
  ทบ.101 – 157 

แบบประเมินค่าก าลังพลชั้นสัญญาบัตร (ส่วนที่ 1) 

ตอนที่ 1  ข้อมูลผู้รับการประเมิน (ผู้รับการประเมินเป็นผู้กรอก) 

 1. ยศ/ชื่อ/สกุล.............................................................................  2. เลขประจ ำตัวประชำชน...........................................  3. ต ำแหน่ง................................................................. 

 4. ต ำแหน่ง(ชรก.)........................................................................  5. เหล่ำ/ก ำเนิด.........................../...............................  6.หน่วยต้นสังกัด....................................................... 
 7.  สรุปผลกำรปฏิบัติงำนที่ส ำคัญ   
       7.1 กลุ่มงำนประจ ำ              
                  
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                  
                 
                  
                 
                  

     7.2 กลุ่มงำนมอบหมำย             
                 
                 
                  
                 
                 
                  
                 
                  

 7.3 กลุ่มงำนพัฒนำ             
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                  

 ตอนที่ 2 การตรวจสอบคุณสมบัติ  (เจ้าหน้าที่ก าลังพลเป็นผู้กรอก ) 

 1.  ห้วงเวลาการประเมิน          ต้ังแต่......................................................................... ถึง......................................... .......................................    
                                                 (คร้ังที่ 1 ต้ังแต่ 1 ต.ค. – 31 มี.ค./  คร้ังที่ 2  ต้ังแต่ 1 เม.ย. – 30 ก.ย.  หรือห้วงเวลำอ่ืน ๆ  ที่ประเมินจริง) 

 2.  การลา การกระท าความผิดทางวินัยและอาญา 
 3.  ผลการทดสอบร่างกาย 
 1  ไม่ได้ทดสอบ 1   ผ่ำน 1  ไม่ผ่ำน 

      2.1 ลำป่วย............วัน      2.2 ลำกิจ..............วัน        2.3 มำสำย.............วัน    4. ดัชนีความหนาของร่างกาย (BMI) =  น้ ำหนักตัว (กก.) / ส่วนสูง2 (เมตร)  

      2.4  ลำอ่ืน ๆ (ระบุ)............วัน   2.5 ขำดรำชกำร.............คร้ัง   รวม.............วัน         1  ปกติ  (BMI = 18.5 – 24.9)        1  ผ่ำน (เกณฑป์กติ  + 2)     
        1  ไม่ผ่ำน (สูงหรือต่ ำกว่ำเกณฑ์ผ่ำน) 

      2.6  ควำมผิด/กำรลงโทษ..............................................................................  

 

 



 

ตอนที่ 3 การประเมินค่า ฯ (ผู้ประเมินเป็นผู้กรอก)เปป 

1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน 
1.1 ปริมาณงาน ค่าคะแนน 

 1. ปริมำณงำนที่ท ำได้มำกกว่ำท่ีได้รับตำมหน้ำท่ีเป็นอย่ำงมำก 
  2. ปริมำณงำนที่ท ำได้มำกกว่ำท่ีได้รับตำมหน้ำท่ี  
 3. ปริมำณงำนที่ท ำได้เป็นไปตำมท่ีได้รับตำมหน้ำท่ี 
 4. ปริมำณงำนที่ท ำได้ต่ ำกว่ำท่ีได้รับตำมหน้ำท่ีเล็กน้อย 
 5. ปริมำณงำนที่ท ำได้ต่ ำกว่ำท่ีได้รับตำมหน้ำท่ีเป็นอย่ำงมำก 

100 
85 
70 
50 
30 

1.2 คุณภาพผลงาน ค่าคะแนน 

 1. ผลงำนมีควำมละเอียดรอบคอบ สมบูรณ์ครบถ้วนเกินกว่ำท่ีคำดหวังเป็นอย่ำงมำก 
 2. ผลงำนมีควำมละเอียดรอบคอบ สมบูรณ์ครบถ้วนเกินกว่ำท่ีคำดหวัง 
 3. ผลงำนมีควำมละเอียดรอบคอบ สมบูรณ์ครบถ้วนเป็นไปตำมมำตรฐำนที่คำดหวัง 
 4. ผลงำนมีบกพร่องเพียงเล็กน้อย 
 5. ผลงำนมีข้อบกพร่อง ต่ ำกว่ำเกณฑ์มำตรฐำนในระดับต่ ำสุดที่ยอมรับได้ และไม่ท ำให้เกิดควำมเสียหำยต่องำน 

50 
43 
35 
25 
15 

1.3 ผลส าเร็จของงาน ค่าคะแนน 

 1. ผลงำนส ำเร็จตำมเป้ำหมำยโดยสมบูรณ์  
 2. ผลงำนส่วนใหญ่ส ำเร็จตรงตำมเป้ำหมำย 
 3. ผลงำนโดยเฉลี่ยตรงตำมเป้ำหมำย 
 4. ผลงำนส่วนน้อยที่ตรงตำมเป้ำหมำย 
 5. ผลงำนไม่ส ำเร็จหรือผิดเป้ำหมำย 

50 
43 
35 
25 
15 

1.4 ความเชื่อถือได้ของผลงาน ค่าคะแนน 

 1. ผลงำนเชื่อถือได้ และถูกต้องตำมหลักกำร/แบบธรรมเนียม/ระเบียบ/ค ำสั่ง ท้ังหมด 
 2. ผลงำนส่วนใหญ่เชื่อถือได้ และถูกต้องตำมหลักกำร/แบบธรรมเนียม/ระเบียบ/ค ำสั่ง  
 3. ผลงำนส่วนใหญ่เชื่อถือได้พอสมควร และค่อนข้ำงจะถูกต้องตำมหลักกำร/แบบธรรมเนียม/ระเบียบ/ค ำสั่ง  
 4. ผลงำนส่วนน้อยเชื่อถือได้ และใช้หลักกำร/แบบธรรมเนียม/ระเบียบ/ค ำสั่ง บ้ำง 
 5. ผลงำนเชื่อถือไม่ค่อยได้ ไม่ใช้หลักกำร/แบบธรรมเนียม/ระเบียบ/ค ำสั่งใด ๆ 

50 
43 
35 
25 
15 

1.5 ความทันเวลา ค่าคะแนน 

 1. ท ำงำนส ำเร็จก่อนเวลำท่ีก ำหนดมำก และมีเวลำเหลือเพ่ือพิจำรณำทบทวน 
 2. ท ำงำนส ำเร็จก่อนเวลำท่ีก ำหนด 
 3. ท ำงำนส ำเร็จตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด 
 4. ท ำงำนโดยใช้ระยะเวลำเกินกว่ำเวลำท่ีก ำหนดเล็กน้อย 
 5. ท ำงำนโดยใช้ระยะเวลำนำน เกินกว่ำเวลำท่ีก ำหนดเป็นอย่ำงมำก 

50 
43 
35 
25 
15 

1.6 การประหยัด ค่าคะแนน 

 1. ใช้ทรัพยำกรอย่ำงประหยัดและคุ้มค่ำเป็นอย่ำงมำก 
 2. ใช้ทรัพยำกรอย่ำงประหยัดและคุ้มค่ำ 
 3. ใช้ทรัพยำกรอย่ำงประหยัดตำมท่ีได้รับกำรแจกจ่ำย 
 4. ใช้ทรัพยำกรเกินกว่ำที่ได้รับกำรแจกจ่ำยเล็กน้อย 
 5. ใช้ทรัพยำกรมำก เกิดกำรสูญเสียโดยไม่จ ำเป็น 

50 
43 
35 
25 
15 

 
 
 
 
 

 
 



 
2. สมรรถนะก าลังพล 

 

2.1 คุณลักษณะทางทหาร 
2.1.1 ลักษณะทางทหาร ค่าคะแนน 

 1. มีบุคลิกภำพ สมรรถภำพ และลักษณะทำงทหำรดีมำก เป็นแบบอย่ำงให้กับผู้อื่นได้ 
 2. มีบุคลิกภำพ สมรรถภำพ และลักษณะทำงทหำรดี 
 3. มีบุคลิกภำพ สมรรถภำพ และลักษณะทำงทหำรเหมำะสม  
 4. มีบุคลิกภำพ สมรรถภำพ และลักษณะทำงทหำรเหมำะสมบำงส่วนและบำงส่วนต้องได้รับกำรปรับปรงุแก้ไข  
 5. มีบุคลิกภำพ สมรรถภำพ และลักษณะทำงทหำร ต้องได้รับกำรปรับปรงุ 

15 
13 
11 
8 
5 

2.1.2 การรักษาวินัย ค่าคะแนน 

 1. เข้ำใจค ำสั่ง และปฏิบัติตำมได้เป็นอย่ำงเคร่งครัด ด้วยควำมเต็มใจ และถูกต้องเสมอ 
 2. เข้ำใจค ำสั่ง และปฏิบัติตำม ด้วยควำมเต็มใจ และถูกต้อง 
 3. ปฏิบัติตำมค ำสั่ง ด้วยควำมเต็มใจ 
 4. ปฏิบัติตำมค ำสั่ง ค ำแนะน ำตำมสมควร  
 5. ไม่ใส่ใจต่อค ำสั่งเท่ำท่ีควร ท ำให้เกิดควำมผิดพลำดบ่อยครั้ง  

15 
13 
11 
8 
5 

2.2 การท างานเป็นทีม 
2.2.1 ความสามารถในการติดต่อสื่อสาร ค่าคะแนน 

 1. มีทักษะในกำรสื่อควำมหมำยได้อย่ำงกระชับชัดเจนดีเย่ียม จนเป็นตัวอย่ำงที่ดีต่อเพ่ือนร่วมงำน 
 2. มีทักษะในกำรสื่อควำมหมำยได้อย่ำงกระชับ ชัดเจนดี 
 3. มีทักษะในกำรสื่อควำมหมำยได้ชัดเจน 
 4. สื่อควำมหมำยได้ แต่บำงครั้งต้องมีกำรอธิบำยเพ่ิม 
 5. มีปัญหำในกำรสื่อควำมหมำย ต้องได้รับค ำแนะน ำให้ปรับปรุง  

10 
9 
7 
5 
3 

2.2.2 มนุษยสัมพันธ์ ค่าคะแนน 

 1. มีควำมสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นได้ทุกระดับ ทั้งภำยใน และภำยนอกอย่ำงดีเย่ียม 
 2. มีควำมสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นได้ทุกระดับ ทั้งภำยใน และภำยนอกอย่ำงดี 
 3. มีควำมสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นได้ทุกระดับ ทั้งภำยใน และภำยนอกอย่ำงเหมำะสม 
 4. มีควำมสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นได้ทุกระดับ ทั้งภำยใน และภำยนอกพอสมควร 
 5. มีควำมสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นได้ทุกระดับ ทั้งภำยใน และภำยนอกยังไม่เหมำะสม 

10 
9 
7 
5 
3 

2.2.3 ความเสียสละ ค่าคะแนน 
 1. อำสำสมัครเข้ำปฏิบัติงำนในทุกโอกำสด้วยควำมเต็มใจ  
 2. ยินดีที่จะปฏิบัติงำนเมื่อไม่มีคนสมัครใจ  
 3. ยินดีปฏิบัติงำนตำมค ำสั่งทั้งในและนอกเวลำงำน 
 4. ยินดีปฏิบัติงำนถ้ำไม่กระทบเรื่องส่วนตัว (เลือกงำน) 
 5. มีพฤติกรรมในกำรหลบเลี่ยงงำน 

10 
9 
7 
5 
3 

2.2.4 ความร่วมมือ ค่าคะแนน 
 1. มีควำมต้ังใจและเต็มใจให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติงำนร่วมกันจนบรรลุผลอย่ำงมีประสิทธิภำพอย่ำงเต็มที่  
 2. มีควำมต้ังใจและให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติงำนร่วมกันจนบรรลุผลอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 3. มีควำมต้ังใจ ท่ีจะท ำงำนและร่วมมือปฏิบัติงำนร่วมกับผู้อื่น 
 4. มีควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำท่ีพอสมควร 
 5. มักมีข้อขัดแย้งในกำรร่วมมือกับผู้อื่นอย่ำงไม่มีเหตุผล  

10 
9 
7 
5 
3 

2.3 คุณธรรมและจริยธรรม 
2.3.1 การปฏิบัติตน ค่าคะแนน 

 1. มีกำรประพฤติปฏิบัติตนตำมระเบียบค ำสั่งของทำงรำชกำร มีคุณธรรมซื่อสัตย์สุจริต เชื่อถือได้และเป็นแบบอย่ำงที่ดีให้แก่ผู้อื่น 
 2. มีกำรประพฤติปฏิบัติตนตำมระเบียบค ำสั่งของทำงรำชกำร มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต เชื่อถือได้ 
 3. มีกำรประพฤติปฏิบัติตนตำมระเบียบค ำสั่งของทำงรำชกำร มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต 

 4. มีกำรประพฤติปฏิบัติตนตำมระเบียบค ำสั่งของทำงรำชกำร มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต โดยมีกำรว่ำกล่ำว ตักเตือนบ้ำงเป็นบำงครั้ง 
 5. มีกำรประพฤติปฏิบัติตนไม่เหมำะสม มีกำรว่ำกล่ำวตักเตือนเป็นประจ ำ 

10 
9 
7 
5 
3 

 
  

 



  
2.3.2 การตรงต่อเวลา ค่าคะแนน 

 1. มำท ำงำนก่อนเวลำและท ำงำนจนเสร็จ แม้จะเลยเวลำรำชกำรไปแล้วเป็นประจ ำ 
 2. มำท ำงำนก่อนเวลำและท ำงำนจนเสร็จ แม้จะเลยเวลำรำชกำรบำงโอกำส 
 3. มำท ำงำนสม่ ำเสมอตลอดเวลำ เริ่มและเลิกงำนตำมเวลำท่ีทำงรำชกำรก ำหนด 
 4. มำท ำงำนตำมเวลำเป็นส่วนใหญ่ มีกำรมำสำย และกลับก่อนในบำงโอกำส 
 5. มำท ำงำนต่ ำกว่ำมำตรฐำน มำสำย หรือกลับก่อนเวลำเป็นประจ ำ 

10 
9 
7 
5 
3 

2.4 มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
2.4.1 ความมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ค่าคะแนน 

 1. มีควำมมุ่งมั่นปฏิบัติหน้ำท่ีจนบรรลุผลอย่ำงมีประสิทธิภำพอย่ำงเต็มที่ 
 2. มีควำมมุ่งมั่นปฏิบัติงำนจนบรรลุผลอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 3. มีควำมต้ังใจที่จะท ำงำน และร่วมมือปฏิบัติงำนร่วมกับผู้อื่น 
 4. มีควำมต้ังใจในกำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำท่ีพอสมควร 
 5. ละเลยกำรปฏิบัติหน้ำท่ี 

10 
9 
7 
5 
3 

2.4.2 ความริเริ่ม ค่าคะแนน 
 1. คิดและวำงแผนกำรปฏิบัติงำนได้เอง ไม่ต้องรอรับค ำสัง่/ค ำแนะน ำจำกผู้ใด 
 2. ปฏิบัติงำนในควำมรับผิดชอบตำมล ำพังได้ดี 
 3. ปฏิบัติงำนในควำมรับผิดชอบของตนเองได้พอใช้ 
 4. ปฏิบัติงำนในควำมรับผิดชอบของตนเองได้เล็กน้อย 
 5. ต้องมีผู้แนะน ำจึงท ำงำนได้ภำยในกรอบ 

10 
9 
7 
5 
3 

2.5 ความรู้ความสามารถการปฏิบัติงานในหน้าที ่
2.5.1 ความรอบรู้งานในหน้าที่ ค่าคะแนน 

 1. มีควำมรู้ควำมสำมำรถปฏิบัติงำนในหน้ำท่ีอย่ำงดีย่ิง 
 2. มีควำมรู้ควำมสำมำรถปฏิบัติงำนในหน้ำท่ีเป็นอย่ำงดี 
 3. มีควำมรู้ควำมสำมำรถปฏิบัติงำนในหน้ำท่ีพอสมควร 
 4. มีควำมรู้ควำมสำมำรถปฏิบัติงำนในหน้ำท่ีน้อยมำก 
 5. ไมม่ีควำมรู้ควำมสำมำรปฏิบัติงำนในหน้ำท่ี 

10 
9 
7 
5 
3 

2.5.2 ความส านึกในหน้าที่ ค่าคะแนน 
 1. มีควำมรับผิดชอบสูงในหน้ำท่ี งำนส ำเร็จโดยไม่ต้องก ำกับดูแล 
 2. มีควำมรับผิดชอบต่องำนในหน้ำท่ี งำนส ำเร็จโดยก ำกับดูแลเล็กน้อย 
 3. มีควำมรับผิดชอบต่องำนส่วนใหญ่ในหน้ำท่ี ต้องก ำกับดูแลตำมสมควร 
 4. มีควำมรับผิดชอบต่องำนในหน้ำท่ีบำงเรื่อง งำนส ำเร็จถ้ำมีกำรก ำกับดูแล 
 5. ไม่มีควำมรับผิดชอบ งำนไม่ส ำเร็จเป็นประจ ำ 

10 
9 
7 
5 
3 

2.6 การบริหารจัดการ 
2.6.1 การพัฒนาตนและผู้ใต้บังคับบัญชาหรือเพื่อนร่วมงาน ค่าคะแนน 

 1. มีกำรเรียนรู้อยู่ตลอดเวลำ และแนะน ำผู้ใต้บังคับบัญชำ หรือเพ่ือนร่วมงำนได้อย่ำงดีเย่ียม 
 2. มีกำรเรียนรู้อยู่ตลอดเวลำ และแนะน ำผู้ใต้บังคับบัญชำ หรือเพ่ือนร่วมงำนได้อย่ำงดี 
 3. มีควำมสนใจพัฒนำควำมรู้ และแนะน ำผู้ใต้บังคับบัญชำหรือเพ่ือนร่วมงำน 
 4. มีควำมสนใจพัฒนำตนเอง และแนะน ำผู้ใต้บังคับบัญชำ หรือเพ่ือนร่วมงำนพอสมควร  
 5. ไม่แสดงคุณลักษณะด้ำนน้ีอย่ำงชัดเจน 

10 
9 
7 
5 
3 

2.6.2 วิสัยทัศน์และความคิดในภาพรวม ค่าคะแนน 
 1. มีกำรวำงแผนจัดระบบงำน ก่อนกำรปฏิบัติงำนทุกครั้ง 
 2. มีกำรวำงแผนจัดระบบงำน ก่อนกำรปฏิบัติงำนเป็นส่วนใหญ่ 
 3. มีกำรวำงแผนจัดระบบงำนพอสมควร และมีกำรแก้ไขเพ่ิมเติม เป็นบำงครั้ง 
 4. มีกำรวำงแผนจัดระบบงำนบ้ำง และผู้บังคับบัญชำแนะน ำเป็นครั้งครำว 
 5. ผู้บังคับบัญชำแนะน ำและจัดระบบงำนให้ทุกครั้ง 

10 
9 
7 
5 
3 

 
 

 



 

 

ตอนที่ 4 ผลการประเมิน (ผู้ประเมินเป็นผู้กรอก) 

 

แบบประเมินค่า ค่าคะแนน 
 

ผลสัมฤทธิ์ของงาน         
1.1 ปริมำณงำน  
1.2 คุณภำพผลงำน  
1.3 ผลส ำเร็จของงำน  
1.4 ควำมเชื่อถือได้ของผลงำน  
1.5 ควำมทันเวลำ  
1.6 กำรประหยัด  

รวมคะแนนผลสัมฤทธิ์ของงาน (A) (เต็ม 350 คะแนน)  
สมรรถนะก าลังพล         
2.1.1 ลักษณะทำงทหำร  

2.1.2 กำรรักษำวินัย  

2.2.1 ควำมสำมำรถในกำรติดต่อสื่อสำร  

2.2.2 มนุษย์สัมพันธ์  

2.2.3 ควำมเสียสละ  

2.2.4 ควำมร่วมมือ  

2.3.1 กำรปฏิบัติตน  

2.3.2 กำรตรงต่อเวลำ  

2.4.1 ควำมมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ  

2.4.2 ควำมริเริ่ม  

2.5.1 ควำมรอบรู้งำนในหน้ำท่ี  

2.5.2 ควำมส ำนึกในหน้ำท่ี  

2.6.1 กำรพัฒนำตนและผู้ใต้บังคับบัญชำหรือเพ่ือนร่วมงำน  

2.6.2 วิสัยทัศน์และควำมคิดในภำพรวม  

รวมคะแนนสมรรถนะก าลังพล (B) (เต็ม 150 คะแนน)  

 

ผลสัมฤทธิ์ของงาน(ร้อยละ) (C) 
(A÷5) 

สมรรถนะก าลังพล(ร้อยละ) (D) 
(B÷5) 

ผลการประเมิน (ร้อยละ) 
(C)+(D) 

   

    
 

เกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 5 เกณฑ์ ดังน้ี 

      1. คะแนนร้อยละ 90 ขึ้นไป  อยู่ในเกณฑ์ ดีเด่น 

      2. คะแนนร้อยละ 80 – ต่ ากว่าร้อยละ 90 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 

      3. คะแนนร้อยละ 70 – ต่ ากว่าร้อยละ 80 อยู่ในเกณฑ์ ดี 

      4. คะแนนร้อยละ 60 – ต่ ากว่าร้อยละ 70  อยู่ในเกณฑ์ พอใช้ 

      5. คะแนนต่ ากว่า รอ้ยละ 60  อยู่ในเกณฑ์ ต้องปรับปรุง 

ผู้รับการประเมิน ต้องมีคะแนนผลการประเมินค่าไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 60 จึงจะถือว่าเป็นผู้ผ่านการประเมิน 

 

 



ตอนที่ 5 การแจ้งผลการประเมินค่าการปฏิบัติงานก าลังพล 

(ผู้รับการประเมินเป็นผู้กรอก) 

ยศ-ช่ือ-สกุล : ............................................................................................................................................................................................... 

    หว้งเวลาการประเมิน  ต้ังแต่..................................................................................... ถึง...........................................................................................    
                                       (ครั้งที่ 1 ต้ังแต่ 1 ต.ค. – 31 มี.ค./  ครั้งที่ 2  ต้ังแต่ 1 เม.ย. – 30 ก.ย.  หรือห้วงเวลำอื่น ๆ  ที่ประเมินจริง) 

 

(ผู้ประเมินเป็นผู้กรอก) 

ผลสัมฤทธิ์ของงาน(ร้อยละ) (C) สมรรถนะก าลังพล(ร้อยละ) (D) ผลการประเมิน (ร้อยละ) (C)+(D) 
   

    
อยู่ในเกณฑ์  

 ความเห็นของผู้ประเมิน 
     -  จุดเด่น     
       
       
   - ส่ิงท่ีควรปรับปรุงแก้ไข/พัฒนำ    
       
       
    -   แนวทำงในกำรปรับปรุงแก้ไข/พฒันำ    
       
       

   

   ลงช่ือ   

    ( )  

ต ำแหน่ง   

               /                /  

 

ความเห็นของผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น  
(เหนอืผู้ประเมิน 1 ชั้น) 

 ความเห็นของผู้รับการประเมินที่มีต่อผลการประเมินค่า 

     1 1. รับรองผลกำรประเมิน     
     

    1 2. ข้อคิดเห็นอื่น ๆ    
     

      1 1. รับทรำบผลกำรประเมิน และจะน ำข้อเสนอแนะของ  
  ผู้บังคับบัญชำไปพัฒนำงำนในหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบให้ดีข้ึน 

    1 2. ข้อคิดเห็นอื่น ๆ  
               

                           ลงชื่อ  

  ( ) 

 ต ำแหน่ง  

                    /            /  

* กรณีผู้ให้ควำมเห็นแทนผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับชั้น ต้องใช้ “ท ำกำรแทน” 
(ตำมข้อบังคับ กห. ว่ำด้วยกำรสั่งกำรและประชำสัมพันธ์ พ.ศ.2527) 
 

                                ลงชื่อ  

  ( ) 

 ต ำแหน่ง  

                    /            /  

* ผู้บังคบับัญชำโดยตรงซึ่งท ำหน้ำที่ประเมิน ต้องแจ้งผลให้ผู้รับกำรประเมินที่อยู่ใน
เกณฑ์ต้องปรับปรุง ทรำบภำยใน 7 วันท ำกำร หลังจำกคณะกรรมกำรฯ รับรองผล 


