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ส่วนที่ 3 รายละเอียดสมรรถนะ
หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 0611
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดทาประวัติรับราชการของข้าราชการชั้นสัญญาบัตรบรรจุใหม่ที่กาเนิดจากพลเรือน/
กองหนุน/นักเรียนนายร้อยต่างประเทศ ให้ครบถ้วน
3. ทบทวนครั้งที่
4. สร้างใหม่
5. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ความสามารถในการเตรียมการจัดทาประวัติราชการการจัดทาประวัติรับราชการให้ถูกต้องตามหลักฐานทาง
ราชการการจัดส่งประวัติรับราชการไปยังหน่วยเก็บรักษา เพื่อให้กาลังพลบรรจุใหม่ที่กาเนิดจากพลเรือน/ กองหนุน/
นักเรียนนายร้อยต่างประเทศ ได้รับประวัติรับราชการเพื่อนาไปใช้ดาเนินการขอรับสิทธิต่างๆ ได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง
ตามระเบียบที่ ทบ. กาหนด
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
06111 เตรียมการจัดทาประวัติ
ราชการให้ครบถ้วน ถูกต้อง ตาม
ระเบียบที่ ทบ. กาหนด
กิจกรรม
1. รวบรวมคาสั่งบรรจุกาลังพลอย่าง
ครบถ้วนตามห้วงระยะเวลาการออก
คาสั่ง
2. รวบรวมยอดกาลังพลบรรจุใหม่ที่
กาเนิดจากพลเรือน/กองหนุน/
นักเรียนนายร้อยต่างประเทศอย่าง
ครบถ้วน ตามคาสั่งบรรจุฯ
3. เบิกแบบประวัติรับราชการอย่าง
ครบถ้วนตรงกันกับจานวนยอด
กาลังพล ตามคาสั่งบรรจุฯ
06112 จัดทาประวัติรับราชการ
ในความรับผิดชอบให้ถูกต้องตาม
หลักฐานทางราชการ เป็นไปตาม
ระเบียบที่ ทบ. กาหนด
กิจกรรม
1. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ประกอบการจัดทาประวัติว่าถูกต้อง
ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กาหนด
2. บันทึกข้อมูลประวัติกาลังพลลงใน
แบบประวัติรับราชการ จานวน 2

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria

1. คาสั่งบรรจุกาลังพลถูกรวบรวมอย่าง
ครบถ้วนตามห้วงระยะเวลาการออกคาสั่ง
2. ยอดกาลังพลบรรจุใหม่ที่กาเนิดจากพล
เรือน/กองหนุน/นักเรียนนายร้อยต่างประเทศ
ได้รับการรวบรวมอย่างครบถ้วน ตามคาสั่ง
บรรจุฯ
3. แบบประวัติรับราชการได้รับการเบิกอย่าง
ครบถ้วนตรงกันกับจานวนยอดกาลังพล ตาม
คาสั่งบรรจุฯ

1. เอกสารหลักฐานประกอบการจัดทาประวัติ
ได้รับการตรวจสอบว่าถูกต้องตามระเบียบและ
หลักเกณฑ์ที่กาหนด
2. ข้อมูลประวัติกาลังพลได้รับการบันทึกลงใน
แบบประวัติรับราชการ จานวน 2 ฉบับ อย่าง

วิธีการประเมิน
Assessment

พิจารณาจากหลักฐานเอกสาร
ผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จ
แล้ว (Outcome product
Assessment)

พิจารณาจากหลักฐานเอกสาร
ผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จ
แล้ว (Outcome product
Assessment)
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สมรรถนะย่อย
Element of Competence
ฉบับ (เพื่อเก็บรักษาที่ สบ.ทบ.
1 ฉบับและส่งไปยังหน่วยเก็บรักษา
อีก 1 ฉบับ) อย่างครบถ้วน ถูกต้อง
ตามระเบียบที่ ทบ. กาหนด
3. ลงชื่อเจ้าหน้าที่ผู้จัดทาประวัติรับ
ราชการทั้ง 2 ฉบับอย่างถูกต้องตาม
ระเบียบที่ ทบ. กาหนด
06113 จัดส่งประวัติรับราชการไปยัง
หน่วยต้นสังกัดของกาลังพลบรรจุใหม่
ที่หน่วยส่วนกลาง/ส่วนการศึกษา/
ส่วนภูมิภาค (แล้วแต่กรณี) อย่าง
ครบถ้วนถูกต้อง ตามระเบียบที่ ทบ.
กาหนด
กิจกรรม
1. คัดแยกประวัติรับราชการเล่มที่
ต้องจัดเก็บที่หน่วยเก็บรักษาตาม
ระเบียบได้อย่างถูกต้องครบถ้วนทุก
ฉบับ ตามบัญชีการจัดหน่วยทหารที่
ทบ. กาหนด
2. จัดส่งประวัติรับราชการไปยัง
หน่วยเก็บรักษาได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วนทุกฉบับ ตามบัญชีการจัด
หน่วยทหารที่ ทบ. กาหนด

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
ครบถ้วน ถูกต้องตามระเบียบที่ ทบ. กาหนด

วิธีการประเมิน
Assessment

3. ประวัติรับราชการทั้ง 2 ฉบับ ได้รับการลง
ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้จัดทาอย่างถูกต้องตามระเบียบที่
ทบ. กาหนด

1. ประวัติรับราชการเล่มที่ต้องจัดเก็บที่หน่วย
เก็บรักษาตามระเบียบ ถูกคัดแยกอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนทุกฉบับ ตามบัญชีการจัดหน่วยทหาร
ที่ ทบ. กาหนด

- พิจารณาจากหลักฐานเอกสาร
ผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จ
แล้ว (Outcome product
Assessment)

2. ประวัติรับราชการถูกจัดส่งไปยังหน่วยเก็บ
รักษาได้อย่างถูกต้องครบถ้วนทุกฉบับ ตาม
บัญชีการจัดหน่วยทหารที่ ทบ. กาหนด

- การประเมินด้วยบุคคลที่ 3
(3rd party assessment)

8. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
8.1 ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2555
8.2 ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยประวัติรับราชการ พ.ศ.2539
8.2 บัญชีหน่วยทหารของกองทัพบก พ.ศ.2559
9. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
9.1 ความรู้เรื่องงานสารบรรณ
9.2 ความรู้เรื่องการใช้โปรแกรม Microsoft office
9.3 ความรู้เรื่องการใช้โปรแกรม Adobe Acrobat Reader
9.4 ความรู้เรื่องการใช้ Internet browser
10. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านความรู้
- ความรู้เรื่องการจัดทาประวัติรับราชการ
- ความรู้เรื่องการจัดหน่วยทหารของกองทัพบก
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(ข) ความต้องการด้านทักษะ
- ทักษะการรวบรวมคาสั่งบรรจุกาลังพล
- ทักษะการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานประกอบการจัดทาประวัติฯ
- ทักษะการบันทึกข้อมูลในรายการประวัติฯ
- ทักษะการเขียนและคัดลายมือ
- ทักษะการคัดแยกประวัติฯ เพื่อจัดส่งหน่วยเก็บรักษา
11. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
- คาสั่งบรรจุกาลังพล ประเภทพลเรือน/ กองหนุน/ นักเรียนนายร้อยต่างประเทศ
- เอกสารหลักฐานของทางราชการ
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
- ใบรับรองความรู้ที่สอดคล้องกับข้อ 10
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
- ประเมินโดยใช้หลักฐานการปฏิบัติงาน และผลการประเมินตามวิธีการประเมินในข้อ ง.
(ง) วิธีการประเมิน
- พิจารณาจากหลักฐานเอกสารที่ทาสาเร็จแล้ว ในรูปแบบ Check list
- พิจารณาจากบุคคลที่ 3
12. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. การเตรียมการจัดทาประวัติราชการของกาลัง พลบรรจุใหม่ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ตามระเบียบที่ ทบ.
กาหนด
2. การจัดทาประวัติรับราชการ ในความรับผิดชอบให้ถูกต้องตามหลักฐานทางราชการ เป็นไปตามระเบียบ
ที่ ทบ. กาหนด
3. การจั ด ส่ ง ประวั ติ รั บ ราชการไปยั ง หน่ ว ยต้ น สั ง กั ด ของก าลั ง พลบรรจุ ใ หม่ ที่ ห น่ ว ยส่ ว นกลาง/ส่ ว น
การศึกษา/ส่วนภูมิภาค (แล้วแต่กรณี) อย่างครบถ้วนถูกต้อง ตามระเบียบที่ ทบ. กาหนด
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. เตรียมการจัดทาประวัติราชการของกาลังพลบรรจุใหม่ ที่กาเนิดจากพลเรื อน/ กองหนุน/ นักเรียนนาย
ร้อยต่างประเทศ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ตามระเบียบที่ ทบ. กาหนด โดยการรวบรวมสั่ ง บรรจุ ก าลั ง พลตามห้ ว ง
ระยะเวลาให้ครบถ้วน เพื่อตรวจสอบจานวนยอดของกาลังพลบรรจุใหม่และเบิกแบบประวัติให้เพียงพอต่อการจัดทา
ประวัติ
2. จัดทาประวัติรับราชการ ในความรับผิดชอบให้ถูกต้องตามหลักฐานทางราชการ ได้แก่ คาสั่งบรรจุกาลัง
พล และเอกสารส่วนบุคคลต่างๆ เช่น สาเนาทะเบียนบ้านตนเอง, สาเนาทะเบียนบ้านบิดา - มารดา, ทะเบียนสมรส
บิดา-มารดา และหลักฐานการศึกษา ฯลฯ อย่างถูกต้อง
3. จัดส่งประวัติรับราชการไปยังหน่วยต้นสังกัดของกาลังพลบรรจุใหม่ เพื่อส่งประวัติรับราชการไปเก็บ
รักษาที่หน่วยส่วนกลาง/ หน่วยส่วนการศึกษา/ หน่วยส่วนภูมิภาค (แล้วแต่กรณี) อย่างครบถ้วน ตรงตามบัญชีการจัด
หน่วยทหารที่ ทบ. กาหนด
13. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
-
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14. หน่วย เหล่า/สายวิทยาการ ที่ร่วมใช้หน่วยสมรรถนะ (ถ้ามี)
15. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
15.1 เครื่องมือการประเมิน 06111
- หลั ก ฐานเอกสารผลงานหรื อ ชิ้ น งานที่ ท าส าเร็ จ แล้ ว (Outcome product Assessment)
ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมินที่ สบ.ทบ. กาหนด
15.2 เครื่องมือการประเมิน06112
- หลั ก ฐานเอกสารผลงานหรื อ ชิ้ น งานที่ ท าส าเร็ จ แล้ ว (Outcome product Assessment)
ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมินที่ สบ.ทบ. กาหนด
15.3 เครื่องมือการประเมิน06113
- หลั ก ฐานเอกสารผลงานหรื อ ชิ้ น งานที่ ท าส าเร็ จ แล้ ว (Outcome product Assessment)
ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมินที่ สบ.ทบ. กาหนด
- การประเมินด้วยบุคคลที่ 3 (3rd party assessment)
16. คู่มือการปฏิบัติงานที่ใช้สาหรับ UOC
- คู่มือ การปฏิบั ติงาน เรื่อง จั ดทาประวัติรั บราชการของข้ าราชการชั้น สัญ ญาบั ตรบรรจุ ใหม่ ที่กาเนิด จาก
พลเรือน/กองหนุน/นักเรียนนายร้อยต่างประเทศ
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ส่วนที่ 3 รายละเอียดสมรรถนะ
หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1.
2.
3.
4.
5.

รหัสหน่วยสมรรถนะ 0612
ชื่อหน่วยสมรรถนะ ปรับปรุงรายการในแบบประวัติให้เป็นปัจจุบัน ตามหลักฐานประวัติกาลังพล
ทบทวนครั้งที่
สร้างใหม่
คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ความสามารถในการรวบรวมคาสั่งบาเหน็จประจาปี , ปรับย้าย, ราชกิจจา, ประกาศเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุล, ประกาศ
เกษียณอายุราชการ และเอกสารทางราชการส่วนบุคคล เพื่อบันทึกปรับปรุ งข้อมูลในประวัติกาลังพลให้เป็นปัจจุบัน
อย่างครบถ้วนถูกต้องและกาหนดห้วงเวลาให้หน่วยเก็บรักษาประวัติรับราชการเดินทางมาดาเนินการตรวจสอบเพื่อ
ปรับปรุงประวัตินายทหารสัญญาบัตรให้ถูกต้องตรงกันทั้งฉบับที่จัดเก็บที่ สบ.ทบ. และฉบับที่จัดเก็บที่หน่วยเก็บรักษา
ตามระเบียบที่ ทบ. กาหนด
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
06121 เตรียมการดาเนินการ
ปรับปรุงรายการในแบบประวัติรับ
ราชการให้ถูกต้องครบถ้วนทันสมัย
ตามระเบียบที่กาหนด
กิจกรรม
1. รวบรวมคาสั่งบาเหน็จประจาปี,
ปรับย้าย, ราชกิจจา, ประกาศเปลี่ยน
ชื่อตัวชื่อสกุล, ประกาศเกษียณอายุ
ราชการ และเอกสารทางราชการ
ส่วนบุคคล เพื่อบันทึกปรับปรุงข้อมูล
ในประวัติกาลังพลได้อย่างครบถ้วน
ถูกต้องตามคาสั่งในแต่ละห้วง
2. ตรวจสอบความถูกต้องของ
เอกสารหลักฐานตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
3. เบิกประวัติรับราชการของกาลังพล
ที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจากที่เก็บ
รักษาเพื่อนามาปรับปรุงข้อมูลอย่าง
ครบถ้วนถูกต้องตามคาสั่งในแต่ละ
ห้วง
06122 ดาเนินการปรับปรุงข้อมูลตาม
เอกสารหลักฐานทางราชการอย่าง
ครบถ้วนถูกต้อง

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria

1. คาสั่งบาเหน็จประจาปี, ปรับย้าย,
ราชกิจจา, ประกาศเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุล,
ประกาศเกษียณอายุราชการ และเอกสารทาง
ราชการส่วนบุคคลต่างๆ ได้รับการรวบรวม
อย่างครบถ้วน ตามห้วงระยะเวลาการออก
คาสั่ง
2. เอกสารหลักฐานได้รับการตรวจสอบความ
ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3. ประวัติรับราชการของกาลังพลที่มีการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลถูกเบิกจากที่เก็บรักษา
เพื่อนามาปรับปรุงข้อมูลอย่างครบถ้วนถูกต้อง
ตามคาสั่งในแต่ละห้วง

วิธีการประเมิน
Assessment

พิจารณาจากหลักฐานเอกสาร
ผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จ
แล้ว (Outcome product
Assessment)
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สมรรถนะย่อย
Element of Competence
กิจกรรม
1. ปรับปรุงข้อมูลประวัติรับราชการ
ตามหลักฐานทางราชการอย่าง
ครบถ้วนถูกต้องตามคาสั่งในแต่ละ
ห้วง
2. ลงชื่อเจ้าหน้าที่ผู้บันทึกปรับปรุง
ประวัติรับราชการอย่างถูกต้องตาม
ระเบียบที่ ทบ. กาหนด
06123 เก็บรักษาหลักฐานเอกสาร
ทางราชการที่ใช้ในการปรับปรุงตาม
ระเบียบที่ ทบ.กาหนด
กิจกรรม
1. เก็บรักษาหลักฐานเอกสารที่ใช้ใน
การปรับปรุงรายการในแบบประวัติ
รับราชการไว้ในประวัติรับราชการ
ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบที่ ทบ.
กาหนด
2. จัดเก็บประวัติรับราชการเข้าที่เก็บ
รักษาอย่างถูกต้องและปลอดภัยตาม
ระเบียบที่กาหนด
06124 แจ้งหน่วยเก็บรักษาประวัติ
รับราชการให้ดาเนินการตรวจสอบ
ประวัติรับราชการประวัตินายทหาร
สัญญาบัตรทั้งฉบับที่ สบ.ทบ. เก็บ
รักษา และฉบับที่หน่วยส่วนกลาง/
ส่วนการศึกษา/ส่วนภูมิภาค (แล้วแต่
กรณี) เก็บรักษา ให้ถูกต้องตรงกัน
ตามระเบียบที่ ทบ. กาหนด
กิจกรรม
1. จัดทาห้วงระยะเวลาการตรวจสอบ
ประวัติเพื่อการเดินทางมาตรวจสอบ
ประวัติของหน่วยเก็บรักษา อย่าง
ครบถ้วนทุกหน่วย
2. ทาหนังสือแจ้งห้วงระยะเวลา
ตรวจสอบประวัติของแต่ละหน่วยเก็บ
รักษาประวัติรับราชการอย่าง
ครบถ้วนทุกหน่วย
3. อานวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่
หน่วยเพื่อการปรับปรุงข้อมูลประวัติ

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria

วิธีการประเมิน
Assessment

1. ประวัติรับราชการได้รับการปรับปรุงข้อมูล พิจารณาจากหลักฐานเอกสาร
ตามหลักฐานทางราชการอย่างครบถ้วนถูกต้อง ผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จ
ตามคาสั่งในแต่ละห้วง
แล้ว (Outcome product
Assessment)
2. ประวัติรับราชการได้รับการลงชื่อโดย
เจ้าหน้าที่ผู้บันทึกปรับปรุงอย่างถูกต้องตาม
ระเบียบที่ ทบ. กาหนด

1. หลักฐานเอกสารที่ใช้ในการปรับปรุงรายการ
ในแบบประวัติรับราชการได้รับการเก็บรักษาไว้
ในประวัติรับราชการอย่างถูกต้องครบถ้วนตาม
ระเบียบที่ ทบ.กาหนด

พิจารณาจากหลักฐานเอกสาร
ผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จ
แล้ว (Outcome product
Assessment)

2. ประวัติรับราชการถูกจัดเก็บเข้าที่เก็บรักษา
อย่างถูกต้องและปลอดภัยตามระเบียบที่
กาหนด

1. ห้วงระยะเวลาการตรวจสอบประวัติถูก
จัดทาเพื่อกาหนดห้วงการเดินทางมาตรวจสอบ
ประวัติของหน่วยเก็บรักษา อย่างครบถ้วนทุก
หน่วย
2. หน่วยเก็บรักษาประวัติรับราชการได้รับ
หนังสือแจ้งห้วงระยะเวลาการตรวจสอบอย่าง
ครบถ้วนทุกหน่วย
3. เจ้าหน้าที่หน่วยได้รับการอานวยความ
สะดวกเพื่อการปรับปรุงข้อมูลประวัติรับ

- พิจารณาจากหลักฐานเอกสาร
ผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จ
แล้ว (Outcome product
Assessment)
- การประเมินด้วยบุคคลที่ 3
(3rd party assessment)
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สมรรถนะย่อย
Element of Competence
รับราชการนายทหารชั้นสัญญาบัตร
ทั้ง 2 เล่ม ได้อย่างถูกต้องตรงกัน
ตามระเบียบที่ ทบ. กาหนด

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
ราชการนายทหารชั้นสัญญาบัตรทั้ง 2 เล่ม
ได้อย่างถูกต้องตรงกันตามระเบียบที่ ทบ.
กาหนด

วิธีการประเมิน
Assessment

8. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
8.1 ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2555
8.2 ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยประวัติรับราชการ พ.ศ.2539
8.3 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552
9. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
9.1 ความรู้เรื่องงานสารบรรณ
9.2 ความรู้เรื่องการใช้โปรแกรม Microsoft office
9.3 ความรู้เรื่องการใช้โปรแกรม Adobe Acrobat Reader
9.4 ความรู้เรื่องการใช้ Internet browser
10. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านความรู้
- ความรู้เรื่องการปรับปรุงข้อมูลประวัติรับราชการในแต่ละรายการ
(ข) ความต้องการด้านทักษะ
- ทักษะการรวบรวมคาสั่งต่างๆ เพื่อปรับปรุงข้อมูลในรายการประวัติฯ
- ทักษะการบันทึกข้อมูลในรายการประวัติฯ
- ทักษะการเขียนและคัดลายมือ
- ทักษะความละเอียดรอบคอบ
11. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
- คาสั่งบาเหน็จประจาปี, ปรับย้าย, ราชกิจจา, ประกาศเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุล, ประกาศเกษียณอายุ
ราชการ และเอกสารทางราชการส่วนบุคคล
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
- ใบรับรองความรู้ที่สอดคล้องกับข้อ 10
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
- ประเมินโดยใช้หลักฐานการปฏิบัติงาน และผลการประเมินตามวิธีการประเมินในข้อ ง.
(ง) วิธีการประเมิน
- พิจารณาจากหลักฐานเอกสารที่ทาสาเร็จแล้ว ในรูปแบบ Check list
- พิจารณาจากบุคคลที่ 3
12. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. การรวบรวมคาสั่งบาเหน็จประจาปี , ปรับย้าย, ราชกิจจา, ประกาศเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุล, ประกาศ
เกษียณอายุราชการและเอกสารทางราชการส่วนบุคคลเพื่อบันทึกปรับปรุงข้อมูลในประวัติกาลังพลได้อย่างครบถ้วน
ถูกต้องตามคาสั่งในแต่ละห้วง

ส่วนที่ 3 กองประวัติและบาเหน็จบานาญ 313

2. การดาเนินการปรับปรุงข้อมูลตามเอกสารหลักฐานทางราชการอย่างครบถ้วนถูกต้อง
3. การแจ้งหน่วยเก็บรักษาประวัติรับราชการให้ดาเนินการตรวจสอบประวัติรับราชการประวัตินายทหาร
สัญ ญาบัตรทั้งฉบับที่ สบ.ทบ. เก็บรักษา และฉบับที่หน่วยส่วนกลาง/ส่วนการศึกษา/ส่วนภูมิภาค (แล้วแต่กรณี)
เก็บรักษา ให้ถูกต้องตรงกันตามระเบียบที่ ทบ. กาหนด
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. รวบรวมคาสั่งบ าเหน็จ ประจาปี , ปรับ ย้า ย, ราชกิจจา, ประกาศเปลี่ ยนชื่ อตัว ชื่อ สกุล , ประกาศ
เกษียณอายุราชการและเอกสารทางราชการส่วนบุคคลเพื่อบันทึกปรับปรุงข้อมูลในประวัติกาลังพลชั้นสัญญาบัตร ได้
อย่างครบถ้วนถูกต้องตามคาสั่งในแต่ละห้วงโดยการรวบรวมเอกสารจากการสาเนาแจกจ่าย ทางเว็บไซต์ หรือจาก
กาลังพลนามาให้ด้วยตนเอง
2. ดาเนินการปรับปรุงข้อมูลตามเอกสารหลักฐานทางราชการอย่างครบถ้วนถูกต้องโดยการเบิกประวัติ
รับราชการของกาลังพลที่มีการปรับปรุงข้อมูลตามคาสั่ง หรือเอกสารหลักฐานต่างๆ จากที่เก็บรักษา เพื่อนามาบันทึก
ข้อมูลในแต่ละรายการให้เป็นปัจจุบัน
3. แจ้งหน่วยเก็บรักษาประวัติรับราชการให้ดาเนินการตรวจสอบประวัติรับราชการประวัตินายทหารสัญญา
บัตรทั้งฉบับที่ สบ.ทบ. เก็บรักษา และฉบับที่หน่วยส่วนกลาง/ส่วนการศึกษา/ส่วนภูมิภาค (แล้วแต่กรณี) เก็บรักษา
โดยการทาวิทยุราชการแจ้งห้วงการเดินทางมาตรวจสอบแก่หน่วย เพื่อความถูกต้องตรงกันของข้อมูลประวัติกาลังพล
ทั้ง 2 ฉบับ
13. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
- หน่วยสมรรถนะ 0613
14. หน่วย เหล่า/สายวิทยาการ ที่ร่วมใช้หน่วยสมรรถนะ (ถ้ามี)
15. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
15.1 เครื่องมือการประเมิน 06121
- หลั ก ฐานเอกสารผลงานหรือ ชิ้ นงานที่ ท าส าเร็ จ แล้ ว (Outcome product Assessment) ดู
รายละเอียดจากคู่มือการประเมินที่ สบ.ทบ. กาหนด
15.2 เครื่องมือการประเมิน 06122
- หลั ก ฐานเอกสารผลงานหรื อ ชิ้ นงานที่ ท าส าเร็ จ แล้ ว (Outcome product Assessment) ดู
รายละเอียดจากคู่มือการประเมินที่ สบ.ทบ. กาหนด
15.3 เครื่องมือการประเมิน 06123
- หลั ก ฐานเอกสารผลงานหรือ ชิ้ นงานที่ ท าส าเร็ จ แล้ ว (Outcome product Assessment) ดู
รายละเอียดจากคู่มือการประเมินที่ สบ.ทบ. กาหนด
- การประเมินด้วยบุคคลที่ 3 (3rd party assessment)
16. คู่มือการปฏิบัติงานที่ใช้สาหรับ UOC
- คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง ปรับปรุงรายการในแบบประวัติให้เป็นปัจจุบัน ตามหลักฐานประวัติกาลังพล
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ส่วนที่ 3 รายละเอียดสมรรถนะ
หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 0613
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ การให้บริการหน่วยหรือกาลังพลในการยืม - คืนประวัติรับราชการนายทหารสัญญาบัตร
อย่างเป็นระบบ ถูกต้องตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ ทบ. กาหนด
3. ทบทวนครั้งที่
4. สร้างใหม่
5. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ความสามารถในการควบคุมการจัดเก็บประวัติรับราชการโดยบันทึกทะเบียนควบคุมประวัติในการยืม - คืน เก็บ
รักษาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอานวยความสะดวกกาลังพลหรือหน่วยในการยืมประวัติรับราชการ และเก็บรักษา
ประวัติรับราชการให้ปลอดภัยตามที่กฎหมายที่กาหนด
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
06131 ควบคุมการจัดเก็บประวัติรับ
ราชการนายทหารชั้นสัญญาบัตรได้
อย่างถูกต้องตามระเบียบและ
หลักเกณฑ์ที่ ทบ. กาหนด
กิจกรรม
1. บันทึกรายชื่อกาลังพลชั้นสัญญา
บัตรในระบบจัดเก็บประวัติรับ
ราชการ เพื่อการจัดเก็บประวัติรับ
ราชการตามตู้/ชั้น/ช่อง อย่างถูกต้อง
ตามที่ระบบกาหนด
2. ควบคุมและรักษาความปลอดภัย
ระบบจัดเก็บประวัติราชการ โดยการ
ลงทะเบียนเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าถึงสิทธิ
ในการค้นหา อย่างเป็นระบบ
สามารถตรวจสอบได้
06132 ให้บริการในการยืมประวัติรับ
ราชการกาลังพลอย่างสะดวกรวดเร็ว
กิจกรรม
1. ตรวจสอบสิทธิในการยืมประวัติ
ราชการของหน่วยหรือกาลังพลอย่าง
ถูกต้องตามระเบียบที่ ทบ. กาหนด
2. ค้นหาประวัติรับราชการจากที่เก็บ
รักษาอย่างถูกต้องตามที่ระบบการ
จัดเก็บประวัติฯ กาหนด

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria

1. รายชื่อกาลังพลชั้นสัญญาบัตรถูกบันทึกใน
ระบบจัดเก็บประวัติรับราชการ เพื่อการจัดเก็บ
ประวัติรับราชการตามตู้/ชั้น/ช่อง อย่างถูกต้อง
ตามที่ระบบกาหนด

วิธีการประเมิน
Assessment

พิจารณาจากหลักฐานเอกสาร
ผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จ
แล้ว (Outcome product
Assessment)

2. ระบบจัดเก็บประวัติราชการได้รับการ
ควบคุมและรักษาความปลอดภัยโดยการ
ลงทะเบียนเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าถึงสิทธิในการ
ค้นหา อย่างเป็นระบบ สามารถตรวจสอบได้

1. หน่วยหรือกาลังพลได้รับการตรวจสอบว่ามี
สิทธิในการยืมประวัติราชการอย่างถูกต้องตาม
ระเบียบที่ ทบ. กาหนด
2. ประวัติรับราชการถูกค้นหาจากที่เก็บรักษา
อย่างถูกต้องตามที่ระบบการจัดเก็บประวัติฯ
กาหนด

- พิจารณาจากหลักฐานเอกสาร
ผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จ
แล้ว (Outcome product
Assessment)
- การประเมินด้วยบุคคลที่ 3
(3rd party assessment)
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สมรรถนะย่อย
Element of Competence
3. อานวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่
หน่วยหรือกาลังพลในการตรวจสอบ
หรือปรับปรุงข้อมูลประวัติรับราชการ
นายทหารชั้นสัญญาบัตร ได้อย่าง
ถูกต้องตามระเบียบที่ ทบ. กาหนด
4. จัดทาทะเบียนบันทึกการยืม - คืน
ให้หน่วยหรือกาลังพลที่มาดาเนินการ
ลงชื่อรับรองอย่างถูกต้องครบถ้วน
ตามจานวนผู้มาติดต่อ
06133 เก็บรักษาประวัติรับราชการเข้า
ประจาที่เก็บรักษาอย่างถูกต้องและ
ปลอดภัยระเบียบที่กาหนด
กิจกรรม
1. ตรวจสอบเอกสารและข้อมูลใน
ประวัติรับราชการที่มีปรับปรุงอย่าง
ครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบหรือ
หลักเกณฑ์ที่ ทบ. กาหนด
2. จัดเก็บประวัติรับราชการตามตู้/
ชั้น/ช่อง อย่างถูกต้อง ปลอดภัยตาม
ระเบียบที่กาหนด
3. จัดทาบันทึกสรุปการยืม - คืน
อย่างครบถ้วนถูกต้องตามจานวน
ผู้มาติดต่อในแต่ละเดือน

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
3. หน่วยหรือกาลังพลได้รับการอานวยความ
สะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหรือปรับปรุง
ข้อมูลประวัติรับราชการได้อย่างถูกต้องตาม
ระเบียบที่ ทบ. กาหนด

วิธีการประเมิน
Assessment

4. ทะเบียนบันทึกการยืม - คืน ถูกจัดทา
เพื่อให้หน่วยหรือกาลังพลที่มาดาเนินการลงชื่อ
รับรองอย่างถูกต้องครบถ้วน ตามจานวนผู้มา
ติดต่อ

1. ประวัติรับราชการถูกตรวจสอบเอกสาร
และข้อมูลที่มีปรับปรุงอย่างครบถ้วนถูกต้อง
ตามระเบียบหรือหลักเกณฑ์ที่ ทบ. กาหนด

พิจารณาจากหลักฐานเอกสาร
ผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จ
แล้ว (Outcome product
Assessment)

2. ประวัติรับราชการถูกจัดเก็บตามตู้/ชั้น/ช่อง
อย่างถูกต้อง ปลอดภัยตามระเบียบที่กาหนด
3. บันทึกสรุปการยืม - คืน ถูกจัดทาอย่าง
ครบถ้วนถูกต้องตามจานวนผู้มาติดต่อ
ในแต่ละเดือน

8. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
8.1 ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยประวัติรับราชการ พ.ศ.2539
8.2 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552
9. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
9.1 ความรู้เรื่องงานสารบรรณ
9.2 ความรู้เรื่องการใช้โปรแกรม Microsoft office
9.3 ความรู้เรื่องการใช้โปรแกรม Adobe Acrobat Reader
9.4 ความรู้เรื่องการใช้ Internet browser
10. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านความรู้
- ความรู้เรื่องการเก็บรักษาประวัติรับราชการ เพื่อป้องกันเอกสารสูญ หายและเพื่อการค้นหาได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว
(ข) ความต้องการด้านทักษะ
- ทักษะการจัดเก็บประวัติรับราชการด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
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- ทักษะการค้นหาประวัติราชการด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- ทักษะการให้บริการ
- ทักษะความละเอียดรอบคอบ
- ทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในค้นหา - จัดเก็บประวัติรับราชการ
11. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
- เจ้าของประวัติต้องเดินทางมาตรวจสอบประวัติด้วยตัวเอง
- หนังสือจากหน่วยในการขอตรวจสอบประวัติกาลังพล
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
- ใบรับรองความรู้ที่สอดคล้องกับข้อ 10
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
- ประเมินโดยใช้หลักฐานการปฏิบัติงาน และผลการประเมินตามวิธีการประเมินในข้อ ง.
(ง) วิธีการประเมิน
- พิจารณาจากหลักฐานเอกสารที่ทาสาเร็จแล้ว ในรูปแบบ Check list
- พิจารณาจากบุคคลที่ 3
12. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. การควบคุมการจั ดเก็บประวัติรับ ราชการนายทหารชั้นสัญ ญาบัตรได้อย่างถูกต้องตามระเบียบและ
หลักเกณฑ์ที่ ทบ. กาหนด
2. การให้บริการในการยืมประวัติรับราชการกาลังพลอย่างสะดวกรวดเร็ว
3. การเก็บรักษาประวัติรับราชการเข้าประจาที่เก็บรักษาอย่างถูกต้องและปลอดภัยระเบียบที่กาหนด
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. ควบคุ ม การจั ด เก็ บ ประวั ติ รั บ ราชการนายทหารชั้ น สั ญ ญาบั ต รได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งตามระเบี ย บและ
หลักเกณฑ์ที่ ทบ. กาหนดโดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการบันทึกข้อมูลประวัติกาลังพล เพื่อการจัดเก็บอย่าง
เป็นระบบ ตามตู้/ชั้น/ช่อง ที่กาหนด เพื่อการค้นหาและจัดเก็บอย่างสะดวดรวดเร็ว ซึ่งเจ้าหน้าที่จะต้องลงทะเบียน
ยืนยันสิทธิในการเข้าถึงระบบ โดยผู้ที่สามารถขอยืมประวัติฯ ต้องเป็นกาลังพลเจ้าของประวัติ หรือเจ้าหน้าที่หน่วยที่มี
หนังสือขอตรวจสอบจากหน่วยเท่านั้น
2. ให้บริการในการยืมประวัติรับราชการกาลังพลอย่างสะดวกรวดเร็วโดยการตรวจสอบสิทธิในการยืม
ประวัติราชการของผู้ยืมอย่างถูกต้องตามระเบียบที่ ทบ. กาหนด และค้นหาประวัติฯ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์เพื่อนา
ออกมาจากที่เก็บรักษาอย่างถูกต้อง พร้อมจัดทาทะเบียนการยืม-คืน ให้ผู้ยืมลงชื่อเพื่อการบันทึกข้อมูล
3. เก็บรักษาประวัติรับราชการเข้าประจาที่เก็บรักษาอย่างถูกต้องและปลอดภัยระเบียบที่กาหนดพร้อม
บันทึกข้อมูลการยืมเพื่อการตรวจสอบอย่างครบถ้วนถูกต้องตามจานวนผู้มาติดต่อในแต่ละเดือน
13. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
14. หน่วย เหล่า/สายวิทยาการ ที่ร่วมใช้หน่วยสมรรถนะ (ถ้ามี)
-
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15. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
15.1 เครื่องมือการประเมิน 06131
- หลั ก ฐานเอกสารผลงานหรื อ ชิ้ น งานที่ ท าส าเร็ จ แล้ ว (Outcome product Assessment)
ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมินที่ สบ.ทบ. กาหนด
15.2 เครื่องมือการประเมิน 06132
- หลั ก ฐานเอกสารผลงานหรื อ ชิ้ น งานที่ ท าส าเร็ จ แล้ ว (Outcome product Assessment)
ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมินที่ สบ.ทบ. กาหนด
- การประเมินด้วยบุคคลที่ 3 (3rd party assessment)
15.3 เครื่องมือการประเมิน 06133
- หลั ก ฐานเอกสารผลงานหรื อ ชิ้ น งานที่ ท าส าเร็ จ แล้ ว (Outcome product Assessment)
ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมินที่ สบ.ทบ. กาหนด
16. คู่มือการปฏิบัติงานที่ใช้สาหรับ UOC
- คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การให้บริการยืมประวัติรับราชการนายทหารสัญ ญาบัตรอย่างเป็นระบบถูกต้อง
ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ ทบ. กาหนด
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ส่วนที่ 3 รายละเอียดสมรรถนะ
หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 0614
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ให้บริการจัดทาเอกสารหลักฐานแก่กาลังพล เพื่อการนาไปใช้ขอรับสิทธิต่างๆ อย่างถูกต้อง
ตามระเบียบหรือหลักเกณฑ์ที่กาหนด
3. ทบทวนครั้งที่
4. สร้างใหม่
5. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ความสามารถในการรับคาร้องต่าง ๆ จากหน่วยหรือกาลัง พล เพื่อการดาเนินการขอรับสิทธิอันถึง มีพึงได้ของ
กาลังพลตามระเบียบหรือหลักเกณฑ์ที่กาหนด (การเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุล, แก้ไขหมายเลขประจาตัวและวันเดือนปีเกิด ,
การลาอุปสมบทและการลาสิกขาของข้าราชการชั้นสัญ ญาบัตร การทาบัตรประจาตัวข้าราชการ บัตรเหรียญชั ย
สมรภูมิ, การตรวจสอบคุณวุฒิ การแต่งตั้งเป็นราชองครักษ์เวร การแต่งตั้งเป็น ศ. รศ. และ ผศ., คุณสมบัติของผู้สมัคร
สอบคัดเลือกเข้าเป็น นทน.รร.สธ.ทบ., การตรวจสอบข้อมูลของข้าราชการชั้นสัญญาบัตร, การกาหนดการเกษียณอายุ
ของข้าราชการชั้นสัญญาบัตร, ชี้ประเภทข้าราชการสัญญาบัตรลาออกจากประจาการ, การดาเนินการออกประกาศ
ทบ. และหนังสือรับรองต่างๆ ) การจัดทาเอกสารเพื่อการขอรับสิทธิกาลังพลโดยการตรวจสอบข้อมูลเพื่อทาเป็น
เอกสารหลักฐานราชการอย่างถูกต้องและการแจกจ่ายเอกสารไปยังหน่วยหรือกาลังพลเพื่อนาไปใช้ในการขอรับสิทธิ
อันพึงมีพึงได้ต่อไป
6. กลุ่มตาแหน่งงาน (Target Group)
6.1 หัวหน้าแผนก (ชกท.2110) ประจาแผนก (ชกท.2110) และเสมียน (ชกท.710)
7. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element of Competence
06141 เตรียมการออกหลักฐาน
เอกสารทางราชการให้แก่ข้าราชการ
ประจาการ เพื่อการนาไปใช้ขอรับ
สิทธิอันพึงมีพึงได้
กิจกรรม
1. ตรวจสอบคาขอและเอกสาร
ประกอบการพิจารณาอย่างครบถ้วน
ถูกต้องตามระเบียบหรือหลักเกณฑ์ที่
กาหนด
2. ให้คาแนะนาหน่วยหรือกาลังพล
เพื่อการปฏิบัติอย่างถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์หรือระเบียบที่กาหนด
(กรณีข้อมูลคลาดเคลื่อนส่งผลให้ไม่
สามารถขอรับสิทธิได้)
3. เบิกประวัติรับราชการของกาลังพล
ที่ขอรับสิทธิ จากที่เก็บรักษา เพื่อ
ตรวจสอบข้อมูลอย่างครบถ้วนถูกต้อง

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria

1. คาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
ได้รับการตรวจสอบอย่างครบถ้วนถูกต้องตาม
ระเบียบหรือหลักเกณฑ์ที่กาหนด
2. หน่วยหรือกาลังพลได้รับคาแนะนาเพื่อการ
ปฏิบัติอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์หรือระเบียบ
ที่กาหนด (กรณีข้อมูลคลาดเคลื่อนส่งผลให้ไม่
สามารถขอรับสิทธิได้)
3. ประวัติรับราชการของกาลังพลที่ขอรับสิทธิ
ถูกเบิกจากที่เก็บรักษา เพื่อตรวจสอบข้อมูล
อย่างครบถ้วนถูกต้อง

วิธีการประเมิน
Assessment

พิจารณาจากหลักฐานเอกสาร
ผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จ
แล้ว (Outcome product
Assessment)
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สมรรถนะย่อย
Element of Competence
06142 จัดทาเอกสารเพื่อการขอรับ
สิทธิกาลังพล โดยการตรวจสอบ
ข้อมูลเพื่อทาเป็นเอกสารหลักฐาน
ราชการ อย่างถูกต้องตามระเบียบ
หรือหลักเกณฑ์ที่กาหนด
กิจกรรม
1. จัดทาข้อมูลที่ตรวจสอบความ
ถูกต้องแล้วเป็นร่างหนังสือ, บัญชี
หรือทาเนียบ (แล้วแต่กรณี)อย่าง
ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบหรือ
หลักเกณฑ์ที่กาหนด
2. เสนอร่างหนังสือ, บัญชี หรือ
ทาเนียบ (แล้วแต่กรณี) ให้
ผู้บังคับบัญชาพิจารณา/ผู้มีอานาจ ลง
นามตามลาดับชั้น อย่างถูกต้อง ตาม
ระเบียบหรือหลักเกณฑ์ที่กาหนด
06143 แจกจ่ายเอกสารไปยังหน่วย
หรือกาลังพลเพื่อนาไปใช้ในการขอรับ
สิทธิอันพึงมีพึงได้อย่างถูกต้องตาม
ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กาหนด
กิจกรรม
1. แจกจ่ายเอกสารราชการที่มีความ
สมบูรณ์ให้แก่หน่วยหรือกาลังพลเพื่อ
ขอรับสิทธิได้อย่างทันเวลาตาม
ระเบียบหรือหลักเกณฑ์ที่กาหนด
2. ประสานแผนกเทคโนโลยี
สารสนเทศในการอัพโหลดประกาศ
ต่างๆ ขึ้นเว็บไซต์ สบ.ทบ. เพื่อความ
สะดวกของหน่วยหรือกาลังพลในการ
นาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึงทั้ง
ทบ.

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria

1. ข้อมูลที่ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว ได้รับ
การจัดทาเป็นร่างหนังสือ, บัญชี หรือทาเนียบ
(แล้วแต่กรณี) อย่างถูกต้องครบถ้วนตาม
ระเบียบหรือหลักเกณฑ์ที่กาหนด

วิธีการประเมิน
Assessment

พิจารณาจากหลักฐานเอกสาร
ผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จ
แล้ว (Outcome product
Assessment)

2. ร่างหนังสือ, บัญชี หรือทาเนียบ (แล้วแต่
กรณี) ถูกเสนอให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณา/ผู้มี
อานาจ ลงนามตามลาดับชั้นอย่างถูกต้อง ตาม
ระเบียบหรือหลักเกณฑ์ที่กาหนด

1. เอกสารราชการที่มีความสมบูรณ์ถูก
แจกจ่ายไปยังหน่วยหรือกาลังพล เพื่อขอรับ
สิทธิได้อย่างทันเวลาตามระเบียบหรือ
หลักเกณฑ์ที่กาหนด
2. ประกาศต่างๆ ถูกอัปโหลดขึ้นเว็บไซต์ สบ.
ทบ. เพื่อความสะดวกของหน่วยหรือกาลังพล
ในการนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึงทั้ง ทบ.

- พิจารณาจากหลักฐานเอกสาร
ผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จ
แล้ว (Outcome product
Assessment)
- การประเมินด้วยบุคคลที่ 3
(3rd party assessment)

8. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
8.1 ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8.2 ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยประวัติรับราชการ พ.ศ.2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8.3 ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยบัตรประจาตัวข้าราชการพ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8.4 ระเบี ย บ กห.ว่ า ด้ ว ยบั ต รประจ าตั ว ผู้ ไ ด้ รั บ พระราชทานบั ต รเหรี ย ญชั ย สมรภู มิ แ ละทายาท พ.ศ.2509
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8.5 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การแก้ไ ขวัน เดือน ปีเกิด ในทะเบียนประวัติข้าราชการ พ.ศ.2548
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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8.6 ระเบียบ กห.ว่าด้วยการกาหนดหมายเลขประจาตัว พ.ศ.2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8.7 ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการลา พ.ศ.2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8.8 คาสั่ง กห ที่ 901/34 ลง 25 พ.ย. 34 เรื่องการออกประกาศการเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุลข้าราชการกลาโหม
และลูกจ้าง
8.9 ข้อบังคับทหาร ว่าด้วยการแบ่งประเภทนายทหารสัญญาบัตร
8.10 หลักเกณฑ์หรือข้อกาหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
9. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
9.1 ความรู้เรื่องงานสารบรรณ
9.2 ความรู้เรื่องการใช้โปรแกรม Microsoft office
9.3 ความรู้เรื่องการใช้โปรแกรม Microsoft excel
9.3 ความรู้เรื่องการใช้โปรแกรม Adobe Acrobat Reader
9.4 ความรู้เรื่องการใช้ Internet browser
10. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านความรู้
- ความรู้ด้านระเบียบงานสารบรรณ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(ข) ความต้องการด้านทักษะ
- ทักษะความละเอียดรอบคอบ
- ทักษะการตรวจสอบข้อมูลกาลังพลตรงตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
- ทักษะการจัดทาบัญชีรายชื่อกาลังพลที่ขอรับสิทธิ
- ทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการทาบัตรประจาตัวข้าราชการ
- ทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในค้นหา - จัดเก็บประวัติรับราชการ
11. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
- คาร้องต่างๆ จากหน่วยหรือกาลังพล เพื่อการดาเนินการขอรับสิทธิ ในรูปแบบหนังสือราชการ
- เอกสารประกอบการพิจารณาที่เกี่ยวข้อง
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
- ใบรับรองความรู้ที่สอดคล้องกับข้อ 10
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
- ประเมินโดยใช้หลักฐานการปฏิบัติงาน และผลการประเมินตามวิธีการประเมินในข้อ ง.
(ง) วิธีการประเมิน
- พิจารณาจากหลักฐานเอกสารที่ทาสาเร็จแล้ว ในรูปแบบ Check list
- พิจารณาจากบุคคลที่ 3
12. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. การเตรียมการออกหลักฐานเอกสารทางราชต่างๆ จากหน่วยหรือกาลังพล เพื่อการดาเนินการขอรับสิทธิ
อันถึงมีพึงได้ของกาลังพลอย่างครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบหรือหลักเกณฑ์ที่กาหนด
2. การจัดทาเอกสารเพื่อการขอรับสิทธิกาลัง พล โดยการตรวจสอบข้อมูลเพื่อทาเป็นเอกสารหลักฐาน
ราชการ อย่างถูกต้องตามระเบียบหรือหลักเกณฑ์ที่กาหนด
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3. การแจกจ่ายเอกสารไปยังหน่วยหรือกาลังพลเพื่อนาไปใช้ในการขอรับสิทธิอันพึงมีพึงได้อย่างถูกต้องตาม
ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กาหนด
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. เตรียมการออกหลักฐานเอกสารทางราชการให้แก่ข้าราชการ โดยการรับคาร้องต่างๆ จากหน่วยหรือ
กาลังพล เพื่อการดาเนินการขอรับสิทธิอันถึงมีพึงได้ของกาลังพลอย่างครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบหรือหลักเกณฑ์ที่
กาหนดโดยการตรวจสอบความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด หากคาร้องและเอกสารประกอบมีความคลาดเคลื่อน
ไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ สามารถให้คาแนะนาเพื่อการขอรับสิทธิที่ถูกต้องได้ (ร ายละเอียดเอกสารต่างๆ ดูตามคู่มือ
การปฏิบัติงาน) เมื่อตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้เบิกประวัติรับราชการของกาลังพลที่ขอรับสิทธิ จากที่เก็บรักษา
เพื่อนามาตรวจสอบข้อมูลอย่างครบถ้วนถูกต้อง
2. จัดทาเอกสารเพื่อการขอรับสิทธิกาลังพล ในเรื่อง การเปลี่ยนชื่อตัวชื่ อสกุล, แก้ไขหมายเลขประจาตัว
และวันเดือนปีเกิด, การลาอุปสมบทและการลาสิกขาของข้าราชการชั้นสัญญาบัตร การทาบัตรประจาตัวข้าราชการ
บัตรเหรียญชัยสมรภูมิ, การตรวจสอบคุณวุฒิ การแต่ง ตั้งเป็นราชองครักษ์เวร การแต่ง ตั้ง เป็น ศ. รศ. และ ผศ. ,
คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลื อกเข้าเป็น นทน.รร.สธ.ทบ., การตรวจสอบข้อมูลของข้าราชการชั้นสัญญาบัตร,
การกาหนดการเกษียณอายุของข้าราชการชั้นสัญญาบัตร, ชี้ประเภทข้าราชการสัญญาบัตรลาออกจากประจาการ,
การดาเนินการออกประกาศ ทบ. และหนังสือรับรองต่างๆโดยการตรวจสอบข้อมูล จัดทาเป็นร่างหนังสือพร้อมบั ญชี
รายชื่อก าลัง พลที่ขอรับสิ ทธิ ให้ ผู้บังคับบั ญชาลงนามอนุ มัติตามล าดับชั้น เพื่อออกเป็นเอกสารหลักฐานราชการ
อย่างถูกต้องตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กาหนด(รายละเอียดเอกสารต่างๆ ดูตามคู่มือการปฏิบัติงาน)
3. แจกจ่ ายเอกสารไปยังหน่วยหรือ กาลั ง พลเพื่อน าไปใช้ใ นการขอรั บสิท ธิอัน พึง มีพึ ง ได้ อย่า งทัน เวลา
ถูกต้องตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กาหนดพร้อมประสานแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศในการอัพโหลดประกาศต่างๆ
ขึ้นเว็บไซต์ สบ.ทบ. เพื่อความสะดวกของหน่วยหรือกาลังพลในการนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึงทั้ง ทบ.
13. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
- หน่วยสมรรถนะ 0613
14. หน่วย เหล่า/สายวิทยาการ ที่ร่วมใช้หน่วยสมรรถนะ (ถ้ามี)
15. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
15.1 เครื่องมือการประเมิน 06141
- หลั ก ฐานเอกสารผลงานหรื อ ชิ้ น งานที่ ท าส าเร็ จ แล้ ว (Outcome product Assessment)
ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมินที่ สบ.ทบ. กาหนด
15.2 เครื่องมือการประเมิน 06142
- หลั ก ฐานเอกสารผลงานหรื อ ชิ้ น งานที่ ท าส าเร็ จ แล้ ว (Outcome product Assessment)
ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมินที่ สบ.ทบ. กาหนด
15.3 เครื่องมือการประเมิน 06143
- หลั ก ฐานเอกสารผลงานหรื อ ชิ้ น งานที่ ท าส าเร็ จ แล้ ว (Outcome product Assessment)
ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมินที่ สบ.ทบ. กาหนด
- การประเมินด้วยบุคคลที่ 3 (3rd party assessment)
16. คู่มือการปฏิบัติงานที่ใช้สาหรับ UOC
- คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การให้บริการเอกสารหลักฐานแก่กาลังพล เพื่อการนาไปใช้ขอรับสิทธิต่างๆ
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ส่วนที่ 3 รายละเอียดสมรรถนะ
หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1.
2.
3.
4.
5.

รหัสหน่วยสมรรถนะ 0621
ชื่อหน่วยสมรรถนะ ดาเนินการย้ายประเภทนายทหารสัญญาบัตร
ทบทวนครั้งที่
สร้างใหม่
คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ความสามารถในการดาเนินการย้ายประเภทนายทหารสัญญาบัตร โดยการตรวจสอบข้อมูลและจาแนกประเภทได้
อย่างถูกต้องตามข้อบังคับ/ระเบียบ/หลักเกณฑ์ที่กาหนด ติดตามคาสั่งและแจกจ่ายคาสั่ ง กห. เรื่องการย้ายประเภท
นายทหารสัญญาบัตรให้หน่วยที่เกี่ยวข้องทราบ
6. กลุ่มตาแหน่งงาน (Target Group)
6.1หัวหน้าแผนก (ชกท.2110) ประจาแผนก (ชกท.2110) และเสมียน (ชกท.710)
7. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element of Competence
06211 เตรียมการดาเนินการย้าย
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
กิจกรรม
1. จัดส่งหนังสือแจ้งเตือนการขอย้าย
ประเภทนายทหารสัญญาบัตรได้อย่าง
ครบถ้วนทุก มทบ.
2. รวบรวมข้อมูลความต้องการขอ
ย้ายประเภทนายทหารสัญญาบัตรได้
อย่างครบถ้วนทุก มทบ.
3. ตรวจสอบหลักฐานประกอบการ
ขอย้ายประเภทนายทหารสัญญาบัตร
ได้อย่างครบถ้วนตามข้อบังคับ
ระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
4. จาแนกข้อมูลความต้องการ ฯ ตาม
ประเภทนายทหารสัญญาบัตรได้อย่าง
ถูกต้องตามข้อบังคับระเบียบ
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
06212 ดาเนินการย้ายประเภท
นายทหารสัญญาบัตร
กิจกรรม
1. บันทึกข้อมูลนายทหารสัญญาบัตร
ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ย้าย
ประเภทในฐานข้อมูลกาลังพลย้าย
ประเภทได้อย่างครบถ้วนตามจานวน
ที่หน่วยเสนอ
2. จัดทาบัญชีนายทหารสัญญาบัตร

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria

วิธีการประเมิน
Assessment

1. หนังสือแจ้งเตือนการขอย้ายประเภท
นายทหารสัญญาบัตรถูกจัดส่งได้อย่างครบถ้วน
ทุก มทบ.
2. ข้อมูลความต้องการขอย้ายประเภท
นายทหารสัญญาบัตร ถูกรวบรวมได้อย่าง
ครบถ้วนทุก มทบ.
3. หลักฐานประกอบการขอย้ายประเภท
นายทหารสัญญาบัตรถูกตรวจสอบอย่าง
ครบถ้วนตามข้อบังคับระเบียบหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง
4. ข้อมูลความต้องการฯ ถูกจาแนกตาม
ประเภทนายทหารสัญญาบัตรได้อย่างถูกต้อง
ตามข้อบังคับระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

พิจารณาจากหลักฐานเอกสาร
ผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จ
แล้ว (Outcome product
Assessment)

1. ข้อมูลนายทหารสัญญาบัตรที่มีคุณสมบัติ
ตามหลักเกณฑ์การย้ายประเภทถูกบันทึกใน
ฐานข้อมูลกาลังพลย้ายประเภท ได้อย่าง
ครบถ้วนตามจานวนที่หน่วยเสนอ

พิจารณาจากหลักฐานเอกสาร
ผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จ
แล้ว (Outcome product
Assessment)

2. บัญชีนายทหารสัญญาบัตรขอย้ายประเภท

ส่วนที่ 3 กองประวัติและบาเหน็จบานาญ 323
สมรรถนะย่อย
Element of Competence
ขอย้ายประเภทได้อย่างครบถ้วน
ถูกต้องตามข้อบังคับระเบียบ
หลักเกณฑ์ ทบ./กห. ที่กาหนด
3. เสนอบัญชีย้ายประเภท ให้
ผู้บังคับบัญชา/ผู้มีอานาจลงนาม
ตามลาดับชั้น ได้อย่างถูกต้องตาม
ข้อบังคับระเบียบหลักเกณฑ์ ทบ./
กห. ที่กาหนด
06213 แจกจ่ายคาสั่ง กห. เรื่องการ
ย้ายประเภทนายทหารสัญญาบัตรให้
หน่วยที่เกี่ยวข้องทราบ
กิจกรรม
1. ติดตามคาสั่ง กห. เรื่องการย้าย
ประเภทนายทหารสัญญาบัตรกับทาง
กห. หลังจากจัดส่งเรื่อง 30 วัน
2. ได้รับการแจกจ่ายคาสั่ง กห. เรื่อง
การย้ายประเภทนายทหารสัญญา
บัตรจาก สม. อย่างครบถ้วน
3. ขออนุมัติแจกจ่ายคาสั่ง กห. เรื่อง
การย้ายประเภทนายทหารสัญญา
บัตรให้ นขต.ทบ. ที่เกี่ยวข้องรับทราบ
อย่างครบถ้วนทุก มทบ.

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
ถูกจัดทาอย่างครบถ้วน ถูกต้องตามข้อบังคับ
ระเบียบหลักเกณฑ์ ทบ./กห. ที่กาหนด

วิธีการประเมิน
Assessment

3. บัญชีย้ายประเภทได้รับการลงนามโดย
ผู้บังคับบัญชา/ผู้มีอานาจลงนามตามลาดับชั้น
ได้อย่างถูกต้องตามข้อบังคับระเบียบ
หลักเกณฑ์ ทบ./กห. ที่กาหนด

1. คาสั่ง กห. เรื่องการย้ายประเภทนายทหาร
สัญญาบัตรถูกติดตามการอนุมัติกับทาง กห.
หลังจากจัดส่งเรื่อง 30 วัน
2. คาสั่ง กห. เรื่องการย้ายประเภทนายทหาร
สัญญาบัตรถูกรวบรวมได้อย่างครบถ้วนทุก
คาสั่ง
3. คาสั่ง กห. เรื่องการย้ายประเภทนายทหาร
สัญญาบัตรถูกนาเรียนขออนุมัติแจกจ่ายไปยัง
หน่วยที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนทุก มทบ.

พิจารณาจากหลักฐานเอกสาร
ผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จ
แล้ว (Outcome product
Assessment)

8. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
8.1 ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแบ่งประเภทนายทหารสัญญาบัตร พ.ศ.2482 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8.2 พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8.3 ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยประวัติรับราชการ พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8.4 พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและกาหนดหน้าที่ของส่วนราชการ กองทัพบก กองทัพไทย กระทรวง
กลาโหม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
9. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
9.1 ความรู้เรื่องระเบียบงานสารบรรณ
9.2 ทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สานักงานเบื้องต้น (Microsoft word, Microsoft exel, Microsoft
powerpoint)
10. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. ทักษะการจัดเตรียมข้อมูลนายทหารสัญญาบัตรที่ครบกาหนดย้ายประเภท
2. ทักษะการจาแนกประเภทข้อมูลนายทหารสัญญาบัตรที่ครบกาหนดย้ายประเภท
3. ทักษะการจัดทาบัญชีรายชื่อนายทหารสัญญาบัตรที่ครบกาหนดย้ายประเภท
4. ทักษะการติดตามการอนุมัติคาสั่งย้ายประเภทนายทหารสัญญาบัตรกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง
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(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับการแบ่งประเภทนายทหารสัญญาบัตร
2. ความรู้เกี่ยวกับการย้ายประเภทนายทหารสัญญาบัตร
11. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
ผลงาน/ชิ้นงานที่ทาสาเร็จแล้วในแต่ละขั้นตอน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
ใบประกาศนียบัตรหลักสูตรต่างๆ ของเหล่า สบ.
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ประเมินโดยใช้หลักฐานการปฏิบัติงาน และผลการประเมินตามวิธีการประเมินในข้อ ง.
(ง) วิธีการประเมิน
ผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จแล้ว (Outcome product Assessment)
12. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. การเตรียมการดาเนินการย้ายประเภทนายทหารนอกสัญ ญาบัตรได้อย่างถูกต้องครบถ้วนทุก มทบ.
ตามข้อบังคับระเบียบหลักเกณฑ์ ทบ./กห. ที่กาหนด
2. การดาเนินการย้ ายประเภทนายทหารสัญ ญาบัต รให้ มีความถู กต้อ งครบถ้ว นทุก นาย ตามข้อ บัง คั บ
ระเบียบหลักเกณฑ์ ทบ./กห. ที่กาหนด
3. การแจกจ่ายคาสั่ง กห. เรื่องการย้ายประเภทนายทหารสัญญาบัตรให้หน่วยที่เกี่ยวข้องทราบได้อย่าง
ถูกต้องครบถ้วน ตามข้อบังคับระเบียบหลักเกณฑ์ ทบ./กห. ที่กาหนด
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. เตรียมดาเนินการย้ายประเภทนายทหารนอกสัญญาบัตรได้อย่างถูกต้องครบถ้วนทุก มทบ. โดยการ
จัดส่งหนังสือแจ้งเตือนการขอย้ายประเภทนายทหารสัญญาบัตรได้อย่างครบถ้วนทุก มทบ.จากนั้นให้รวบรวมข้อมูล
ความต้องการขอย้ายประเภทนายทหารสัญญาบัตรให้ครบถ้วน ดาเนินการตรวจสอบหลักฐานประกอบการขอย้าย
ประเภทให้ถู กต้องตามข้อ บังคับระเบี ยบหลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง และจาแนกข้อมูลความต้องการ ฯ ตามประเภท
นายทหารสัญญาบัตรได้อย่างถูกต้องตามข้อบังคับระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
2. ดาเนินการย้ายประเภทนายทหารสัญญาบัตรให้มีความถูกต้องครบถ้วนทุกนาย โดยการบันทึกข้อมูล
นายทหารสัญญาบัตรที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ย้ายประเภทในฐานข้อมูลกาลังพลย้ายประเภทได้อย่างครบถ้วน
ตามจานวนที่หน่วยเสนอ จากนั้นให้จัดทาบัญชีนายทหารสัญญาบัตรขอย้ายประเภท เพื่อเสนอบัญ ชีย้ายประเภท
ให้ ผู้บังคับบัญชา/ผู้มีอานาจลงนามตามลาดับชั้น ได้อย่างถูกต้องตามข้อบังคับระเบียบหลักเกณฑ์ ทบ./กห. ที่กาหนด
3. แจกจ่ายคาสั่ง กห. เรื่องการย้ายประเภทนายทหารสัญญาบัตรให้หน่วยที่เกี่ยวข้องทราบได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน โดยการติดตามคาสั่ง กห. เรื่องการย้ายประเภทนายทหารสัญ ญาบัตรกับทาง กห. หลัง จากจัดส่ง เรื่อง
30 วั น เมื่ อ ได้ รั บ การแจกจ่ า ยค าสั่ ง กห. เรื่ อ งการย้ า ยประเภทนายทหารสั ญ ญาบั ต รจาก สม. ครบถ้ ว นแล้ ว
ให้ดาเนินการขออนุ มัติแจกจ่ายคาสั่ง กห. เรื่ องการย้ายประเภทนายทหารสัญ ญาบัตรให้ นขต.ทบ. ที่เกี่ ยวข้อ ง
รับทราบอย่างครบถ้วนทุก มทบ.
13. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
14. หน่วย เหล่า/สายวิทยาการ ที่ร่วมใช้หน่วยสมรรถนะ (ถ้ามี)
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15. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
15.1 (6211) ประเมิ น จากหลั ก ฐานเอกสารผลงานหรื อ ชิ้ น งานที่ ท าส าเร็ จ แล้ ว ( Outcome product
Assessment) ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมินที่ สบ.ทบ. กาหนด
15.2 (6212) ประเมิ น จากหลั ก ฐานเอกสารผลงานหรื อ ชิ้ น งานที่ ท าส าเร็ จ แล้ ว ( Outcome product
Assessment) ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมินที่ สบ.ทบ. กาหนด
15.3 (6213) ประเมิ น จากหลั ก ฐานเอกสารผลงานหรื อ ชิ้ น งานที่ ท าส าเร็ จ แล้ ว (Outcome product
Assessment) ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมินที่ สบ.ทบ. กาหนดงานตามข้อ 6
16. คู่มือการปฏิบัติงานที่ใช้สาหรับ UOC
- คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง การดาเนินการย้ายประเภทนายทหารสัญญาบัตร
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ส่วนที่ 3 รายละเอียดสมรรถนะ
หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1.
2.
3.
4.
5.

รหัสหน่วยสมรรถนะ 0622
ชื่อหน่วยสมรรถนะ ปรับปรุงรายการในแบบประวัติให้เป็นปัจจุบัน ตามหลักฐานประวัติกาลังพล
ทบทวนครั้งที่
สร้างใหม่
คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ความสามารถในการรวบรวมประกาศเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุลประกาศย้ายประเภทข้าราชการ และเอกสารทางราชการ
ส่วนบุคคล เพื่อบันทึกปรับปรุงข้อมูลในประวัติกาลังพลให้เป็นปัจจุบันอย่างครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบที่กาหนด
6. กลุ่มตาแหน่งงาน (Target Group)
6.1 หัวหน้าแผนก (ชกท.2110) ประจาแผนก (ชกท.2110) และเสมียน (ชกท.2110)
7. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element of Competence
06221 เตรียมการดาเนินการ
ปรับปรุงรายการในแบบประวัติรับ
ราชการ โดยการรวบรวมเอกสารทาง
ราชการต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน
ทันสมัยตามระเบียบที่กาหนด
กิจกรรม
1. รวบรวมหลักฐานเอกสารทาง
ราชการที่ใช้ในการปรับปรุงรายการ
ในแบบประวัติรับราชการได้อย่าง
ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบที่
กาหนด
2. ตรวจสอบข้อมูลที่ต้องการปรับปรุง
รายการในแบบประวัติรับราชการได้
อย่างถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบที่
กาหนด
3. เบิกยืมประวัติรับราชการจากห้อง
เก็บประวัติรับราชการได้อย่างถูกต้อง
ตามระเบียบที่กาหนด
06222 ดาเนินการปรับปรุงรายการ
ในแบบประวัติรับราชการให้ถูกต้อง
ครบถ้วนทันสมัยตามระเบียบที่
กาหนด
กิจกรรม
1. ปรับปรุงรายการในแบบประวัติรับ
ราชการได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
ทันสมัยตามระเบียบที่ ทบ.กาหนด

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria

1. หลักฐานเอกสารทางราชการที่ใช้ในการ
ปรับปรุงรายการในแบบประวัติรับราชการ
ได้รับการรวบรวมอย่างถูกต้องครบถ้วนตาม
ระเบียบที่กาหนด

วิธีการประเมิน
Assessment

พิจารณาจากหลักฐานเอกสาร
ผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จ
แล้ว (Outcome product
Assessment)

2. ข้อมูลที่ต้องการปรับปรุงรายการในแบบ
ประวัติรับราชการได้รับการตรวจสอบความถูก
ครบถ้วนต้องตามระเบียบที่กาหนด
3. ประวัติรับราชการได้รับการเบิกยืมจากห้อง
เก็บประวัติรับราชการอย่างถูกต้องครบถ้วน
ตามระเบียบที่กาหนด

1. รายการในแบบประวัติรับราชการได้รับการ
ปรับปรุงอย่างถูกต้องครบถ้วนทันสมัยตาม
ระเบียบที่ ทบ.กาหนด

พิจารณาจากหลักฐานเอกสาร
ผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จ
แล้ว (Outcome product
Assessment)
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สมรรถนะย่อย
Element of Competence
2. ลงชื่อในประวัติรับราชการโดย
เจ้าหน้าที่อย่างถูกต้องตามระเบียบที่
ทบ. กาหนด
06223 เก็บรักษาหลักฐานเอกสาร
ทางราชการที่ใช้ในการปรับปรุงตาม
ระเบียบที่ ทบ.กาหนด
กิจกรรม
1. เก็บรักษาหลักฐานเอกสารที่ใช้ใน
การปรับปรุงรายการในแบบประวัติ
รับราชการไว้ในประวัติรับราชการ
หรือแฟ้ม (แล้วแต่กรณี) ได้อย่าง
ถูกต้องตามระเบียบที่ ทบ.กาหนด
2. เก็บประวัติรับราชการในห้องเก็บ
ประวัติได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ
ที่กาหนด

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
2. ประวัติรับราชการได้รับการลงชื่อโดย
เจ้าหน้าที่ตามระเบียบที่ ทบ.กาหนด

1. หลักฐานเอกสารที่ใช้ในการปรับปรุงรายการ
ในแบบประวัติรับราชการได้รับการเก็บรักษาไว้
ในประวัติรับราชการหรือแฟ้ม (แล้วแต่กรณี)
อย่างถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบที่ ทบ.
กาหนด
2. ประวัติรบั ราชการได้รับการเก็บรักษาในห้อง
เก็บประวัติอย่างถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบ
ที่กาหนด

วิธีการประเมิน
Assessment

พิจารณาจากหลักฐานเอกสาร
ผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จ
แล้ว (Outcome product
Assessment)

8. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
8.1 ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยประวัติรับราชการ พ.ศ.2539
8.2 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552
9. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
9.1 ความรู้เรื่องระเบียบงานสารบรรณ
9.2 ทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สานักงานเบื้องต้น(Microsoft word, Microsoft exel, Microsoft
powerpoint)
10. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. ทักษะการตรวจสอบหลักฐานเอกสารที่ต้องปรับปรุงรายการในแบบประวัติรับราชการ
2. ทักษะการใช้อินเตอร์เนทในการสืบค้นประกาศ, คาสั่ง
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงรายการในแบบประวัติรับราชการ
2. ความรู้เกี่ยวกับการใช้อินเตอร์เนท
11. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
ผลงาน/ชิ้นงานที่ทาสาเร็จแล้วในแต่ละขั้นตอน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
ใบประกาศนียบัตรหลักสูตรต่างๆ ของเหล่า สบ.
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ประเมินโดยใช้หลักฐานการปฏิบัติงาน และผลการประเมินตามวิธีการประเมินในข้อ ง.
(ง) วิธีการประเมิน
ผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จแล้ว (Outcome product Assessment)
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12. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. การเตรียมการดาเนินการปรับปรุง รายการในแบบประวัติรับราชการให้ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบ
ที่ ทบ.กาหนด
2. การดาเนินการปรับปรุงรายการในแบบประวัติรับราชการให้ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบที่ทบ.กาหนด
3. การเก็บรักษาหลักฐานเอกสารทางที่ใช้ในการปรับปรุงรายการในแบบประวัติรับราชการตามระเบียบ
ที่กาหนด
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. เตรียมดาเนินการปรับปรุงรายการในแบบประวัติ รับราชการให้ถูกต้องครบถ้วนทันสมัยตามระเบียบ
ที่ ทบ.กาหนด โดยการรวบรวมหลักฐานเอกสารทางราชการที่ใช้ในการปรับปรุงรายการในแบบประวัติรับราชการได้
อย่างถูกต้องครบถ้วน และตรวจสอบข้อมูลที่ต้องการปรับปรุงรายการในแบบประวัติรับราชการให้ถูกต้องตามระเบียบ
ที่กาหนด จากนั้นเบิกยืมประวัติรับราชการจากห้องเก็บประวัติรับราชการเพื่อเตรียมการปรับปรุงข้อมูล
2. ดาเนินการปรับปรุงรายการในแบบประวัติรับราชการให้ถูกต้องครบถ้วนทันสมัยตามระเบียบที่ ทบ.
ก าหนด โดยการปรั บ ปรุ ง รายการในแบบประวั ติ รั บ ราชการได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นทั น สมั ย ตามข้ อ มู ลที่ มี
การเปลี่ยนแปลงและให้เจ้าหน้าที่ที่ทาการปรับปรุง ข้อมูลลงชื่อในประวัติรับราชการเพื่อความถูกต้องตามระเบียบ
ที่ ทบ. กาหนด
3. เก็บรักษาหลักฐานเอกสารทางราชการที่ใช้ในการปรับปรุงตามระเบียบที่กาหนด โดยการเก็บรักษา
หลักฐานเอกสารที่ใช้ในการปรับปรุงรายการในแบบประวัติรับราชการไว้ในประวัติรับราชการหรือแฟ้ม (แล้วแต่กรณี)
เพื่อเป็นหลักฐานได้อย่างครบถ้วนถูกต้องและจัดเก็บประวัติรับราชการในห้องเก็บประวัติได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ
ที่กาหนด
13. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
14. หน่วย เหล่า/สายวิทยาการ ที่ร่วมใช้หน่วยสมรรถนะ (ถ้ามี)
15. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
15.1 (6221) ประเมิ น จากหลั ก ฐานเอกสารผลงานหรื อ ชิ้ น งานที่ ท าส าเร็ จ แล้ ว ( Outcome product
Assessment) ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมินที่ สบ.ทบ. กาหนด
15.2 (6222) ประเมิ น จากหลั ก ฐานเอกสารผลงานหรื อ ชิ้ น งานที่ ท าส าเร็ จ แล้ ว ( Outcome product
Assessment) ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมินที่ สบ.ทบ. กาหนด
15.3 (6223) ประเมิ น จากหลั ก ฐานเอกสารผลงานหรื อ ชิ้ น งานที่ ท าส าเร็ จ แล้ ว ( Outcome product
Assessment) ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมินที่ สบ.ทบ. กาหนด
16. คู่มือการปฏิบัติงานที่ใช้สาหรับ UOC
- คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การปรับปรุงรายการในแบบประวัติให้เป็นปัจจุบัน
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ส่วนที่ 3 รายละเอียดสมรรถนะ
หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 0623
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ให้บริการจัดทาเอกสารหลักฐานแก่กาลังพล เพื่อการนาไปใช้ขอรับสิทธิต่างๆ อย่างถูกต้อง
ตามระเบียบหรือหลักเกณฑ์ที่กาหนด
3. ทบทวนครั้งที่
4. สร้างใหม่
5. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ความสามารถในการออกหลักฐานเอกสารทางราชการให้แก่ข้าราชการนอกประจาการ เพื่อการนาไปใช้ขอรับสิทธิ
อันพึงมีพึง ได้ของข้าราชการนอกประจาการ (หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการบานาญ
เสีย ชีวิต ประกาศเปลี่ยนชื่อตั วชื่อ สกุล บั ตรเหรีย ญชัย สมรภูมิ และการออกหนัง สื อรับ รองต่างๆ) ได้ อย่า งถูก ต้อ ง
ตามระเบียบที่กาหนด
6. กลุ่มตาแหน่งงาน (Target Group)
6.1 หัวหน้าแผนก (ชกท.2110) ประจาแผนก (ชกท.2110) และเสมียน (ชกท.2110)
7. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element of Competence
06231 เตรียมการออกหลักฐาน
เอกสารทางราชการให้แก่ข้าราชการ
นอกประจาการ เพื่อการนาไปใช้
ขอรับสิทธิอันพึงมีพึงได้ของ
ข้าราชการนอกประจาการ (หนังสือ
แสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ
กรณีข้าราชการบานาญเสียชีวิต
ประกาศเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุล บัตร
เหรียญชัยสมรภูมิ และการออก
หนังสือรับรองต่างๆ)
กิจกรรม
1. ตรวจสอบหลักฐานเอกสารแสดงตน
ที่ข้าราชการนอกประจาการนามา
แสดงได้อย่างถูกต้องตามระเบียบที่
กาหนด
2. เบิกยืมประวัติรับราชการจากห้อง
เก็บประวัติรับราชการได้อย่างถูกต้อง
ตามระเบียบที่กาหนด
3. ตรวจสอบข้อมูลจากประวัติรับ
ราชการในรายการที่เกี่ยวกับการออก
หลักฐานเอกสารทางราชการเพื่อการ
นาไปใช้ขอรับสิทธิได้อย่างครบถ้วน
ถูกต้องตามระเบียบที่กาหนด

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria

1. หลักฐานเอกสารแสดงตนที่ข้าราชการนอก
ประจาการนามาแสดงได้รับการตรวจสอบ
อย่างถูกต้องตามระเบียบที่กาหนด
2. ประวัติรับราชการได้รับการเบิกยืมจากห้อง
เก็บประวัติรับราชการอย่างถูกต้องครบถ้วน
ตามระเบียบที่กาหนด
3. ประวัติรับราชการในรายการที่เกี่ยวกับการ
ออกหลักฐานเอกสารทางราชการเพื่อการ
นาไปใช้ขอรับสิทธิได้รับการตรวจสอบข้อมูล
อย่างครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบที่กาหนด

วิธีการประเมิน
Assessment

พิจารณาจากหลักฐานเอกสาร
ผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จ
แล้ว (Outcome product
Assessment)
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สมรรถนะย่อย
Element of Competence
06232 ดาเนินการออกหลักฐาน
เอกสารทางราชการให้แก่ข้าราชการ
นอกประจาการ เพื่อการนาไปใช้ขอรับ
สิทธิอันพึงมีพึงได้ของข้าราชการนอก
ประจาการ
กิจกรรม
1. จัดทาข้อมูลที่ตรวจสอบความ
ถูกต้องแล้วเป็นร่างหนังสือ, บัญชี หรือ
ทาเนียบ (แล้วแต่กรณี)อย่างถูกต้อง
ครบถ้วนตามระเบียบหรือหลักเกณฑ์ที่
กาหนด
2. เสนอร่างหนังสือ, บัญชี หรือ
ทาเนียบ (แล้วแต่กรณี) ให้ผู้บังคับ
บัญชา/ผู้มีอานาจลงนาม พิจารณา
ลงนามตามลาดับชั้น อย่างถูกต้อง
ตามระเบียบหรือหลักเกณฑ์ที่กาหนด
06233 แจกจ่ายและเก็บรักษา
หลักฐานเอกสารราชการเพื่อการ
นาไปใช้ขอรับสิทธิอันพึงมีพึงได้ของ
ข้าราชการนอกประจาการ
กิจกรรม
1. มอบหลักฐานเอกสารทางราชการ
เพื่อการนาไปใช้ขอรับสิทธิให้กับ
ข้าราชการนอกประจาการ 1 ฉบับ ได้
อย่างครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบที่
กาหนด
2. เก็บรักษาหลักฐานเอกสารราชการ
เพื่อการนาไปใช้ขอรับสิทธิ1 ฉบับ ไว้ใน
ประวัติรับราชการหรือแฟ้ม (แล้วแต่
กรณี) ได้อย่างครบถ้วนถูกต้องตาม
ระเบียบที่กาหนด
3. เก็บประวัติรับราชการในห้องเก็บ
ประวัติรับราชการได้อย่างถูกต้องตาม
ระเบียบที่ สบ.ทบ. กาหนด

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria

1. ข้อมูลที่ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว ได้รับ
การจัดทาเป็นร่างหนังสือ, บัญชี หรือทาเนียบ
(แล้วแต่กรณี) อย่างถูกต้องครบถ้วนตาม
ระเบียบหรือหลักเกณฑ์ที่กาหนด

วิธีการประเมิน
Assessment

พิจารณาจากหลักฐานเอกสาร
ผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จ
แล้ว (Outcome product
Assessment)

2. ร่างหนังสือ, บัญชี หรือทาเนียบ (แล้วแต่
กรณี) ถูกเสนอให้ผู้บังคับบัญชา/ผู้มีอานาจ
ลงนาม พิจารณาลงนามตามลาดับชั้นอย่าง
ถูกต้อง ตามระเบียบหรือหลักเกณฑ์ที่กาหนด

1. หลักฐานเอกสารทางราชการเพื่อการ
นาไปใช้ขอรับสิทธิถูกมอบให้กับข้าราชการ
นอกประจาการ 1 ฉบับ อย่างครบถ้วนถูกต้อง
ตามระเบียบที่กาหนด
2. หลักฐานเอกสารราชการเพื่อการนาไปใช้
ขอรับสิทธิ1 ฉบับถูกเก็บรักษาไว้ในประวัติรับ
ราชการหรือแฟ้ม (แล้วแต่กรณี) ได้อย่าง
ครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบที่กาหนด
3. ประวัติรับราชการได้รับการเก็บรักษาในห้อง
เก็บประวัติรับราชการอย่างถูกต้องครบถ้วน
ตามระเบียบที่ สบ.ทบ. กาหนด

พิจารณาจากหลักฐานเอกสาร
ผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จ
แล้ว (Outcome product
Assessment)

ส่วนที่ 3 กองประวัติและบาเหน็จบานาญ 331

8. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
8.1 ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8.2 ระเบียบ กห. ว่าด้วยบัตรประจาตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิและทายาท พ.ศ.2509 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
8.3 คาสั่ง กห ที่ 901/34 ลง 25 พ.ย. 34 เรื่องการออกประกาศการเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุลข้าราชการกลาโหม
และลูกจ้าง
8.4 หลักเกณฑ์การรับรองการไปราชการทัพ
8.5 พ.ร.ฎ.การจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไ ข
เพิ่มเติม
9. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
9.1 ความรู้เรื่องระเบียบงานสารบรรณ
9.2 ทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สานักงานเบื้องต้น(Microsoft word, Microsoft exel, Microsoft
powerpoint)
10. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. ทักษะในการเตรียมและตรวจสอบข้อมูลการออกหลักฐานเอกสารทางราชการให้แก่ข้าราชการนอก
ประจาการ เพื่อการนาไปใช้ขอรับสิทธิ อันพึงมีพึงได้ของข้าราชการนอกประจาการ (หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับ
เงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการบานาญเสียชีวิตประกาศเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุล บัตรเหรียญชัยสมรภูมิ และการออก
หนังสือรับรองต่างๆ)
2. ทักษะในการออกหลักฐานเอกสารทางราชการให้แก่ข้าราชการนอกประจาการเพื่อการนาไปใช้ขอรับ
สิทธิอันพึง มีพึงได้ของข้าราชการนอกประจาการ (หนัง สือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการ
บานาญเสียชีวิตประกาศเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุล บัตรเหรียญชัยสมรภูมิ และการออกหนังสือรับรองต่างๆ)
(ข) ความต้องการด้านความรู้
ความรู้เกี่ยวกับการออกหลักฐานเอกสารทางราชการให้แก่ข้าราชการนอกประจาการ เพื่อการนาไปใช้ขอรับ
สิทธิอันพึง มีพึงได้ของข้าราชการนอกประจาการ (หนัง สือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการ
บานาญเสียชีวิตประกาศเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุล บัตรเหรียญชัยสมรภูมิ และการออกหนังสือรับรองต่างๆ)
11. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
ผลงาน/ชิ้นงานที่ทาสาเร็จแล้วในแต่ละขั้นตอน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
ใบประกาศนียบัตรหลักสูตรต่างๆ ของเหล่า สบ.
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ประเมินโดยใช้หลักฐานการปฏิบัติงาน และผลการประเมินตามวิธีการประเมินในข้อ ง.
(ง) วิธีการประเมิน
ผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จแล้ว (Outcome product Assessment)
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12. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. การเตรียมการออกหลักฐานเอกสารทางราชการให้แก่ข้าราชการนอกประจาการ เพื่อการนาไปใช้ขอรับ
สิทธิอันพึง มีพึงได้ของข้าราชการนอกประจาการ (หนัง สือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการ
บานาญเสียชีวิตประกาศเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุล บัตรเหรียญชัยสมรภูมิ และการออกหนังสือรับรองต่างๆ) ให้มีความ
ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่กาหนด
2. การดาเนินการออกหลักฐานเอกสารทางราชการให้แก่ข้าราชการนอกประจาการ เพื่อการนาไปใช้ขอรับ
สิทธิอันพึง มีพึงได้ของข้าราชการนอกประจาการ (หนัง สือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการ
บานาญเสียชีวิตประกาศเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุ ล บัตรเหรียญชัยสมรภูมิ และการออกหนังสือรับรองต่างๆ) ให้มีความ
ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่กาหนด
3. การแจกจ่ายและเก็บรักษาออกหลักฐานเอกสารทางราชการให้แก่ข้าราชการนอกประจาการ เพื่อการ
นาไปใช้ขอรับสิทธิอันพึงมีพึงได้ของข้าราชการนอกประจาการ (หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณี
ข้าราชการบานาญเสียชีวิตประกาศเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุล บัตรเหรียญชัยสมรภูมิ และการออกหนังสือรับรองต่างๆ)
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. เตรียมการออกหลักฐานเอกสารทางราชการให้แก่ข้าราชการนอกประจาการ เพื่อการนาไปใช้ขอรับสิทธิ
อันพึงมีพึงได้ของข้าราชการนอกประจาการ (หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการบานาญ
เสียชีวิตประกาศเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุล บัตรเหรียญชัยสมรภูมิ และการออกหนังสือรับรองต่างๆ) ให้กับข้าราชการนอก
ประจาการ โดยการตรวจสอบหลัก ฐานเอกสารแสดงตนที่ข้าราชการนอกประจาการนามาแสดงเมื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องของเอกสารแล้ว ให้เบิกยืมประวัติรับราชการจากห้องเก็บประวัติรับราชการตามที่เก็บรักษาเพื่อตรวจสอบ
ข้อมูลจากประวัติรับราชการในรายการที่เกี่ยวกับการออกหลักฐานเอกสารทางราชการเพื่อการนาไปใช้ขอรับ สิทธิได้
อย่างครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบที่กาหนด(รายละเอียดเอกสารต่างๆ ดูตามคู่มือการปฏิบัติงาน)
2. ดาเนินการจัดทาหลักฐานเอกสารทางราชการให้แก่ข้าราชการนอกประจาการ เพื่อการนาไปใช้ขอรับ
สิทธิอันพึง มีพึงได้ของข้าราชการนอกประจาการ (หนัง สือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการ
บานาญเสียชีวิตประกาศเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุล บัตรเหรียญชัยสมรภูมิ และการออกหนังสือรับรองต่างๆ) โดยการจัดทา
ข้อมูลที่ตรวจสอบความถูกต้องแล้วเป็นร่างหนังสือ, บัญ ชี หรือทาเนียบ (แล้วแต่กรณี)อย่างถูกต้องครบถ้วนตาม
ระเบียบหรือหลักเกณฑ์ที่กาหนด เพื่อเสนอร่างหนังสือ, บัญชี หรือทาเนียบนั้นๆ ให้ผู้บังคับบัญชา/ผู้มีอานาจลงนาม
พิจารณาลงนามตามลาดับชั้น ตามระเบียบหรือหลักเกณฑ์ที่กาหนด
3. แจกจ่ายและเก็บรักษาหลักฐานเอกสารทางราชการให้แก่ข้าราชการนอกประจาการ เพื่อการนาไปใช้
ขอรับสิทธิอันพึงมีพึงได้ของข้าราชการนอกประจาการ (หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการ
บานาญเสียชีวิตประกาศเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุล บัตรเหรียญชัยสมรภูมิ และการออกหนังสือรับรองต่างๆ) โดยการมอบ
หลักฐานเอกสารทางราชการเพื่อการนาไปใช้ขอรับสิทธิให้กับข้าราชการนอกประจาการ 1 ฉบับ และเก็บรักษาหลักฐาน
เอกสารราชการเพื่อการนาไปใช้ขอรับสิทธิไว้ในประวัติรับราชการ 1 ฉบับ จากนั้นให้เก็บประวัติรับราชการในห้องเก็บ
ประวัติรับราชการ เพื่อเก็บรักษาอย่างถูกต้องตามระเบียบที่กาหนด
13. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
14. หน่วย เหล่า/สายวิทยาการ ที่ร่วมใช้หน่วยสมรรถนะ (ถ้ามี)
-
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15. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
15.1 (6231) ประเมิ น จากหลั ก ฐานเอกสารผลงานหรื อ ชิ้ น งานที่ ท าส าเร็ จ แล้ ว ( Outcome product
Assessment) ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมินที่ สบ.ทบ. กาหนด
15.2 (6232) ประเมิ น จากหลั ก ฐานเอกสารผลงานหรื อ ชิ้ น งานที่ ท าส าเร็ จ แล้ ว ( Outcome product
Assessment)ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมินที่ สบ.ทบ. กาหนด
15.3 (6233) ประเมิ น จากหลั ก ฐานเอกสารผลงานหรื อ ชิ้ น งานที่ ท าส าเร็ จ แล้ ว ( Outcome product
Assessment) ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมินที่ สบ.ทบ. กาหนด
16. คู่มือการปฏิบัติงานที่ใช้สาหรับ UOC
- คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การให้บริการจัดทาเอกสารหลักฐานแก่กาลังพล เพื่อการนาไปใช้ขอรับสิทธิต่างๆ
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ส่วนที่ 3 รายละเอียดสมรรถนะ
หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 0631
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ การขอรับเบี้ยหวัด บาเหน็จบานาญ ของนายทหารสัญ ญาบัตรและนายทหารประทวน
ให้ถูกต้องครบถ้วน ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3. ทบทวนครั้งที่
4. สร้างใหม่
5. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ความสามารถในการเตรีย มการ ด าเนิ นการ และแจ้ ง ผลการขอรับ เบี้ ยหวั ด บาเหน็จ บ านาญ ของนายทหาร
สัญญาบัตรและนายทหารประทวน ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
6. กลุ่มตาแหน่งงาน (Target Group)
6.1 หน.สบ.ทบ. (ชกท.2110) ประจาแผนก (ชกท.2110) และเสมียน (ชกท.710)
7. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element of Competence
06311 เตรียมการขอรับเบี้ยหวัด
บาเหน็จ บานาญ ของนายทหารสัญญา
บัตรและนายทหารประทวน ให้ถูกต้อง
ครบถ้วน ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. รวบรวมแบบขอรับและหลักฐาน
ประกอบที่ได้รับจากหน่วย
2. ตรวจสอบแบบขอรับและหลักฐาน
ประกอบที่ได้รับจากหน่วย
06312 ดาเนินการขอรับเบี้ยหวัด
บาเหน็จบานาญ ของนายทหาร
สัญญาบัตรและนายทหารประทวน
ให้ถูกต้องครบถ้วน ตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
1. บันทึกข้อมูลการขอรับเบี้ยหวัด
บาเหน็จบานาญ ในระบบ epension ของกรมบัญชีกลาง
2. เสนอแบบขอรับและหลักฐาน
ประกอบให้ผู้บังคับบัญชาลงนาม
3. ส่งแบบขอรับและหลักฐาน
ประกอบไปยังกรมบัญชีกลาง
06313 แจ้งผลการสั่งจ่ายเงิน เบี้ย
หวัด บาเหน็จ บานาญ ของนายทหาร
สัญญาบัตรและนายทหารประทวน
ให้ถูกต้องครบถ้วน ตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria

วิธีการประเมิน
Assessment

1. แบบขอรับและหลักฐานประกอบได้รับการ
รวบรวมอย่างครบถ้วนตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. แบบขอรับและหลักฐานประกอบได้รับการ
ตรวจสอบอย่างถูกต้องตามประเภทของสิทธิ
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

พิจารณาจากหลักฐานเอกสาร
ผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จ
แล้ว (Outcome product
Assessment) ดูรายละเอียด
ข้อ 15.1

1. ข้อมูลการขอรับเบี้ยหวัด บาเหน็จบานาญ
ถูกบันทึกในระบบ e-pension อย่างถูกต้อง
ตามระเบียบที่ กค. กาหนด
2. แบบขอรับและหลักฐานประกอบ ได้รับการ
ลงนามอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา
3. แบบขอรับและหลักฐานประกอบถูกส่งไปยัง
กรมบัญชีกลางอย่างครบถ้วน

พิจารณาจากหลักฐานเอกสาร
ผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จ
แล้ว (Outcome product
Assessment) ดูรายละเอียด
ข้อ 15.2
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สมรรถนะย่อย
Element of Competence
1. ได้รับสมุดประวัติและหนังสือสั่ง
จ่ายที่ได้รับจากกรมบัญชีกลาง
2. แยกสมุดประวัติและหนังสือสั่งจ่าย
ตามประเภทนายทหารและคาสั่งออก
จากราชการ

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
1. สมุดประวัติและหนังสือสั่งจ่ายที่ได้รับจาก
กรมบัญชีกลางถูกรวบรวมอย่างครบถ้วน
2. สมุดประวัติและหนังสือสั่งจ่ายที่ได้รับจาก
กรมบัญชีกลางถูกแยกตามประเภทนายทหาร
และคาสั่งออกจากราชการอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน
3. ส่งสมุดประวัติและหนังสือสั่งจ่าย 3. สมุดประวัติและหนังสือสั่งจ่ายที่ได้รับจาก
ไปหน่วยที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้แยก
กรมบัญชีกลางถูกส่งไปหน่วยที่เกี่ยวข้อง ตาม
ประเภทนายทหารและคาสั่งออกจาก ประเภทนายทหารและคาสั่งออกจากราชการ
ราชการ
อย่างถูกต้องครบถ้วน

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

8. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
8.1 พ.ร.บ. บาเหน็จบานาญข้าราชการ พ.ศ. 2494
8.2 ข้อบังคับ กห. ว่าด้วยเงินเบี้ยหวัด พ.ศ. 2595
8.3 พ.ร.บ. กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ พ.ศ. 2539
8.4 ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการขอรับเบี้ยหวัด บาเหน็จ บานาญ และการเบิกจ่ายเงินพ.ศ. 2558
8.5 หนังสือ กค. ดวนที่สุด ที่ กค 0420.9/ว 53 ลง29 มิ.ย. 52เรื่อง การขอรับและการจายเบี้ยหวัด บาเหน็จ
บานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกันผานระบบบาเหน็จบานาญ
9. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
9.1 ความรู้เรื่องการใช้โปรแกรม Microsoft office Word
9.2 ความรู้เรื่องการใช้โปรแกรม Microsoft office Excel
10. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านความรู้
- ความรู้เรื่องเบี้ยหวัด บาเหน็จ และบานาญ (หลักสูตรตามแนวทางรับราชการ)
- ความรู้เรื่องงานสารบรรณ (หลักสูตรตามแนวทางรับราชการ)
(ข) ความต้องการด้านทักษะ
- ทักษะการคิด วิเคราะห์ และคานวณ
11. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
- แบบขอรับเบี้ยหวัด บาเหน็จบานาญ
- หนังสือสั่งจ่ายจากกรมบัญชีกลาง
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
- ใบประกาศสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรฯ
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
- ประเมินโดยใช้หลักฐานการปฏิบัติงาน และผลการประเมินตามวิธีการประเมินในข้อ ง.
(ง) วิธีการประเมิน
- ผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จแล้ว(Outcome product Assessment)
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12. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา/นิยาม
1. การเตรียมการขอรับเบี้ยหวัด บาเหน็จบานาญ ของนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวนที่อยู่ใน
หน่วย 29 หน่วยส่วนกลางและส่วนการศึกษา ให้ถูกต้องครบถ้วน ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. การดาเนินการขอรับเบี้ยหวัด บาเหน็จบานาญ ของนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวนที่อยู่ใน
หน่วย 29 หน่วยส่วนกลางและส่วนการศึกษาให้ถูกต้องครบถ้วน ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3. การแจ้งผลการสั่งจ่ายเงิน เบี้ยหวัด บาเหน็จ บานาญ ของนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน
ที่อยู่ในหน่วย 29 หน่วยส่วนกลางและส่วนการศึกษาให้ถูกต้องครบถ้วน ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
4. แบบขอรับ หมายถึงแบบขอรับเบี้ยหวัด บาเหน็จ บานาญ บานาญพิเศษ บาเหน็จดารงชีพ หรือ เงิน
ทดแทนข้าราชการวิสามัญออกจากราชการ (แบบ 5300)
5. หลักฐานประกอบการขอรับเบี้ยหวัด บาเหน็จบานาญ ประกอบด้วย รายการคานวณเวลาราชการขอรับ
เบี้ยหวัดบาเหน็จบานาญ (แบบ บ.), แบบแจ้งรายการลดหย่อนภาษีเงินได้สาหรับผู้รับเบี้ยหวัด บาเหน็จบานาญปกติ
(สรจ.1), หนังสือรับรองและขอเบิกบาเหน็จดารงชีพ (สรจ.3) (กรณีที่ขอรับ), สาเนาคาสั่งบรรจุเข้ารับราชการครั้งแรก,
สาเนาคาสั่งเงินเดือนเดือนสุดท้าย, สาเนาคาสั่งออกจากราชการ, สาเนาทะเบียนบ้าน, สาเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร
(ออมทรัพย์ ), บัญชีท วีคูณตัวจริง (ถ้ามี), สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ -สกุล, สาเนาทะเบีย นสมรส, หนัง สือรับรอง 4 ข้อ ,
หนังสือรับรองการเป็น กสจ., หนังสือรับรองหนี้สิน และสมุดประวัติรับราชการ
6. หน่วย 29 หน่วยส่วนกลางและส่วนการศึกษา ประกอบด้วย กพ.ทบ., กบ.ทบ., กร.ทบ., ขว.ทบ., จบ.,
ยก.ทบ., สปช.ทบ., สสน.บก.ทบ., สลก.ทบ., ขส.ทบ., สบ.ทบ., พบ., ยศ.ทบ., กง.ทบ., สห.ทบ., สพ.ทบ., วศ.ทบ.,
สก.ทบ., นรด., สวพ.ทบ., สตน.ทบ., ยย.ทบ., สธน.ทบ., ขกท., สส., ดย.ทบ., พธ.ทบ., สง.ปรมน.ทบ., ศซบ.ทบ.
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. การเตรียมการขอรับเบี้ยหวัด บาเหน็จบานาญ มีขอบเขตครอบคลุมถึง การรวบรวม การตรวจสอบ
แบบขอรับ และหลั กฐานประกอบ (ตามข้อ ก.) ของนายทหารสั ญ ญาบั ตรและนายทหารประทวนที่อ ยู่ใ นหน่ว ย
29 หน่วยส่วนกลางและส่วนการศึกษา ให้ถูกต้องครบถ้วน ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. การดาเนิน การขอรับ เบี้ย หวั ด บาเหน็ จบานาญ ของนายทหารสัญ ญาบั ตรและนายทหารประทวน
มี ข อบเขตครอบคลุ ม ถึ ง การบั น ทึ ก ข้ อ มู ล การขอรั บ เบี้ ย หวั ด บ าเหน็ จ บ านาญ ลงในระบบ e-pension ของ
กรมบั ญ ชี กลาง การเสนอขออนุ มัติ จากผู้ มีอ านาจลงนาม รวมทั้ ง การส่ง แบบขอรับ และหลัก ฐานประกอบไปยั ง
กรมบัญชีกลาง ให้ถูกต้องครบถ้วน
3. การแจ้งผลการสั่งจ่ายเงินเบี้ยหวัด บาเหน็จบานาญ จะดาเนินการเมื่อกรมบัญชีกลางได้อนุมัติสั่งจ่ายเงิน
เบี้ยหวัดบาเหน็จบานาญให้กับผู้ขอรับเงินแล้ว ซึ่งกรมบัญชีกลางจะมีหนังสือสั่งจ่ายแจ้งให้ผู้รับเงินทราบ และแจ้ง สบ.
ทบ. พร้อมส่งสมุดประวัติคืน เพื่อ สบ.ทบ. จะดาเนินการส่งสมุดประวัติและหนังสือสั่งจ่ายไปยัง หน่วยที่เกี่ยวข้อง ตาม
ประเภทนายทหารและคาสั่งออกจากราชการอย่างถูกต้องครบถ้วน โดยสมุดประวัติและหนังสือสั่งจ่ายของนายทหาร
สัญญาบัตรชั้นยศนายพล จะส่งไปที่ สม. (กรมเสมียนตรา) สมุดประวัติและหนังสือสั่งจ่ายของนายทหารสัญญาบัตรชั้น
ยศต่ากว่านายพล จะส่งไปที่แผนกนอกประจาการ กปบ.สบ.ทบ. สาหรับสมุดประวัติและหนังสือสั่งจ่ายของนายทหาร
ประทวน จะส่งไปที่ มทบ. ตามที่ระบุไว้ในคาสั่งออกจากราชการ
13. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
14. หน่วย เหล่า/สายวิทยาการ ที่ร่วมใช้หน่วยสมรรถนะ (ถ้ามี)
-
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15. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
15.1 เครื่องมือประเมิน
- หลั ก ฐานเอกสารผลงานหรื อ ชิ้ น งานที่ ท าส าเร็ จ แล้ ว (Outcome product Assessment)
ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน
15.2 เครื่องมือประเมิน
- หลั ก ฐานเอกสารผลงานหรื อ ชิ้ น งานที่ ท าส าเร็ จ แล้ ว (Outcome product Assessment)
ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน
15.3 เครื่องมือประเมิน
- หลั ก ฐานเอกสารผลงานหรื อ ชิ้ น งานที่ ท าส าเร็ จ แล้ ว (Outcome product Assessment)
ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน
16. คู่มือการปฏิบัติงานที่ใช้สาหรับ UOC
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การขอรับเบี้ยหวัด บาเหน็จบานาญ ของนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน
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ส่วนที่ 3 รายละเอียดสมรรถนะ
หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 0632
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ขอรับบาเหน็จปกติ บาเหน็จรายเดือน ของลูกจ้างประจา ให้ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบ
ที่ กค. กาหนด
3. ครั้งที่
4. สร้างใหม่
5. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ความสามารถในการเตรียมการ ดาเนินการ และแจ้งผลการขอรับบาเหน็จปกติ บาเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจา
ตามระเบียบที่ กค. กาหนด
6. กลุ่มตาแหน่งงาน (Target Group)
6.1 หน.สบ.ทบ. (ชกท.2110) ประจาแผนก (ชกท.2110) และเสมียน (ชกท.710)
7. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Element of Competence
Performance Criteria
06321 เตรียมการขอรับบาเหน็จปกติ
บาเหน็จรายเดือน ของลูกจ้างประจา
ให้ถูกต้องครบถ้วน ตามระเบียบที่ กค.
กาหนด
1. รวบรวมแบบขอรับและหลักฐาน 1. แบบขอรับและหลักฐานประกอบได้รับการ
ประกอบที่ได้รับจากหน่วย
รวบรวมอย่างครบถ้วนตามระเบียบที่ กค.
กาหนด
2. ส่งรายชื่อลูกจ้างประจาที่ออกจาก 2. รายชื่อลูกจ้างประจาที่ออกจากราชการถูก
ราชการไป กง.ทบ. ขอรับบัตร
ส่งให้ กง.ทบ. ขอรับบัตรลูกจ้างประจารายชื่อ
ลูกจ้างประจารายชื่อ
อย่างครบถ้วน
3. ได้รับบัตรลูกจ้างประจารายชื่อจาก 3. บัตรลูกจ้างประจารายชื่อที่ได้รับจาก กง.
กง.ทบ.
ทบ. ถูกรวบรวมอย่างครบถ้วน
4. ตรวจสอบแบบขอรับ, หลักฐาน
4. แบบขอรับ, หลักฐานประกอบ และบัตร
ประกอบ และบัตรลูกจ้างประจา
ลูกจ้างประจารายชื่อได้รับการตรวจสอบอย่าง
รายชื่อ
ถูกต้องตามประเภทของสิทธิและระเบียบที่
กค.กาหนด
06322 ดาเนินการขอรับบาเหน็จปกติ
บาเหน็จรายเดือน ของลูกจ้างประจา
ให้ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบที่ กค.
กาหนด
1. บันทึกข้อมูลขอรับในระบบ
1. ข้อมูลการขอรับถูกบันทึกในระบบ ee-pension ของกรมบัญชีกลาง
pension อย่างถูกต้องตามระเบียบที่ กค.
กาหนด
2. เสนอแบบขอรับ, หลักฐานประกอบ 2. แบบขอรับ, หลักฐานประกอบ และบัตร
และบัตรลูกจ้างประจารายชื่อ ให้
ลูกจ้างประจารายชื่อ ได้รับการลงนามอนุมัติให้
ผู้บังคับบัญชาลงนาม
เสนอเรื่องไปยังกรมบัญชีกลาง

วิธีการประเมิน
Assessment

พิจารณาจากหลักฐานเอกสาร
ผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จ
แล้ว (Outcome product
Assessment) ดูรายละเอียด
ข้อ 15.1

พิจารณาจากหลักฐานเอกสาร
ผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จ
แล้ว (Outcome product
Assessment) ดูรายละเอียด
ข้อ 15.2
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สมรรถนะย่อย
Element of Competence
3. ส่งแบบขอรับ, หลักฐานประกอบ
และบัตรลูกจ้างประจารายชื่อ ไปยัง
กรมบัญชีกลาง
06323 แจ้งผลการสั่งจ่ายเงินบาเหน็จ
ปกติ บาเหน็จรายเดือน ของ
ลูกจ้างประจา ให้ถูกต้องครบถ้วน
ตามระเบียบที่ กค. กาหนด
1. ได้รับสมุดประวัติและหนังสือสั่ง
จ่ายที่ได้รับจากกรมบัญชีกลาง
2. แยกสมุดประวัติและหนังสือสั่งจ่าย
ตามหน่วยต้นสังกัด
3. ส่งสมุดประวัติและหนังสือสั่งจ่าย
ไปเก็บที่หน่วยต้นสังกัด

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
3. แบบขอรับ,หลักฐานประกอบ และบัตร
ลูกจ้างประจารายชื่อ ถูกส่งไปยัง
กรมบัญชีกลางอย่างครบถ้วน

1. สมุดประวัติและหนังสือสั่งจ่ายที่ได้รับจาก
กรมบัญชีกลางถูกรวบรวมอย่างครบถ้วน
2. สมุดประวัติและหนังสือสั่งจ่ายที่ได้รับจาก
กรมบัญชีกลางถูกแยกตามหน่วยต้นสั่งกัดอย่าง
ถูกต้อง
3. สมุดประวัติและหนังสือสั่งจ่ายที่ได้รับจาก
กรมบัญชีกลางถูกส่งไปเก็บที่หน่วยต้นสังกัด
อย่างถูกต้องครบถ้วน

วิธีการประเมิน
Assessment

พิจารณาจากหลักฐานเอกสาร
ผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จ
แล้ว (Outcome product
Assessment) ดูรายละเอียด
ข้อ 15.3

8. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
8.1 ระเบียบ กค. ว่าด้วยบาเหน็จลูกจ้าง พ.ศ. 2519
8.2 ระเบียบ กค. ว่าด้วยบาเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552
8.3 หนังสือ กค. ดวนที่สุด ที่ กค 0420.9/ว 53 ลง 29 มิ.ย. 52เรื่อง การขอรับและการจายเบี้ยหวัด บาเหน็จ
บานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน ผานระบบบาเหน็จบานาญ
9. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
9.1 ความรู้เรื่องการใช้โปรแกรม Microsoft office Word
9.2 ความรู้เรื่องการใช้โปรแกรม Microsoft office Excel
10. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านความรู้
- ความรู้เรื่องบาเหน็จปกติ และบาเหน็จรายเดือน (หลักสูตรตามแนวทางรับราชการ)
- ความรู้เรื่องงานสารบรรณ (หลักสูตรตามแนวทางรับราชการ)
(ข) ความต้องการด้านทักษะ
- ทักษะการคิด วิเคราะห์ และคานวณ
11. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
- แบบขอรับบาเหน็จปกติ บาเหน็จรายเดือน
- หนังสือสั่งจ่ายจากกรมบัญชีกลาง
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
- ใบประกาศสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
- ประเมินโดยใช้หลักฐานการปฏิบัติงาน และผลการประเมินตามวิธีการประเมินในข้อ ง.
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(ง) วิธีการประเมิน
- ผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จแล้ว
12. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา/นิยาม
1. การเตรียมการขอรับบาเหน็จปกติ บาเหน็จรายเดือน ของลูกจ้างประจา ที่สังกัดอยู่ในหน่วย 29 หน่วย
ส่วนกลางและส่วนการศึกษาให้ถูกต้องครบถ้วน ตามระเบียบที่ กค. กาหนด
2. การดาเนินการขอรับบาเหน็จปกติบาเหน็จรายเดือน ของลูกจ้างประจา ที่สังกัดอยู่ในหน่วย 29 หน่วย
ส่วนกลางและส่วนการศึกษา ให้ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบที่ กค. กาหนด
3. การแจ้ งผลการสั่ งจ่า ยเงินบ าเหน็ จปกติ บาเหน็ จรายเดือ น ของลูก จ้า งประจ า ที่ สัง กัด อยู่ใ นหน่ว ย
29 หน่วยส่วนกลางและส่วนการศึกษา ให้ถูกต้องครบถ้วน ตามระเบียบที่ กค. กาหนด
4. แบบขอรับ หมายถึง แบบขอรับบาเหน็จปกติ บาเหน็จรายเดือน บาเหน็จพิเศษ และบาเหน็จพิเศษราย
เดือนลูกจ้าง (แบบ 5313)
5. หลัก ฐานประกอบการขอรับ บาเหน็จ ปกติ และบ าเหน็ จรายเดื อน ประกอบด้ วย แบบแจ้ ง รายการ
ลดหย่อนภาษีเงินได้สาหรับผู้รับเบี้ยหวัด บาเหน็จบานาญปกติ (สรจ.1), สาเนาคาสั่ง บรรจุเข้ารับราชการครั้ง แรก,
สาเนาคาสั่งเงินเดือนเดือนสุดท้าย, สาเนาคาสั่งออกจากราชการ, สาเนาทะเบียนบ้าน, สาเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร
(ออมทรัพย์ ), บัญชีท วีคูณตัวจริง (ถ้ามี), สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ -สกุล, สาเนาทะเบีย นสมรส, หนัง สือรับรอง 4 ข้อ ,
หนังสือรับรองการเป็น กสจ., หนังสือรับรองหนี้สิน, แบบรับรองเวลาราชการทวีคูณระหว่างประจาปฏิบัติหน้าที่อยู่ใน
เขตพื้นที่กฎอัยการศึกของลูกจ้างประจา, ประวัติคนงานและลูกจ้าง และบัตรลูกจ้างประจารายชื่อ
6. หน่วย 29 หน่วยส่วนกลางและส่วนการศึกษา ประกอบด้วย กพ.ทบ., กบ.ทบ., กร.ทบ., ขว.ทบ., จบ.,
ยก.ทบ., สปช.ทบ., สสน.บก.ทบ., สลก.ทบ., ขส.ทบ., สบ.ทบ., พบ., ยศ.ทบ., กง.ทบ., สห.ทบ., สพ.ทบ., วศ.ทบ.,
สก.ทบ., นรด., สวพ.ทบ., สตน.ทบ., ยย.ทบ., สธน.ทบ., ขกท., สส., ดย.ทบ., พธ.ทบ., สง.ปรมน.ทบ., ศซบ.ทบ.
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. การเตรียมการขอรับบาเหน็จปกติ บาเหน็จรายเดือนมีขอบเขตครอบคลุมถึง การรวบรวม การขอรับ
บั ต รลู ก จ้ า งประจ ารายชื่ อ จาก กง.ทบ. การตรวจสอบแบบขอรั บ และหลั ก ฐานประกอบ (ตามข้ อ ก.)
ของลูกจ้างประจาที่สังกัด อยู่ในหน่วย 29 หน่วยส่วนกลางและส่วนการศึกษา ตามระเบียบที่ กค. กาหนด
2. การดาเนินการขอรับบาเหน็จปกติ บาเหน็จรายเดือน มีขอบเขตครอบคลุมถึง การบันทึกข้อมูลการ
ขอรั บ บ าเหน็ จ ปกติ บ าเหน็ จ รายเดื อ น ลงในระบบ e-pension ของกรมบั ญ ชี ก ลาง การเสนอขออนุ มั ติ จ าก
ผู้บัง คับบัญ ชา รวมทั้งการส่งแบบขอรั บ, หลักฐานประกอบ และบัตรลูกจ้า งประจารายชื่อ ไปยัง กรมบัญ ชีกลาง
ตามระเบียบที่ กค.กาหนด
3. การแจ้งผลการสั่งจ่ายเงินบาเหน็จปกติ บาเหน็จรายเดือน จะดาเนินการเมื่อกรมบัญชีกลางได้อนุมัติสั่ง
จ่ายเงินบาเหน็จปกติ บาเหน็จรายเดือน ให้กับผู้ขอรับเงินแล้ว ซึ่งกรมบัญชีกลางจะมีหนังสือสั่งจ่ายแจ้งให้ผู้รับเงิน
ทราบ และแจ้ง สบ.ทบ. พร้อมส่งสมุดประวัติคืน โดย สบ.ทบ. จะดาเนินการรวบรวม แยกหน่วย และส่งสมุดประวัติ
และหนังสือสั่งจ่ายให้หน่วยต้นสังกัด อย่างถูกต้องครบถ้วน
13. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
14. หน่วย เหล่า/สายวิทยาการ ที่ร่วมใช้หน่วยสมรรถนะ (ถ้ามี)
-
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15. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
15.1 เครื่องมือประเมิน
- หลั ก ฐานเอกสารผลงานหรื อ ชิ้ น งานที่ ท าส าเร็ จ แล้ ว (Outcome product Assessment)
ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน
15.2 เครื่องมือประเมิน
- หลั ก ฐานเอกสารผลงานหรื อ ชิ้ น งานที่ ท าส าเร็ จ แล้ ว (Outcome product Assessment)
ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน
15.3 เครื่องมือประเมิน
- หลั ก ฐานเอกสารผลงานหรื อ ชิ้ น งานที่ ท าส าเร็ จ แล้ ว (Outcome product Assessment)
ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน
16. คู่มือการปฏิบัติงานที่ใช้สาหรับ UOC
- คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง การขอรับบาเหน็จปกติ บาเหน็จรายเดือน ของลูกจ้างประจา ตามระเบียบ กค.
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ส่วนที่ 3 รายละเอียดสมรรถนะ
หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 0641
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ขอรับบาเหน็จบานาญทั้ง ปวงให้กับกาลัง พล ทบ. ที่พิการทุพพลภาพ และทายาทของ
กาลั ง พล ทบ. ที่เ สีย ชีวิต ตามระเบียบ ทบ. ว่า ด้วยการขอรับ เบี้ย หวั ด บ าเหน็จ บ านาญ และการเบิ กจ่ ายเงิน ฯ
ที่กาหนด
3. ทบทวนครั้งที่
4. สร้างใหม่
5. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ความสามารถในการเตรียมการเกี่ยวกับการขอรับบาเหน็จบานาญทั้งปวงให้กับกาลัง พล ทบ. ที่พิการทุพพลภาพ
และทายาทของกาลังพล ทบ. ที่เสียชีวิต รวมถึงการขอรับสิทธิเกี่ยวกับบาเหน็จบานาญทั้งปวงตามระเบียบ ทบ. ว่าด้ว ย
การขอรับเบี้ยหวัด บาเหน็จ บานาญ และการเบิกจ่ายเงินฯ ที่กาหนด และการติดตามผลการพิจาณาอนุมัติสั่งจ่าย
บาเหน็จบานาญทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับกาลังพล ทบ. ที่พิการทุพพลภาพและทายาทของกาลังพล ทบ. ที่เสียชีวิต
6. กลุ่มตาแหน่งงาน (Target Group)
6.1 หน.แผนก (ชกท.2110) (อัตรา พ.ท.)
6.2 ประจาแผนก (ชกท.2110) (อัตรา พ.ต.)
6.3 ประจาแผนก (ชกท.2110) (อัตรา ร.อ.)
6.4 เสมียน (ชกท.710) (อัตรา จ.ส.อ.)
6.5 เสมียน (ชกท.710) (อัตรา ส.อ.)
6.6 เสมียนพิมพ์ดีด (ชกท.711) (อัตรา ส.อ.)
7. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element of Competence
06411 เตรียมการเกี่ยวกับการขอรับ
บาเหน็จบานาญทั้งปวงให้กับกาลัง
พล ทบ. ที่พิการทุพพลภาพและ
ทายาทของกาลังพล ทบ. ที่เสียชีวิต
กิจกรรม
1. รวบรวมหลักฐานประกอบการ
ขอรับบาเหน็จบานาญทั้งปวงที่หน่วย
ต้นสังกัดเสนอมาได้อย่างครบถ้วน
ตามประเภทของบาเหน็จบานาญที่
ระบุไว้ในระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการ
ขอรับเบี้ยหวัด บาเหน็จ บานาญ
และการเบิกจ่ายเงินฯ ที่กาหนด
2. ตรวจสอบหลักฐานประกอบการ
ขอรับบาเหน็จบานาญทั้งปวงและ
คุณสมบัติของผู้ขอรับสิทธิได้อย่าง
ถูกต้อง ตามประเภทของบาเหน็จ
บานาญที่ระบุไว้ในข้อกาหนดหรือ

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria

วิธีการประเมิน
Assessment

1. หลักฐานประกอบการขอรับบาเหน็จ
บานาญทั้งปวงที่หน่วยต้นสังกัดเสนอมาถูก
รวบรวมได้อย่างครบถ้วน ตามประเภทของ
บาเหน็จบานาญที่ระบุไว้ในระเบียบ ทบ. ว่า
ด้วยการขอรับเบี้ยหวัด บาเหน็จ บานาญ และ
การเบิกจ่ายเงินฯ ที่กาหนด

- พิจารณาจากหลักฐานเอกสาร
ผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จ
แล้ว (Outcome product
Assessment)
- ข้อสอบข้อเขียน

2. หลักฐานประกอบการขอรับบาเหน็จ
บานาญทั้งปวงและคุณสมบัติของผู้ขอรับสิทธิ
ถูกตรวจสอบได้อย่างถูกต้อง ตามประเภทของ
บาเหน็จบานาญที่ระบุไว้ในข้อกาหนดหรือ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในข้อ 8
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สมรรถนะย่อย
Element of Competence
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องใน ข้อ 8
3. ทักท้วงหน่วยต้นสังกัดให้แก้ไข
หรือเพิ่มเติมหลักฐานที่ไม่ถูกต้องและ
ครบถ้วน ตามระเบียบ ทบ. ว่าด้วย
การขอรับเบี้ยหวัด บาเหน็จ บานาญ
และการเบิกจ่ายเงินฯ ที่กาหนดได้
อย่างครบถ้วนและชัดเจน
06412 ขอรับสิทธิเกี่ยวกับบาเหน็จ
บานาญทั้งปวงให้กับกาลังพล ทบ.
ที่พิการทุพพลภาพและทายาท
ของกาลังพล ทบ. ที่เสียชีวิต
กิจกรรม
1. จัดชุดหลักฐานประกอบการขอรับ
บาเหน็จบานาญทั้งปวงได้อย่าง
ครบถ้วนตามรายการหลักฐาน
ประกอบการขอรับบาเหน็จบานาญ
แต่ละประเภทที่ระบุไว้ในระเบียบ
ทบ. ว่าด้วยการขอรับเบี้ยหวัด
บาเหน็จ บานาญ และการเบิก
จ่ายเงินฯ ที่กาหนด
2. เสนอเรื่องขอรับบาเหน็จบานาญ
ทั้งปวงให้หน่วยที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการตามระเบียบ ทบ. ว่าด้วย
การขอรับเบี้ยหวัด บาเหน็จ บานาญ
และการเบิกจ่ายเงินฯ ที่กาหนด
3. บันทึกข้อมูลการขอรับบาเหน็จ
บานาญทั้งปวงลงในระบบ
E-pension ของกรมบัญชีกลางได้
อย่างถูกต้องและครบถ้วนตาม
แนวทางปฏิบัติที่กรมบัญชีกลาง
กาหนด
06413 ติดตามผลการพิจาณาอนุมัติ
สั่งจ่ายบาเหน็จบานาญทั้งปวงที่
เกี่ยวข้องกับกาลังพล ทบ. ที่พิการ
ทุพพลภาพหรือเสียชีวิต
กิจกรรม
1. ตรวจสอบผลการพิจารณาอนุมัติ
สั่งจ่ายผ่านระบบ E-pension ของ
กรมบัญชีกลาง ตามวงรอบที่กาหนด

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria

วิธีการประเมิน
Assessment

3. หน่วยต้นสังกัดถูกทักท้วงให้แก้ไขหรือ
เพิ่มเติมหลักฐานที่ไม่ถูกต้องและครบถ้วน
ตามระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการขอรับเบี้ยหวัด
บาเหน็จ บานาญ และการเบิกจ่ายเงินฯ ที่
กาหนดได้อย่างครบถ้วนและชัดเจน

1. หลักฐานประกอบการขอรับบาเหน็จ
บานาญทั้งปวงถูกจัดชุดได้อย่างครบถ้วนตาม
รายการหลักฐานประกอบการขอรับบาเหน็จ
บานาญแต่ละประเภทตามระเบียบ ทบ. ว่า
ด้วยการขอรับเบี้ยหวัด บาเหน็จ บานาญ และ
การเบิกจ่ายเงินฯ ที่กาหนด

- พิจารณาจากหลักฐานเอกสาร
ผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จ
แล้ว (Outcome product
Assessment)
- ข้อสอบข้อเขียน

2. เรื่องขอรับบาเหน็จบานาญทั้งปวงถูกเสนอ
ให้หน่วยที่เกีย่ วข้องดาเนินการ ตามระเบียบ
ทบ. ว่าด้วยการขอรับเบี้ยหวัด บาเหน็จ
บานาญ และการเบิกจ่ายเงินฯ ที่กาหนด
3. ข้อมูลการขอรับบาเหน็จบานาญทั้งปวงถูก
บันทึกลงในระบบ E-pension ของ
กรมบัญชีกลางได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
ตามแนวทางปฏิบัติที่กรมบัญชีกลางกาหนด

1. ผลการพิจารณาอนุมัติสั่งจ่ายถูกตรวจสอบ
ผ่านระบบ E-pension ของกรมบัญชีกลาง
ตามวงรอบที่กาหนด

- พิจารณาจากหลักฐานเอกสาร
ผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จ
แล้ว (Outcome product
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สมรรถนะย่อย
Element of Competence
2. สั่งพิมพ์ผลการพิจารณาอนุมัติสั่ง
จ่ายออกมาได้อย่างครบถ้วนตาม
ประเภทของบาเหน็จบานาญที่กาลัง
พลหรือทายาทผู้มสี ิทธิจะได้รับ
3. แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติสั่งจ่าย
ให้หน่วยต้นสังกัดทราบและเก็บไว้
เป็นหลักฐาน ตามระเบียบ ทบ. ว่า
ด้วยการขอรับเบี้ยหวัด บาเหน็จ
บานาญ และการเบิกจ่ายเงินฯ ที่
กาหนด

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
2. ผลการพิจารณาอนุมัติสั่งจ่ายถูกสั่งพิมพ์
ออกมาได้อย่างครบถ้วนตามประเภทของ
บาเหน็จบานาญที่กาลังพลหรือทายาทผู้มีสิทธิ
จะได้รับ
3. ผลการพิจารณาอนุมัติสั่งจ่ายถูกแจ้งให้
หน่วยต้นสังกัดทราบและเก็บไว้เป็นหลักฐาน
ตามระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการขอรับเบี้ยหวัด
บาเหน็จ บานาญ และการเบิกจ่ายเงินฯ ที่
กาหนด

วิธีการประเมิน
Assessment
Assessment)

8. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
8.1 พ.ร.บ. บาเหน็จบานาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8.2 พ.ร.บ.กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8.3 พ.ร.บ. สงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2546
8.4 ระเบียบ กค. ว่าด้วยบาเหน็จลูกจ้าง พ.ศ. 2519 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8.5 ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการขอรับเบี้ยหวัด บาเหน็จ บานาญ และการเบิกจ่ายเงิน พ.ศ. 2558
8.6 ข้อบังคับ กห. ว่าด้วยบุคคลที่ทาหน้าที่ทหารและการกาหนดส่วนบานาญพิเศษ พ.ศ. 2497
8.7 หนังสือคาแนะนาสาหรับข้าราชการทหารออกจากราชการของกองทัพบก
8.8 หนังสือระบบบาเหน็จบานาญฯ สาหรับส่วนราชการ โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเงินเดือนและสวัสดิการ
ของกรมบัญชีกลาง
9. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
9.1 ความรู้เรื่องระเบียบงานสารบรรณ
9.2 ทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์โปรแกรม Word, Excel, PowerPoint, Adobe Acrobat Reader
9.3 ทักษะการคานวณ
10. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
- ทักษะในการสื่อสาร และประสานงาน
- ทักษะการคิดวิเคราะห์
- ทักษะด้านการมีจิตใจในการให้บริการที่ดี (Service Mind)
(ข) ความต้องการด้านความรู้
- ความรู้เกี่ยวกับบานาญพิเศษ บาเหน็จพิเศษ บาเหน็จพิเศษรายเดือน บาเหน็จปกติ บาเหน็จตกทอด
- ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบการจ่ายตรงเบี้ยหวัด บาเหน็จบานาญ และเงินอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน
(E-pension)
- ความรู้เกี่ยวกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ5 “ครอบครัว” และ บรรพ6 “มรดก”
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11. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
- แบบขอรับเบี้ย หวัด บ าเหน็จ บานาญ บานาญพิเ ศษ บาเหน็จด ารงชีพ หรือเงินทดแทนข้าราชการ
วิสามัญออกจากราชการ (แบบ 5300)
- แบบขอรับบานาญพิเศษและหรือบาเหน็จตกทอดกรณีถึงแก่ความตาย (แบบ 5309)
- แบบขอรับบาเหน็จปกติ บาเหน็จรายเดือน บาเหน็จพิเศษ และหรือบาเหน็จพิเศษรายเดือนลูกจ้าง
(แบบ 5313)
- แบบแจ้งรายการลดหย่อนภาษีเงินได้สาหรับผู้รับเบี้ยหวัด บาเหน็จบานาญปกติ(แบบ สรจ.1)
- หนังสือรับรองและขอเบิกบาเหน็จดารงชีพ(แบบ สรจ.3)
- หนังสือรับรองการได้รับอันตรายหรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่ของข้าราชการ
เพื่อขอรับบานาญพิเศษ(แบบ สรจ.4)
- หนังสือแจ้งรายการหักเงินบาเหน็จเพื่อชาระหนี้ของส่วนราชการผู้ขอ(แบบ สรจ.9)
- หนังสืออนุมัติสั่งจ่ายจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
หนังสือรับรองความรู้หรือผลการทดสอบที่สอดคล้องกับ ข้อ 9 และ 10
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ประเมินโดยใช้ห ลักฐานความรู้ การปฏิบัติง าน และผลการประเมินตามวิธีการประเมิน ในข้อ (ง) โดยมี
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นเป็นผู้ประเมิน
(ง) วิธีการประเมิน
- พิจารณาจากหลักฐานและเอกสารผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จแล้ว
- ข้อสอบข้อเขียน
12. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา/คานิยาม
1. กาลังพล ทบ. หมายถึง ข้าราชการประจาการ ทหารกองประจาการ ลูกจ้างประจา และบุคคลที่ทา
หน้าที่ทหารตามที่กระทรวงกลาโหมกาหนด ที่รับราชการในหน่วยงานสังกัด ทบ.
2. ทายาท หมายถึง บิดา มารดา คู่สมรส และบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมาย ผู้ซึ่งมีสิทธิรับบานาญพิเศษและ
หรือบาเหน็จตกทอด บาเหน็จพิเศษ บาเหน็จพิเศษรายเดือน กรณีข้าราชการประจาการ ทหารกองประจาการ และ
บุคคลที่ทาหน้าที่ทหารตามที่กระทรวงกลาโหมกาหนดเสียชีวิต แล้วแต่กรณี หรือทายาทตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ ผู้ซึ่งมีสิทธิรับบาเหน็จปกติ กรณีลูกจ้างประจาเสียชีวิตขณะรับราชการ
3. ระบบ E-pension คือ ระบบบาเหน็จบานาญที่กรมบัญชีกลางจัดทาขึ้น
4. หลักฐานประกอบการขอรับบาเหน็จบานาญของกาลังพลที่พิการทุพพลภาพและทายาทของกาลังพล
ที่เสียชีวิต ประกอบด้วย
4.1 แบบ5309ของกระทรวงการคลัง (บานาญพิเศษเหตุทุพพลภาพใช้แบบ5300, ลูกจ้างประจาให้แบบ
5313)
4.2 ใบแสดงความเห็นของคณะกรรมการแพทย์(กรณีบานาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ)
4.3 สาเนาคาสั่งให้ปฏิบัติราชการ
4.4 สาเนาคาสั่งเงินเดือนหรือสาเนาคาสั่งปูนบาเหน็จพิเศษ(ถ้ามี)

ส่วนที่ 3 กองประวัติและบาเหน็จบานาญ 346

4.5 หนั ง สื อ รั บ รองการได้ รั บ อั น ตรายหรื อ ถู ก ประทุ ษ ร้ า ยเพราะเหตุ ป ฏิ บั ติ ร าชการในหน้ า ที่ ข อง
ข้าราชการเพื่อขอรับบานาญพิเศษ (แบบ สรจ.4)
4.6 รายงานการสูญเสีย (แบบ กพ.3, แบบ กพ.4) (ถ้ามี)
4.7 สาเนารายงานการสอบสวนกรณีเพราะเหตุปฏิบัติราชการในยามปกติ
4.8 สาเนาหลักฐานสาหรับคานวณเวลาราชการ
4.9 หนังสือสัญญาค้าประกัน
4.10 หลักฐานการสอบสวนการเป็นทายาทของอาเภอ
4.11 สาเนาทะเบียนบ้าน (เฉพาะผู้มีสิทธิและผู้ตาย)
4.12 สาเนาทะเบียนคนตายหรือมรณบัตร
4.13 สาเนามรณบัตรบิดา มารดา ภรรยา หรือ บุตร ของผู้ตาย (กรณีเสียชีวิต)
4.14 สาเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า ของผู้ตาย
4.15 สาเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า ของบิดา มารดา ของผู้ตาย (กรณีมีชีวิต)
4.16 สาเนาหน้าบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ ของทายาทผู้มีสิทธิทุกคน
4.17 สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
4.18 สาเนาทะเบียนการรับรองบุตร หรือ ทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม
4.19 แบบแจ้งรายการลดหย่อนภาษีเงินได้สาหรับผู้รับเบี้ยหวัด บาเหน็จบานาญปกติ(แบบ สรจ. 1)
(กรณีบานาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ)
4.20 หนังสือรับรองและขอเบิกบาเหน็จดารงชีพ (แบบ สรจ.3) (กรณีบานาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ)
4.21 หนังสือแสดงเจตนาซึ่งระบุตัวผู้รับบาเหน็จตกทอด (กรณีข้าราชการไม่มีทายาท)
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. การเตรียมการเกี่ยวกับการขอรับบาเหน็จบานาญทั้ง ปวงให้กับกาลัง พล ทบ. ที่พิการทุพพลภาพและ
ทายาทของกาลังพล ทบ. ที่เสียชีวิต ได้แก่ บานาญพิเศษ บาเหน็จพิเศษ บาเหน็จพิเศษรายเดือน บาเหน็จปกติ และ
บาเหน็จตกทอด ซึ่งครอบคลุมถึงการรวบรวมหลักฐานประกอบการขอรับบาเหน็จบานาญดังกล่าวที่หน่วยต้นสังกัด
เสนอมาได้อย่างครบถ้วนตามประเภทของบาเหน็จบานาญที่ระบุไว้ในระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการขอรับเบี้ยหวัด บาเหน็จ
บานาญ และการเบิกจ่ายเงินฯ ที่กาหนด รวมถึงการตรวจสอบหลักฐานและคุณสมบัติของผู้ขอรับบาเหน็จบานาญ
ดังกล่าวได้อย่างถูกต้องตามกฎระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับบาเหน็จบานาญทั้งปวงที่กาหนดขึ้นในข้อ 8.1 – 8.7 และการ
ทักท้วงหน่วยต้นสังกัดให้แก้ไขหรือเพิ่มเติมหลักฐานที่ไม่ถูกต้องและครบถ้วนตามระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการขอรับเบี้ย
หวัด บาเหน็จ บานาญ และการเบิกจ่ายเงินฯ ที่กาหนดได้อย่างครบถ้วนและชัดเจน
2. การขอรับสิทธิเกี่ยวกับบาเหน็จบานาญทั้งปวงให้กับกาลังพลที่พิการทุพพลภาพและทายาทของกาลังพลที่
เสียชีวิตดังกล่าว ครอบคลุมถึง การจัดชุดหลักฐานขอรับบาเหน็จบานาญทั้งปวงได้อย่างครบถ้วนตามรายการเอกสาร
ประกอบการขอรับบาเหน็จบานาญแต่ละประเภทซึ่งระบุไว้ในระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการขอรับเบี้ยหวัด บาเหน็จ บานาญ
และการเบิกจ่ายเงินฯ ที่กาหนดรวมถึงการเสนอเรื่องขอรับบาเหน็จบานาญทั้งปวงให้หน่วยที่เกี่ ยวข้องดาเนินการ โดย
กรณีของบานาญพิเศษ บาเหน็จพิเศษ บาเหน็จพิเศษรายเดือนของกาลังพลที่พิการทุพพลภาพ จะเสนอให้ กง.กห.
พิจารณากาหนดอัตราส่วน กรณีของบาเหน็จปกติของลูกจ้างที่เสียชีวิตขณะรับราชการ จะเสนอให้ กง.ทบ. ตรวจสอบ
ข้อมูลการรับค่าจ้าง จากนั้นขอรับบาเหน็จบานาญทั้ง ปวงอันได้แก่ บานาญพิเศษ บาเหน็จพิเศษ บาเหน็จพิเศษราย
เดือน บาเหน็จปกติ และบาเหน็จตกทอด ให้เสนอกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พิจารณาอนุมัติการสั่งจ่าย พร้อม
กับการบันทึกข้อมูลการขอรับบาเหน็จบานาญดังกล่าวลงในระบบ E-pension ของกรมบัญชีกลางได้อย่างถูกต้องและ
ครบถ้วนตามแนวทางปฏิบัติที่กรมบัญชีกลางกาหนดในข้อ 8.8
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3. การติดตามผลการพิจาณาอนุมัติสั่งจ่ายบาเหน็จบานาญทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับกาลังพลที่พิการทุพพลภาพ
หรื อเสี ยชี วิต ได้ แ ก่ บานาญพิ เศษ บ าเหน็จ พิเ ศษ บ าเหน็ จ พิเ ศษรายเดือ น บ าเหน็จ ปกติ และบ าเหน็จ ตกทอด
ซึ่งครอบคลุมถึงการตรวจสอบผลการพิจารณาอนุมัติสั่ง จ่ายผ่านระบบ E-pension ของกรมบัญชีกลางตามวงรอบ
ที่กาหนด และการสั่งพิมพ์ผลการพิจารณาอนุมัติสั่งจ่ายออกมาได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามประเภทของบาเหน็จ
บานาญที่กาลังพลหรือทายาทผู้มีสิทธิจะได้รับ ตลอดจนการแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติสั่งจ่ายให้หน่วยต้นสังกัดของ
กาลังพลที่พิการทุพพลภาพหรือเสียชีวิตทราบและเก็บไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการขอรับเบี้ยหวัด
บาเหน็จ บานาญ และการเบิกจ่ายเงินฯ ที่กาหนด
13. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
14. หน่วย เหล่า/สายวิทยาการ ที่ร่วมใช้หน่วยสมรรถนะ (ถ้ามี)
15. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
15.1 เครื่องมือประเมิน
- หลักฐานเอกสารผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จแล้ว (Outcome product Assessment) เช่น ความ
ครบถ้ วนของรายการหลักฐานที่ไ ม่ครบถ้วนและถูก ต้องในหนั ง สือทั กท้วงหน่วย เป็ นต้น ดูรายละเอี ยดจากคู่มื อ
การประเมิน
- ข้อสอบข้อเขียน
15.2 เครื่องมือประเมิน
- หลักฐานเอกสารผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จแล้ว (Outcome product Assessment) เช่น ความ
ถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในระบบ E-pensionเป็นต้นดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน
- ข้อสอบข้อเขียน
15.3 เครื่องมือประเมิน
- หลักฐานเอกสารผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จแล้ว (Outcome product Assessment) เช่น ความ
ครบถ้วนของผลการพิจารณาอนุมัติสั่งจ่ายที่ถูกสั่งพิมพ์ออกมา เป็นต้น ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน
16. คู่มือการปฏิบัติงานที่ใช้สาหรับ UoC
- คู่มือการปฏิ บัติงาน เรื่ องการขอรั บบานาญพิเ ศษ บาเหน็ จพิเศษ บาเหน็จพิเศษรายเดือน บาเหน็จปกติ
และบาเหน็จตกทอดให้กับกาลังพล ทบ. ที่พิการทุพพลภาพ และทายาทของกาลังพล ทบ. ที่เสียชีวิต

ส่วนที่ 3 กองประวัติและบาเหน็จบานาญ 348

ส่วนที่ 3 รายละเอียดสมรรถนะ
หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 0642
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ขอรั บบ าเหน็จ ตกทอด และเงิน อื่นๆ ให้กั บทายาทของข้ าราชการบานาญและลูก จ้า ง
บาเหน็จรายเดือน สังกัด ทบ. ที่เสียชีวิต ตามระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการขอรับเบี้ยหวัด บาเหน็จ บานาญ และการเบิก
จ่ายเงินฯ ที่กาหนด
3. ทบทวนครั้งที่
4. สร้างใหม่
5. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ความสามารถในการเตรียมการเกี่ยวกั บการขอรั บบาเหน็จ ตกทอด และเงินอื่น ๆ ให้กับทายาทของข้าราชการ
บ านาญและลู ก จ้ า งบ าเหน็ จ รายเดื อ นที่ เ สี ย ชี วิ ต รวมถึ ง การขอรั บ สิ ท ธิ เ กี่ ย วกั บ บ าเหน็ จ ตกทอด และเงิ น อื่ น ๆ
ตามระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการขอรับเบี้ยหวัด บาเหน็จ บานาญ และการเบิกจ่ายเงินฯ ที่กาหนด และการติดตามผลการ
พิจารณาอนุมัติสั่งจ่ายบาเหน็จตกทอดของข้าราชการบานาญและลูกจ้างบาเหน็จรายเดือนที่เสียชีวิต
6. กลุ่มตาแหน่งงาน (Target Group)
6.1 หน.แผนก (ชกท.2110) (อัตรา พ.ท.)
6.2 ประจาแผนก (ชกท.2110) (อัตรา พ.ต.)
6.3 ประจาแผนก (ชกท.2110) (อัตรา ร.อ.)
6.4 เสมียน (ชกท.710) (อัตรา จ.ส.อ.)
6.5 เสมียน (ชกท.710) (อัตรา ส.อ.)
6.6 เสมียนพิมพ์ดีด (ชกท.711) (อัตรา ส.อ.)
7. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element of Competence
06421 เตรียมการเกี่ยวกับการขอรับ
บาเหน็จตกทอด และเงินอื่นๆ ให้กับ
ทายาทของข้าราชการบานาญและ
ลูกจ้างบาเหน็จรายเดือนที่เสียชีวิต
กิจกรรม
1. รับคาร้องขอรับบาเหน็จตกทอด
และเงินอื่นๆ จากทายาทของ
ผู้เสียชีวิตได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ
ทบ. ว่าด้วยการขอรับเบี้ยหวัด
บาเหน็จ บานาญ และการเบิก
จ่ายเงินฯ ที่กาหนด
2. ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับทายาท
ผู้เสียชีวิตจากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่ได้
อย่างถูกต้องและครบถ้วนตาม
กฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ในข้อ 8

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria

วิธีการประเมิน
Assessment

1. เจ้าหน้าที่ได้รับคาร้องขอรับบาเหน็จตกทอด
และเงินอื่นๆ จากทายาทของผู้เสียชีวิตได้อย่าง
ถูกต้องตามระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการขอรับเบี้ย
หวัด บาเหน็จ บานาญ และการเบิกจ่ายเงินฯ
ที่กาหนด

- พิจารณาจากหลักฐานเอกสาร
ผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จ
แล้ว (Outcome product
Assessment)
- ข้อสอบข้อเขียน

2. ข้อมูลเกี่ยวกับทายาทผู้เสียชีวิตถูก
ตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่ได้อย่าง
ถูกต้องและครบถ้วนตามกฎระเบียบข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องในข้อ 8
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สมรรถนะย่อย
Element of Competence
3. ชี้แจงรายละเอียดและเงื่อนไข
เกี่ยวกับการขอรับบาเหน็จตกทอด
และเงินอื่นๆให้ทายาททราบได้อย่าง
ถูกต้องและชัดเจน
4. จัดทาหนังสือสอบสวนการเป็น
ทายาทให้ทายาทนาไปติดต่ออาเภอ
ตามภูมิลาเนาของทายาทได้อย่าง
ถูกต้องตรงตามข้อมูลในทะเบียนบ้าน
ของทายาท
5. รวบรวมหลักฐานขอรับบาเหน็จตก
ทอด และเงินอื่นๆ ได้อย่างครบถ้วน
ตามประเภทของบาเหน็จบานาญที่
ระบุไว้ในระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการ
ขอรับเบี้ยหวัด บาเหน็จ บานาญ และ
การเบิกจ่ายเงินฯ ที่กาหนด
06422 ขอรับสิทธิเกี่ยวกับบาเหน็จ
ตกทอด และเงินอื่นๆ ให้กับทายาท
ของข้าราชการบานาญหรือลูกจ้าง
บาเหน็จรายเดือนที่เสียชีวิต
กิจกรรม
1. จัดชุดหลักฐานขอรับบาเหน็จตก
ทอด และเงินอื่นๆ ได้อย่างครบถ้วน
ตามรายการเอกสารประกอบการ
ขอรับบาเหน็จตกทอด และเงินอื่นๆ
ตามระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการขอรับ
เบี้ยหวัด บาเหน็จ บานาญ และการ
เบิกจ่ายเงินฯ ที่กาหนด
2. เสนอเรื่องขอรับบาเหน็จตกทอด
และเงินอื่นๆ ให้หน่วยที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการตามระเบียบ ทบ. ว่าด้วย
การขอรับเบี้ยหวัด บาเหน็จ บานาญ
และการเบิกจ่ายเงินฯ ที่กาหนด
3. บันทึกข้อมูลการขอรับบาเหน็จตก
ทอดลงในระบบ E-pension ของ
กรมบัญชีกลางได้อย่างถูกต้องและ
ครบถ้วนตามแนวทางปฏิบัติที่
กรมบัญชีกลางกาหนด
06423ติดตามผลการพิจาณาอนุมัติ
สั่งจ่ายบาเหน็จตกทอดของข้าราชการ

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
3. รายละเอียดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการขอรับ
บาเหน็จตกทอด และเงินอื่นๆถูกชี้แจงให้
ทายาททราบได้อย่างถูกต้องและชัดเจน

วิธีการประเมิน
Assessment

4. หนังสือสอบสวนการเป็นทายาทถูกจัดทาให้
ทายาทนาไปติดต่ออาเภอตามภูมิลาเนาของ
ทายาทได้อย่างถูกต้องตรงตามข้อมูลใน
ทะเบียนบ้านของทายาท
5. หลักฐานขอรับบาเหน็จตกทอด และเงิน
อื่นๆ ถูกรวบรวมได้อย่างครบถ้วน ตาม
ประเภทของบาเหน็จบานาญที่ระบุไว้ใน
ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการขอรับเบี้ยหวัด
บาเหน็จ บานาญ และการเบิกจ่ายเงินฯ ที่
กาหนด

1. หลักฐานขอรับบาเหน็จตกทอด และเงิน
อื่นๆ ถูกจัดชุดได้อย่างครบถ้วนตามรายการ
เอกสารประกอบการขอรับบาเหน็จตกทอด
และเงินอื่นๆ ตามระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการ
ขอรับเบี้ยหวัด บาเหน็จ บานาญ และการเบิก
จ่ายเงินฯ ที่กาหนด
2. เรื่องขอรับบาเหน็จตกทอด และเงินอื่นๆ
ถูกเสนอให้หน่วยที่เกี่ยวข้องดาเนินการตาม
ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการขอรับเบี้ยหวัด
บาเหน็จ บานาญ และการเบิกจ่ายเงินฯ ที่
กาหนด
3. ข้อมูลการขอรับบาเหน็จตกทอดถูกบันทึก
ลงในระบบ E-pension ของกรมบัญชีกลางได้
อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามแนวทางปฏิบัติที่
กรมบัญชีกลางกาหนด

- พิจารณาจากหลักฐานเอกสาร
ผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จ
แล้ว (Outcome product
Assessment)
- ข้อสอบข้อเขียน
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สมรรถนะย่อย
Element of Competence
บานาญและลูกจ้างบาเหน็จรายเดือน
ที่เสียชีวิต
กิจกรรม
1. ตรวจสอบผลการพิจารณาอนุมัติ
สั่งจ่ายผ่านระบบ E-pension ของ
กรมบัญชีกลาง ตามวงรอบที่กาหนด
2. สั่งพิมพ์ผลการพิจารณาอนุมัติสั่ง
จ่ายออกมาได้อย่างครบถ้วนตาม
ประเภทของบาเหน็จบานาญที่
ทายาทผู้มีสิทธิจะได้รับ
3. เก็บผลการพิจารณาอนุมัติสั่งจ่าย
ไว้ในประวัติรับราชการได้อย่าง
ถูกต้องตามชื่อของเจ้าของประวัติรับ
ราชการ

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria

วิธีการประเมิน
Assessment

1. ผลการพิจารณาอนุมัติสั่งจ่ายถูกตรวจสอบ
ผ่านระบบ E-pension ของกรมบัญชีกลาง
ตามวงรอบที่กาหนด
2. ผลการพิจารณาอนุมัติสั่งจ่ายถูกสั่งพิมพ์
ออกมาได้อย่างครบถ้วนตามประเภทของ
บาเหน็จบานาญที่ทายาทผู้มีสิทธิจะได้รับ

- พิจารณาจากหลักฐานเอกสาร
ผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จ
แล้ว (Outcome product
Assessment)

3. ผลการพิจารณาอนุมัติสั่งจ่ายถูกเก็บไว้ใน
ประวัติรับราชการได้อย่างถูกต้องตามชื่อของ
เจ้าของประวัติรับราชการ

8. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
8.1 พ.ร.บ. บาเหน็จบานาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8.2 พ.ร.บ.กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8.3 พ.ร.ฎ. การจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
8.4 พ.ร.ฎ.เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553
8.5 พ.ร.ฎ. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2523
8.6 ระเบียบ กค. ว่าด้วยบาเหน็จลูกจ้าง พ.ศ. 2519 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8.7 ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการขอรับเบี้ยหวัด บาเหน็จ บานาญ และการเบิกจ่ายเงิน พ.ศ. 2558
8.8 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว 287 ลง 21 ส.ค. 52 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ
และวิธีปฏิบัติในการขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการ ผู้รับบานาญและลูกจ้างถึงแก่ความตาย
8.9 หนังสือคาแนะนาสาหรับข้าราชการทหารออกจากราชการของกองทัพบก
8.10 หนังสือระบบบาเหน็จบานาญฯ สาหรับส่วนราชการ โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเงินเดือนและสวัสดิการ
ของกรมบัญชีกลาง
9. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
9.1 ความรู้เรื่องระเบียบงานสารบรรณ
9.2 ทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์โปรแกรม Word, Excel, PowerPoint, Adobe Acrobat Reader
9.3 ทักษะการคานวณ
10. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
- ทักษะในการสื่อสาร และประสานงาน
- ทักษะด้านการมีจิตใจในการให้บริการที่ดี (Service Mind)
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(ข) ความต้องการด้านความรู้
- ความรู้เกี่ยวกับบาเหน็จตกทอด เงินช่วยพิเศษ บานาญค้างจ่าย ค่ารักษาพยาบาลค้างจ่าย ค่าเล่าเรียน
บุตรค้างจ่าย
- ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบการจ่ายตรงเบี้ยหวัด บาเหน็จบานาญ และเงินอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน
(E-pension)
- ความรู้เกี่ยวกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ5 ครอบครัว และ บรรพ6 มรดก
11. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
- แบบขอรับบานาญพิเศษและหรือบาเหน็จตกทอดกรณีถึงแก่ความตาย (แบบ 5309)
- แบบขอรับบาเหน็จตกทอด กรณีผู้รับบาเหน็จรายเดือนหรือผู้รับบาเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่ความตาย
- แบบขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการบานาญถึงแก่ความตาย
- แบบขอรับเงินค้างจ่ายต่างๆ
- หนังสืออนุมัติสั่งจ่ายจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
หนังสือรับรองความรู้หรือผลการทดสอบที่สอดคล้องกับ ข้อ 9 และ 10
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ประเมินโดยใช้หลักฐานความรู้ การปฏิบัติงาน และผลการประเมินตามวิธีการประเมิน ในข้อ (ง) โดยมี
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นเป็นผู้ประเมิน
(ง) วิธีการประเมิน
- พิจารณาจากหลักฐานและเอกสารผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จแล้ว
- ข้อสอบข้อเขียน
12. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา/คานิยาม
1. ทายาท หมายถึง บิดา มารดา คู่สมรส และบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมาย ผู้ซึ่งมีสิทธิรับบานาญพิเศษและ
หรือบาเหน็จตกทอด บาเหน็จพิเศษ บาเหน็จพิเศษรายเดือน กรณีข้าราชการประจาการ ทหารกองประจาการ และ
บุคคลที่ทาหน้าที่ทหารตามที่กระทรวงกลาโหมกาหนดเสียชีวิต แล้วแต่กรณี หรือทายาทตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ ผู้ซึ่งมีสิทธิรับบาเหน็จปกติ กรณีลูกจ้างประจาเสียชีวิตขณะรับราชการ
2. ระบบ E-pension คือ ระบบบาเหน็จบานาญที่กรมบัญชีกลางจัดทาขึ้น
3. ฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ หมายถึง ฐานข้อมูลที่กรมบัญชีกลางจัดทาขึ้น เพื่อประโยชน์ในการ เบิก
จ่ายเงินประเภทต่าง ๆ ให้กับส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้างประจา ผู้รับเบี้ยหวัด ผู้รับบานาญ รวมถึง บุคคลใน
ครอบครัว และทายาท
4. หลักฐานประกอบการขอรับ บาเหน็จตกทอด และเงินอื่นๆ ให้กับทายาทของข้าราชการบานาญและ
ลูกจ้างบาเหน็จรายเดือน สังกัด ทบ. ที่เสียชีวิต ประกอบด้วย
4.1 แบบ5309ของกระทรวงการคลัง
4.2 หนังสือสัญญาค้าประกัน
4.3 หลักฐานการสอบสวนการเป็นทายาทของอาเภอ
4.4 สาเนาทะเบียนบ้าน (เฉพาะผู้มีสิทธิและผู้ตาย)
4.5 สาเนาทะเบียนคนตายหรือมรณบัตร
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4.6 สาเนามรณบัตรบิดา มารดา ภรรยา หรือ บุตร ของผู้ตาย (กรณีเสียชีวิต)
4.7 สาเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า ของผู้ตาย
4.8 สาเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า ของบิดา มารดา ของผู้ตาย (กรณีมีชีวิต)
4.9 สาเนาหน้าบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ ของทายาทผู้มีสิทธิทุกคน
4.10 สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
4.11 สาเนาทะเบียนการรับรองบุตร หรือ ทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม
4.12 หนังสือแสดงเจตนาซึ่งระบุตัวผู้รับบาเหน็จตกทอด (กรณีข้าราชการบานาญหรือลูกจ้างบาเหน็จ
รายเดือนไม่มีทายาท)
4.13 หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. การเตรียมการเกี่ยวกับการขอรับบาเหน็จตกทอด และเงินอื่นๆ อันได้แก่ เงินช่วยพิเศษ บานาญค้างจ่าย
บาเหน็จรายเดือนค้างจ่าย ค่ารักษาพยาบาลค้างจ่าย และค่าเล่าเรียนบุตรค้างจ่าย (ถ้ามี) ให้กับทายาทของข้าราชการ
บานาญและลูกจ้างบาเหน็จรายเดือนที่เสียชีวิตครอบคลุมถึงการรับคาร้องขอรับบาเหน็จตกทอด และเงินอื่นๆ จาก
ทายาทของผู้เสียชีวิตได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการขอรับเบี้ยหวัด บาเหน็จ บานาญ และการเบิก
จ่ายเงินฯ ที่กาหนด และการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับทายาทของผู้เสียชีวิตจากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่ ได้แก่ ทายาทของ
ผู้เสียชีวิต ประวัติรับราชการ และข้อมูลบุคลากรภาครัฐในระบบ E-pension ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนตาม
กฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในข้อ 8.1 – 8.8 และการชี้แจงรายละเอียดและเงื่อนไขเกี่ยวกั บการขอรับบาเหน็จตก
ทอด และเงินอื่นๆให้ทายาททราบได้อย่างครบถ้วนและชัดเจน รวมถึง การมอบหนังสือสอบสวนการเป็นทายาทให้
ทายาทนาไปติดต่ออาเภอตามภูมิลาเนาของตนเองได้อย่างถูกต้องตามข้อมูลในทะเบียนบ้านของทายาทตลอดจนการ
รวบรวมหลักฐานขอรับบาเหน็จตกทอด และเงินอื่นๆ จากทายาทของผู้เสียชีวิตได้อย่างครบถ้วนตามประเภทของ
บาเหน็จบานาญที่ระบุไว้ในระเบียบที่ ทบ. กาหนด
2. การขอรับสิทธิเกี่ยวกับบาเหน็จตกทอด และเงินอื่นๆ ให้กับทายาทของข้าราชการบานาญและลูกจ้าง
บาเหน็จรายเดือนที่เสียชีวิต ครอบคลุมถึงการจัดชุดหลักฐานขอรับบาเหน็จตกทอด และ เงินอื่นๆ ได้ครบถ้วนตาม
รายการเอกสารประกอบการขอรับบาเหน็จตกทอดที่ระบุไ ว้ในระเบียบที่ ทบ. กาหนด และการเสนอเรื่องขอรับ
บาเหน็จตกทอด และเงินอื่นๆ ให้หน่วยที่เกี่ยวข้องดาเนินการ โดยกรณีของบาเหน็จตกทอดจะเสนอให้กรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลัง พิจารณาอนุมัติการสั่งจ่าย สาหรับเงินอื่น ๆ ได้แก่ เงินช่วยพิเศษ บานาญค้างจ่าย ค่ารักษาพยาบาล
ค้างจ่าย ค่าเล่าเรียนบุตรค้างจ่าย จะเสนอให้หน่วยเบิกจ่ายของข้าราชการบานาญหรือลูกจ้างบาเหน็จรายเดือนที่
เสียชีวิตดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับการบันทึกข้อมูลการขอรับบาเหน็จตกทอดลงในระ บบ E-pension
ของกรมบัญชีกลางได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามแนวทางปฏิบัติที่กรมบัญชีกลางกาหนดในข้อ 8.10
3. การติดตามผลการพิจาณาอนุมัติสั่งจ่ายบาเหน็จตกทอดของข้าราชการบานาญและลูกจ้างบาเหน็จราย
เดือนที่เสียชีวิตครอบคลุมถึงการตรวจสอบผลการพิจารณาอนุมัติสั่งจ่ายผ่ านระบบ E-pension ของกรมบัญชีกลาง
ตามวงรอบที่กาหนด และการสั่งพิมพ์ผลการพิจารณาอนุมัติสั่งจ่ายออกมาได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน ตามประเภท
ของบาเหน็จบานาญที่ทายาทผู้มีสิทธิจะได้รับ ตลอดจนการเก็บผลการพิจารณาอนุมัติสั่งจ่ายไว้เป็นหลักฐานในประวัติ
รับราชการได้อย่างถูกต้องตรงตามชื่อของเจ้าของประวัติรับราชการ
13. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
14. หน่วย เหล่า/สายวิทยาการ ที่ร่วมใช้หน่วยสมรรถนะ (ถ้ามี)
-
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15. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
15.1 เครื่องมือประเมิน
- หลักฐานเอกสารผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จแล้ว (Outcome product Assessment) เช่น ความ
ถูกต้องของหนังสือสอบสวนการเป็นทายาท เป็นต้น ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน
- ข้อสอบข้อเขียน
15.2 เครื่องมือประเมิน
- หลักฐานเอกสารผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จแล้ว (Outcome product Assessment) เช่น ความ
ถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในระบบ E-pensionเป็นต้นดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน
- ข้อสอบข้อเขียน
15.3 เครื่องมือประเมิน
- หลักฐานเอกสารผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จแล้ว (Outcome product Assessment) เช่น ความ
ครบถ้วนของผลการพิจารณาอนุมัติสั่งจ่ายที่ถูกสั่งพิมพ์ออกมา เป็นต้น ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน
16. คู่มือการปฏิบัติงานที่ใช้สาหรับ UoC
- คู่มือ การปฏิ บัติง าน เรื่ องการขอรับบ าเหน็จ ตกทอด และเงินอื่ นๆ ให้ กับ ทายาทของข้า ราชการบานาญ
และลูกจ้างบาเหน็จรายเดือน สังกัด ทบ. ที่เสียชีวิต
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ส่วนที่ 3 รายละเอียดสมรรถนะ
หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 0643
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ขอรับเงินทาขวัญให้กับข้าราชการและลูกจ้าง สังกัด ทบ. ที่สูญเสียอวัยวะจากการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ ตามระเบียบ กค. ว่าด้วยเงินทาขวัญ ข้าราชการและลูกจ้างฯ และระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการขอรับ
เบี้ยหวัด บาเหน็จ บานาญ และการเบิกจ่ายเงินฯ ที่กาหนด
3. ทบทวนครั้งที่
4. สร้างใหม่
5. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ความสามารถในการเตรียมการเกี่ยวกับการขอรับเงินทาขวัญ ให้กับ ข้าราชการและลูกจ้าง สังกัด ทบ. ที่สูญ เสีย
อวัยวะจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ รวมถึง การขอรับสิทธิเกี่ยวกับเงินทาขวัญตามระเบียบ กค. ว่าด้วยเงินทาขวัญ
ข้าราชการและลูกจ้างฯ และระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการขอรับเบี้ยหวัด บาเหน็จ บานาญ และการเบิกจ่ายเงินฯ ที่กาหนด
และการติดตามผลการพิจารณาอนุมัติสั่งจ่ายเงินทาขวัญของข้าราชการและลูกจ้าง สังกัด ทบ. ที่สูญเสียอวัยวะจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
6. กลุ่มตาแหน่งงาน (Target Group)
6.1 หน.แผนก (ชกท.2110) (อัตรา พ.ท.)
6.2 ประจาแผนก (ชกท.2110) (อัตรา พ.ต.)
6.3 ประจาแผนก (ชกท.2110) (อัตรา ร.อ.)
6.4 เสมียน (ชกท.710) (อัตรา จ.ส.อ.)
6.5 เสมียน (ชกท.710) (อัตรา ส.อ.)
6.6 เสมียนพิมพ์ดีด (ชกท.711) (อัตรา ส.อ.)
7. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element of Competence
06431 เตรียมการเกี่ยวกับการขอรับ
เงินทาขวัญให้กับข้าราชการและลูกจ้าง
สังกัด ทบ. ที่สูญเสียอวัยวะจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
กิจกรรม
1. รวบรวมหลักฐานประกอบการขอรับ
เงินทาขวัญที่หน่วยต้นสังกัดเสนอมาได้
อย่างครบถ้วน ตามระเบียบ กค. ว่า
ด้วยเงินทาขวัญข้าราชการและลูกจ้างฯ
และระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการขอรับเบี้ย
หวัด บาเหน็จ บานาญ และการเบิก
จ่ายเงินฯ ที่กาหนด
2. ตรวจสอบหลักฐานประกอบการ
ขอรับเงินทาขวัญและคุณสมบัติของ
ผู้รับสิทธิได้อย่างถูกต้อง ตามระเบียบ
กค. ว่าด้วยเงินทาขวัญข้าราชการและ

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria

วิธีการประเมิน
Assessment

1. หลักฐานประกอบการขอรับเงินทาขวัญที่
หน่วยต้นสังกัดเสนอมาถูกรวบรวมได้อย่าง
ครบถ้วน ตามระเบียบ กค. ว่าด้วยเงินทาขวัญ
ข้าราชการและลูกจ้างฯ และระเบียบ ทบ. ว่า
ด้วยการขอรับเบี้ยหวัด บาเหน็จ บานาญ และ
การเบิกจ่ายเงินฯ ที่กาหนด
2. หลักฐานประกอบการขอรับเงินทาขวัญและ
คุณสมบัติของผู้รับสิทธิถูกตรวจสอบได้อย่าง
ถูกต้อง ตามระเบียบ กค. ว่าด้วยเงินทาขวัญ
ข้าราชการและลูกจ้างฯ และระเบียบ ทบ. ว่า
ด้วยการขอรับเบี้ยหวัด บาเหน็จ บานาญ และ

- พิจารณาจากหลักฐานเอกสาร
ผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จ
แล้ว (Outcome product
Assessment)
- ข้อสอบข้อเขียน
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สมรรถนะย่อย
Element of Competence
ลูกจ้างฯ และระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการ
ขอรับเบี้ยหวัด บาเหน็จ บานาญ และ
การเบิกจ่ายเงินฯ ที่กาหนด
3. ทักท้วงหน่วยต้นสังกัดให้แก้ไขหรือ
เพิ่มเติมหลักฐานที่ไม่ถูกต้องและ
ครบถ้วนตามระเบียบ กค. ว่าด้วยเงิน
ทาขวัญข้าราชการและลูกจ้างฯ และ
ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการขอรับเบี้ยหวัด
บาเหน็จ บานาญ และการเบิกจ่ายเงิน
ฯ ที่กาหนดได้อย่างครบถ้วนและ
ชัดเจน
06432 ดาเนินการขอรับสิทธิเกี่ยวกับ
เงินทาขวัญให้กับข้าราชการและลูกจ้าง
สังกัด ทบ. ที่สูญเสียอวัยวะจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
กิจกรรม
1. จัดชุดหลักฐานประกอบการขอรับ
เงินทาขวัญได้อย่างครบถ้วนตาม
รายการหลักฐานประกอบการขอรับ
บานาญพิเศษที่ระบุไว้ในระเบียบ ทบ.
ว่าด้วยการขอรับเบี้ยหวัด บาเหน็จ
บานาญ และการเบิกจ่ายเงินฯ ที่
กาหนด
2. เสนอเรื่องขอรับเงินทาขวัญให้หน่วย
ที่เกี่ยวข้องดาเนินการ ตามระเบียบ
กค. ว่าด้วยเงินทาขวัญข้าราชการและ
ลูกจ้างฯ และระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการ
ขอรับเบี้ยหวัด บาเหน็จ บานาญ และ
การเบิกจ่ายเงินฯ ที่กาหนด
3. บันทึกข้อมูลการขอรับเงินทาขวัญ
ลงในระบบ E-pension ของ
กรมบัญชีกลางได้อย่างถูกต้องและ
ครบถ้วนตามแนวทางปฏิบัติที่
กรมบัญชีกลางกาหนด
06433ติดตามผลการพิจารณาอนุมัติ
สั่งจ่ายเงินทาขวัญของข้าราชการและ
ลูกจ้าง สังกัด ทบ.ที่สูญเสียอวัยวะจาก
การปฏิบัติหน้าที่ราชการ

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
การเบิกจ่ายเงินฯ ที่กาหนด

วิธีการประเมิน
Assessment

3. หน่วยต้นสังกัดถูกทักท้วงให้แก้ไขหรือ
เพิ่มเติมหลักฐานที่ไม่ถูกต้องและครบถ้วนตาม
ระเบียบ กค. ว่าด้วยเงินทาขวัญข้าราชการและ
ลูกจ้างฯ และระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการขอรับเบี้ย
หวัด บาเหน็จ บานาญ และการเบิกจ่ายเงินฯ ที่
กาหนดได้อย่างครบถ้วนและชัดเจน

1. หลักฐานประกอบการขอรับเงินทาขวัญถูก
จัดชุดได้อย่างครบถ้วนตามรายการหลักฐาน
ประกอบการขอรับบานาญพิเศษที่ระบุไว้ใน
ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการขอรับเบี้ยหวัด
บาเหน็จ บานาญ และการเบิกจ่ายเงินฯ ที่
กาหนด
2. เรื่องขอรับเงินทาขวัญถูกเสนอให้หน่วยที่
เกี่ยวข้องดาเนินการ ตามระเบียบ กค. ว่าด้วย
เงินทาขวัญข้าราชการและลูกจ้างฯ และ
ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการขอรับเบี้ยหวัด
บาเหน็จ บานาญ และการเบิกจ่ายเงินฯ ที่
กาหนด
3. ข้อมูลการขอรับเงินทาขวัญถูกบันทึกลงใน
ระบบ E-pension ของกรมบัญชีกลางได้อย่าง
ถูกต้องและครบถ้วนตามแนวทางปฏิบัติที่
กรมบัญชีกลางกาหนด

- พิจารณาจากหลักฐานเอกสาร
ผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จ
แล้ว (Outcome product
Assessment)
- ข้อสอบข้อเขียน
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สมรรถนะย่อย
Element of Competence
กิจกรรม
1. ตรวจสอบผลการพิจารณาอนุมัติสั่ง
จ่ายผ่านระบบ E-pension ของ
กรมบัญชีกลาง ตามวงรอบที่กาหนด
2. สั่งพิมพ์ผลการพิจารณาอนุมัติสั่ง
จ่ายออกมาได้อย่างครบถ้วนตาม
ประเภทของเงินที่กาลังพลผู้มสี ิทธิจะ
ได้รบั
3. แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติสั่งจ่ายให้
หน่วยต้นสังกัดทราบและเก็บไว้เป็น
หลักฐาน ตามระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการ
ขอรับเบี้ยหวัด บาเหน็จ บานาญ และ
การเบิกจ่ายเงินฯ ที่กาหนด

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria

วิธีการประเมิน
Assessment

1. ผลการพิจารณาอนุมัติสั่งจ่ายถูกตรวจสอบ
ผ่านระบบ E-pension ของกรมบัญชีกลาง
ตามวงรอบที่กาหนด
2. ผลการพิจารณาอนุมัติสั่งจ่ายถูกสั่งพิมพ์
ออกมาได้อย่างครบถ้วนตามประเภทของเงินที่
กาลังพลผู้มีสิทธิจะได้รับ

- พิจารณาจากหลักฐานเอกสาร
ผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จ
แล้ว (Outcome product
Assessment)

3. ผลการพิจารณาอนุมัติสั่งจ่ายถูกแจ้งให้
หน่วยต้นสังกัดทราบและเก็บไว้เป็นหลักฐาน
ตามระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการขอรับเบี้ยหวัด
บาเหน็จ บานาญ และการเบิกจ่ายเงินฯ ที่
กาหนด

8. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
8.1 ระเบียบ กค. ว่าด้วยเงินทาขวัญข้าราชการและลูกจ้าง พ.ศ. 2546
8.2 ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการขอรับเบี้ยหวัด บาเหน็จ บานาญ และการเบิกจ่ายเงิน พ.ศ. 2558
8.3 หนังสือระบบบาเหน็จบานาญฯ สาหรับส่วนราชการ โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเงินเดือนและสวัสดิการ
ของกรมบัญชีกลาง
9. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
9.1 ความรู้เรื่องระเบียบงานสารบรรณ
9.2 ทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์โปรแกรม Word, Excel, PowerPoint, Adobe Acrobat Reader
9.3 ทักษะการคานวณ
10. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
- ทักษะในการสื่อสาร และประสานงาน
- ทักษะการคิดวิเคราะห์
- ทักษะด้านการมีจิตใจในการให้บริการที่ดี (Service Mind)
(ข) ความต้องการด้านความรู้
- ความรู้เกี่ยวกับเงินทาขวัญ
- ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบการจ่ายตรงเบี้ยหวัด บาเหน็จบานาญ และเงินอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน
(E-pension)
- ความรู้เกี่ยวกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ5 ครอบครัว และ บรรพ6 มรดก
11. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
- คาขอรับเงินทาขวัญข้าราชการและลูกจ้าง (แบบ 5401)
- หนังสืออนุมัติสั่งจ่ายจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
หนังสือรับรองความรู้หรือผลการทดสอบที่สอดคล้องกับ ข้อ 9 และ 10
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(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ประเมินโดยใช้หลักฐานความรู้ การปฏิบัติง าน และผลการประเมินตามวิธีการประเมิน ในข้อ (ง) โดยมี
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นเป็นผู้ประเมิน
(ง) วิธีการประเมิน
- พิจารณาจากหลักฐานและเอกสารผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จแล้ว
- ข้อสอบข้อเขียน
12. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา/คานิยาม
1. ระบบ E-pension คือ ระบบบาเหน็จบานาญที่กรมบัญชีกลางจัดทาขึ้น
2. หลักฐานประกอบการขอรับเงินทาขวัญให้กับข้าราชการและลูกจ้าง สังกัด ทบ. ที่สูญเสียอวัยวะจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ประกอบด้วย
2.1 แบบ 5401ของกระทรวงการคลัง
2.2 ใบแสดงความเห็นของคณะกรรมการแพทย์
2.3 สาเนาคาสั่งให้ปฏิบัติราชการ
2.4 สาเนาคาสั่งเงินเดือนหรือค่าจ้าง
2.5 รายงานการสูญเสีย (แบบ กพ.3, แบบ กพ.4) (ถ้ามี)
2.6 สาเนารายงานการสอบสวนของหน่วย
2.7 สาเนาทะเบียนบ้านของผู้มีสิทธิ
2.8 สาเนาหน้าบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ของผู้มีสิทธิ
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. การเตรียมการเกี่ยวกับการขอรับเงินทาขวัญให้กับข้าราชการและลูกจ้าง สังกัด ทบ. ที่สูญเสียอวัยวะจาก
การปฏิบัติหน้าที่ราชการ ครอบคลุมถึงการรวบรวมหลักฐานประกอบการขอรับเงินทาขวัญที่หน่วยต้นสังกัดเสนอมาได้
อย่าครบถ้วน รวมถึงการตรวจสอบหลักฐานประกอบการขอรับเงินทาขวัญและคุณสมบัติของผู้รับสิทธิได้อย่างถูกต้อง
ตามระเบียบ กค. ว่าด้วยเงินทาขวัญข้าราชการและลูกจ้างฯ และระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการขอรับเบี้ยหวัด บาเหน็จ
บานาญ และการเบิกจ่ายเงินฯ ที่กาหนด และการทักท้วงหน่วยต้นสังกัดให้แก้ไขหรือเพิ่มเติมหลักฐานที่ไม่ถูกต้องและ
ครบถ้วนตามระเบียบ กค. ว่าด้วยเงินทาขวัญข้าราชการและลูกจ้างฯ และระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการขอรับเบี้ยหวัด
บาเหน็จ บานาญ และการเบิกจ่ายเงินฯ ที่กาหนดได้อย่างครบถ้วนและชัดเจน
2. การขอรับสิทธิเกี่ยวกับเงินทาขวัญ ให้กับ ข้าราชการและลูกจ้าง สัง กัด ทบ. ที่สูญ เสียอวัยวะจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ครอบคลุมถึงการจัดชุดหลักฐานขอรับเงินทาขวัญได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนรวมถึงการเสนอ
เรื่องขอรับเงินทาขวัญให้ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ดาเนินการตามระเบียบ กค. ว่าด้วยเงินทาขวัญข้าราชการ
และลูกจ้างฯ และระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการขอรับเบี้ยหวัด บาเหน็จ บานาญ และการเบิกจ่ายเงินฯ ที่กาหนด พร้อมกับ
การบันทึกข้อมูลการขอรับเงินทาขวัญลงในระบบ E-pension ของกรมบัญชีกลางได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนตาม
แนวทางปฏิบัติที่กรมบัญชีกลางกาหนดในข้อ 8.3
3. การติดตามผลการพิจาณาอนุมัติสั่งจ่ายเงินทาขวัญ ให้กับ ข้าราชการและลูกจ้าง สังกัด ทบ. ที่สูญ เสีย
อวัยวะจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ครอบคลุมถึงการตรวจสอบผลการพิจารณาอนุมัติสั่งจ่ายผ่านระบบ E-pension
ของกรมบัญ ชีกลาง ตามวงรอบที่กาหนด และการสั่งพิมพ์ผลการพิจารณาอนุมัติสั่งจ่ายออกมาได้อย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน ตามประเภทของเงินที่กาลังพลผู้มีสิทธิจะได้รับ ตลอดจนการแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติสั่งจ่ายให้หน่วยต้น
สัง กัดทราบและเก็บไว้เป็นหลักฐาน ตามระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการขอรับเบี้ยหวัด บาเหน็จ บานาญ และการเบิก
จ่ายเงินฯ ที่กาหนด
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13. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
14. หน่วย เหล่า/สายวิทยาการ ที่ร่วมใช้หน่วยสมรรถนะ (ถ้ามี)
15. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
15.1 เครื่องมือประเมิน
- หลักฐานเอกสารผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จแล้ว (Outcome product Assessment) เช่น ความ
ครบถ้วนของรายการหลักฐานที่ไม่ครบถ้วนและถูกต้องในหนังสือทักท้วงหน่วย เป็นต้น ดูรายละเอียดจากคู่มือการ
ประเมิน
- ข้อสอบข้อเขียน
15.2 เครื่องมือประเมิน
- หลักฐานเอกสารผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จแล้ว (Outcome product Assessment) เช่น ความ
ถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในระบบ E-pensionเป็นต้นดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน
- ข้อสอบข้อเขียน
15.3 เครื่องมือประเมิน
- หลักฐานเอกสารผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จ แล้ว (Outcome product Assessment) เช่น ความ
ครบถ้วนของผลการพิจารณาอนุมัติสั่งจ่ายที่ถูกสั่งพิมพ์ออกมา เป็นต้น ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน
16. คู่มือการปฏิบัติงานที่ใช้สาหรับ UoC
- คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องการขอรับเงินทาขวัญให้กับ ข้าราชการและลูกจ้าง สังกัด ทบ. ที่สูญเสียอวัยวะจาก
การปฏิบัติหน้าที่ราชการ
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ส่วนที่ 3 รายละเอียดสมรรถนะ
หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1.
2.
3.
4.
5.

รหัสหน่วยสมรรถนะ 0651
ชื่อหน่วยสมรรถนะ พัฒนาโปรแกรมหรือเว็บไซต์ ให้มีความทันสมัยและสะดวกกับผู้ใช้งาน
ทบทวนครั้งที่
สร้างใหม่
คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ความสามารถในการเตรียมการพัฒนาโปรแกรมหรือเว็บไซต์ของกรมสารบรรณทหารบก การจัดทาโปรแกรมให้
ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ การจัดส่งโปรแกรมให้กับผู้ใช้ เพื่อผู้ใช้งานสามารถปฏิบัติงานได้เร็วขึ้นได้อย่างถูกต้อง
และแม่นยา
6. กลุ่มตาแหน่งงาน (Target Group)
(ระบุตาแหน่งงานที่ใช้หน่วยสมรรถนะนี้)
7. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element of Competence
06511 เตรียมการพัฒนาโปรแกรม
หรือเว็บไซต์ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้งาน
กิจกรรม
1. สารวจความต้องการของผู้ใช้งาน
ระบบงานตามมาตรฐาน
Requirement Management
2. รวบรวมความต้องการแล้วนามา
วิเคราะห์ระบบงานตามมามาตรฐาน
Data Flow Diagram หรือตาม
มาตรฐานการวิเคราะห์อื่น
06512 ดาเนินการวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบงานโปรแกรมหรือ
เว็บไซต์ ให้ตรงตามความต้องการของ
ผู้ใช้งาน
กิจกรรม
1. ออกแบบระบบงานตามมาตรฐาน
Flow Chart หรือมาตรฐานการ
ออกแบบอื่นๆ
2. เขียน/พัฒนาระบบงานตาม
มาตรฐาน PHP, JavaScript หรือ
มาตรฐานอื่นๆ
3. ทดสอบระบบงานที่ถูกเขียน/
พัฒนาแล้วตามมาตรฐาน Software
Assurance

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria

วิธีการประเมิน
Assessment

1. ความต้องการของผู้ใช้ระบบงาน ได้รับการ
สารวจตามมาตรฐาน Requirement
Management
2. ระบบงานได้รับการวิเคราะห์ตามมาตรฐาน
Data Flow Diagram หรือตามมาตรฐานการ
วิเคราะห์อื่น

พิจารณาจากหลักฐานเอกสาร
ผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จ
แล้ว (Outcome product
Assesment)

1. ระบบงานถูกออกแบบตามมาตรฐาน Flow
Chart หรือมาตรฐานการออกแบบอื่นๆ

พิจารณาจากหลักฐานเอกสาร
ผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จ
แล้ว (Outcome product
Assesment)

2. ระบบงานถูกพัฒนาตามมาตรฐาน PHP,
JavaScript หรือมาตรฐานอื่นๆ
3. ระบบงานได้รับการทดสอบตามมาตรฐาน
Software Assurance
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สมรรถนะย่อย
Element of Competence
06513 ส่งมอบโปรแกรมหรือเว็บไซต์
ที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน
และปรับปรุงเวอร์ชั่นให้ตอบสนองกับ
ผู้ใช้งานได้มากยิ่งขึ้น
กิจกรรม
1. ส่งมอบระบบที่ตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้งานให้กับผู้ใช้งาน
2. ปรับปรุงระบบงานเพื่อให้
ตอบสนองความต้องกับผู้ใช้และ
ทันสมัย

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria

1. ระบบงานถูกส่งมอบให้กับผู้ใช้งาน
2. ระบบงานได้รับการปรับปรุงเวอร์ชั่นเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้มาก
ยิ่งขึ้น

วิธีการประเมิน
Assessment

- พิจารณาจากหลักฐานเอกสาร
ผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จ
แล้ว (Outcome product
Assesment)
- การประเมินด้วยบุคคลที่ 3
(3rd party assessment)

8. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศของกองทัพบก พ.ศ.2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
9. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
9.1 ความรู้เรื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
9.2 ความรู้เรื่องภาษาคอมพิวเตอร์
9.3 ทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ Internet Browser
9.4 ทักษะการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office
10. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
- ทักษะการวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน
- ทักษะการเขียนโปรแกรม
(ข) ความต้องการด้านความรู้
- การออกแบบและวิเคราะห์ระบบ
- การเขียนโปรแกรม
- โครงสร้างข้อมูล
11. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
- โปรแกรมหรือเว็บไซต์ถูกพัฒนาให้ได้ตรงกับความต้องการผู้ใช้
- โปรแกรมหรือเว็บไซต์ถูกปรับปรุงให้มีความทันสมัยและตรงกับความต้องการของผู้ใช้มากยิ่งขึ้น
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
ใบรับรองความรู้ที่สอดคล้องกับข้อ 10
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ประเมินโดยใช้หลักฐานความรู้ การปฏิบัติง าน และผลการประเมินตามวิธีการประเมิน ในข้อ (ง) โดยมี
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นเป็นผู้ประเมิน
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(ง) วิธีการประเมิน
พิจารณาจากหลักฐานและเอกสาร
12. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. การจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องระบบงานเพื่อนามาพัฒนาโปรแกรมมีการรวบรวมความต้องการของ
ผู้ใช้งานอย่างครบถ้วน และถูกต้องตรงตามงานเดิม มีการวิเคราะห์ระบบงานตามมาตรฐาน Data flow diagram
หรือมาตรฐานอื่น และอยู่ภายใต้ขอบเขตที่กาหนด ตามข้อ 8
2. การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมต้องนาข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ แล้วมาใช้พิจารณาในการดาเนินการ
ออกแบบตามมาตรฐาน Flow chart หรือมาตรฐานอื่น และพัฒนาโปรแกรมตามมาตรฐาน PHP, JavaScript หรือ
มาตรฐานอื่น เพื่อให้โปรแกรมตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานได้มากที่สุด
3. การส่งมอบโปรแกรมหรือการอัพเดทเวอร์ชั่นโปรแกรมที่ตอบสนองกับความต้องการของผู้ใช้งาน ทาให้
ผู้ใช้งานสามารถปฏิบัติงานได้สะดวก รวดเร็ว และถูกต้องแม่นยามากขึ้น
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. เตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบงานที่จะนามาพัฒนาเป็นระบบสารสนเทศ โดยรวบรวมความต้องการ
ข้องผู้ใช้งานอย่างครบถ้วน และถูกต้องตรงตามงานเดิม มีการวิเคราะห์ระบบงานตามมาตรฐาน Data flow diagram
หรือมาตรฐานอื่น
2. ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมจากข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์แล้วตามมาตรฐาน Flow chart หรือ
มาตรฐานอื่น และพัฒนาโปรแกรมตามมาตรฐาน PHP, JavaScript หรือมาตรฐานอื่น เพื่อให้โปรแกรมตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้งาน
3. ส่งมอบโปรแกรมหรืออัพเดทเวอร์ชั่นโปรแกรมที่ตรงตามความต้องการผู้ใช้งาน ส่งผลให้ผู้ใช้งานสามารถ
ปฏิบัติงานได้สะดวก รวดเร็ว และมีความถูกต้องแม่นยามากขึ้น
13. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
14. หน่วย เหล่า/สายวิทยาการ ที่ร่วมใช้หน่วยสมรรถนะ (ถ้ามี)
15. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
หลักฐานเอกสารผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จแล้วในรูปแบบ Check list (Outcome) ดูรายละเอียดจากคู่มือ
การประเมินที่ สบ.ทบ. กาหนด
16. คู่มือการปฏิบัติงานที่ใช้สาหรับ UoC
- คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมหรือเว็บไซต์ ให้มีความทันสมัยและสะดวกกับผู้ใช้งาน
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ส่วนที่ 3 รายละเอียดสมรรถนะ
หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1.
2.
3.
4.
5.

รหัสหน่วยสมรรถนะ 0652
ชื่อหน่วยสมรรถนะ ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมสารบรรณทหารบก
ทบทวนครั้งที่
สร้างใหม่
คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
สามารถรวบรวมข้อ มูลและปั ญหาที่ เกิด จากการใช้ ง านระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศต่ างๆของกรมสารบรรณ
ทหารบกได้ครบถ้วน ดูแลระบบให้เกิดพึงพอใจ รวดเร็ว กับผู้ใช้งาน รวมไปถึงความเสถียรของระบบ ทาให้งานต่างๆ
ที่ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความราบรื่น
6. กลุ่มตาแหน่งงาน (Target Group)
(ระบุตาแหน่งงานที่ใช้หน่วยสมรรถนะนี้)
7. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element of Competence
06521 เตรียมข้อมูลและปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศขององค์กรได้ครบถ้วน
กิจกรรม
รวบรวมข้อมูลและปัญหาที่เกิดจาก
การใช้งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศต่างๆขององค์กรได้อย่าง
ครบถ้วน
06522 ดาเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิด
จากการใช้งานของระบบงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆของ
องค์กร รวมไปถึงบารุงรักษาให้ระบบ
มีความเสถียรภาพ
กิจกรรม
ดาเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการ
ใช้งานได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง
06523 ระบบงานเทคโนโลยี
สารสนเทศของกรมสารบรรณ
ทหารบก มีความพร้อมต่อการใช้งาน
กิจกรรม
บารุงรักษาระบบงานอย่างสม่าเสมอ

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria

วิธีการประเมิน
Assessment

ข้อมูลและปัญหาที่เกิดจากการใช้งานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรถูกรวบรวมได้
อย่างครบถ้วน ผ่านการวิเคราะห์ จัดไว้เป็น
หมวดหมู่

พิจารณาจากหลักฐานเอกสาร
ผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จ
แล้ว (Outcome product
Assesment)

ปัญหาที่เกิดจากการใช้งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศได้รับการแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว
ทันท่วงที และถูกต้อง

พิจารณาจากหลักฐานเอกสาร
ผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จ
แล้ว (Outcome product
Assesment)

ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ของกรม - พิจารณาจากหลักฐานเอกสาร
สารบรรณทหารบกได้รับการดูแลบารุงรักษาให้ ผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จ
พร้อมต่อการใช้งานอยู่เสมอ
แล้ว (Outcome product
Assesment)
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สมรรถนะย่อย
Element of Competence

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria

วิธีการประเมิน
Assessment
- การประเมินด้วยบุคคลที่ 3
(3rd party assessment)

8. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
8.1 ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศของกองทัพบก พ.ศ.2555
8.2 หลักเกณฑ์ หรือข้อกาหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
9. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
9.1 ทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์
10. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
- ทักษะการรวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้งานระบบ
- ทักษะการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
(ข) ความต้องการด้านความรู้
- ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศของระบบงานนั้นๆ
- ความรู้ด้าน Hardware computer
- ความรู้ด้าน Software computer
11. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการแก้ไขตามปัญหาที่เกิดขึ้น
- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับบารุงรักษาให้พร้อมต่อการใช้งานอยู่สม่าเสมอ
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
ใบรับรองความรู้ที่สอดคล้องกับข้อ 10
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
- ประเมินโดยใช้หลักฐานความรู้ การปฏิบัติงาน ในข้อ (ก)
- ผลการประเมินตามวิธีการประเมินในข้อ (ง)
(ง) วิธีการประเมิน
- พิจารณาจากหลักฐานและเอกสารที่ทาเสร็จแล้วในรูปแบบ Check list
- พิจารณาจากบุคคลที่ 3
12. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. การรวบรวมปัญ หาที่เกี่ ยวข้อ งกั บระบบเทคโนโลยี สารสนเทศขององค์ก รครบถ้ วน มี กระบวนการ
วิเคราะห์และจัดหมวดหมู่ของปัญหาได้อย่างเหมาะสม
2. การดาเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้งานระบบเทคโนโลยี สารสนเทศขององค์กรเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว ใช้งานต่อได้ทันท่วงที
3. การบารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรดาเนินการอย่างสม่าเสมอ เกิดความพร้อมต่อ
การใช้งาน เกิดความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน
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(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. เตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
2. วิเคราะห์ปัญหาการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างแม่นยา และดาเนินการแก้ไขปัญ หาได้
อย่างรวดเร็ว
3. บารุงรักษาระบบเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดความพร้อมต่อการใช้งานอยู่เสมอ
13. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
14. หน่วย เหล่า/สายวิทยาการ ที่ร่วมใช้หน่วยสมรรถนะ (ถ้ามี)
15. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
หลักฐานเอกสารผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จแล้วในรูปแบบ Check list (Outcome) ดูรายละเอียดจากคู่มือ
การประเมินที่ สบ.ทบ. กาหนด
16. คู่มือการปฏิบัติงานที่ใช้สาหรับ UOC
- คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมสารบรรณทหารบก
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ส่วนที่ 3 รายละเอียดสมรรถนะ
หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1.
2.
3.
4.
5.

รหัสหน่วยสมรรถนะ 0653
ชื่อหน่วยสมรรถนะ บริการข้อมูลให้กับหน่วยงานราชการอื่น
ทบทวนครั้งที่
สร้างใหม่
คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ความสามารถในการเตรียมการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกาลัง พลกองทัพบก รวมไปถึง การจัดทาเอกสาร
หนังสือราชการ เพื่อใช้จัดส่งให้กับหน่วยงานภาครัฐที่ร้องขอข้อมูลของกาลังพลสังกัดกองทัพบก
6. กลุ่มตาแหน่งงาน (Target Group)
(ระบุตาแหน่งงานที่ใช้หน่วยสมรรถนะนี้)
7. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element of Competence
06531 รวบรวมข้อมูลและเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับกาลังพล
กองทัพบก
กิจกรรม
รวบรวมข้อมูลกาลังพลสังกัด
กองทัพบก รวมไปถึงเอกสารหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคลกาลังพล
กองทัพบก
06532 จัดทาเอกสารให้สอดคล้องกับ
หลักฐานที่มีและเชื่อถือได้
กิจกรรม
1. ตรวจสอบข้อมูลกาลังพลจาก
ข้อมูลที่รวบรวมไว้แล้วได้อย่างถูกต้อง
2. จัดทาหนังสือราชการเพื่อตอบ
กลับไปยังหน่วยงานที่ร้องขอข้อมูล
06533 จัดส่งหนังสือไปยังหน่วยงาน
รัฐที่ร้องขอ
กิจกรรม
จัดส่งหนังสือราชการไปยังหน่วยงาน
ภาครัฐที่ร้องขอให้ตรวจสอบข้อมูล
ของกาลังพลภายในกองทัพบก

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria

วิธีการประเมิน
Assessment

ข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกาลังพล
พิจารณาจากหลักฐานเอกสาร
กองทัพบกถูกรวบรวมได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จ
และจัดเก็บอย่างเป็นระบบ
แล้ว (Outcome product
Assesment)

1. ข้อมูลกาลังพลที่หน่วยงานอื่นขอให้
ตรวจสอบถูกตรวจสอบจากข้อมูลที่รวบรวมไว้
แล้วได้อย่างถูกต้อง
2. หนังสือราชการถูกจัดทาขึ้นเพื่อตอบกลับไป
ยังหน่วยงานภาครัฐที่ร้องขอให้ตรวจสอบ
ข้อมูลของกาลังพลภายในกองทัพบก

พิจารณาจากหลักฐานเอกสาร
ผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จ
แล้ว (Outcome product
Assesment)

หนังสือราชการถูกจัดส่งไปยังหน่วยงานภาครัฐ - พิจารณาจากหลักฐานเอกสาร
ที่ร้องขอให้ตรวจสอบข้อมูลของกาลังพล
ผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จ
ภายในกองทัพบก
แล้ว (Outcome product
Assesment)
- การประเมินด้วยบุคคลที่ 3
(3rd party assessment)
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8. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
8.1 ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศของกองทัพบก พ.ศ.2555 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
8.2 ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
9. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
9.1 ทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ Internet Browser
9.2 ทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office
9.3 ความรู้เรื่องระเบียบงานสารบรรณ
10. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
- ทักษะการใช้ระบบงานฐานข้อมูล
- ทักษะความละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบเอกสาร
(ข) ความต้องการด้านความรู้
- ความรู้เกี่ยวกับการใช้ระบบงานฐานข้อมูลกาลังพลกองทัพบก (PDX)
- ความรู้เกี่ยวกับการใช้ระบบงานฐานข้อมูลกรมบัญชีกลาง
- ความรู้เกี่ยวกับการใช้ระบบงานฐานข้อมูลแฟ้มประวัติข้าราชการ
11. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
หนังสือราชการตอบกลับหน่วยงานภาครัฐที่ร้องขอข้อมูลกาลังพลกองทัพบก
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
ใบรับรองความรู้ที่สอดคล้องกับข้อ 10
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ประเมินโดยใช้หลักฐานความรู้ การปฏิบัติงาน และผลการประเมินตามวิธีการประเมิน ในข้อ (ง)
(ง) วิธีการประเมิน
พิจารณาจากหลักฐานและเอกสาร
12. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. การจัด เตรียมข้อมูลของกาลั งพลกองทัพบก หรือ เอกสารหลักฐานต่างๆที่เกี่ย วข้อง มีความถูกต้อ ง
แม่นยามากที่สุด และอยู่ภายใต้ขอบเขตที่กาหนด ตามข้อ 8
2. การจัดทาเอกสารให้สอดคล้องกับหลักฐานที่มีได้รับการตรวจสอบเป็นอย่างดีและมีความน่าเชื่อถือ
3. การส่งหนังสือราชการที่เกี่ยวกับข้อมูลของกาลัง พลกองทัพบกให้กับหน่วยงานภาครัฐที่ร้องขอข้อมูล
เป็นไปด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. จัดเตรีย มข้อ มูลก าลั งพลกองทัพบก หรือ เอกสารหลัก ฐานต่า งๆที่ เกี่ย วข้อ งจากฐานข้ อมูล กาลั ง พล
กองทัพบก (PDX), ฐานข้อมูลกรมบัญชีกลาง และฐานข้อมูลแฟ้มประวัติข้าราชการกองทัพบกมีความถูกต้องและ
ครบถ้วน
2. จัดทาเอกสารและหลักฐานต่างๆที่อ้างอิง ได้ของกาลังพลกองทัพบกที่ถูกร้องขอให้ตรวจสอบได้อย่าง
ถูกต้องและครบถ้วน
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3. จัดส่งเอกสารหนังสือราชการของข้อมูลกาลังพลกองทัพบกที่ถูกร้องขอโดยหน่วยงานภาครัฐ ได้อย่าง
ครบถ้วนและรวดเร็ว
13. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
14. หน่วย เหล่า/สายวิทยาการ ที่ร่วมใช้หน่วยสมรรถนะ (ถ้ามี)
15. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
หลักฐานเอกสารผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จแล้วในรูปแบบ Check list (Outcome) ดูรายละเอียดจากคู่มือ
การประเมินที่ สบ.ทบ. กาหนด
16. คู่มือการปฏิบัติงานที่ใช้สาหรับ UOC
- คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง บริการข้อมูลให้กับหน่วยงานราชการอื่น
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ส่วนที่ 3 รายละเอียดสมรรถนะ
หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1.
2.
3.
4.
5.

รหัสหน่วยสมรรถนะ 0654
ชื่อหน่วยสมรรถนะ ดาเนินงานเกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมสารบรรณทหารบก
ทบทวนครั้งที่
สร้างใหม่
คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ความสามารถในการเตรี ยมการวิ เ คราะห์ แผนผัง ห้ อ งท างานได้ อย่ า งแม่ น ยา ด าเนิ น การออกแบบเครือ ข่ า ย
อินเตอร์เน็ตได้อย่างครบถ้วน เสถียรภาพ และมีความปลอดภัยเป็นไปตามที่ระเบียบ ทบ. กาหนด
6. กลุ่มตาแหน่งงาน (Target Group)
(ระบุตาแหน่งงานที่ใช้หน่วยสมรรถนะนี้)
7. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element of Competence
06541 จัดเตรียมแผนผังองค์กรหรือ
ห้องทางานแผนกต่างๆ
กิจกรรม
1. จัดเตรียมแผนผังห้องทางานได้
อย่างครบถ้วน
2. ออกแบบระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตให้สอดคล้องกับแผนผังที่
ผ่านการวิเคราะห์แล้วได้อย่าง
ครบถ้วน
06542 ดาเนินการติดตั้งระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตขององค์กร
กิจกรรม
1. ติดตั้งระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
สอดคล้องกับแผนผังร่างไว้
2. ทดสอบระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตให้มีความปลอดภัยทาง
ไซเบอร์ รวดเร็ว และเสถียร
06543 ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ภายในองค์กรใช้งานได้รวดเร็ว
ปลอดภัย และเสถียร
กิจกรรม
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมีความ
ปลอดภัยทางด้าน Cyber Security
และสามารถใช้งานได้รวดเร็วมีความ
เสถียรภาพ

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria

วิธีการประเมิน
Assessment

1. แผนผังห้องทางานต่างๆถูกร่างได้อย่าง
ครบถ้วน
2. ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตถูกออกแบบให้
สอดคล้องกับแผนผังที่ผ่านการวิเคราะห์แล้วได้
อย่างครบถ้วน

พิจารณาจากหลักฐานเอกสาร
ผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จ
แล้ว (Outcome product
Assesment)

1. เครือข่ายอินเตอร์เน็ตของห้องทางานต่างๆ
ถูกติดตั้งได้ครบถ้วน
2. ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่ถูกติดตั้งแล้ว
ได้รับการทดสอบให้มีความปลอดภัยทางไซ
เบอร์ รวดเร็ว และเสถียร

พิจารณาจากหลักฐานเอกสาร
ผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จ
แล้ว (Outcome product
Assesment)

ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตถูกใช้งานได้อย่าง
ปลอดภัย รวดเร็ว และเสถียร เพียงพอต่อการ
ใช้งานของผู้ปฏิบัติงานภายในองค์กร

- พิจารณาจากหลักฐานเอกสาร
ผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จ
แล้ว (Outcome product
Assesment)
- การประเมินด้วยบุคคลที่ 3
(3rd party assessment)
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8. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
8.1 ระเบี ยบกองทัพ บก ว่ าด้ ว ยการรัก ษาความมั่ นคงปลอดภัย ระบบสารสนเทศของกองทัพ บก พ.ศ.2555
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8.2 หลักเกณฑ์ หรือข้อกาหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ Cyber Security
9. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
9.1 ทักษะการบารุงรักษาคอมพิวเตอร์
9.2 ความรู้เรื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
10. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
- ทักษะการวิเคราะห์และออกแบบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
- ทักษะการติดตั้งระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
(ข) ความต้องการด้านความรู้
- ความรู้เรื่องเครือข่ายคอมพิวเตอร์
- ความรู้เรื่องการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์
11. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตขององค์กรถูกติดตั้งได้อย่างครบถ้วนและมีความปลอดภัยทางไซเบอร์
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
ใบรับรองความรู้ที่สอดคล้องกับข้อ 10
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
- ประเมินโดยใช้หลักฐานความรู้ การปฏิบัติงาน ในข้อ (ก)
- ผลการประเมินตามวิธีการประเมินในข้อ (ง)
(ง) วิธีการประเมิน
- พิจารณาจากหลักฐานและเอกสารที่ทาเสร็จแล้วในรูปแบบ Check list
- พิจารณาจากบุคคลที่ 3
12. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. การเตรียมการร่างแผนผังห้องทางานต่างๆได้อย่างครบถ้วน ออกแบบระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเป็นไป
ตามร่างแผนผังที่ผ่านการวิเคราะห์แล้ว
2. การติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตขององค์กรครบถ้วน และเพียงพอต่อการใช้งาน รวมถึง
การทดสอบระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้มีความปลอดภัยทางไซเบอร์
3. การใช้งานอินเตอร์เน็ตภายในองค์กรมีความปลอดภัย รวดเร็ว และเสถียร
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. เตรียมข้อมูลแผนผังองค์กรเพื่อใช้ร่างและออกแบบระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้อย่างครบถ้วนและ
ถูกต้อง และอยู่ภายใต้ขอบเขตที่กาหนด ตามข้อ 8
2. ติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้เพียงพอกับความต้องการใช้งานของผู้ปฏิบัติงาน รวมไปถึงการ
ทดสอบเพื่อตั้งค่าให้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมีความปลอดภัยทางไซเบอร์ รวดเร็ว และเสถียร
3. องค์กรมีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย รวดเร็ว และเสถียร
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13. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
14. หน่วย เหล่า/สายวิทยาการ ที่ร่วมใช้หน่วยสมรรถนะ (ถ้ามี)
15. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
หลักฐานเอกสารผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จแล้วในรูปแบบ Check list (Outcome) ดูรายละเอียดจากคู่มือ
การประเมินที่ สบ.ทบ. กาหนด
16. คู่มือการปฏิบัติงานที่ใช้สาหรับ UOC
- คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง ดาเนินงานเกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมสารบรรณทหารบก
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ส่วนที่ 3 รายละเอียดสมรรถนะ
หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1.
2.
3.
4.
5.

รหัสหน่วยสมรรถนะ 0655
ชื่อหน่วยสมรรถนะ บริการจัดการแก้ปัญหาข้อมูล PDX
ทบทวนครั้งที่
สร้างใหม่
คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ความสามารถในการเตรียมการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ PDX การดาเนินการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นของ
ผู้ใช้งานระบบ PDX และตอบปัญหานั้นได้อย่างถูกต้องตามระเบียบที่ ทบ. กาหนด
6. กลุ่มตาแหน่งงาน (Target Group)
(ระบุตาแหน่งงานที่ใช้หน่วยสมรรถนะนี้)
7. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element of Competence
06551 เตรียมข้อมูลองค์ความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับระบบงาน PDX
กิจกรรม
รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบงาน PDX ให้ครบถ้วน

06552 วิเคราะห์ปัญหาหรือข้อสงสัย
ของกาลังพลที่ปฏิบัติงานด้วย
ระบบงาน PDX
กิจกรรม
1. รวบรวมปัญหาที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงานด้วยระบบของกาลังพลได้
ครบถ้วน
2. วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นของกาลัง
พลที่ปฏิบัติงานด้วยระบบได้อย่าง
เหมาะสม
06553 ตอบคาถามหรือข้อสงสัย
ให้กับกาลังพลที่ปฏิบัติงานด้วยระบบ
PDX ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
กิจกรรม
ตอบคาถามหรือข้อสงสัยให้กับกาลัง
พลที่พบปัญหาจากการปฏิบัติงาน
ด้วยระบบ PDX ได้อย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria

วิธีการประเมิน
Assessment

1. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบงาน PDX ถูก
รวบรวมได้อย่างครบถ้วน
2. ข้อมูลที่ถูกรวบรวมไว้อย่างครบถ้วนได้รับ
การวิเคราะห์และจัดเก็บไว้เป็นหมวดหมู่

พิจารณาจากหลักฐานเอกสาร
ผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จ
แล้ว (Outcome product
Assesment)

1. ปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงานด้วยระบบ
ของกาลังพลถูกรวบรวมได้อย่างครบถ้วน
2. ปัญหาที่เกิดขึ้นถูกวิเคราะห์และถูก
ตรวจสอบเพื่อหาข้อมูลได้อย่างถูกต้อง

พิจารณาจากหลักฐานเอกสาร
ผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จ
แล้ว (Outcome product
Assesment)

1. ปัญหาหรือข้อสงสัยถูกตอบด้วยข้อมูลที่ถูก
รวบรวมและผ่านการวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง
และครบถ้วน

- พิจารณาจากหลักฐานเอกสาร
ผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จ
แล้ว (Outcome product
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สมรรถนะย่อย
Element of Competence

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
2. รวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน
บนระบบ PDX เพื่อนาไปพัฒนาหรือปรับปรุง
ให้ดียิ่งขึ้น

วิธีการประเมิน
Assessment
Assesment)
- การประเมินด้วยบุคคลที่ 3
(3rdparty assessment)

8. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
8.1 ระเบี ยบกองทัพ บก ว่ าด้ ว ยการรัก ษาความมั่ นคงปลอดภัย ระบบสารสนเทศของกองทัพ บก พ.ศ.2555
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8.2 บัญชีหน่วยทหารของกองทัพบก พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8.3 หลักเกณฑ์ หรือข้อกาหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
9. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
9.1 การใช้งานคอมพิวเตอร์ Internet Browser
9.2 ความรู้เรื่องโครงสร้างหน่วยของกองทัพบก
10. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
- ทักษะการรวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้งานระบบ
- ทักษะการวิเคราะห์
(ข) ความต้องการด้านความรู้
- ความรู้เรื่องจากจัดหน่วยของกองทัพบก
- ความรู้เรื่องระบบงาน PDX
11. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
- โปรแกรมหรือเว็บไซต์ถูกพัฒนาให้ได้ตรงกับความต้องการผู้ใช้
- โปรแกรมหรือเว็บไซต์ถูกปรับปรุงให้มีความทันสมัยและตรงกับความต้องการของผู้ใช้มากยิ่งขึ้น
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
ใบรับรองความรู้ที่สอดคล้องกับข้อ 10
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
- ประเมินโดยใช้หลักฐานความรู้ การปฏิบัติงาน ในข้อ (ก)
- ผลการประเมินตามวิธีการประเมินในข้อ (ง)
(ง) วิธีการประเมิน
- พิจารณาจากหลักฐานและเอกสารที่ทาเสร็จแล้วในรูปแบบ Check list
- พิจารณาจากบุคคลที่ 3
12. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. การเตรียมข้อมูลและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบงาน PDXได้ครบถ้วนและถูกต้อง
2. การวิเคราะห์ปัญหาหรือข้อสงสัยที่เกิดจากการปฏิบัติงานบนระบบ PDX ของกาลังพลได้อย่างแม่นยา
3. การตอบคาถามหรือข้อสงสัยที่เกิดจากการปฏิบัติงานบนระบบ PDX ของกาลังพล ให้กาลังพลสามารถ
ปฏิบัติได้สาเร็จลุล่วง
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(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. เตรียมข้อมูลและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบงาน PDX ได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง และอยู่ภายใต้
ขอบเขตที่กาหนด ตามข้อ 8
2. รวบรวมปัญหาหรือข้อสงสัยที่เกิดขึ้นจากการใช้งานของกาลังพลที่ปฏิบัติงานบนระบบ PDX ได้อย่าง
ครบถ้วน วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นได้อย่างถูกต้องและแม่นยา
3. ตอบปัญหาหรือข้อสงสัยที่เกิดจากการปฏิบัติง านบนระบบ PDX ของกาลัง พลได้อย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน พร้อมทั้งเก็บรวบรวมปัญหาใหม่หรือข้อสงสัยใหม่เพื่อนาไปปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการตอบปัญหาได้
อย่างถูกต้อง
13. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
14. หน่วย เหล่า/สายวิทยาการ ที่ร่วมใช้หน่วยสมรรถนะ (ถ้ามี)
15. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
หลักฐานเอกสารผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จแล้วในรูปแบบ Check list (Outcome) ดูรายละเอียดจากคู่มือ
การประเมินที่ สบ.ทบ. กาหนด
16. คู่มือการปฏิบัติงานที่ใช้สาหรับ UOC
- คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง บริการจัดการแก้ปัญหาข้อมูล PDX

