณสมบัติอย่าง
ได้อย่างครบถ้วน
ครบถ้วน
3. หลักฐานประกอบการเสนอขอพระ 3. หลักฐานประกอบการเสนอขอพระราทาน
ราทานยศได้รับการตรวจสอบอย่าง ยศถูกตรวจสอบอย่างถูกต้อง
ถูกต้อง

วิธีการประเมิน
Assessment

- พิจารณาจากหลักฐานเอกสาร
ชิ้นงานที่ทาสาเร็จแล้ว
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สมรรถนะย่อย
Element of Competence
05182 ดาเนินการจัดทาบัญชีรายชื่อ
นายทหารสัญญาบัตรและขออนุมัติส่ง
บัญชีรายชื่อเพื่อขอพระราชทานยศ
กิจกรรม
1. ดาเนินการจัดทาบัญชีรายชื่อ
นายทหารสัญญาบัตร สังกัด ทบ. ที่
ได้รับว่าที่ยศเพื่อเสนอขอ
พระราชทานยศอย่างครบถ้วน
2. บัญชีรายชื่อนายทหารสัญญาบัตร
ที่เสนอขอพระราชทานยศได้รับการ
ตรวจสอบอย่างครบถ้วน
3. บัญชีรายชื่อนายทหารสัญญาบัตร
ที่เสนอขอพระราชทานยศได้รับอนุมัติ
ให้ส่ง กห.อย่างครบถ้วน
05183 ส่งบัญชีรายชื่อนายทหาร
สัญญาบัตรเพื่อเสนอขอพระราชทาน
ยศไปยัง กห.และแจ้งผลการได้รับ
พระราชทานยศให้หน่วยที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรม
1. ดาเนินการส่งบัญชีรายชื่อ
นายทหารสัญญาบัตร เพื่อเสนอขอ
พระราชทานยศไปยัง กห. ตามห้วง
ระยะเวลาที่กาหนดอย่างครบถ้วน
2. แจ้งผลการได้รับพระราชทานยศ
ให้หน่วยที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria

วิธีการประเมิน
Assessment

1. บัญชีรายชื่อนายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับว่า - พิจารณาจากหลักฐานเอกสาร
ที่ยศถูกนามาจัดทาบัญชีรายชื่อเสนอขอ
ชิน้ งานที่ทาสาเร็จแล้ว
พระราชทานยศอย่างครบถ้วน
2. บัญชีรายชื่อนายทหารสัญญาบัตรที่เสนอขอ
พระราชทานยศถูกตรวจสอบอย่างครบถ้วน
3. บัญชีรายชื่อนายทหารสัญญาบัตรได้รับ
อนุมัติให้เสนอขอพระราชทานยศไปยัง กห.
อย่างครบถ้วน

1. บัญชีรายชื่อนายทหารสัญญาบัตรที่เสนอขอ - พิจารณาจากหลักฐานเอกสาร
พระราชทานยศถูกส่งไปยัง กห.เพื่อขอ
ชิน้ งานที่ทาสาเร็จแล้ว
พระราชทานยศอย่างครบถ้วน
2. แจ้งผลการได้รับพระราชทานยศให้หน่วยที่
เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน

8. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
8.1 ข้อบังคับ กห. ว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ. 2507
8.2 ระเบียบ กห.ว่าด้วยการแต่งตั้งยศและการเลื่อนยศของข้าราชการทหาร พ.ศ.2541 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
8.3 ข้อบังคับ กห.ว่าด้วย การบรรจุ ปลด ย้าย เลื่อน และลดตาแหน่ง ข้าราชการกลาโหม พ.ศ.2502
8.4 หนังสือ กห.รับที่ 27249/10 ลง 30 ธ.ค.10 เรื่อง การกาหนดเวลาอยู่ในว่าที่ยศนายทหารสัญญาบัตรของผู้ที่
ได้รับแต่งตั้งเป็นนายทหารสัญญาบัตรครั้งแรก
9. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น
9.1 ความรู้เรื่อง ระเบียบงานสารบรรณ
9.2 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สานักงานเบื้องต้น
10. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ
10.1 ความต้องการด้านความรู้
- ความรู้เกี่ยวกับงานด้านธุรการและกาลังพล
- ความรู้เกี่ยวกับ การแต่งตั้งยศ การเลื่อนยศ การกาหนดเวลาอยู่ในว่าที่ยศของนายทหารสัญญาบัตร
และการขอพระราชทานยศ
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10.2 ความต้องการด้านทักษะ
- ความสามารถในการพิมพ์หนังสือราชการ
- ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Word
- ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Excel
- ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint
11. หลักฐานที่ต้องการ
ก. หลักฐานการปฏิบัติงาน
- หลักฐานการได้รับพระราชทานยศ (ปลดว่าที่) ถูกต้องครบถ้วน
ข. หลักฐานความรู้
- หนังสือรับรองความรู้หรือผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับ ข้อ 9 และข้อ 10
ค. คาแนะนาในการประเมิน
- ดูรายละเอียดตามคู่มือการประเมิน
ง. วิธีการประเมิน
- ใช้ตามคู่มือการประเมินของ สบ.ทบ.
12. ขอบเขต
(ก) เอกสารประกอบการขอพระราชทานยศประกอบด้วย
- คาสั่งเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร
- คาสั่งแต่งตั้งยศบุคคลพลเรือนเป็นนายทหารสัญญาบัตร
- คาสั่งบรรจุและแต่งตั้งยศนักเรียนทหารเข้ารับราชการ
- คาสั่งโอนข้าราชการสังกัด กระทรวง ทบวง กรม อื่นมารับราชการใน ทบ.(ถ้ามี)
- คาสั่งเลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร (ว่าที่ยศ)
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. รวบรวมเอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานยศ ตามที่หน่วยเสนอ และ สบ.ทบ.รวบรวม เช่น
สั่งเลื่อนฐานะนายทหารประทวน เป็น นายทหารสัญญาบัตร คาสั่งแต่งตั้งยศบุคคลพลเรือนเป็นนายทหารสัญญาบัตร
คาสั่งบรรจุและแต่งยศนักเรียนทหารเข้าเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือชั้นยศอื่นที่โอนมารับราชการใน ทบ. โดยให้อยู่
ในว่าที่ยศนั้นๆ มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือนและคาสั่งเลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับว่ าที่ยศนั้นๆ (พ.อ.-ร.ท.)
2. ตรวจสอบคุณสมบัตินายทหารสัญญาบัตรที่เสนอขอพระราชทานยศได้อย่างครบถ้วน
3. ดาเนินการจัดทาบัญชีรายชื่อนายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับว่าที่ยศ โดยเรียงชั้นยศ ตั้งแต่ชั้นยศ พ.อ.-ร.ต.
ทั้ง นี้ ชั้นยศ พ.อ.-ร.ต.จะให้มีผลตั้งแต่วันที่ไ ด้รับว่า ที่ยศนั้นๆ สาหรับชั้นยศ ร.ต. จะมีผลตั้ง แต่ วันที่ 1 ต.ค. หรือ
1 เม.ย. ตามห้วงที่ขอพระราชทาน
4. ขออนุมัติ ส่งบัญชี รายชื่อ นายทหารสัญ ญาบัตร เพื่อขอพระราชทานยศไปยัง กห.ตามห้วงที่กาหนด
โดยห้วงแรกให้ส่งภายใน 15 ก.ย. และห้วงที่สองให้ส่งภายใน 15 มี.ค.ของทุกปี
5. แจ้งผลการได้รับพระราชทานยศให้หน่วยที่เกี่ยวข้องทราบ
13. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
14. หน่วย เหล่า/สายวิทยาการที่ร่วมใช้สมรรถนะ (ถ้ามี)
-
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15. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน
15.1-15.3 เครื่องมือประเมิน
- หลักฐานเอกสารผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จแล้ว และความครบถ้วนของเอกสารประกอบการพิจารณา
ดูรายรายละเอียดจากคู่มือการประเมินของ สบ.ทบ.
16. คู่มือการปฏิบัติงานใช้สาหรับ Uoc
- คู่มือการประเมิน เรื่อง การขอพระราชทานยศนายทหารสัญญาบัตร สังกัด ทบ.
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ส่วนที่ 3 รายละเอียดสมรรถนะ
หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1.
2.
3.
4.
5.

รหัสหน่วยสมรรถนะ 0519
ชื่อหน่วยสมรรถนะ การรับและแจกจ่ายสัญญาบัตรยศทหาร
ทบทวนครั้งที่
สร้างใหม่
คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ความสามารถในการเตรียมการรั บและแจกจ่ายสัญ ญาบัตรยศทหารให้กับ นายทหารสัญ ญาบัต ร สัง กัด ทบ.,
ดาเนินการขอรับสัญญาบัตรยศทหารกับ สม.และขออนุมัติแจ้งหน่วยตรวจสอบรายชื่อเพื่อขอรับสัญญาบัตรยศทหาร
และแจกจ่ายสัญญาบัตรยศทหารให้กับหน่วยที่เกี่ยวข้อง
6. กลุ่มตาแหน่งงาน (Target Group)
6.1 หัวหน้าแผนก (ชกท.2210) (อัตรา พ.ท.)
6.2 ประจาแผนก (ชกท.2210) (อัตรา พ.ต.)
6.3 ประจาแผนก (ชกท.2210) (อัตรา ร.อ.)
6.4 เสมียน (ชกท.710) (อัตรา จ.)
6.5 เสมียน (ชกท.710) (อัตรา ส.อ.)
7. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element of Competence
05191 เตรียมการรับและแจกจ่าย
สัญญาบัตรยศทหารให้กับนายทหาร
สัญญาบัตร สังกัด ทบ.
กิจกรรม
1. ดาเนินการตรวจสอบรายชื่อ
นายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับ
พระราชทานยศและได้รับสัญญาบัตร
ยศตามที่ สม.แจ้ง อย่างครบถ้วน
2. นายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับ
สัญญาบัตรยศได้รับการตรวจสอบ
คุณสมบัติอย่างครบถ้วน
3. นายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับ
สัญญาบัตรยศทหารได้รับการ
ตรวจสอบรายชื่อกับราชกิจจา
นุเบกษาอย่างครบถ้วน
05192 ดาเนินการขอรับสัญญาบัตร
ยศทหารกับ สม.และขออนุมัติแจ้ง
หน่วยตรวจสอบรายชื่อเพื่อขอรับ
สัญญาบัตรยศทหาร

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria

1. ราชกิจจานุเบกษาที่ได้รับพระราชทานยศ
และได้รับสัญญาบัตรยศถูกรวบรวมได้อย่าง
ครบถ้วน ตามราชกิจจานุเบกษาที่ สม.แจ้ง
2. นายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับสัญญาบัตรยศ
ถูกตรวจสอบคุณสมบัติอย่างครบถ้วน
3. นายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับสัญญาบัตรยศ
ทหารได้รับการตรวจสอบรายชื่อกับราชกิจจา
นุเบกษาอย่างครบถ้วน

วิธีการประเมิน
Assessment

- พิจารณาจากหลักฐานเอกสาร
ชิ้นงานที่ทาสาเร็จแล้ว
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สมรรถนะย่อย
Element of Competence
กิจกรรม
1. นายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับ
สัญญาบัตรยศทหารได้รับการ
ตรวจสอบรายชื่อตามราชกิจจา
นุเบกษาอย่างครบถ้วน
2. ดาเนินการรับสัญญาบัตรยศทหาร
ตามบัญชีรายชื่อตามราชกิจจา
นุเบกษาจาก สม.อย่างครบถ้วน
3. อนุมัติแจ้งหน่วยตรวจสอบรายชื่อ
และขอรับสัญญาบัตรยศทหารส่งให้
หน่วยอย่างครบถ้วน
05193 –แจกจ่ายสัญญาบัตรยศ
ทหารให้กับหน่วยที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรม
1. ดาเนินการส่งสัญญาบัตรยศทหาร
ให้หน่วยที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน
2. ดาเนินการส่งสัญญาบัตรยศทหาร
ให้กับผู้มีสิทธิได้อย่างครบถ้วน

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria

วิธีการประเมิน
Assessment

1. นายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับสัญญาบัตรยศ
ทหาร ถูกตรวจสอบรายชื่อตามราชกิจจา
นุเบกษา กับ สม.อย่างครบถ้วน

- พิจารณาจากหลักฐานเอกสาร
ชิ้นงานที่ทาสาเร็จแล้ว

2. สัญญาบัตรยศทหารตามบัญชีรายชื่อตาม
ราชกิจจานุเบกษาได้รับจาก สม.อย่างครบถ้วน
3. อนุมัติแจ้งหน่วยตรวจสอบรายชื่อและขอรับ
สัญญาบัตรยศทหารถูกส่งไปยังหน่วยอย่าง
ครบถ้วน

1. สัญญาบัตรยศทหารถูกแจกจ่ายไปยังหน่วย
ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน
2. สัญญาบัตรยศทหารถูกแจกจ่ายไปยังผู้มี
สิทธิได้รับอย่างครบถ้วน

- พิจารณาจากหลักฐานเอกสาร
ชิ้นงานที่ทาสาเร็จแล้ว

8. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
8.1 ข้อบังคับ กห.ว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ. 2507
8.2 ระเบียบ กห.ว่าด้วยการแต่งตั้งยศและการเลื่อนยศของข้าราชการทหาร พ.ศ.2541 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
9. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น
9.1 ความรู้เรื่อง ระเบียบงานสารบรรณ
9.2 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สานักงานเบื้องต้น
10. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ
10.1 ความต้องการด้านความรู้
- ความรู้เกี่ยวกับงานด้านธุรการและกาลังพล
- ความรู้เกี่ยวกับการขอพระราชทานยศ การรับและการแจกจ่ายสัญญาบัตรยศทหาร
10.2 ความต้องการด้านทักษะ
- ความสามารถในการพิมพ์หนังสือราชการ
- ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Word
- ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Excel
- ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Power point
11. หลักฐานที่ต้องการ
ก. หลักฐานการปฏิบัติงาน
- นายทหารที่ได้รับการขอพระราชทานยศได้รับสัญญาบัตรยศทหารครบถ้วน
ข. หลักฐานความรู้
- หนังสือรับรองความรู้หรือผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับ ข้อ 9 และข้อ 10
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ค. คาแนะนาในการประเมิน
- ดูรายละเอียดตามคู่มือการประเมิน
ง. วิธีการประเมิน
- ใช้ตามคู่มือการประเมินของ สบ.ทบ.
12. ขอบเขต
(ก.) ขั้นตอนการขอรับสัญญาบัตรยศทหาร
1. สม.แจ้ง ทบ.(สบ.ทบ.) ให้ดาเนินการขอรับสัญญาบัตรยศทหาร กับ สม. ตามเล่มที่ได้มีการพระราชทาน
ยศและได้เขียนสัญญาบัตรยศทหารเรียบร้อยแล้ว เพื่อนาไปแจกจ่ายให้กับกาลังพล สังกัด ทบ. ตามห้วงที่กาหนด
2. สบ.ทบ.ด าเนิน การขอรั บสั ญญาบัต รทหาร กั บ สม. และแจ้ ง หน่ว ยตรวจสอบรายชื่อ ผู้มี สิ ทธิ ไ ด้ รั บ
สัญญาบัตรทหารตามราชกิจจานุเบกษา พร้อมจัดตัวแทนติดต่อขอรับและนาไปแจกจ่ายให้กับกาลังพลในสังกัด
(ข.) คาอธิบายรายละเอียด
1. รวบรวมราชกิจจานุเบกษาที่ได้รับพระราชทานยศและได้รับสัญญาบัตรยศทหาร ตามเล่มที่ สม.แจ้ง
2. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับสัญญาบัตรยศทหารตามราชกิจจานุเบกษา
3. ดาเนินการรับสัญญาบัตรยศทหารตามบัญชีรายชื่อตามราชกิจจานุเบกษาจาก สม.
4. แจ้งหน่วยตรวจสอบรายชื่อพร้อมจัด ตัวแทนติดต่ อขอรับสัญ ญาบัตรยศทหารกับ สบ.ทบ.ตามบัญ ชี
รายชื่อที่ได้รับตามราชกิจจานุเบกษาเพื่อนาไปแจกจ่ายให้กับกาลังพลในสังกัด
13. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
14. หน่วย เหล่า/สายวิทยาการที่ร่วมใช้สมรรถนะ (ถ้ามี)
15. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน
15.1-15.3 เครื่องมือประเมิน
- หลักฐานเอกสารผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จแล้ว และความครบถ้วนของเอกสารประกอบการพิจารณา
ดูรายรายละเอียดจากคู่มือการประเมินของ สบ.ทบ.
16. คู่มือการปฏิบัติงานใช้สาหรับ Uoc
- คู่มือการประเมิน เรื่อง การรับและแจกจ่ายสัญญาบัตรยศทหาร
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ส่วนที่ 3 รายละเอียดสมรรถนะ
หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 05110
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ การส่งบัญชีรายชื่อข้าราชการทหารและลูกจ้างประจาที่ครบกาหนดเกษียณอายุ ประจาปี
งบประมาณ
3. ทบทวนครั้งที่
4. สร้างใหม่
5. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ความสามารถในการเตรียมการส่งบัญชีรายชื่อข้าราชการทหารและลูกจ้างประจาที่ครบกาหนดเกษียณอายุราชการ
ประจาปีงบประมาณ ตามที่หน่วยเสนอ, ดาเนินการจัดทาบัญชีรายชื่อข้าราชการทหารลูกจ้างประจาและขออนุมัติส่ง
บัญชีรายชื่อเพื่อประมาณการด้ านงบประมาณและออกคาสั่งให้เกษียณอายุราชการและส่ง บัญ ชีรายชื่อข้าราชการ
ทหารและลูกจ้างประจาให้ กห.ประมาณการด้านงบประมาณและ ส่งบัญชีรายชื่อข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรให้
กห.ออกคาสั่งให้เกษียณอายุราชการ
6. กลุ่มตาแหน่งงาน (Target Group)
6.1 หัวหน้าแผนก (ชกท.2210) (อัตรา พ.ท.)
6.2 ประจาแผนก (ชกท.2210) (อัตรา ร.อ.)
6.3 เสมียน (ชกท.710) (อัตรา จ.)
7. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element of Competence
05201 เตรียมการส่งบัญชีรายชื่อ
ข้าราชการทหารและลูกจ้างประจาที่
ครบกาหนดเกษียณอายุราชการ
ประจาปีงบประมาณ ตามที่หน่วย
เสนอ
กิจกรรม
1. รวบรวมเอกสารประกอบการส่ง
บัญชีรายชื่อข้าราชการทหารและ
ลูกจ้างประจาที่ครบกาหนด
เกษียณอายุราชการตาม
ปีงบประมาณ อย่างครบถ้วน
2. รายชื่อข้าราชการทหารและ
ลูกจ้างประจาที่ครบกาหนด
เกษียณอายุราชการ ถูกตรวจสอบ
คุณสมบัติอย่างครบถ้วน
3. หลักฐานประกอบการส่งรายชื่อ
ข้าราชการทหารและลูกจ้างประจาที่
ครบกาหนดเกษียณอายุราชการ ถูก
ตรวจสอบอย่างถูกต้อง

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria

วิธีการประเมิน
Assessment

1. เอกสารประกอบการส่งบัญชีรายชื่อ
- พิจารณาจากหลักฐานเอกสาร
ข้าราชการทหารและลูกจ้างประจาที่ครบ
ชิน้ งานที่ทาสาเร็จแล้ว
กาหนดเกษียณอายุราชการถูกรวบรวมได้อย่าง
ครบถ้วนตาม พ.ร.บ.บาเหน็จบานาญ
ข้าราชการ
2. รายชื่อข้าราชการทหารและลูกจ้างประจาที่
ครบกาหนดเกษียณอายุราชการ ถูกตรวจสอบ
คุณสมบัติอย่างถูกต้อง
3. หลักฐานประกอบการส่งบัญชีรายชื่อ
ข้าราชการทหารและลูกจ้างประจาที่ครบ
กาหนดเกษียณอายุราชการ ถูกตรวจสอบ
อย่างถูกต้อง

ส่วนที่ 3 กองการกาลังพล 273
สมรรถนะย่อย
Element of Competence
05202 ดาเนินการจัดทาบัญชีรายชื่อ
ข้าราชการทหารและ ลูกจ้างประจา
และขออนุมัติส่งบัญชีรายชื่อเพื่อ
ประมาณการด้านงบประมาณและ
ออกคาสั่งให้เกษียณอายุราชการ
กิจกรรม
1. ดาเนินการจัดทาบัญชีรายชื่อ
ข้าราชการทหารและลูกจ้างประจาที่
จะครบกาหนดเกษียณอายุราชการ
เพื่อประมาณการด้านงบประมาณ
อย่างครบถ้วน
2. ดาเนินการจัดทาบัญชีรายชื่อ
นายทหารสัญญาบัตรที่ครบกาหนด
เกษียณอายุเพื่อให้ กห.ออกคาสั่งให้
เกษียณอายุราชการอย่างครบถ้วน
3. บัญชีรายชื่อข้าราชการทหารและ
ลูกจ้างประจาได้รับอนุมัติให้ส่งไปยัง
กห.อย่างครบถ้วน
05203 ส่งบัญชีรายชื่อข้าราชการ
ทหารและลูกจ้างประจาให้ กห.
ประมาณการด้านงบประมาณและ
ส่งบัญชีรายชื่อข้าราชการทหาร
ชั้นสัญญาบัตรให้ กห.ออกคาสั่งให้
เกษียณอายุราชการ
กิจกรรม
1. ดาเนินการส่งบัญชีรายชื่อ
ข้าราชการทหารและลูกจ้างประจาที่
จะครบกาหนดเกษียณอายุราชการ
เพื่อประมาณการด้านงบประมาณ ส่ง
ให้ กห. อย่างครบถ้วน
2. ดาเนินการส่งบัญชีรายชื่อ
ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร ส่งให้
กห. เพื่อออกคาสั่งให้เกษียณอายุ
ราชการอย่างครบถ้วน

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria

วิธีการประเมิน
Assessment

1. ข้าราชการทหารและลูกจ้างประจาที่ครบ
- พิจารณาจากหลักฐานเอกสาร
กาหนดเกษียณอายุถูกนามาจัดทาบัญชีรายชื่อ ชิน้ งานที่ทาสาเร็จแล้ว
เพื่อประมาณการด้านงบประมาณอย่าง
ครบถ้วน
2. ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรที่ครบ
กาหนดเกษียณอายุถูกนามาจัดทาบัญชีรายชื่อ
เพื่อออกคาสั่งให้เกษียณอายุราชการอย่าง
ครบถ้วน
3. บัญชีรายชื่อข้าราชการทหารและ
ลูกจ้างประจาได้รับอนุมัติให้ส่งไปยัง กห.โดย
ผู้บังคับบัญชาผู้มีอานาจลงนามอย่างครบถ้วน

1. บัญชีรายชื่อข้าราชการทหารและ
ลูกจ้างประจาเพื่อประมาณการด้าน
งบประมาณถูกส่งไปยัง กห. อย่างครบถ้วน

- พิจารณาจากหลักฐานเอกสาร
ชิ้นงานที่ทาสาเร็จแล้ว

2. บัญชีรายชื่อข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร
เพื่อออกคาสั่งให้เกษียณอายุราชการ ถูกส่งไป
ยัง กห. อย่างครบถ้วน

8. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
8.1 พ.ร.บ.บาเหน็จบานาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8.2 ข้อบังคับ กห.ว่าด้วยการบรรจุ ปลด ย้าย เลื่อน และลดตาแหน่ง ข้าราชการกลาโหม พ.ศ.2502 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
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9. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น
9.1 ความรู้เรื่อง ระเบียบงานสารบรรณ
9.2 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สานักงานเบื้องต้น
10. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ
10.1 ความต้องการด้านความรู้
- ความรู้เกี่ยวกับงานด้านธุรการและกาลังพล
- ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.บาเหน็จบานาญข้าราชการ พ.ศ. 2494
10.2 ความต้องการด้านทักษะ
- ความสามารถในการพิมพ์หนังสือราชการ
- ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Word
- ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Excel
- ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint
11. หลักฐานที่ต้องการ
ก. หลักฐานการปฏิบัติงาน
- คาสั่งเกษียณอายุราชการ
ข. หลักฐานความรู้
- หนังสือรับรองความรู้หรือผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับ ข้อ 9 และข้อ 10
ค. คาแนะนาในการประเมิน
- ดูรายละเอียดตามคู่มือการประเมิน
ง. วิธีการประเมิน
- ใช้ตามคู่มือการประเมินของ สบ.ทบ.
12. ขอบเขต
(ก.) คานิยาม
เกษียณอายุ หมายถึง ครบกาหนดอายุรับราชการ สิ้นกาหนดเวลารับราชการหรือการทางาน
(ข.) คาอธิบายรายละเอียด
1. รวบรวมเอกสารประกอบการส่งบัญชีรายชื่อข้าราชการทหารและลูกจ้างประจาที่ครบกาหนด
เกษียณอายุราชการตามปีงบประมาณ ตามที่หน่วยรายงาน ดังนี้
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
- สาเนาทะเบียนบ้าน
- สาเนาทะเบียนกองประจาการ (สด.3)
- บัญชีรายชื่อนายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวนและลูกจ้างประจา ที่ครบกาหนดเกษียณอายุ
โดยระบุหน่วยที่ขอประจา (มทบ.)
2. ตรวจสอบเอกสารและรายชื่อข้าราชการทหารและลูกจ้างประจาที่ครบกาหนดเกษียณอายุราชการ
ได้อย่างครบถ้วน
3. ดาเนินการจัดทาบัญชีรายชื่อข้าราชการทหารและลูกจ้างประจาที่จะครบกาหนดเกษียณอายุราชการ
ส่งให้ กห. ภายใน ก.ค. ของปีก่อนเกษียณอายุราชการเพื่อประมาณการด้านงบประมาณและส่งต่อกระทรวงการคลัง
อย่างครบถ้วน
4. ดาเนินการจัดทาบัญชีรายชื่อนายทหารสัญญาบัตรที่ครบกาหนดเกษียณอายุราชการ ส่งให้ กห. ภายใน
พ.ค. ของปีที่เกษียณ เพื่อออกคาสั่งให้เกษียณอายุราชการอย่างครบถ้วน
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13. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
14. หน่วย เหล่า/สายวิทยาการที่ร่วมใช้สมรรถนะ (ถ้ามี)
15. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน
15.1-15.3 เครื่องมือประเมิน
-. หลักฐานเอกสารผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จแล้ว และความครบถ้วนของเอกสารประกอบการพิจารณา
ดูรายรายละเอียดจากคู่มือการประเมินของ สบ.ทบ.
16. คู่มือการปฏิบัติงานใช้สาหรับ Uoc
- คู่มือการประเมิน เรื่อง การส่งรายชื่อข้าราชการทหารและลูกจ้างประจาที่ครบกาหนดเกษียณอายุราชการ
เพื่อประมาณการด้านงบประมาณและออกคาสั่งให้เกษียณอายุราชการ

ส่วนที่ 3 กองการกาลังพล 276

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

รหัสหน่วยสมรรถนะ 0521
ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดทาคาสั่งบาเหน็จประจาปีให้กับข้าราชการชั้นสัญญาบัตรสังกัด ทบ.
ทบทวนครั้งที่
สร้างใหม่
คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ความสามารถในการเตรียมข้อมูลจัดทาคาสั่ง บาเหน็จประจาปีให้กับข้าราชการทหารชั้นสัญ ญาบัตรสังกัด ทบ. ,
บันทึกแก้ไขข้อมูลการเสนอขอบาเหน็จประจาปีลงในระบบการจัดทาบาเหน็จประจาปี และจัดพิมพ์ร่างคาสั่งบาเหน็จ
ประจาปีเสนอผู้มีอานาจลงนามอนุมัติคาสั่ง และแจกจ่ายสาเนาคาสั่ง
6. กลุ่มตาแหน่งงาน (Target Group)
หัวหน้าแผนก (ชกท. 2110), ประจาแผนก (ชกท.2610), เสมียน (ชกท.710)
7. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element of Competence
05211 เตรียมข้อมูลจัดทาคาสั่ง
บาเหน็จประจาปีให้กับข้าราชการ
ทหารชั้นสัญญาบัตร สังกัด ทบ.

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
1. ข้อมูลเกี่ยวข้องกับบาเหน็จประจาปีของ
ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรถูกรวบรวมจาก
นขต.ทบ. ได้อย่างครบถ้วนตามอนุมัติ หลักการ
ของ ทบ.
2. ข้อมูลเกี่ยวข้องกับบาเหน็จประจาปีที่ นขต.
ทบ. เสนอขอได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง
3. ข้อมูลเกี่ยวข้องกับบาเหน็จประจาปีของ
ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร ได้รับการ
ปรับปรุงฐานข้อมูลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน

วิธีการประเมิน
Assessment
พิจารณาจากหลักฐานเอกสาร
ผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จ
แล้ว(Outcome product
Assessment) ดูรายละเอียด
ข้อ 15.1

05212 บันทึกแก้ไขข้อมูลการเสนอ
ขอบาเหน็จประจาปีลงในระบบการ
จัดทาบาเหน็จประจาปี

1. ข้อมูลการเสนอขอบาเหน็จประจาปีได้รับ
การปรับปรุงแก้ไขลงในระบบจัดทาบาเหน็จ
ประจาปีได้อย่างถูกต้อง
2. ข้อมูลการเสนอขอบาเหน็จประจาปี ที่
ปรับปรุงแก้ไขได้รับการตรวจความถูกต้อง

พิจารณาจากหลักฐานเอกสาร
ผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จ
แล้ว(Outcome product
Assessment) ดูรายละเอียด
ข้อ 15.2

05213 จัดพิมพ์ร่างคาสั่งบาเหน็จ
1. ร่างคาสั่งบาเหน็จประจาปีถูกจัดพิมพ์ได้
ประจาปีเสนอผู้มีอานาจลงนามอนุมัติ อย่างถูกต้องครบถ้วน
คาสั่ง และแจกจ่ายสาเนาคาสั่ง
2. ร่างคาสั่งบาเหน็จประจาปีได้รับการลงนาม
อนุมัติจากผู้มีอานาจได้อย่างครบถ้วน
3. สาเนาคาสั่งบาเหน็จประจาปีได้ถูกแจกจ่าย
ไปยังหน่วยที่เกี่ยวข้อง

พิจารณาจากหลักฐานเอกสาร
ผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จ
แล้ว(Outcome product
Assessment) ดูรายละเอียดข้อ
15.3
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8. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
8.1 ระเบียบว่าด้วยการพิจารณาบาเหน็จประจาปี พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8.2 อนุมัติหลักการดาเนินการพิจารณาบาเหน็จประจาปี (ขออนุมัติเป็นรายปี)
8.3 หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห 0401/3409 ลง 24 ธ.ค.44
8.4 คาสั่ง กห. ที่ 269/2559 ลง 29 เม.ย.59 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเยียวยาให้แก่ข้าราชการทหารผู้ได้รับ
ผลกระทบจากความเหลื่อมล้าของอัตราเงินเดือน
9. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
- ความรู้เรื่องระเบียบงานสารบรรณ
- ทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สานักงานเบื้องต้น
10. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านความรู้
- เกี่ยวกับระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการพิจารณาบาเหน็จประจาปี และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ข) ความต้องการด้านทักษะ
- ทักษะการจัดทาร่างคาสั่งบาเหน็จประจาปี
- ทักษะในการตรวจสอบบัญชีเสนอขอบาเหน็จประจาปี
- ทักษะในการใช้โปรแกรมระบบจัดทาบาเหน็จประจาปี
11. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
- คาสั่งบาเหน็จประจาปี
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
- ใบรับรองความรู้ที่สอดคล้องกับข้อ 9 และ 10
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
- ประเมินโดยใช้หลักฐานความรู้ การปฏิบัติงาน และผลการประเมินตามวิธีการประเมินในข้อ 15 โดยมี
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นเป็นผู้ประเมิน
(ง) วิธีการประเมิน
- ผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จแล้ว
12. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คานิยาม
- บาเหน็จประจาปี คือ การเลื่อนชั้นเงินเดือนตามผลการปฏิบัติงานของกาลังพล ทบ.
(ข) คาแนะนา
การออกคาสั่งบาเหน็จ ประจาปีจ ะดาเนินการออกคาสั่ ง ปีละ 2 ครั้ง ในครึ่ ง ปีแ รกจะต้องยกร่างคาสั่ ง
น าเรี ย นผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาภายในเดื อ นมี น าคม ส่ ว นในครึ่ ง ปี ห ลั ง น าเรี ย นร่ า งค าสั่ ง ภายในเดื อ นกั น ยายน เอกสาร
ประกอบการดาเนินการ คือ บัญชีขอบาเหน็จทั่วไป
(ค) คาอธิบายรายละเอียด
1. รวบรวมข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องการเสนอขอบาเหน็จประจาปีจาก นขต.ทบ. และทาการ
ปรับปรุงข้อมูลกาลังพลที่มีการเปลี่ยนแปลงให้เป็นปัจจุบันพร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนแปลง
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2. บันทึกผลการเสนอขอบาเหน็จประจาปีที่ นขต.ทบ. เสนอลงในระบบการจัดทาบาเหน็จและตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลที่ทาการแก้ไขไปแล้ว
3. พิมพ์ร่างคาสั่งบาเหน็จประจาปีเสนอผู้บังคับบัญ ชาลงนามในคาสั่ง และทาสาเนาแจกจ่ายในกับหน่วย
ระดับกองพลหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือหน่วยที่เกี่ยวข้อง
13. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
14. หน่วย เหล่า/สายวิทยาการ ที่ร่วมใช้หน่วยสมรรถนะ (ถ้ามี)
15. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
15.1 – 15.3 เครื่องมือการประเมิน
- หลักฐานเอกสารผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จแล้ว (Outcome) ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน ของ
สบ.ทบ.
16. คู่มือการปฏิบัติงานที่ใช้สารับ UOC
- คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง จัดทาคาสั่งบาเหน็จประจาปีให้กับข้าราชการชั้นสัญญาบัตรสังกัด ทบ.
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ส่วนที่ 3 รายละเอียดสมรรถนะ
หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1.
2.
3.
4.
5.

รหัสหน่วยสมรรถนะ 0522
ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดทาคาสั่งปรับระดับเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรสังกัด ทบ.
ทบทวนครั้งที่
สร้างใหม่
คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ความสามารถในการเตรียมข้อมูลจัดทาคาสั่งปรับระดับเงินเดือนให้กับข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรสังกัด ทบ,
บันทึกข้อมูลการปรับระดับเงินเดือนลงฐานข้อมูลบาเหน็จประจาปี และจัดพิมพ์ยกร่างคาสั่งปรับระดับเงินเดือนเสนอ
ผู้มีอานาจลงนาม
6. กลุ่มตาแหน่งงาน (Target Group)
- หัวหน้าแผนก (ชกท. 2110), ประจาแผนก (2610), เสมียน (710)
7. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Element of Competence
Performance Criteria
05221 เตรียมข้อมูลจัดทาคาสั่งปรับ 1. ข้อมูลเกี่ยวกับการปรับระดับเงินเดือนถูก
ระดับเงินเดือนให้กับข้าราชการทหาร รวบรวมได้อย่างครบถ้วน
ชั้นสัญญาบัตร สังกัด ทบ
2. ข้อมูลเกี่ยวกับการปรับระดับเงินเดือนได้รับ
ตรวจสอบคุณสมบัติได้อย่างถูกต้อง

วิธีการประเมิน
Assessment
พิจารณาจากหลักฐานเอกสาร
ผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จ
แล้ว(Outcome product
Assessment) ดูรายละเอียด
ข้อ 15.1
05222 บันทึกข้อมูลการปรับระดับ 1. ข้อมูลกาลังพลที่ปรับระดับเงินเดือนได้ถูก พิจารณาจากหลักฐานเอกสาร
เงินเดือนลงฐานข้อมูลบาเหน็จ
บันทึกลงฐานข้อมูลบาเหน็จประจาปีได้อย่าง ผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จ
ประจาปี
ถูกต้อง
แล้ว(Outcome product
2. ข้อมูลการปรับระดับเงินเดือนของกาลังพลที่ Assessment) ดูรายละเอียด
บันทึกลงฐานข้อมูลบาเหน็จประจาปีได้รับการ ข้อ 15.2
ตรวจสอบความถูกต้อง
05223 จัดพิมพ์ยกร่างคาสั่งปรับ
1. ร่างคาสั่งปรับระดับเงินเดือนได้รับการ
พิจารณาจากหลักฐานเอกสาร
ระดับเงินเดือนเสนอผู้มีอานาจลงนาม จัดพิมพ์ได้อย่างถูกต้อง
ผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จ
2. ร่างคาสั่งปรับระดับเงินเดือนได้รับอนุมัติ
แล้ว(Outcome product
และลงนามจากผู้มีอานาจอย่างครบถ้วน
Assessment) ดูรายละเอียด
ข้อ 15.3
05224 แจกจ่ายคาสั่งและนาคาสั่งลง 1. สาเนาคาสั่งการปรับระดับเงินเดือนได้รับ
พิจารณาจากหลักฐานเอกสาร
ในเว็บไซต์
การแจกจ่ายไปยังหน่วยที่เกี่ยวข้อง
ผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จ
2. สาเนาคาสั่งการปรับระดับเงินเดือนได้นาลง แล้ว(Outcome product
ระบบสืบค้นในเว็บไซต์ของกรมสารบรรณ
Assessment) ดูรายละเอียด
ข้อ 15.4
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8. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
8.1 ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแต่งตั้งยศและการเลื่อนยศของข้าราชการทหาร พ.ศ.2541 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
8.2 ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการพิจารณาบาเหน็จประจาปี พ.ศ.2544
8.3 คาสั่ง กห. ที่ 269/2559 ลง 29 เม.ย.59 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเยียวยาให้แก่ข้าราชการทหารผู้ได้รับ
ผลกระทบจากความเหลื่อมล้าของอัตราเงินเดือน
9. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
- ความรู้เรื่องระเบียบงานสารบรรณ
- ทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สานักงานเบื้องต้น
10. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ข) ความต้องการด้านความรู้
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการเลื่อนยศ
- ความรู้ในการใช้ตารางชั้นเงินเดือน
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
- ทักษะในการจัดทาร่างคาสั่ง
- ทักษะในการวิเคราะห์เอกสารการปรับระดับเงินเดือน
11. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
- คาสั่งปรับระดับเงินเดือนข้าราชทหารชั้นสัญญาบัตร
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
- ใบรับรองความรู้ที่สอดคล้องกับข้อ 9 และ 10
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
- ประเมินโดยใช้หลักฐานความรู้ การปฏิบัติงาน และผลการประเมินตามวิธีการประเมิน ในข้อ 15 โดยมี
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นเป็นผู้ประเมิน
(ง) วิธีการประเมิน
- ผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จแล้ว
12. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คานิยาม
- ปรับระดับเงินเดือน หมายถึง การแก้ไขระดับเงินเดือนให้ตรงตามอัตราปัจจุบันเมื่อคุณสมบัติครบถ้วน
(ข) คาแนะนา
การออกคาสั่งปรับระดับเงินเดือนใช้เอกสารประกอบ
1. หนังสือคาร้องจากหน่วยต้นสังกัด
2. สาเนาคาสั่งปรับย้ายครองอัตราสูงขึ้น
(ค) คาอธิบายรายละเอียด
1. รวบรวมข้อมูลจากหน่วยต่างๆ ที่ส่ง มาว่ามีเอกสารในการขอปรับระดับเงินเดือนครบถ้วนและถูกต้อง
หรือไม่
2. นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์กับหลักเกณฑ์ของระเบียบว่าด้วยการเลื่อนยศของข้าราชการทหาร วิธีการนับ
เวลาการครองยศ และเงื่อนไขต่างๆ เพื่อตรวจสอบการรับสิทธิที่จะได้รับปรับระดับเงินเดือนของกาลังพล
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3. ทาการเทียบเงินเดือน ณ วันที่ได้รับสิทธิกับตารางการเทียบเงินเดือนแนบท้าย คาสั่ง กห. ที่ 269/2559
ลง 29 เม.ย.59 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเยียวยาให้แก่ข้าราชการทหาร ผู้ได้รับผลกระทบจากความเหลื่อมล้าของ
อัตราเงินเดือน เพื่อปรับระดับเงินเดือนให้ถูกต้อง
4. พิมพ์ร่างคาสั่งเพื่อนาเรียนขออนุมัติผู้มีอานาจลงนามให้คาสั่งมีผลบังคับใช้ ตามวันที่กาลังพลจะได้รับ
สิทธิที่ระบุในคาสั่ง
5. แจกจ่ายคาสั่งที่ได้รับอนุมัติแล้วส่งให้หน่วยที่เกี่ยวข้อง และนาคาสั่งลงในระบบสืบค้นของกรมสารบรรณ
ทหารบก
13. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
14. หน่วย เหล่า/สายวิทยาการ ที่ร่วมใช้หน่วยสมรรถนะ (ถ้ามี)
15. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
15.1 – 15.4 เครื่องมือการประเมิน
- หลักฐานเอกสารผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จแล้ว (Outcome) ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน ของ
สบ.ทบ.
16. คู่มือการปฏิบัติงานที่ใช้สารับ UOC
- คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดทาคาสั่งปรับระดับเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรสังกัด ทบ.
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ส่วนที่ 3 รายละเอียดสมรรถนะ
หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 0523
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดทาคาสั่งการรับเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน ให้กับข้าราชการทหารสังกัด ทบ.ที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
3. ทบทวนครั้งที่
4. สร้างใหม่
5. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ความสามารถในการเตรียมข้อมูลจัดทาคาสั่ง การได้รับเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน ให้กับข้าราชการทหารสังกัด ทบ,
พิมพ์ร่างคาสั่งการรับเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน นาเรียนผู้บังคับบัญชาอนุมัติลงนาม และ
6. กลุ่มตาแหน่งงาน (Target Group)
- หัวหน้าแผนก (ชกท. 2110), ประจาแผนก (2610), เสมียน (710)
7. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element of Competence
05231 เตรียมข้อมูลจัดทาคาสั่งการ
ได้รับเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน ให้กับ
ข้าราชการทหาร สังกัด ทบ

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
1. ข้อมูลเกี่ยวกับการรับเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน
ถูกรวบรวมได้อย่างครบถ้วน
2. ข้อมูลเกี่ยวกับการรับเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน
ได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติ ได้อย่างถูกต้อง

05232 พิมพ์ร่างคาสั่งการรับเงินเพิ่ม
พิเศษรายเดือน นาเรียน
ผู้บังคับบัญชาอนุมัติลงนาม

1. ร่างคาสั่งการรับเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน
ได้รับการจัดพิมพ์ได้อย่างถูกต้อง
2. ร่างคาสั่งการรับเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน
ได้รับอนุมัติและลงนามจากผู้มีอานาจอย่าง
ครบถ้วน
1. สาเนาคาสั่งการการรับเงินเพิ่มพิเศษราย
เดือนได้รับการแจกจ่ายไปยังหน่วยที่เกี่ยวข้อง
ได้อย่างครบถ้วน
2. สาเนาคาสั่งการรับเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน
ได้นาลงระบบสืบค้นในเว็บไซต์ของกรมสาร
บรรณ

05233 แจกจ่ายคาสั่งที่ได้รับอนุมัติ
ส่งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และนา
คาสั่งฯ ลงในเว็บไซต์

วิธีการประเมิน
Assessment
พิจารณาจากหลักฐานเอกสาร
ผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จ
แล้ว(Outcome product
Assessment) ดูรายละเอียด
ข้อ 15.1
พิจารณาจากหลักฐานเอกสาร
ผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จ
แล้ว(Outcome product
Assessment) ดูรายละเอียด
ข้อ 15.2
พิจารณาจากหลักฐานเอกสาร
ผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จ
แล้ว(Outcome product
Assessment) ดูรายละเอียด
ข้อ 15.3

8. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
8.1 ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสาหรับนักโดดร่ม พ.ศ.2506 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8.2 ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสาหรับผู้ปฏิบัติงานทาลายวัตถุระเบิดเป็นประจา พ.ศ.2513 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
8.3 ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยผู้ทาการในอากาศและผู้ทาการบนอากาศยานเป็นประจา พ.ศ.2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8.4 ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสาหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการรบแบบจู่โจม พ.ศ.2550 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
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8.5 ระเบี ย บ ทบ. ว่า ด้ ว ยเงิน เพิ่ ม พิ เศษรายเดื อ นส าหรั บ เจ้ า หน้ า ที่ ป ฏิ บัติ ก ารพิ เศษต่ อ ต้ านการก่ อการร้ า ย
พ.ศ.2550และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8.6 ระเบี ยบ ทบ. ว่า ด้ วยเงิ นเพิ่ มพิ เศษรายเดือ นสาหรั บเจ้ าหน้า ที่ป ฏิ บัติ ง านด้า นการอารั กขาบุ ค คลสาคั ญ
พ.ศ.2550และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8.7 ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสาหรับผู้ปฏิบัติง านด้านดับเพลิง กู้ภัย พ.ศ.2550และที่แก้ไ ข
เพิ่มเติม
8.8 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินเพิ่มพิเศษผู้บังคับอากาศยาน พ.ศ.2537
8.9 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินเพิ่มพิเศษผู้บังคับอากาศยาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
8.10 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินเพิ่มพิเศษผู้บังคับอากาศยาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552
8.11 ระเบียบ กห. ว่าด้วยเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการควบคุมจราจรทางอากาศ
พ.ศ.2550
8.12 ระเบียบ กห. ว่าด้วยเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ พ.ศ.2560
8.13 พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ.2521
8.14 พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2551
8.15 พ.ร.ฎ. การได้รับเงินประจาตาแหน่งของข้าราชการทหารและผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ
พ.ศ.2538
8.16 พ.ร.ฎ. การได้รับเงินประจาตาแหน่งของข้าราชการทหาร พ.ศ.2553
8.17 ระเบียบ กห. ว่าด้วยเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการทหารซึ่งเป็นบุคลากรทางกฎหมาย
ในสังกัด กห. พ.ศ.2557
8.18 ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการทหารซึ่งเป็นบุคลากรทางกฎหมาย
ในสังกัด ทบ. พ.ศ.2557
8.19 ประกาศ กห. ลง 9 ต.ค.57 เรื่อง กาหนดตาแหน่งและหน่วยงานที่มีลักษณะงานเฉพาะเป็นตาแหน่งที่มีเหตุ
พิเศษและกาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการคัดเลือกให้ได้รับเงินเพิ่ม
8.20 ประกาศ กห. ลง 9 ส.ค.58 เรื่อง กาหนดตาแหน่งและหน่วยงานที่มีลักษณะงานเฉพาะเป็นตาแหน่งที่มีเหตุ
พิเศษและกาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการคัดเลือกให้ได้รับเงินเพิ่ม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
8.21 ประกาศ กห. ลง 9 ส.ค.58 เรื่อง กาหนดตาแหน่งและหน่วยงานที่มีลักษณะงานเฉพาะเป็นตาแหน่งที่มีเหตุ
พิเศษและกาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการคัดเลือกให้ได้รับเงินเพิ่ม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558
8.22 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเรื่องบาเหน็จความชอบ ค่าทดแทนและการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และ
ประชาชนผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือช่วยเหลือราชการเนื่องในการป้องกันอธิปไตยและรักษาความเรียบร้อยของ
ประเทศ พ.ศ.2521
8.23 ข้อบังคับ กห. ว่าด้วยการพิจารณาบาเหน็จพิเศษในเวลาฉุกเฉิน พ.ศ.2529
9. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
- ความรู้ เรื่อง งานสารบรรณ
- ทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สานักงานเบื้องต้น
10. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
- ทักษะในการจัดทาร่างคาสั่ง
- ทักษะในการวิเคราะห์เอกสารการขอรับเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน
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(ข) ความต้องการด้านความรู้
- เกี่ยวกับระเบียบเกี่ยวกับการขอรับเงินเพิ่มพิเศษตามข้อ 8
11. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
- คาสั่งรับเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนข้าราชทหาร สังกัด ทบ.
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
- ใบรับรองความรู้ที่สอดคล้องกับข้อ 9 และ 10
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
- ประเมินโดยใช้หลักฐานความรู้ การปฏิบัติงาน และผลการประเมินตามวิธีการประเมิน ในข้อ 15 โดยมี
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นเป็นผู้ประเมิน
(ง) วิธีการประเมิน
- ผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จแล้ว
12. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. รวบรวมข้อมูลจากหน่วยต่างๆ ที่ส่งมาว่ามีเอกสารในการขอเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน ครบถ้วนและถูกต้อง
หรือไม่
2. น าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าวิ เ คราะห์ กั บ หลั ก เกณฑ์ ข องระเบี ย บเกี่ ย วกั บ การขอรั บ เงิ น เพิ่ ม พิ เ ศษรายเดื อ น
และเงื่อนไขต่างๆ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติสาหรับที่จะได้รับเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนของกาลังพล
3. พิมพ์ร่างคาสั่งเพื่อนาเรียนขออนุมัติผู้มีอานาจลงนามให้คาสั่งมีผลบังคับใช้ ตามวันที่กาลังพลจะได้รับ
สิทธิที่ระบุในคาสั่ง
4. แจกจ่ายคาสั่งที่ได้รับอนุมัติแล้วส่งให้หน่วยที่เกี่ยวข้อง และนาคาสั่งลงในระบบสืบค้นของกรมสารบรรณ
ทหารบก
13. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
14. หน่วย เหล่า/สายวิทยาการ ที่ร่วมใช้หน่วยสมรรถนะ (ถ้ามี)
15. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
15.1 – 15.3 เครื่องมือการประเมิน
- หลักฐานเอกสารผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จแล้ว (Outcome) ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน ของ
สบ.ทบ.
16. คู่มือการปฏิบัติงานที่ใช้สารับ UOC
- คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดทาคาสั่งการรับเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน ให้กับข้าราชการทหารสังกัด ทบ. ที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
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ส่วนที่ 3 รายละเอียดสมรรถนะ
หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1.
2.
3.
4.
5.

รหัสหน่วยสมรรถนะ 0524
ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดทาคาสั่งบาเหน็จเพิ่มเติมและการแก้ไขคาสั่งบาเหน็จ
ทบทวนครั้งที่
สร้างใหม่
คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ความสามารถในการเตรี ย มข้ อ มู ลจั ด ท าค าสั่ ง บ าเหน็ จ เพิ่ ม เติ ม และการแก้ ไ ขค าสั่ ง ให้ กั บ ข้ า ราชการทหาร
สังกัด ทบ., บันทึกข้อมูลบาเหน็จเพิ่มเติมและการแก้ไขคาสั่งบาเหน็จลงฐานข้อมูลบาเหน็จประจาปี , พิมพ์ร่างคาสั่ง
บาเหน็จเพิ่มเติมหรือการแก้ไขคาสั่งบาเหน็จ นาเรียนผู้บังคับบัญชาอนุมัติลงนาม และแจกจ่ายคาสั่งและนาคาสั่งลงใน
เว็บไซต์
6. กลุ่มตาแหน่งงาน (Target Group)
- หัวหน้าแผนก (ชกท. 2110), ประจาแผนก (2610), เสมียน (710)
7. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element of Competence
05241 เตรียมข้อมูลจัดทาคาสั่ง
บาเหน็จเพิ่มเติมและการแก้ไขคาสั่ง
ให้กับข้าราชการทหาร สังกัด ทบ

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
1. ข้อมูลเกี่ยวกับการขอบาเหน็จเพิ่มเติมหรือ
การแก้ไขคาสั่งถูกรวบรวมได้อย่างครบถ้วน
2. ข้อมูลเกี่ยวกับการขอบาเหน็จเพิ่มเติมหรือ
การแก้ไขคาสั่งได้รับตรวจสอบได้อย่างถูกต้อง

วิธีการประเมิน
Assessment
พิจารณาจากหลักฐานเอกสาร
ผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จ
แล้ว(Outcome product
Assessment) ดูรายละเอียด
ข้อ 15.1
05242 บันทึกข้อมูลบาเหน็จเพิ่มเติม 1. ข้อมูลกาลังพลที่ขอบาเหน็จเพิ่มเติมหรือ
พิจารณาจากหลักฐานเอกสาร
และการแก้ไขคาสั่งบาเหน็จลง
การแก้ไขคาสั่งได้ถูกบันทึกลงฐานข้อมูล
ผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จ
ฐานข้อมูลบาเหน็จประจาปี
บาเหน็จประจาปีได้อย่างถูกต้อง
แล้ว(Outcome product
2. ข้อมูลการขอบาเหน็จเพิ่มเติมหรือการแก้ไข Assessment) ดูรายละเอียด
คาสั่งของกาลังพลที่บันทึกลงฐานข้อมูล
ข้อ 15.2
บาเหน็จประจาปีได้รับการตรวจสอบความ
ถูกต้อง
05243 พิมพ์ร่างคาสั่งบาเหน็จ
1. ร่างคาสั่งบาเหน็จเพิ่มเติมหรือการแก้ไข
พิจารณาจากหลักฐานเอกสาร
เพิ่มเติมหรือการแก้ไขคาสั่งบาเหน็จ คาสั่งได้รับการจัดพิมพ์ได้อย่างถูกต้อง
ผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จ
นาเรียนผู้บังคับบัญชาอนุมัติลงนาม 2. ร่างคาสั่งบาเหน็จเพิ่มเติมหรือการแก้ไข
แล้ว(Outcome product
คาสั่งได้รับอนุมัติและลงนามจากผู้มีอานาจ
Assessment) ดูรายละเอียด
อย่างครบถ้วน
ข้อ 15.3
05224 แจกจ่ายคาสั่งและนาคาสั่งลง 1. สาเนาคาสั่งบาเหน็จเพิ่มเติมหรือการแก้ไข พิจารณาจากหลักฐานเอกสาร
ในเว็บไซต์
คาสั่งได้รับการแจกจ่ายไปยังหน่วยที่เกี่ยวข้อง ผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จ
2. สาเนาคาสั่งบาเหน็จเพิ่มเติมหรือการแก้ไข แล้ว(Outcome product
คาสั่งได้นาลงระบบสืบค้นในเว็บไซต์ของกรม Assessment) ดูรายละเอียด
สารบรรณ
ข้อ 15.4
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8. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
8.1 ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการพิจารณาบาเหน็จประจาปี พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8.2 คาสั่ง กห. ที่ 269/2559 ลง 29 เม.ย.59 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเยียวยาให้แก่ข้าราชการทหาร ผู้ได้รับ
ผลกระทบจากความเหลื่อมล้าของอัตราเงินเดือน
9. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
- ความรู้ เรื่อง งานสารบรรณ
- ทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สานักงานเบื้องต้น
10. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านความรู้
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการพิจารณาบาเหน็จประจาปี และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ความรู้เกี่ยวกับการใช้ตารางชั้นเงินเดือน
(ข) ความต้องการด้านทักษะ
- ทักษะในการจัดทาร่างคาสั่ง
- ทักษะในการวิเคราะห์เอกสารการขอบาเหน็จเพิ่มเติมหรือแก้ไขคาสั่ง
11. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
- คาสั่งบาเหน็จเพิ่มเติมหรือคาสั่งแก้ไขบาเหน็จข้าราชทหารชั้นสัญญาบัตร
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
- ใบรับรองความรู้ที่สอดคล้องกับข้อ 9 และ 10
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
- ประเมินโดยใช้หลักฐานความรู้ การปฏิบัติงาน และผลการประเมินตามวิธีการประเมิน ในข้อ 15 โดยมี
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นเป็นผู้ประเมิน
(ง) วิธีการประเมิน
- ผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จแล้ว
12. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
การออกคาสั่งบาเหน็จเพิ่มเติมและแก้ไขคาสั่งบาเหน็จ ใช้เอกสารประกอบ ได้แก่
1. คาร้องขอจากหน่วย
2. สาเนาบัญชีขอบาเหน็จทั่วไปครั้งที่แก้ไขและครั้งก่อนหน้า
3. สาเนาคาสั่งบาเหน็จที่ขอแก้ไขและครั้งก่อนหน้า
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. รวบรวมข้ อ มูลจากหน่ ว ยต่ า งๆ ที่ ส่ ง มาว่า มีเ อกสารในการขอบาเหน็ จเพิ่ มเติ มหรื อการแก้ไ ขคาสั่ ง
ครบถ้วนและถูกต้องหรือไม่
2. นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์กับหลักเกณฑ์ของระเบียบ ว่าด้วยการพิจารณาบาเหน็จประจาปี หรือเงื่อนไข
ต่างๆ เพื่อตรวจสอบการรับสิทธิที่จะได้รับบาเหน็จเพิ่มเติมหรือการแก้ไขคาสั่ง ของกาลังพล
3. พิมพ์ร่างคาสั่งเพื่อนาเรียนขออนุมัติผู้มีอานาจลงนามให้คาสั่งมีผลบังคับใช้ ตามวันที่กาลังพลจะได้รับ
สิทธิที่ระบุในคาสั่ง
4. แจกจ่ายคาสั่งที่ได้รับอนุมัติแล้วส่งให้หน่วยที่เกี่ยวข้อง และนาคาสั่งลงในระบบสืบค้นของกรมสารบรรณ
ทหารบก
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13. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
14. หน่วย เหล่า/สายวิทยาการ ที่ร่วมใช้หน่วยสมรรถนะ (ถ้ามี)
15. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
15.1 – 15.4 เครื่องมือการประเมิน
- หลักฐานเอกสารผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จแล้ว (Outcome) ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน ของ
สบ.ทบ.
16. คู่มือการปฏิบัติงานที่ใช้สารับ UOC
- คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง จัดทาคาสั่งบาเหน็จเพิ่มเติมและการแก้ไขคาสั่งบาเหน็จ
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ส่วนที่ 3 รายละเอียดสมรรถนะ
หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 0531
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดทาทาเนียบข้าราชการตาม อจย., อฉก. (ตั้งทาเนียบหน่วยใหม่)
3. ทบทวนครั้งที่
4. สร้างใหม่
5. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ความสามารถในการเตรียมการจัดทาเนียบ, บันทึกข้อมูลลงในสมุดทาเนียบ และตรวจสอบยืนยันความถูกต้อง
6. กลุ่มตาแหน่งงาน (Target Group)
- หัวหน้าแผนก (ชกท.2110), ประจาแผนก (ชกท.2110) และ เสมียน (ชกท.710)
7. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element of Competence
05311 เตรียมการจัดทาเนียบ

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
1. คาสั่งที่ ยก.ทบ. อนุมัติให้จัดตั้งหน่วยใหม่
ถูกตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อย
2. จัดเตรียมรูปเล่มสมุดทาเนียบให้ครบถ้วน
ตามคาสั่งที่ได้รับอนุมัติ

วิธีการประเมิน
Assessment
พิจารณาจากหลักฐานเอกสาร
และผลงานที่ทาสาเร็จแล้ว

05312 บันทึกข้อมูลลงในสมุด
ทาเนียบ

1. ข้อมูลตาแหน่งถูกบันทึกลงในสมุดทาเนียบ
ได้ถูกต้อง ตามคาสั่งที่ยก.ทบ.อนุมัติ
2. ข้อมูลกาลังพลถูกบันทึกลงในสมุดทาเนียบ
ตรงตามตาแหน่งที่ กพ.ทบ.อนุมัติ
1. ทาเนียบหน่วยใหม่ได้รับการจัดทาถูกต้อง
ตามคาสั่งที่ได้รับการอนุมัติ
2. หน่วยใหม่รับทราบ การจัดทาทาเนียบ
เรียบร้อย

พิจารณาจากหลักฐานเอกสาร
และผลงานงานที่ทาสาเร็จแล้ว

05313 ตรวจสอบยืนยันความ
ถูกต้อง

พิจารณาจากหลักฐานเอกสาร
และผลงานที่ทาสาเร็จแล้ว

8. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related Related)
8.1 ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยทาเนียบกาลังพล พ.ศ.2553
8.2 ระเบียบว่าด้วยคาย่อ กองทัพบก พ.ศ.2540
8.3 ระเบียบว่าด้วยคาย่อกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2555
9. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
9.1 ความรู้เรื่องระเบียบงานสารบรรณ
9.2 การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
10. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
10.1 ความต้องการด้านความรู้
10.1.1 ความรู้เรื่อง อจย.และ อฉก.
10.1.2 ความรู้เกี่ยวกับทาเนียบกาลังพล
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10.2 ความต้องการด้านทักษะ
10.2.1 ความละเอียดและความรอบคอบในการตรวจสอบข้อมูลกาลังพล
10.2.2 สามารถรักษาความลับของทางราชการได้เป็นอย่างดี
10.2.3 การใช้โปรแกรม PDx
11. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
- คาสั่งการจัดตั้งหน่วยใหม่ตาม อจย.และ อฉก. ตามที่ ยก.ทบ.อนุมัติ
- คาสั่งบรรจุกาลังพลตามที่ กพ.ทบ. อนุมัติ
(ข) หลักฐานความรู้(Knowledge Evidence)
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
- ประเมินโดยใช้หลักฐานการปฏิบัติงาน และความรู้ในสายงานกาลังพล
(ง) วิธีการประเมิน
- พิจารณาจากหลักฐานเอกสารและผลงานที่ทาสาเร็จแล้ว
12. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คานิยาม
1. “ทาเนียบกาลังพล” หมายความว่า การจัดทาบันทึกข้อมูลของกาลังพลรายบุคคลที่ได้รับการบรรจุตาม
อัตรากาลังพลของหน่วย โดยใช้แบบพิมพ์ที่ ทบ.กาหนด
2. “กาลังพล” หมายความว่า ข้าราชการทหาร และข้าราชการกลาโหมพลเรือน
(ข) คาแนะนา
เอกสารหลักฐานการจัดตั้งทาเนียบกาลังพลของหน่วยที่จัดตั้งใหม่ประกอบด้วย
1. คาสั่ง ยก.ทบ. ให้ ทบ. จัดตั้ง นขต.ทบ. ใหม่
2. คาสั่ง กพ.ทบ. ให้บรรจุกาลังพลใน นขต.ทบ. ที่จัดตั้งใหม่
3. เล่มทาเนียบกาลังพลของ นขต.ทบ. ที่จัดตั้งใหม่
(ค) คาอธิบายรายละเอียด
จัดเตรียมทาเนียบกาลังพล เพื่อบันทึกข้อมูลการจัดตั้งหน่วยใหม่ โดยบันทึก ตาแหน่ง,ยศ,ชื่อ-สกุล กาลังพล
ให้มีความถูกต้อง ตามคาสั่งต่างๆที่รวบรวมและตรวจสอบแล้ว
13. หน่วยสมรรถนะร่วม
14. หน่วย เหล่า/สายวิทยาการที่ร่วมใช้หน่วยสมรรถนะ
15. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
- พิจารณาจากหลักฐานเอกสาร ตามคู่มือการปฏิบัติงานของ สบ.ทบ.
16. คู่มือการปฏิบัติงานที่ใช้สาหรับ Uoc
- คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง จัดทาทาเนียบข้าราชการตาม อจย., อฉก.
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ส่วนที่ 3 รายละเอียดสมรรถนะ
หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 0532
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ดาเนินการปรับปรุงทาเนียบข้าราชการ
3. ทบทวนครั้งที่
4. สร้างใหม่
5. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ความสามารถในการเตรียมการปรับปรุงทาเนียบ, แก้ไขข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงลงในสมุดทาเนียบและตรวจสอบ
ยืนยันความถูกต้อง
6. กลุ่มตาแหน่งงาน (Target Group)
- หัวหน้าแผนก (ชกท.2110), ประจาแผนก (ชกท.2110) และ เสมียน (ชกท.710)
7. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element of Competence
05321 เตรียมการปรับปรุงทาเนียบ

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
1. คาสั่งที่ขอปรับปรุงแก้ไขถูกตรวจสอบเป็นที่
เรียบร้อย
2. สมุดทาเนียบของหน่วยที่ถูกแก้ไข ถูก
คัดเลือกออกมาได้อย่างครบถ้วน
05322 แก้ไขข้อมูลที่มีการ
1. ข้อมูลที่ถูกแก้ไขในสมุดทาเนียบได้อย่าง
เปลี่ยนแปลงลงในสมุดทาเนียบ
ถูกต้อง ตามคาสั่งที่ได้รับอนุมัติ
05323 ตรวจสอบยืนยันความถูกต้อง 1. ข้อมูลถูกแก้ไขให้มีความถูกต้องตามคาสั่ง
2. หน่วยได้รับทราบผลการแก้ไขข้อมูลที่ สบ.
ทบ.ดาเนินการ

วิธีการประเมิน
Assessment
พิจารณาจากเอกสารผลและ
งานที่สาเร็จแล้ว
พิจารณาจากเอกสารและ
ผลงานที่สาเร็จแล้ว
พิจารณาจากเอกสารและ
ผลงานที่สาเร็จแล้ว

8. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related Related)
8.1 ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยทาเนียบกาลังพล พ.ศ.2553
8.2 ระเบียบว่าด้วยคาย่อ กองทัพบก พ.ศ.2540
8.3 ระเบียบว่าด้วยคาย่อกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2555
9. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
9.1 ความรู้เรื่องระเบียบงานสารบรรณ
9.2 การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
10. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
10.1 ความต้องการด้านความรู้
- ความรู้ด้านอัตราและตาแหน่งต่างๆ ของกาลังพล
- การปฏิบัติงานในสายงานกาลังพล
10.2 ความต้องการด้านทักษะ
- ความละเอียดและความรอบคอบในการตรวจสอบข้อมูลกาลังพล
- สามารถรักษาความลับของทางราชการได้เป็นอย่างดี
- การใช้โปรแกรม PDx
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11. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
- บัญชีแก้ไขอัตรา อจย. ตามที่ ยก.ทบ. กาหนด และ อฉก. ตามที่ กพ.ทบ. กาหนด
(ข) หลักฐานความรู้(Knowledge Evidence)
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
- ประเมินโดยใช้หลักฐานการปฏิบัติงาน และความรู้ในสายงานกาลังพล
(ง) วิธีการประเมิน
- พิจารณาจากเอกสารและผลงานที่ทาสาเร็จแล้ว
12. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คานิยาม
1. ทาเนียบกาลังพล หมายความว่า การจัดทาบันทึกข้อมูลของกาลังพลรายบุคคลที่ได้รับการบรรจุตาม
อัตรากาลังพลของหน่วย โดยใช้แบบพิมพ์ที่ ทบ.กาหนด
2. “กาลังพล” หมายความว่า ข้าราชการทหาร และข้าราชการกลาโหมพลเรือน
(ข.) คาแนะนา
เอกสารในการปรับปรุงแก้ไขทาเนียบกาลังพลประกอบด้วย
1. คาสั่งบรรจุ
2. คาสั่งปรับย้าย
3. คาสั่งแต่งตั้งหรือเลื่อนยศ
(ค) คาอธิบายรายละเอียด
- ปรับปรุงและแก้ไขข้อมูลต่างๆของหน่วยลงในสมุดทาเนียบให้มีความถูกต้อง ตามคาสั่งที่รวบรวมและ
แจ้งให้หน่วยทราบ
13. หน่วยสมรรถนะร่วม
14. หน่วย เหล่า/สายวิทยาการที่ร่วมใช้หน่วยสมรรถนะ
15. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
- พิจารณาจากหลักฐานเอกสาร ตามคู่มือการปฏิบัติงานของ สบ.ทบ.
16. คู่มือการปฏิบัติงานที่ใช้สาหรับ Uoc
- คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง ดาเนินการปรับปรุงทาเนียบข้าราชการ
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ส่วนที่ 3 รายละเอียดสมรรถนะ
หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 0533
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ตรวจสอบคุณสมบัติกาลังพลของหน่วยตามร้องขอ
3. ทบทวนครั้งที่
4. สร้างใหม่
5. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ความสามารถในการเตรียมการตรวจสอบข้อ มูลกาลัง พล, ตรวจสอบคุณสมบัติก าลัง พล และรายงานผลการ
ตรวจสอบ
6. กลุ่มตาแหน่งงาน (Target Group)
- หัวหน้าแผนก (ชกท.2110), ประจาแผนก (ชกท.2110) และ เสมียน (ชกท.710)
7. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria
สมรรถนะย่อย
Element of Competence
05331 เตรียมการตรวจสอบข้อมูล
กาลังพล
05332 ตรวจสอบคุณสมบัติกาลังพล

05333 รายงานผลการตรวจสอบ
คุณสมบัติกาลังพลให้หน่วยร้องขอ
ทราบ

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
1. เอกสารที่หน่วยร้องขอถูกรวบรวมเข้าแผนก
อย่างครบถ้วน
2. เอกสารคาร้องขอของหน่วยถูกตรวจสอบได้
อย่างถูกต้อง
1. คุณสมบัติของกาลังพลถูกตรวจสอบจาก
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
2. ตาแหน่งของกาลังพลถูกตรวจสอบจากสมุด
ทาเนียบ
1. เอกสารผลการตรวจสอบคุณสมบัติถูก
จัดพิมพ์ได้อย่างถูกต้อง
2. เอกสารผลการตรวจสอบถูกส่งให้หน่วยที่
ร้องขอ

วิธีการประเมิน
Assessment
พิจารณาจากหลักฐานเอกสาร
และผลงานที่ทาสาเร็จแล้ว
พิจารณาจากหลักฐานเอกสาร
และผลงานที่ทาสาเร็จแล้ว
พิจารณาจากหลักฐานเอกสาร
และผลงานที่ทาสาเร็จแล้ว

8. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related Related)
8.1 ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยทาเนียบกาลังพล พ.ศ.2553
8.2 ระเบียบว่าด้วยคาย่อ กองทัพบก พ.ศ.2540
8.3 ระเบียบว่าด้วยคาย่อกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2555
9. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
9.1 ความรู้เรื่องระเบียบงานสารบรรณ
9.2 การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
10. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
10.1 ความต้องการด้านความรู้
- ความรู้ด้านอัตราและตาแหน่งต่างๆ ของกาลังพล
- การปฏิบัติงานในสายงานกาลังพล
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10.2 ความต้องการด้านทักษะ
- ความละเอียดและความรอบคอบในการตรวจสอบข้อมูลกาลังพล
- สามารถรักษาความลับของทางราชการได้เป็นอย่างดี
- การใช้โปรแกรม PDx
11. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
- บัญชีข้อมูลกาลังพลในการจัดการกาลังพลแต่ละเรื่อง
(ข) หลักฐานความรู้(Knowledge Evidence)
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
- ประเมินโดยใช้หลักฐานการปฏิบัติงาน และความรู้ในสายงานกาลังพล
(ง) วิธีการประเมิน
- พิจารณาจากเอกสารและผลงานที่ทาเสร็จแล้ว
12. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คานิยาม
1. ทาเนียบกาลังพล หมายความว่า การจัดทาบันทึกข้อมูลของกาลังพลรายบุคคลที่ได้รับการบรรจุตาม
อัตรากาลังพลของหน่วย โดยใช้แบบพิมพ์ที่ ทบ.กาหนด
2. “กาลังพล” หมายความว่า ข้าราชการทหาร และข้าราชการกลาโหมพลเรือน
(ข) คาแนะนา
- เอกสารประกอบการตรวจสอบคุณสมบัติกาลังพลของหน่วยตามร้องขอ คือ คาร้องขอตรวจสอบจาก
นขต.ทบ.
(ค) คาอธิบายรายละเอียด
- รวบรวมเอกสารและตรวจสอบคุณสมบัติกาลังพลของหน่วย ตามร้องขอให้มีความถูกต้องและจัดพิมพ์
ผลการตรวจสอบส่งให้หน่วยร้องขอทราบ
13. หน่วยสมรรถนะร่วม
14. หน่วย เหล่า/สายวิทยาการที่ร่วมใช้หน่วยสมรรถนะ
15. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
- พิจารณาจากหลักฐานเอกสาร ตามคู่มือการปฏิบัติงานของ สบ.ทบ.
16. คู่มือการปฏิบัติงานที่ใช้สาหรับ Uoc
- คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง ตรวจสอบคุณสมบัติกาลังพลของหน่วยตามร้องขอ
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ส่วนที่ 3 รายละเอียดสมรรถนะ
หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 0541
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ดาเนิ นการเสนอขอพระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริย าภรณ์ ป ระจ าปี ให้ แ ก่ก าลั ง พลของ
กองทัพบก
3. ทบทวนครั้งที่
4. สร้างใหม่
5. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ความสามารถในการเตรียมเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจาปี, ทบทวนปรับปรุงบัญชีรายชื่อให้
ถูกต้อง และเสนอขอพระราชทานเครื่องทานอิสริยาภรณ์ประจาปี
6. กลุ่มตาแหน่งงาน (Target Group)
6.1 หัวหน้าแผนก (ชกท.2110), ประจาแผนก (ชกท.2110) ,เสมียน (ชกท.710)
7. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element of Competence
05411 เตรียมเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจาปี
กิจกรรม
- สบ.ทบ.ชี้แจงหน่วยระดับกองพล
หรือเทียบเท่าขึ้นไป จัดทาบัญชีแสดง
คุณสมบัติของข้าราชการทหารซึ่ง
เสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ
สาหรับผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
หลักเกณฑ์และระเบียบของ
กองทัพบก
05412 ทบทวนปรับปรุงบัญชีรายชื่อ
ให้ถูกต้อง
กิจกรรม
- สบ.ทบ ตรวจสอบบัญชีคุณสมบัติให้
ถูกต้องของแต่ละบุคคลที่เสนอขอ
พระราชทานฯ และรวบรวมข้อมูล
เพื่อบันทึกข้อมูลการเสนอขอ
พระราชทานฯ ลงในโปแกรมเครื่อง
ราชฯ และทาการเสนอบัญชีรายชื่อ
ให้หน่วยตรวจสอบความถูกต้องลงใน
เว็บไซด์ของ กกพ.สบ.ทบ. และส่งให้
สบ.ทบ.ทาการแก้ไข
05413 เสนอขอพระราชทานเครื่อง
ทานอิสริยาภรณ์ประจาปี

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria

วิธีการประเมิน
Assessment

1. บัญชีรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนถูก
รวบรวมในการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจาปี
2. บัญชีคุณสมบัติของกาลังพลได้รับการ
ตรวจสอบให้ถูกต้อง
3. ข้อมูลในโปรแกรมเครื่องราชอิสริยาภรณ์
บันทึกให้ถูกต้อง
4. บัญชีรายชื่อกาลังพลที่มีสิทธิ์ได้รับการพิมพ์
เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

พิจารณาจากผลงานหรือชิ้นงาน
ที่ทาสาเร็จแล้ว

1. บัญชีรายชื่อถูกจัดส่งให้หน่วยตรวจสอบ
ความถูกต้อง
2. ตรวจสอบผลการแก้ไขของหน่วย
3. บัญชีรายชื่อปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามที่
หน่วยแจ้ง

พิจารณาจากผลงานหรือชิ้นงาน
ที่ทาสาเร็จแล้ว
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สมรรถนะย่อย
Element of Competence
กิจกรรม
- จัดทาบัญชีแสดงคุณสมบัติของผู้ที่
ขอพระราชทานเครื่องราชฯ ให้
คณะกรรมการของ ทบ. พิจารณา
- เสนอบัญชีคุณสมบัติที่ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการ ทบ. ส่ง
ให้ สม. เพื่อดาเนินการต่อไป

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria

วิธีการประเมิน
Assessment

1. บัญชีรายชื่อกาลังพลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
ได้จัดทาให้คณะกรรมการของทบ. พิจารณา

พิจารณาจากผลงานหรือชิ้นงาน
ที่ทาสาเร็จแล้ว

2. บัญชีรายชื่อกาลังพลที่ผา่ นการพิจารณาจาก
คณะกรรมการ ทบ.ถูกจัดทา ให้สม.

8. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
8.1 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ช้างเผือกและมงกุฎไทย พ.ศ.2536
8.2 ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (ฉบับที่ 33)
8.3 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบาเหน็จความชอบสาหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้
2550
8.4 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ.2538
8.5 ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ.2551
8.6 พระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา พ.ศ.2484
9. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น
9.1 ความรู้เรื่องระเบียบงานสารบรรณ
9.2 ทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
10. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ
10.1 ความต้องการด้านความรู้
- ระเบียบหลักเกณฑ์เรื่องเครื่องราชอิสริยาภรณ์
10.2 ความต้องการด้านทักษะ
- ทักษะในการตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์
- ทักษะในการใช้โปรแกรมเครื่องราชอิสริยาภรณ์
11. หลักฐานที่ต้องการ
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน
- บัญชีสรุปยอดการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจาปี
- บัญชีแสดงคุณสมบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจาปี
- ประวัติสาหรับเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรมาลา
- เอกสารประการหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว – นามสกุล
(ข) หลักฐานความรู้
- ใบรับรองความรู้ที่สอดคล้องกับข้อ 9 และ 10
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
- ประเมินโดยใช้หลักฐานการปฏิบัติงาน และผลการประเมินตามวิธีการประเมินในข้อ ง.
(ง) วิธีการประเมิน
- พิจารณาจากผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จหลักฐานผลงานที่ทาสาเร็จแล้ว
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12. ขอบเขต
(ก) คานิยาม
เครื่อ งราชอิสริ ยาภรณ์ คื อ เครื่ องหมายต่ าง ๆ"เหรี ยญตรา แถบเครื่องหมาย สายสะพายส าหรับ แสดง
เกียรติยศ และบาเหน็จความชอบ ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงสร้าง หรือโปรดให้สร้างขึ้นเพื่อพระราชทานเป็นบาเหน็จ
ความชอบในราชการ หรือส่วนพระองค์ปัจจุบันหมายรวมถึงเครื่องราชอิสริยาภรณ์สาหรับพระราชทานแก่ผู้กระทา
ความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน และเหรียญที่ระลึกที่พระราชทานเป็นบาเหน็จ
ความชอบในโอกาสต่าง ๆ และที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ บุคคลประดับได้อย่างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามที่ทาง
ราชการกาหนด"
(ข) คาแนะนา
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจาปี ให้เสนอขอพระราชทานในโอกาสพระราชพิธีเฉลิม
พระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ ก.ค. ของทุกปี หน่วยระดับกองพลหรือเทียบเท่าต้องส่ง เรื่องการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจาถึง สบ.ทบ.ภายในเดือน ก.ค.ก่อนปีขอพระราชทานฯ ๑ ปี เอกสารประกอบการขอ
พระราชทานฯ ประกอบด้วย บัญชีคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอขอพระราชทานฯ, หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว – สกุล
(ถ้ามี)
(ค) คาอธิบายรายละเอียด
1. หน่ วยระดับ กองพลหรือ เที ยบเท่ าขึ้ นไปจั ดท าบั ญ ชี และรวบรวมเอกสารประกอบการการเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจาปีของผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ส่งถึง สบ.ทบ. ภายในเวลาที่
กาหนด
2. สบ.ทบ.ตรวจสอบบัญชีการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจาปี เพื่อบันทึกข้อมูลลงใน
โปรแกรมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และพิมพ์บัญชีคุณสมบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจาปีใน
ภาพรวมของทบ. และแจ้งหน่วยตรวจสอบรายชื่อพร้อมแก้ไขความถูกต้อง
3. พิมพ์บัญชีคุณสมบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจาปีในภาพรวมของทบ. นา
เรียนคณะกรรมการของทบ.เพื่อพิจารณา และส่งบัญชีคุณสมบัติที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการทบ.ส่งให้สม.
ต่อไป
13. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
14. หน่วย เหล่า/สายวิทยาการที่ร่วมใช้สมรรถนะ (ถ้ามี)
15. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน
15.1 เครื่องมือประเมิน
- หลักฐานเอกสารผลงานหรือชิ้นงานที่ท าสาเร็ จแล้ว และความครบถ้วนของเอกสารประกอบการ
พิจารณาดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมินของ สบ.ทบ.
15.2 เครื่องมือประเมิน
- หลักฐานเอกสารผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จแล้ว ถูกตรวจสอบอย่างครบถ้วน ดูรายละเอียดจากคู่มือ
การประเมินของ สบ.ทบ.
15.3 เครื่องมือประเมิน
- หลั ก ฐานเอกสารผลงาน หรื อ ชิ้ น งานที่ ท าส าเร็ จ แล้ ว การพิ จ ารณาอนุ มั ติ จ ากคณะกรรมการ
ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมินของ สบ.ทบ.
- พิจารณาจากผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จ
16. คู่มือการปฏิบัติงานใช้สาหรับ Uoc
- คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจาปี
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ส่วนที่ 3 รายละเอียดสมรรถนะ
หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 0542
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ดาเนินการแจกจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่กาลัง พลของ ทบ. ที่ไ ด้รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจาปี
3. ทบทวนครั้งที่
4. สร้างใหม่
5. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ความสามารถในการเตรียมการแจกจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจาปี, ดาเนินการแจกจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์
และจัดทาบัญชีสรุปยอดการแจกจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์
6. กลุ่มตาแหน่งงาน (Target Group)
- หัวหน้าแผนก (ชกท.2110), ประจาแผนก (ชกท.2110), เสมียน (ชกท.710)
7. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element of Competence
05421 เตรียมการแจกจ่าย
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจาปี
กิจกรรม
- สบ.ทบ. รับเครื่องราชฯ จาก สลค.
- สบ.ทบ. ทาการเฉลี่ยแจกจ่ายเครื่อง
ราชฯ ให้หน่วยระดับกองพลหรือ
เทียบเท่าขึ้นไป

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria

วิธีการประเมิน
Assessment

1. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้รับจาก สลค.
พิจารณาจากผลงานหรือชิ้นงาน
เรียบร้อยแล้ว
ที่ทาสาเร็จแล้ว
2. จัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่กาลังพล
ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ประจาปี

05422 ดาเนินการแจกจ่าย
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
กิจกรรม
- ให้หน่วยจัดทาบัญชีมารับเครื่องราช 1. รายชื่อกาลังพลที่ได้รับพระราชทาน
ฯ ที่ สบ.ทบ. เพื่อแจกจ่ายให้กับกาลัง เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ ประจาปี
พลที่มีชื่อใน รกจ.
2. เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ถูกแจกจ่ายไปยัง
หน่วย
05423 จัดทาบัญชีสรุปยอดการ
แจกจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์
กิจกรรม
- ตรวจสอบความถูกต้องของเครื่อง 1. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่แจกจ่ายตรวจสอบ
ราชฯ ที่แจกจ่ายไป
ครบถ้วน ถูกต้อง
- เก็บหลักฐานการมารับเครื่องราชที่ 2. บัญชีการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เก็บไว้
หน่วยจัดทามาขอรับเครื่องราชฯ
เป็นหลักฐาน

พิจารณาจากผลงานหรือชิ้นงาน
ที่ทาสาเร็จแล้ว

พิจารณาจากผลงานหรือชิ้นงาน
ที่ทาสาเร็จแล้ว
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8. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
8.1 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ช้างเผือกและมงกุฎไทย พ.ศ.2536
8.2 ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (ฉบับที่ 33)
8.3 ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ.2551
9. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น
- ความรู้เรื่องระเบียบงานสารบรรณ
10. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ
10.1 ความต้องการด้านความรู้
10.1.1 ระเบียบหลักเกณฑ์เรื่องเครื่องราชอิสริยาภรณ์
10.1.2 รูปแบบและลักษณะของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในชั้นตราต่างๆ
10.2 ความต้องการด้านทักษะ
10.2.1 ทักษะในการตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์
11. หลักฐานที่ต้องการ
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน
- บัญชีรายชื่อผู้ที่รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (แบบ ฐน 2) จานวน 2 ฉบับ
- สาเนาบัตรข้าราชการ จานวน 2 ฉบับ
(ข) หลักฐานความรู้
- ใบรับรองความรู้ที่สอดคล้องกับข้อ 9 และ 10
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
- ประเมินโดยใช้หลักฐานการปฏิบัติงาน และผลการประเมินตามวิธีการประเมินในข้อ ง.
(ง) วิธีการประเมิน
- พิจารณาจากผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จ
12. ขอบเขต
(ก) คานิยาม
เครื่อ งราชอิสริ ยาภรณ์ คื อ เครื่ องหมายต่ าง ๆ"เหรี ยญตรา แถบเครื่องหมาย สายสะพายส าหรับ แสดง
เกียรติยศ และบาเหน็จความชอบ ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงสร้าง หรือโปรดให้สร้างขึ้นเพื่อพระราชทานเป็นบาเหน็จ
ความชอบในราชการ หรือส่วนพระองค์ปัจจุบันหมายรวมถึงเครื่องราชอิสริยาภรณ์สาหรับพระราชทานแก่ผู้กระทา
ความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน และเหรียญที่ระลึกที่พระราชทานเป็น บาเหน็จ
ความชอบในโอกาสต่าง ๆ และที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ บุคคลประดับได้อย่างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามที่ทาง
ราชการกาหนด"
(ข) คาแนะนา
การแจกจ่ า ยเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ เพื่ อ ให้ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ พระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ ไ ด้ มี
เครื่องราชอิสริยาภรณ์สาหรับประดับในงานราชพิธีต่างๆ โดยหลักฐานประกอบการขอรับพระราชทานฯ ประกอบด้วย
1. บัญชีรายชื่อผู้ที่รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (แบบ ฐน 2) จานวน 2 ฉบับ
2. สาเนาบัตรข้าราชการ จานวน 2 ฉบับ
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(ค) คาอธิบายรายละเอียด
1. สบ.ทบ.ทาการเฉลี่ยจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้กับหน่วยระดับกองพลหรือเทียบเท่าขึ้นไปให้กับผู้ได้รับ
พระราชทานในแต่ละชั้นตรา (พิจารณาตามความเหมาะสมและความจาเป็น) สาหรับเหรียญราชอิสริยาภรณ์สามารถ
จ่ายได้ทุกนายตามที่มีในราชกิจจานุเบกษา
2. หน่วยระดับกองพลหรือเที ยบเท่าขึ้นไปทาบัญชีการรับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ (แบบ ฐน 2) จานวน 2
ฉบับ พร้อมสาเนาบัตรข้าราชการ จานวน 2 ฉบับ และทาหนังสือมอบหมายให้นายทหารสัญญาบัตรเป็นผู้ดาเนินการ
มารับ
3. สบ.ทบ. เก็ บ บั ญ ชี ก ารรั บ เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ (แบบ ฐน 2) จ านวน 1 ฉบั บ พร้ อ มส าเนาบั ต ร
ข้าราชการ จานวน 1 ฉบับ เพื่อดาเนินการส่งไป สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เพื่อนาไปบันทึกลงในระบบ
ฐานันดร
13. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
14. หน่วย เหล่า/สายวิทยาการที่ร่วมใช้สมรรถนะ (ถ้ามี)
15. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน
15.1 เครื่องมือประเมิน
- หลักฐานเอกสารผลงานหรือชิ้นงานที่ท าสาเร็ จแล้ว และความครบถ้วนของเอกสารประกอบการ
พิจารณา ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมินของ สบ.ทบ.
15.2 เครื่องมือประเมิน
- หลักฐานเอกสารผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จแล้ว ถูกตรวจสอบอย่างครบถ้วน ดูรายละเอี ยดจากคู่มือ
การประเมินของ สบ.ทบ.
15.3 เครื่องมือประเมิน
- หลั ก ฐานเอกสารผลงาน หรื อ ชิ้ น งานที่ ท าส าเร็ จ แล้ ว การพิ จ ารณาอนุ มั ติ จ ากคณะกรรมการ
ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมินของ สบ.ทบ.
- พิจารณาจากผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จ
16. คู่มือการปฏิบัติงานใช้สาหรับ Uoc
- คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การแจกจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์
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ส่วนที่ 3 รายละเอียดสมรรถนะ
หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 0543
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ดาเนินการแจกจ่ายประกาศนียบัตรกากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่กาลังพลของ ทบ.
ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจาปี
3. ทบทวนครั้งที่
4. สร้างใหม่
5. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ความสามารถในการเตรียมการแจกจ่ายประกาศนียบัตรกากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจาปี, ดาเนินการแจกจ่าย
ประกาศนี ย บั ต รก ากั บ เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ และจั ด ท าบั ญ ชี ส รุ ป ยอดการแจกจ่ า ยประกาศนี ย บั ต รก ากั บ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
6. กลุ่มตาแหน่งงาน (Target Group)
6.1 หัวหน้าแผนก (ชกท.2110), ประจาแผนก (ชกท.2110), เสมียน (ชกท.710)
7. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element of Competence
05431 เตรียมการแจกจ่าย
ประกาศนียบัตรกากับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจาปี
กิจกรรม
- รับประกาศกากับเครื่องราชฯ จาก
สลค.

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria

วิธีการประเมิน
Assessment

1. ประกาศนียบัตรกากับ
พิจารณาจากผลงานหรือชิ้นงาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้รับจาก สลค.
ที่ทาสาเร็จแล้ว
เรียบร้อยแล้ว
- หน่วยจัดทาบัญชีรายชื่อส่งมาที่ สบ. 2. รายชื่อกาลังพล ทบ. ที่ได้รับพระราชทานฯ
ทบ.เพื่อรับใบประกาศกากับเครื่อง
ตามที่ได้รับประกาศนียบัตรกากับ
ราชฯ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ถูกรวบรวมไว้ที่ สบ.ทบ.
- สบ.ทบ. จัดดึงใบประกาศฯ ที่หน่วย 3. บัญชีรายชื่อผู้ขอรับประกาศนียบัตรกากับ
จัดทาบัญชีมา
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้รับการตรวจสอบให้
ถูกต้องตาม รกจ.
05432 ดาเนินการแจกจ่าย
ประกาศนียบัตรกากับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
กิจกรรม
- ให้หน่วยจัดทาบัญชีส่งมายัง สบ.
1. บัญชีรายชื่อกาลังพลที่ได้รับพระราชทาน
พิจารณาจากผลงานหรือชิ้นงาน
ทบ.
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ตาม รกจ.
ที่ทาสาเร็จแล้ว
- สบ.ทบ. ดึงใบประกาศแจกจ่ายไป 2. ประกาศนียบัตรกากับ
ยังหน่วยต่างๆ ที่ทาบัญชีเสนอมา
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ถูกแจกจ่ายไปยังหน่วย
05433 จัดทาบัญชีสรุปยอดการ
แจกจ่ายประกาศนียบัตรกากับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
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สมรรถนะย่อย
Element of Competence
กิจกรรม
- ตรวจสอบใบกากับเครื่องราชฯ ให้
ตรงตามบัญชีที่หน่วยเสนอมา
- ทาการบันทึกการรับใบประกาศ
กากับเครื่องราชฯ ลงในคอมพิวเตอร์

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
1. ประกาศนียบัตรกากับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่แจกจ่ายตรวจสอบ
ครบถ้วน ถูกต้อง
2. บัญชีการรับประกาศนียบัตรกากับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์เก็บไว้เป็นหลักฐาน

วิธีการประเมิน
Assessment
พิจารณาจากผลงานหรือชิ้นงาน
ที่ทาสาเร็จแล้ว

8. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
8.1 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ช้างเผือกและมงกุฎไทย พ.ศ.2536
8.2 ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (ฉบับที่ 33)
8.3 ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ.2551
9. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น
- ความรู้เรื่องระเบียบงานสารบรรณ
10. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ
10.1 ความต้องการด้านความรู้
- ระเบียบหลักเกณฑ์เรื่องเครื่องราชอิสริยาภรณ์
10.2 ความต้องการด้านทักษะ
11. หลักฐานที่ต้องการ
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน
- บัญชีสรุปยอดผู้รับประกาศนียบัตรกากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
(ข) หลักฐานความรู้
- ใบรับรองความรู้ที่สอดคล้องกับข้อ 9 และ 10
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
- ประเมินโดยใช้หลักฐานการปฏิบัติงาน และผลการประเมินตามวิธีการประเมินในข้อ ง.
(ง) วิธีการประเมิน
- พิจารณาจากผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จ
12. ขอบเขต
(ก) คานิยาม
เครื่อ งราชอิสริ ยาภรณ์ คื อ เครื่ องหมายต่ าง ๆ"เหรี ยญตรา แถบเครื่องหมาย สายสะพายส าหรับ แสดง
เกียรติยศ และบาเหน็จความชอบ ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงสร้าง หรือโปรดให้สร้างขึ้นเพื่อพระราชทานเป็นบาเหน็จ
ความชอบในราชการ หรือส่วนพระองค์ปัจจุบันหมายรวมถึงเครื่องราชอิสริยาภรณ์สาหรับพระราชทานแก่ผู้กระทา
ความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน และเหรียญที่ระลึกที่พระราชทานเป็ นบาเหน็จ
ความชอบในโอกาสต่าง ๆ และที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ บุคคลประดับได้อย่างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามที่ทาง
ราชการกาหนด"
(ข) คาแนะนา
การแจกจ่ า ยประกาศนี ย บั ต รก ากั บ เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ เพื่ อ ให้ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ พระราชทานเครื่ อ งราช
อิสริยาภรณ์ได้มีประกาศนียบัตรกากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บเป็นที่เชิดชูเกียรติแก่วงศ์ตระกูลโดยให้หน่วยระดับ
กองพันจัดทาบัญชีรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในปีที่แจกจ่ายใบประกาศฯ ส่งให้ สบ.ทบ.
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(ค) คาอธิบายรายละเอียด
1. สบ.ทบ.แจ้งหน่วยระดับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไป จัดทาบัญ ชีรายชื่อการรับ ประกาศนียบัตรกากับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ที่มีรายชื่อในราชกิจจานุเบกษา
2. แจกจ่ายประกาศนียบัตรกากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามรายชื่อที่หน่วยจัดทา เก็บบัญชีรายชื่อไว้เป็น
หลักฐาน
13. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
14. หน่วย เหล่า/สายวิทยาการที่ร่วมใช้สมรรถนะ (ถ้ามี)
15. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน
15.1 เครื่องมือประเมิน
- หลักฐานเอกสารผลงานหรือชิ้นงานที่ท าสาเร็ จแล้ว และความครบถ้วนของเอกสารประกอบการ
พิจารณา ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมินของ สบ.ทบ.
15.2 เครื่องมือประเมิน
- หลักฐานเอกสารผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จแล้ว ถูกตรวจสอบอย่างครบถ้วน ดูรายละเอียดจากคู่มือ
การประเมินของ สบ.ทบ.
15.3 เครื่องมือประเมิน
- หลั ก ฐานเอกสารผลงาน หรื อ ชิ้ น งานที่ ท าส าเร็ จ แล้ ว การพิ จ ารณาอนุ มั ติ จ ากคณะกรรมการ
ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมินของ สบ.ทบ.
- พิจารณาจากผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จ
16. คู่มือการปฏิบัติงานใช้สาหรับ Uoc
- คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การแจกจ่ายใบประกาศนียบัตรกากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
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ส่วนที่ 3 รายละเอียดสมรรถนะ
หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1.
2.
3.
4.
5.

รหัสหน่วยสมรรถนะ 0544
ชื่อหน่วยสมรรถนะ ดาเนินการส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่กาลังพลของ ทบ.
ทบทวนครั้งที่
สร้างใหม่
คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ความสามารถในการเตรียมการส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์, ส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และรายงานสรุปผลการ
ส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์
6. กลุ่มตาแหน่งงาน (Target Group)
- หัวหน้าแผนก (ชกท.2110), ประจาแผนก (ชกท.2110), เสมียน (ชกท.710)
7. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element of Competence
05441 เตรียมการส่งคืน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
กิจกรรม
- สบ.ทบ.รวบรวมเครื่องราชฯ ทุกชั้น
ตราที่ห น่ว ยหรื อทายาทน ามาส่ งคื น
หรื อ ชดใช้ เ ป็ น เงิน ตามราคาเครื่ อ ง
ราชฯ
- ตรวจสอบเครื่องราชฯ ที่นามาส่งคืน
ว่าถูกต้องตามที่ สลค. กาหนด
05442 ส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์
กิจกรรม
- สบ.ทบ. จัดทาบัญชีรายชื่อให้ตรง
ตามชั้นตราเครื่องราชฯ ที่หน่วย หรือ
ทายาท นามาส่งคืน
- ตรวจเช็คบัญชีที่ส่งคืน กับเครื่อง
ราชฯ ให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อส่งคืน
สลค.
05443 รายงานสรุปผลการส่งคืน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
กิจกรรม
- สรุปบัญชีการส่งคืนเครื่องราชฯ
จัดส่งให้ กปบ.สบ.ทบ.
- จัดเก็บหลักฐานการส่งคืนเครื่องราช
ฯ ที่สลค. ออกให้ และ หรือ
ใบเสร็จรับเงิน (ถ้ามี) ไว้เป็นอย่างดี

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria

วิธีการประเมิน
Assessment

1. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่กาลังพลหรือ
ทายาทนามาส่งคืนตามระเบียบฯ ถูกรวบรวม
ไว้อย่างครบถ้วน
2. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ถูกตรวจสอบให้มี
ความสมบูรณ์และถูกต้องตามที่ สลค.กาหนด
3. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ถูกคัดแยกตาม
ชั้นตรา

พิจารณาจากผลงานหรือชิ้นงาน
ที่ทาสาเร็จแล้ว

1. บัญชีรายชื่อกาลังพลที่ส่งคืน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ถูกจัดทาขึ้นได้อย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วนตามจานวนที่ส่งคืน
2. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ถูกส่งคืนที่สลค.

พิจารณาจากผลงานหรือชิ้นงาน
ที่ทาสาเร็จแล้ว

1. บัญชีสรุปยอดการส่งคืนให้กับ สบ.ทบ.
พิจารณาจากผลงานหรือชิ้นงาน
2. บัญชีรายละเอียดการส่งคืน
ที่ทาสาเร็จแล้ว
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่สลค.ออกถูกตรวจสอบ
ให้ถูกต้องตรงตามที่ สบ.ทบ.จัดทา
3. บัญชีการส่งคืนเก็บไว้เป็นหลักฐาน
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8. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
8.1 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ช้างเผือกและมงกุฎไทย พ.ศ.2536
8.2 ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (ฉบับที่ 33)
8.3 ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ.2551
9. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น
- ความรู้เรื่องระเบียบงานสารบรรณ
10. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ
10.1 ความต้องการด้านความรู้
- ระเบียบหลักเกณฑ์เรื่องเครื่องราชอิสริยาภรณ์
10.2 ความต้องการด้านทักษะ
- ทักษะในการตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์
11. หลักฐานที่ต้องการ
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน
- บัญชีรายชื่อผู้ที่ส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์
- เครื่องราชอิสริยาภรณ์
(ข) หลักฐานความรู้
- ใบรับรองความรู้ที่สอดคล้องกับข้อ 9 และ 10
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
- ประเมินโดยใช้หลักฐานการปฏิบัติงาน และผลการประเมินตามวิธีการประเมินในข้อ ง.
(ง) วิธีการประเมิน
- พิจารณาจากผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จ
12. ขอบเขต
(ก) คานิยาม
เครื่อ งราชอิสริ ยาภรณ์ คื อ เครื่ องหมายต่ าง ๆ"เหรี ยญตรา แถบเครื่องหมาย สายสะพายส าหรับ แสดง
เกียรติยศ และบาเหน็จความชอบ ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงสร้าง หรือโปรดให้สร้างขึ้นเพื่อพระราชทานเป็นบาเหน็จ
ความชอบในราชการ หรือส่วนพระองค์ปัจจุบันหมายรวมถึงเครื่องราชอิสริยาภรณ์สาหรับพระราชทานแก่ผู้กระทา
ความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน และเหรียญที่ระลึกที่พระราชทานเป็นบาเหน็จ
ความชอบในโอกาสต่าง ๆ และที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ บุคคลประดับได้อย่างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามที่ทาง
ราชการกาหนด"
(ข) คาแนะนา
การส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ คืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นรองจากผู้ไ ด้รับพระราชทานชั้นสูงขึ้น โดย
หน่ ว ยระดั บ กองพั น หรื อ เที ย บเท่ า ขึ้ น ไป หรื อ ตนเองเป็ น ผู้ น าส่ ง คื น เองโดยผู้ น าส่ ง คื น จะได้ รั บ ใบตอบรั บ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์เก็บไว้เป็นหลักฐาน
(ค) คาอธิบายรายละเอียด
1. หน่ ว ยระดั บ กองพั น หรื อ เที ย บเท่ า ขึ้ น ไป จั ด ท าบั ญ ชี ก ารส่ ง คื น เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ พ ร้ อ ม
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มาส่งคืนที่ สบ.ทบ.
2. สบ.ทบ. ตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และออกใบตอบรับการส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้กับ
หน่วย เพื่อหน่วยจะได้ทาการบันทึกลงในสมุดประวัติกาลังพล
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3. สบ.ทบ. นาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ส่งคืน สานักเลขานุการคณะรัฐมนตรี (สลค.) พร้อมออกใบตอบรับการ
ส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์
13. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
14. หน่วย เหล่า/สายวิทยาการที่ร่วมใช้สมรรถนะ (ถ้ามี)
15. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน
15.1 เครื่องมือประเมิน
- หลักฐานเอกสารผลงานหรือชิ้นงานที่ท าสาเร็ จแล้ว และความครบถ้วนของเอกสารประกอบการ
พิจารณา ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมินของ สบ.ทบ.
15.2 เครื่องมือประเมิน
- หลักฐานเอกสารผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จแล้ว ถูกตรวจสอบอย่างครบถ้วน ดูรายละเอียดจากคู่มือ
การประเมินของ สบ.ทบ.
15.3 เครื่องมือประเมิน
- หลั ก ฐานเอกสารผลงาน หรื อ ชิ้ น งานที่ ท าส าเร็ จ แล้ ว การพิ จ ารณาอนุ มั ติ จ ากคณะกรรมการ
ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมินของ สบ.ทบ.
- พิจารณาจากผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จ
16. คู่มือการปฏิบัติงานใช้สาหรับ Uoc
- คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

