
  

           ระเบียบกองทัพบก    
ว่าด้วยการประเมินค่าการปฏิบัติงานก าลังพลของกองทัพบก 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
------------------------------- 

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการประเมินค่าการปฏิบัติงาน 
ข้าราชการ ก าลังพลส ารองเข้าท าหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว ลูกจ้างประจ า และอาสาสมัครทหารพราน  
ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น จึงให้วางระเบียบ ไว้ดังต่อไปนี้  
 ข้อ  ๑ ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการประเมินค่าการปฏิบัติงาน
ก าลังพลของกองทัพบก พ.ศ. ๒๕๖๒” 
 ข้อ  ๒ ระเบียบนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
   ๓.๑ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการประเมินค่าการปฏิบัติงานก าลังพลของ
กองทัพบก พ.ศ. ๒๕๕๖ 
   ๓.๒ บรรดา ระเบียบ ค าสั่ง หรือค าชี้แจงอื่นใด ที่ได้ก าหนดไว้แล้ว ซึ่งขัดหรือแย้ง   
กับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ  ๔ ความมุ่งหมายของการประเมินค่าการปฏิบัติงานกระท าเพื่อ 
   ๔.๑ ประเมินความเหมาะสมในการปฏิบัติงานของก าลังพลในต าแหน่งต่าง ๆ 
   ๔.๒ ใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาบริหารจัดการก าลังพล 
   ๔.๓ ใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณา บ าเหน็จ ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ประจ าปี 
   ๔.๔ ใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณา การเลื่อนยศ และการปรับย้าย 
   ๔.๕ ใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาก าลังพล 
 ข้อ  ๕ ในระเบียบนี้ 
   ๕.๑ แบบประเมินค่าก าลังพลชั้นสัญญาบัตร หมายถึง แบบประเมินค่าก าลังพล
ตามมาตรฐานของกองทัพบกที่หน่วยต่าง ๆ ต้องใช้ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และสมรรถนะของ
ก าลังพลชั้นสัญญาบัตรทุกประเภท ได้แก่ นายทหารสัญญาบัตร ข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร 
ข้าราชการพลเรือนกลาโหมทุกประเภทเว้นประเภททั่วไป ก าลังพลส ารองเข้าท าหน้าที่ทหารเป็นการ
ชั่วคราวชั้นสัญญาบัตรและลูกจ้างประจ าชั้นสัญญาบัตร เป็นรายบุคคล รวมทั้งก าลังพลอื่นที่มี           
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ระดับเทียบเท่ากับก าลังพลชั้นสัญญาบัตรที่จะมีขึ้นภายหลังจากประกาศใช้ระเบียบนี้ และเก็บไว้เป็นหลักฐาน
ของหน่วยโดยใช้แบบพิมพ์ ทบ.๑๐๑ - ๑๕๗ 
   ๕.๒ แบบประเมินค่าก าลังพลต่ ากว่าชั้นสัญญาบัตร หมายถึง แบบประเมินค่าก าลังพล
ตามมาตรฐานของกองทัพบกที่หน่วยต่าง ๆ ต้องใช้ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และสมรรถนะของ           
ก าลังพลต่ ากว่าชั้นสัญญาบัตรทุกประเภท ได้แก่ นายทหารประทวน ข้าราชการกลาโหมพลเรือน         
ต่ ากว่าชั้นสัญญาบัตร ข้าราชการพลเรือนกลาโหมประเภททั่วไป ก าลังพลส ารองเข้าท าหน้าที่ทหาร           
เป็นการชั่วคราวต่ ากว่าชั้นสัญญาบัตร ลูกจ้างประจ าต่ ากว่าชั้นสัญญาบัตร พลทหารประจ าการ             
(พลอาสาสมัคร) และอาสาสมัครทหารพรานเป็นรายบุคคล รวมทั้ง ก าลังพลอื่นที่มีระดับเทียบเท่ากับ
ก าลังพลต่ ากว่าชั้นสัญญาบัตรทีจ่ะมีขึ้นภายหลังจากประกาศใช้ระเบียบนี้ และเก็บไว้เป็นหลักฐานของหน่วย              
โดยใช้แบบพิมพ ์ทบ.๑๐๑ - ๑๕๘ 
   ๕.๓ แบบรายงานผลการประเมินค่าก าลังพลของกองทัพบก หมายถึงแบบรายงานผล 
การประเมินค่าก าลังพลตามมาตรฐานของกองทัพบก ที่หน่วยต่าง ๆ ต้องใช้ในการรายงานผลการประเมินค่า
ก าลังพล เพื่อส่งให้กรมสารบรรณทหารบกและหรือหน่วยเหนือแล้วแต่กรณี ปีละ ๒ ครั้ง ตามห้วงระยะเวลา  
ที่ก าหนด โดยก าลังพลชั้นสัญญาบัตรใช้แบบพิมพ์ ทบ.๑๐๑ - ๑๕๙ และก าลังพลต่ ากว่าชั้นสัญญาบัตร
ใช้แบบพิมพ์ ทบ.๑๐๑ - ๑๖๐  
   ๕.๔ ผู้รับการประเมิน หมายถึง ข้าราชการทหารตั้งแต่ระดับพลทหารประจ าการ 
(พลอาสาสมัคร) จนถึงระดับชั้นยศพลตรี ข้าราชการกลาโหมพลเรือน ข้าราชการพลเรือนกลาโหม 
ลูกจ้างประจ า ก าลังพลส ารองเข้าท าหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว อาสาสมัครทหารพราน และก าลังพล
อื่น ๆ ตามที่กองทัพบกก าหนด ยกเว้น   
     ๕.๔.๑ ผู้ที่อยู่ในต าแหน่งประจ าหน่วยเพื่อรอเกษียณอายุราชการ  
     ๕.๔.๒ ผู้ที่อยู่ในต าแหน่งส ารองราชการและถูกสั่งพักราชการ  
     ๕.๔.๓ ผู้ที่ไปรับราชการหรือศึกษาในต่างประเทศ หรือลาไปศึกษาในเวลา
ราชการ หรือ โอน ย้าย บรรจุ เข้ารับราชการในกองทัพบก และมีเวลาการปฏิบัติงานน้อยกว่า ๑ เดือน
ในวงรอบการประเมิน 
   ๕.๕ ผู้ประเมิน หมายถึง ผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือผู้ก ากับดูแลผู้รับการประเมิน
โดยใกล้ชิดเพียงผู้เดียว ซึ่งเป็นนายทหารสัญญาบัตรที่มีชั้นยศตั้งแต่ร้อยตรี หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ ผบ.หน่วย
ตั้งแต่ระดับ หมวด หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
   ๕.๖ ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นหรือผู้รับมอบอ านาจ หมายถึง ผู้บังคั บบัญชา          
ที่มีต าแหน่งสูงกว่าผู้บังคับบัญชาโดยตรง ๑ ชั้น 
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   ๕.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประเมินค่าก าลังพล หมายถึง คณะกรรมการ 
ที่หน่วยต่าง ๆ ภายในกองทัพบกแต่งตั้งขึ้น เพื่อตรวจสอบและกลั่นกรองผลการประเมินค่าจากการใช้         
ดุลยพินิจของผู้ประเมิน และความเห็นของผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น (เหนือผู้ประเมิน ๑ ชั้น) เพื่อให้เกิด
ความเป็นธรรมแก่ผู้รับการประเมิน 
    ๕.๘ ดัชนีความหนาของร่างกาย (Body Mass Index หรือ BMI) หมายถึง ค่าตัวเลข         
ชี้วัดความสมดุลของร่างกาย ว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ หรืออ้วน หรือผอมเกินไป โดยเฉพาะหากอยู่ในเกณฑ์อ้วน 
จะท าให้เสี ่ยงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ และท าให้สุขภาพไม่แข็งแรงส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน 
ส าหรับการค านวณหาค่าดัชนีความหนาของร่างกายจะมีค่าเท่ากับน้ าหนักตัว (กิโลกรัม) หารด้วย ส่วนสูง 
(เมตร) ยกก าลังสอง ซึ่งผลของดัชนีความหนาของร่างกายมีดังน้ี 
     ๕.๗.๑ ระหว่าง ๑๘.๕ - ๒๔.๙   ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ ปกต ิ
     ๕.๗.๒ สูงหรือต่ ากว่าเกณฑ์ปกติ ± ๒  ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ ผ่าน 
     ๕.๗.๓ สูงหรือต่ ากว่าเกณฑ์ผ่าน   ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ ไม่ผ่าน 
   ๕.๙ ผลสัมฤทธิ์ของงาน หมายถึง ผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นในเชิงปริมาณงาน 
คุณภาพงาน ความรวดเร็ว หรือความตรงต่อเวลา การใช้ทรัพยากรเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
ความเชื่อถือได้ของผลงาน และความส าเร็จของงาน โดยก าหนดให้มีค่าร้อยละ ๗๐ ของการประเมินค่า
การปฏิบัติงานทั้งหมด 
   ๕.๑๐ สมรรถนะก าลังพล หมายถึง ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และพฤติกรรม            
ที่ผู้ปฏิบัติแสดงออกในระหว่างการปฏิบัติราชการ อันส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบ   
โดยก าหนดให้มีคา่ร้อยละ ๓๐ ของการประเมินค่าการปฏิบัติงานทั้งหมด 
   ๕.๑๑ ค่าน้ าหนัก หมายถึง คะแนนของแต่ละข้อย่อยที่จะด าเนินการประเมินค่า 
โดยก าหนดให้มีค่าน้ าหนัก มาก - น้อย ตามความส าคัญของรายการที่จะประเมิน  
   ๕.๑๒ ระดับคะแนน หมายถึง คะแนนที่ได้รับจากการประเมิน ตามความเห็น 
ของผู้ประเมินในแต่ละรายการ โดยก าหนดให้มีระดับคะแนนตั้งแต่ ระดับ ๑ ถึงระดับ ๕ ดังน้ี 
      ๕.๑๒.๑ ระดับ ๑ มีค่าคะแนนร้อยละ ๓๐ ของคะแนนแต่ละข้อย่อย 
      ๕.๑๒.๒ ระดับ ๒ มีค่าคะแนนร้อยละ ๕๐ ของคะแนนแต่ละข้อย่อย 
      ๕.๑๒.๓ ระดับ ๓ มีค่าคะแนนร้อยละ ๗๐ ของคะแนนแต่ละข้อย่อย 
      ๕.๑๒.๔ ระดับ ๔ มีค่าคะแนนร้อยละ ๘๕ ของคะแนนแต่ละข้อย่อย 
      ๕.๑๒.๕ ระดับ ๕ มีค่าคะแนนร้อยละ ๑๐๐ ของคะแนนแต่ละข้อย่อย 
   ๕.๑๓ วงรอบการประเมิน หมายถึง  ห้วงเวลาที่จะต้องท าการประเมินค่า              
การปฏิบัติงานก าลังพลของกองทัพบก ปีละ ๒ ครั้ง ดังน้ี  
      ๕.๑๓.๑ ครั้งที่ ๑ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม - ๓๑ มีนาคม ของปีถัดไป  
      ๕.๑๓.๒ ครั้งที่ ๒ ตั้งแต่ ๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ของปีเดียวกัน  
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   ๕.๑๔ เกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น ๕ เกณฑ์ ดังนี ้ 
      ๕.๑๔.๑ คะแนนร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป อยู่ในเกณฑ์ ดีเด่น  
      ๕.๑๔.๒ คะแนนร้อยละ ๘๐ - ต่ ากว่าร้อยละ ๙๐ อยู่ในเกณฑ์ ดมีาก  
      ๕.๑๔.๓ คะแนนร้อยละ ๗๐ - ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ อยู่ในเกณฑ์ ดี 
      ๕.๑๔.๔ คะแนนร้อยละ ๖๐ - ต่ ากว่าร้อยละ ๗๐ อยู่ในเกณฑ์ พอใช้ 
      ๕.๑๔.๕ คะแนนต่ ากว่า ร้อยละ ๖๐ อยู่ในเกณฑ์ ต้องปรับปรุง  
      ผู้รับการประเมิน ต้องมีคะแนนผลการประเมินค่า ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ ๖๐ 
จึงจะถือว่าเป็นผู้ผ่านการประเมิน 
   ๕.๑๕ มาตรการควบคุม หมายถึง มาตรการที่ก าหนดเพื่อป้องกันการให้คะแนน
ของผู้ประเมินในลักษณะปล่อยคะแนน และมาตรการที่ก าหนดให้จัดล าดับผู้รับการประเมินเพื่อ          
การน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานก าลังพล 
    ๕.๑๕.๑ มาตรการป้องกันการปล่อยคะแนน ให้ผู้ประเมินแต่ละคน          
ให้คะแนนผู้รับการประเมินในความรับผิดชอบ โดยแยกกลุ่มก าลังพลชั้นสัญญาบัตรและกลุ่มก าลังพล          
ต่ ากว่าชั้นสัญญาบัตร ดังนี ้
         ๕.๑๕.๑.๑ ให้ในเกณฑ์ ดีเด่น (คะแนนร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป)  ได้ใน
จ านวนไม่เกินร้อยละ ๒๐ ทั้งนี้อาจไม่มีผู้ได้คะแนนในเกณฑ์ ดีเด่น ก็ได้  
         ๕.๑๕.๑.๒ ให้ในเกณฑ์ ดีเด่นและดีมาก รวมกัน (คะแนนร้อยละ 
๘๐ ขึ้นไป) ได้ในจ านวนไม่เกินร้อยละ ๕๐  
         ๕.๑๕.๑.๓ กรณีมีผู้รับการประเมิน ๑ - ๓ คน สามารถให้ใน 
เกณฑ์ดีเด่นหรือดีมาก รวมกันได้ไม่เกิน ๑ นาย, กรณีมีผู้รับการประเมิน ๔ คน สามารถให้ในเกณฑ์ 
ดีเด่น ไม่เกิน ๑ นาย และเกณฑ ์ดีมาก ไม่เกิน ๑ นาย หรือหากไม่ให้ในเกณฑ์ ดีเด่น สามารถให้ในเกณฑ์
ดีมาก รวมกันได้ไม่เกิน ๒ คน 
         ๕.๑๕.๑.๔ กรณีผู้รับการประเมินมีชั้นยศ พล.ต. ให้ยกเว้นการใช้
มาตรการป้องกันการปล่อยคะแนน ในข้อ ๕.๑๕.๑ 
      ๕.๑๕.๒ มาตรการจัดล าดับผู้รับการประเมิน การให้คะแนนประเมิน           
ของผู้ประเมินต้องสามารถเรียงล าดับคะแนนประเมินของผู้รับการประเมินในความรับผิดชอบ ตามกลุ่ม
ก าลังพลชั้นสัญญาบัตร และกลุ่มก าลังพลต่ ากว่าชั้นสัญญาบัตร จากผู้มีคะแนนมากไปหาคะแนนน้อยได ้
 ข้อ  ๖ ให้เจ้ากรมก าลังพลทหารบกเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และมีอ านาจในการ
ก าหนดรายละเอียดและวิธีการปฏิบัติเพิ่มเติมได้ตามความจ าเป็น โดยไม่ขัดต่อระเบียบนี้ เพื่อให้การปฏิบัติ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
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หมวด ๑ แบบประเมินค่า และแบบรายงาน 
 ข้อ  ๗ แบบประเมินค่าก าลังพลและแบบรายงานผลการประเมินค่าก าลังพลก าหนดไว้
ดังน้ี 
   ๗.๑ แบบประเมินค่าก าลังพลชั้นสัญญาบัตรใช้แบบพิมพ์มาตรฐานกองทัพบก 
ทบ.๑๐๑ - ๑๕๗ และ แบบประเมินค่าก าลังพลต่ ากว่าชั้นสัญญาบัตร ใช้แบบพิมพ์มาตรฐานกองทัพบก 
ทบ.๑๐๑ - ๑๕๘ 
   ๗.๒ แบบจัดอันดับผู้รับการประเมินของผู้ประเมินคนเดียวกัน ให้เรียงล าดับผู้รับ         
การประเมินในความรับผิดชอบ ตามกลุ่มก าลังพลชั้นสัญญาบัตร และกลุ่มก าลังพลต่ ากว่าชั้นสัญญาบัตร 
จากผู้มีคะแนนมากไปหาคะแนนน้อย  
   ๗.๓ แบบประเมินค่าก าลังพลผู้เข้ารับการศึกษา ในสถานศึกษาของกองทัพบกและ
ส่วนราชการอื่นในกระทรวงกลาโหม ให้กรมก าลังพลทหารบกก าหนดแบบประเมินค่าและรายละเอียด 
การประเมินอย่างเหมาะสมแยกออกมาจากแบบประเมินค่าก าลังพลในข้อ ๗.๑ และ ๗.๒ ส าหรับในกรณี
ที่แบบประเมินค่าก าลังพล ผู้เข้ารับการศึกษายังไม่ได้ก าหนด ให้ใช้แบบประเมินค่าก าลังพลในข้อ ๗.๑ 
และ ๗.๒ โดยอนุโลม 
   ๗.๔ แบบรายงานผลการประเมินค่าก าลังพลชั้นสัญญาบัตรใช้แบบพิมพ์มาตรฐาน
กองทัพบก ทบ.๑๐๑ - ๑๕๙ และแบบรายงานผลการประเมินค่าก าลังพลต่ ากว่าชั้นสัญญาบัตร             
ใช้แบบพิมพ์มาตรฐานกองทัพบก ทบ.๑๐๑ - ๑๖๐ โดยให้เรียงล าดับผู้รับการประเมินตามชั้นยศและ        
ในแต่ละชั้นยศเรียงจากผู้มีคะแนนมากไปหาคะแนนน้อย ทั้งนี้หน่วยที่มีหน่วยย่อยในโครงสร้างหน่วยหรือมี
ก าลังพลจ านวนมากสามารถแยกเป็นหน่วยย่อย แล้วเรียงล าดับผู้รับการประเมินตามชั้นยศและในแต่ละ
ชั้นยศเรียงจากผู้มีคะแนนมากไปหาคะแนนน้อยในแต่ละหน่วยย่อยได ้

หมวด  ๒  การด าเนินการ 
 ข้อ ๘ ระบบการประเมินประกอบด้วยกระบวนการหลัก ดังน้ี 
   ๘.๑ การประเมิน 
   ๘.๒ การแปลผล 
   ๘.๓ การรายงาน และการพิจารณาผลการประเมินค่าก าลังพล 
   ๘.๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประเมินค่าก าลังพล 
   ๘.๕ การแจ้งผลการประเมิน 
   ๘.๖ การใช้ผล 
   ๘.๗ การปฏิบัติทั่วไป 
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                   ข้อ ๙ การประเมิน 
                           ๙.๑ ผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือผู้ก ากับดูแลผู้รับการประเมินโดยใกล้ชิดที่หน่วย 
มีการแต่งตั้งหรือก าหนดผู้ประเมิน เมื่อเริ่มวงรอบการประเมินให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินร่วมกัน
จัดท าข้อตกลงการประเมิน ในแต่ละวงรอบ โดยระบุภารกิจ/งาน/กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ที่จะประเมิน 
รวมทั้ง ก าหนด ตัวชี้วัด เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละภารกิจ /งาน/กิจกรรม/แผนงาน/
โครงการ ให้เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ของผู้รับการประเมิน เพื่อใช้เป็นข้อมูลส าหรับการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของงาน  
                        ๙.๒ การประเมินค่าก าลังพลชั้นสัญญาบัตร ให้ใช้แบบพิมพ์ ทบ.๑๐๑ - ๑๕๗ 
และก าลังพลต่ ากว่าชั้นสัญญาบัตรให้ใช้แบบพิมพ์ ทบ.๑๐๑ - ๑๕๘ โดยการประเมินให้ด าเนินการ ดังน้ี 
                              ๙.๒.๑ ให้เจ้าหน้าที่ก าลังพลตรวจสอบผู้ที่ต้องได้รับการประเมินค่าในหน่วย 
รวมทั้ง ผบ.หน่วยระดับรองลงไป ๑ ระดับ ให้เจ้าหน้าที่ก าลังพลด าเนินการเช่นเดียวกับผู้ที่ปฏิบัติงาน 
อยู่ในหน่วย โดยการประเมินครั้งที่ ๑ ใช้รายชื่อก าลังพลของหน่วย ณ วันที่ ๑ มกราคม และครั้งที่ ๒          
ใช้รายชื่อก าลังพลของหน่วย ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ของทุกปี และส่งแบบประเมินให้ผู้รับการประเมิน  
     ๙.๒.๒ ให้ผู้รับการประเมินกรอกข้อมูลลงในแบบประเมิน ตอนที่ ๑ และ
ตอนที่ ๕ โดยการพิมพ์ หรือเขียนด้วยตัวบรรจงอ่านง่าย โดยผู้รับการประเมินบันทึกผลการปฏิบัติงาน           
ที่ส าคัญของตนเอง ในวงรอบที่ประเมิน เพื่อให้ผู้ประเมินใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาประเมินผล 
โดยให้แบ่งผลการปฏิบัติงานออกเป็น ๓ ลักษณะ (อาจมีผลงานไม่ครบทั้ง ๓ ลักษณะ หรือหากมีผลการ
ปฏิบัติงานเป็นจ านวนมาก ให้ใช้กระดาษเพิ่มเป็นใบแทรกได้) ดังน้ี 
        ๙.๒.๒.๑ กลุ่มงานประจ า หมายถึง ผลงานที่ปฏิบัติเป็นประจ า            
ตามภารกิจที่ระบุไว้ในต าแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบ (กรณีต าแหน่งประจ าหน่วยให้ระบุงานหลักที่ได้รับ
มอบหมาย) 
        ๙.๒.๒.๒ กลุ่มงานมอบหมาย หมายถึง ผลงานที่ปฏิบัติเพิ่มขึ้นตามที่
ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ หรืองานเฉพาะกิจ (นอกเหนือจากงานประจ า หรืองานหลัก) 
        ๙.๒.๒.๓ กลุ่มงานพัฒนา หมายถึง ผลงานเชิงริเริ่มสร้างสรรค์ 
งานวิจัย งานประดิษฐ์คิดค้น งานเชิงพัฒนา งานนวัตกรรมหรืออื่น ๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงาน หรือต่อทางราชการ 
     ๙.๒.๓ ให้เจ้าหน้าที่ก าลังพลของหน่วยกรอกข้อมูล ลงในแบบประเมิน             
ตอนที่ ๒ โดยการพิมพ์ หรือเขียนด้วยตัวบรรจงอ่านง่าย  
     ๙.๒.๔ ให้เจ้าหน้าที่ก าลังพลของหน่วยน าส่งแบบประเมินและแบบจัดอันดับ
ผู้รับการประเมินของผู้ประเมินคนเดียวกัน พร้อมแจ้งมาตรการควบคุมในข้อ ๕.๑๕ ให้ผู้ประเมินทราบ
และด าเนินการต่อไป 
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      ๙.๒.๕  ให้ผู้ประเมิน ด าเนินการประเมินในแบบประเมิน ตอนที่ ๓ ถึง ตอนที่ ๕ 
โดยด าเนินการภายใต้มาตรการควบคุมในข้อ ๕.๑๕ 
        ๙.๒.๕.๑ ในตอนที่ ๓ การประเมินค่า ฯ ให้ผู้ประเมินใช้ปากกาหรือหมึก 
ที่ไม่สามารถลบได้ (ห้ามใช้ดินสอ) ท าเครื่องหมาย   ลงในช่อง  ให้สอดคล้องกับผู้รับการประเมิน  
           ๙.๒.๕.๒ ในตอนที่ ๔ ผลการประเมิน ให้ผู้ประเมินบันทึกค่าระดับ
คะแนนที่ได้เลือกจากในตอนที่ ๓ ลงในช่องค่าระดับคะแนนที่ผู้รับการประเมินได้รับในแต่ละหัวข้อ,             
หาผลคะแนนรวม, หาคะแนนร้อยละของการประเมิน โดยใช้ค่าคะแนนรวม หารด้วย ๕ 
           ๙.๒.๕.๓ ในตอนที่ ๕ การแจ้งผลการประเมินค่า ให้ผู้ประเมินบันทึกผล
การประเมิน (คะแนนร้อยละ) ระบุเกณฑ์การประเมิน และบันทึกความเห็นของผู้ประเมินลงในหัวข้อ
จุดเด่น, สิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไข/พัฒนา และแนวทางการปรับปรุงแก้ไข/พัฒนา รวมทั้งลงลายมือชื่อ      
ในช่องที่ก าหนด (หากมีความเห็นของผู้ประเมินเป็นจ านวนมาก ให้ใช้กระดาษเพิ่มเป็นใบแทรกได้) 
ส าหรับกรณีผู้ประเมินได้พิจารณาว่าผู้รับการประเมินในความรับผิดชอบมีผลการปฏิบัติงานในระดับสูง 
แต่ไม่ให้การประเมินในเกณฑ์ ดีเด่นหรือดีมาก เนื่องจากมาตรการป้องกันการปล่อยคะแนน                     
ในข้อ ๕.๑๕.๑ ผู้ประเมินสามารถระบุความเห็นเพิ่มเติมในแบบประเมินค่าก าลังพล ตอนที่ ๕ ได้ 
     ๙.๒.๖ ให้ผู้ประเมินจัดล าดับหรือเรียงล าดับคะแนนประเมิน ของผู้รับการ
ประเมินในความรับผิดชอบลงในแบบฟอร์มที่ก าหนด ตามกลุ่มก าลังพลชั้นสัญญาบัตรและกลุ่มก าลังพล
ต่ ากว่าชั้นสัญญาบัตร จากผู้มีคะแนนมากไปหาคะแนนน้อยได้      
     ๙.๒.๗ ให้เจ้าหน้าที่ก าลังพลของหน่วย รวบรวมแบบประเมินค่าก าลังพล 
ของผู้ประเมิน เพื่อขอความเห็นของผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น (เหนือผู้ประเมิน ๑ ชั้น) ส าหรับผู้ประเมินที่มี
ชั้นยศพลตรีขึ้นไป ให้ยกเว้นการขอความเห็นของผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น (เหนือผู้ประเมิน ๑ ชั้น) 
     ๙.๒.๘ ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น  (เหนือผู้ประเมิน ๑ ชั้น) รับรองผลการประเมิน
และหรือให้ข้อคิดเห็นอื่น ๆ รวมทั้งลงลายมือชื่อในช่องที่ก าหนด (หากมีข้อคิดเห็นเป็นจ านวนมาก            
ให้ใช้กระดาษเพิ่มเป็นใบแทรกได้) 
    ๙.๓ การประเมินจะต้องค านึงถึงความเป็นธรรม สะท้อนผลสัมฤทธิ์ของงาน           
และสมรรถนะก าลังพลอย่างแท้จริง เพื่อให้สามารถน าผลการประเมินค่าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยและกองทัพบก ต้องหลีกเลี่ยงการประเมินในลักษณะ ดังน้ี 
     ๙.๓.๑ การใช้ความรู้สึกส่วนตัว ชอบ/ไม่ชอบ ตลอดจนอคติต่าง ๆ ต่อผู้รับ
การประเมิน หรือเรื่องราวเก่า ๆ ของผู้รับการประเมินที่ไม่อยู่ในห้วงเวลาการประเมินค่า 
     ๙.๓.๒ ให้คะแนนในการประเมินค่าแบบ “ปล่อยคะแนน” และหรือ            
“กดคะแนน” 
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     ๙.๓.๓ การใช้ความประทับใจในบางเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน   
เป็นเกณฑ์ในการประเมินค่า 
   ๙.๔ การประเมินค่าการปฏิบัติงานนายทหารสัญญาบัตรชั้นยศพลตรี ให้ผู้บังคับบัญชา
โดยตรงหรือผู้ก ากับดูแลผู้รับการประเมินโดยใกล้ชิด ท าการประเมินค่าการปฏิบัติงาน ส าหรับผู้บังคับหน่วย
ขึ้นตรงต่อกองทัพบก ที่มีชั้นยศพลตรีลงมาและผู้ปฏิบัติงานส านักงานผู้บังคับบัญชาที่มีชั้นยศพลตรีให้มี          
ผู้ประเมินค่าการปฏิบัติงาน ตามผนวกที่แนบท้ายระเบียบนี้ 
   ๙.๕ การประเมินค่าก าลังพล ประเภทนายทหารปฏิบัติการประจ าหน่วย 
ผู้ช านาญการกองทัพบกและผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก ซึ่งได้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการ ณ หน่วยใด 
ให้หน่วยที่รับตัวไว้ปฏิบัติงานเป็นผู้ประเมินค่าแล้วส่ง แบบประเมินค่าก าลังพลและส าเนาแบบจัดอันดับ
ผู้รับการประเมินของผู้ประเมินคนเดียวกัน ให้หน่วยต้นสังกัด โดยการประเมินค่าครั้งที่ ๑ ของปี ส่งภายในวันที่ 
๑๕ มกราคม และครั้งที่ ๒ ของปี ส่งภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม 
   ๙.๖ ก าลังพลที่อยู่ในต าแหน่งประจ าหน่วย ให้หน่วยนั้น ๆ รับผิดชอบประเมินค่า
เช่นเดียวกับก าลังพลของหน่วย ส าหรับก าลังพลต าแหน่งประจ ากองบัญชาการกองทัพบก ให้ส านักงาน
เลขานุการกองทัพบก เป็นหน่วยรับผิดชอบด าเนินการเช่นเดียวกับก าลังพลของหน่วย ยกเว้นก าลังพล           
ที่อยู่ในต าแหน่งประจ าหน่วย หรือประจ ากองบัญชาการกองทัพบก ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะท างาน
ของกองทัพบก ให้หัวหน้าคณะท างานนั้น ๆ รับผิดชอบการประเมินค่าแล้วส่งแบบประเมินค่าก าลังพล
พร้อมส าเนาแบบจัดอันดับผู้รับการประเมินของผู้ประเมินคนเดียวกัน ให้กับหน่วยที่ก าลังพลผู้นั้นประจ าอยู่ 
เพื่อด าเนินการเช่นเดียวกับก าลังพลของหน่วยต่อไป หากเป็นก าลังพลในต าแหน่งประจ ากองบัญชาการ
กองทัพบก ให้ส่งส านักงานเลขานุการกองทัพบก เป็นหน่วยรับผิดชอบด าเนินการเช่นเดียวกับก าลังพล
ของหน่วย 
   ๙.๗ ก าลังพลที่ไปช่วยราชการ หรือไปปฏิบัติราชการพิเศษ ให้หน่วยที่รับตัวไว้
ปฏิบัติงานดังกล่าว เป็นผู้รับผิดชอบประเมินค่าแล้วส่งแบบประเมินค่าก าลังพล พร้อมส าเนาแบบจัด
อันดับผู้รับการประเมินของผู้ประเมินคนเดียวกัน (กรณีหน่วยที่รับตัวไว้ปฏิบัติงานไม่ได้ใช้ระเบียบ
ประเมินค่า ฯ ของ ทบ. ให้ส่งเฉพาะแบบประเมินค่าก าลังพล) ให้แก่หน่วยต้นสังกัด โดยการประเมินค่า
ครั้งที่ ๑ ของปี ส่งภายในวันที่ ๑๕ มกราคม และครั้งที่ ๒ ของปี ส่งภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม และให้
หน่วยต้นสังกัดด าเนินการเช่นเดียวกับผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยต่อไป 
 ข้อ ๑๐ การแปลผล 
    ให้ผู้ประเมินท าการแปลผลการประเมินค่า โดยใช้วิธีการแปลงคะแนนดิบที่ได้
เป็นระบบร้อยละ บันทึกลงในแบบประเมินค่า ตอนที ่๕ ซึ่งเป็นเอกสารที่ใช้ในการประกอบการบริหารงาน
บุคคล และให้ผู้ประเมินเรียงล าดับคะแนนประเมิน ฯ ของผู้รับการประเมินในความรับผิดชอบ ตามกลุ่ม
ก าลังพลชั้นสัญญาบัตร และกลุ่มก าลังพลต่ ากว่าชั้นสัญญาบัตร จากผู้มีคะแนนมากไปหาคะแนนน้อยได้ 
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ส าหรับก าลังพลทั้งหน่วยให้เจ้าหน้าที่ก าลังพลเรียงตามล าดับ ตามชั้นยศ จากผู้มีคะแนนมากไปหา
คะแนนน้อย โดยให้ผู้บังคับหน่วยเป็นผู้รับผิดชอบการด าเนินการใช้ผลการประเมินค่าการปฏิบัติงาน
ในการบริหารงานก าลังพลภายในหน่วย ส าหรับในระดับกองทัพบก ให้กรมสารบรรณทหารบก 
ด าเนินการด้วยวิธีการทางสถิติ เพื่อท าการประเมินค่าการปฏิบัติงานในภาพรวมของกองทัพบก ตลอดจน
ติดตามการเปลี่ยนแปลงและบันทึกผล เป็นข้อมูล เพื่อสนับสนุนการบริหารงานก าลังพลให้กับ             
กรมก าลังพลทหารบกและหน่วยที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ก าหนดต่อไป 
 ข้อ ๑๑ คณะกรรมการพิจารณาผลการประเมินค่าก าลังพล 
   ๑๑.๑ คณะกรรมการพิจารณาผลการประเมินค่าก าลังพลของหน่วยระดับกองพล
หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
      ให้หน่วยระดับกองพลหรือเทียบเท่าขึ้นไป  และหน่วยขึ้นตรงต่อ
กองทัพบก แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประเมินค่าก าลังพล เพื่อพิจารณากลั่นกรองผลการ
ประเมินค่าก าลังพลชั้นสัญญาบัตรและก าลังพลต่ ากว่าชั้นสัญญาบัตรของหน่วย ให้เกิดความเป็นธรรม
จากการใช้ดุลยพินิจของผู้ประเมินและผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น (เหนือผู้ประเมิน ๑ ชั้น) ดังน้ี   
       ๑๑.๑.๑  ด าเนินการพิจารณาผลการประเมินค่าก าลังพลให้เรียบร้อย  
โดยครั้งที่ ๑ ให้เสร็จภายในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ และครั้งที่ ๒ ให้เสร็จภายในวันที่ ๑ สิงหาคมของทุกปี 
หรือก่อนการพิจารณาบ าเหน็จ ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ประจ าปี เพื่อให้หน่วยน าผลการประเมินค่าไปใช้เป็นข้อมูล
ในการพิจารณาบ าเหน็จ ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ประจ าปี 
        ๑๑.๑.๒ อ านาจหน้าที่ 
              ๑๑.๑.๒.๑ ตรวจสอบและกลั่นกรอง ผลการประเมินค่าการ
ปฏิบัติงาน ให้เป็น ไปด้วยความเหมาะสม และเป็นธรรมแก่ผู้รับการประเมิน รวมทั้งตรวจสอบการ
ด าเนินการตามมาตรการป้องกันการปล่อยคะแนนของผู้ประเมิน 
             ๑๑.๑.๒.๒ รับการยื่นอุทธรณ์จากผู้รับการประเมินที่มีความเห็น 
หรือมขี้อสงสัยว่าผลการประเมินค่าการปฏิบัติงานไม่เป็นธรรม 
              ๑๑.๑.๒.๓ ด าเนินการสอบสวน และพิจารณาวินิจฉัยค าอุทธรณ์ 
จนกระทั่ง ได้ข้อยุต ิแล้วรายงานให้กองทัพบก (ผ่านกรมสารบรรณทหารบก) ทราบ 
       ๑๑.๑.๓  คณะกรรมการพิจารณาผลการประเมินค่าก าลังพลของหน่วย
ระดับกองพลหรือเทียบเท่าขึ้นไป ให้สามารถก าหนดองค์ประกอบต่าง ๆ หรือตั้งคณะท างานเพื่อช่วยใน
การด าเนินการ ได้ตามความเหมาะสม 

   ๑๑.๒ คณะกรรมการพิจารณาผลการประเมินค่าก าลังพลของกองทัพบก 
  การพิจารณาผลการประเมินค่าก าลังพลชั้นสัญญาบัตรในสังกัดกองทัพบก

ครั้งสุดท้าย ให้กระท าโดยคณะกรรมการพิจารณาผลการประเมินค่าก าลังพลของกองทัพบก  ทั้งนี้             



- ๑๐ - 
 

ให้คณะกรรมการพิจารณาบ าเหน็จประจ าปีของกองทัพบก ท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประเมินค่าก าลังพลของกองทัพบก   
 ข้อ ๑๒ การรายงาน และการพิจารณาผลการประเมินค่า 
    ให้หน่วยต่าง ๆ รายงานผลการประเมินค่าก าลังพลตามแบบรายงานผล          
การประเมินค่า (แบบพิมพ์ ทบ.๑๐๑ - ๑๕๙ และหรือแบบพิมพ์ ทบ.๑๐๑ - ๑๖๐) ไปยังกรมสารบรรณ
ทหารบก และหรือหน่วยเหนือตามสายการบังคับบัญชาแล้วแต่กรณี และกรอกข้อมูลในระบบรวบรวม
ผลการประเมินค่าการปฏิบัติงานก าลังพลของกองทัพบก ในห้วงเวลาที่ก าหนด ดังน้ี 
   ๑๒.๑ หน่วยทหารสังกัดกองทัพบก 
                           ๑๒.๑.๑ หน่วยระดับกองพัน หรือเทียบเท่ารวบรวมผลการประเมินค่า     
ก าลังพลของหน่วย และบันทึกลงในแบบรายงานผลการประเมินค่า ส่งให้หน่วยบังคับบัญชาระดับกรม 
หรือเทียบเท่า และเก็บส าเนาไว้เป็นหลักฐานของหน่วย รวมทั้งกรอกข้อมูลผลการประเมินค่าก าลังพล
ของหน่วย ในระบบรวบรวมผลการประเมินค่าการปฏิบัติงานก าลังพล 
                           ๑๒.๑.๒ หน่วยระดับกรม หรือเทียบเท่า รวบรวมผลการประเมินค่า    
ก าลังพลในหน่วย และบันทึกลงในแบบรายงานผลการประเมินค่า รวมทั้งผลการประเมินค่าของหน่วย
ระดับกองพัน ตามข้อ ๑๑.๑.๑ ส่งให้หน่วยบังคับบัญชาระดับกองพล หรือเทียบเท่า และเก็บส าเนาไว้เป็น
หลักฐานของหน่วย รวมทั้งกรอกข้อมูลผลการประเมินค่าก าลังพลของหน่วย ในระบบรวบรวมผลการประเมินค่า
การปฏิบัติงานก าลังพล 
       ๑๒.๑.๓ หน่วยระดับกองพลหรือเทียบเท่า ด าเนินการดังนี ้
                                     ๑๒.๑.๓.๑ กรอกข้อมูลผลการประเมินค่าก าลังพลในหน่วย          
ในระบบรวบรวมผลการประเมินค่าการปฏิบัติงานก าลังพล และรวบรวมผลการประเมินค่าก าลังพล         
ชั้นสัญญาบัตรและก าลังพลต่ ากว่าชั้นสัญญาบัตรในหน่วยและหน่วยขึ้นตรง ให้คณะกรรมการพิจารณา
ผลการประเมินค่าก าลังพลฯ โดยครั้งที่ ๑ ภายในวันที่ ๒๐ มกราคม และครั้งที่ ๒ ภายในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม 
ของทุกปี และน าผลการประเมินค่าไปใช้ประกอบการพิจารณา บ าเหน็จ ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ประจ าปี  
                               ๑๒.๑.๓.๒ รวบรวมผลการประเมินค่าก าลังพลชั้นสัญญาบัตร     
ตามแบบรายงานผลการประเมินค่า ส่งให้หน่วยบังคับบัญชาระดับกองทัพภาค หรือระดับหน่วยขึ้นตรง
ต่อกองทัพบกและเก็บส าเนาไว้เป็นหลักฐานของหน่วย  
           ๑๒.๑.๓.๓ รายงานผลการสอบสวนของคณะกรรมการพิจารณาผล
การประเมินค่าก าลังพลฯ กรณีรับการยื่นอุทธรณ์จากผู้รับการประเมิน ให้กองทัพบก (ผ่านกรมสารบรรณ
ทหารบก) ทราบ 
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                            ๑๒.๑.๔ หน่วยระดับกองทัพภาค หรือระดับหน่วยขึ้นตรงต่อกองทัพบก 
รวบรวมผลการประเมินค่าก าลังพลในหน่วยและหน่วยขึ้นตรง แล้วแยกด าเนินการดังนี้ 
                                     ๑๒.๑.๔.๑ กรอกข้อมูลผลการประเมินค่าก าลังพลชั้นสัญญาบัตร
และก าลังพลต่ ากว่าชั้นสัญญาบัตรภายในกองบัญชาการและหน่วยขึ้นตรง (เว้น ก าลังพลของหน่วยระดับ
กองพลหรือเทียบเท่า ซึ่งได้ด าเนินการแล้วในข้อ ๑๒.๑.๓.๑) ในระบบรวบรวมผลการประเมินค่า             
การปฏิบัติงานก าลังพล และรวบรวมผลการประเมินค่าก าลังพลดังกล่าว ให้คณะกรรมการพิจารณา          
ผลการประเมินค่าก าลังพลฯ โดยครั้งที่ ๑ ภายในวันที่ ๒๐ มกราคม และครั้งที่ ๒ ภายในวันที่ ๒๐ 
กรกฎาคม ของทุกปี และน าผลการประเมินค่าไปใช้ประกอบการพิจารณา บ าเหน็จ ค่าจ้าง ค่าตอบแทน 
ประจ าปี  
           ๑๒.๑.๔.๒ รวบรวมผลการประเมินค่าก าลังพลชั้นสัญญาบัตร  
ตามแบบรายงานผลการประเมินค่า ส่งให้ กรมสารบรรณทหารบก โดยครั้งที่ ๑ ให้ส่งภายในวันที่        
๕ กุมภาพันธ์ และครั้งที่ ๒ ให้ส่งภายในวันที่ ๕ สิงหาคมของทุกปี 
           ๑๒.๑.๔.๓ รายงานผลการสอบสวนของคณะกรรมการพิจารณา       
ผลการประเมินค่าก าลังพลฯ กรณีรับการยื่นอุทธรณ์จากผู้รับการประเมิน ให้กองทัพบก (ผ่านกรมสารบรรณ
ทหารบก) ทราบ  
                        ๑๒.๒ หน่วยขึ้นตรงต่อกองทัพบกอื่น ๆ ให้ด าเนินการตามข้อ ๑๒.๑.๓ และหรือ
ข้อ ๑๒.๑.๔ โดยอนุโลม 
 ข้อ  ๑๓ การแจ้งผลการประเมิน 
    เมื่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประเมินค่าก าลังพลของหน่วยระดับกองพล
หรือเทียบเท่าขึ้นไป ให้ความเห็นชอบต่อผลการประเมินค่าแล้ว ด าเนินการดังนี ้
    ๑๓.๑ ผู้ที่มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง ให้เจ้าหน้าที่ก าลังพล
รวบรวมรายชื่อดังกล่าว แล้วแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาโดยตรงหรือผู้ประเมิน แจ้งผลให้ผู้รับการประเมินทราบ
เป็นลายลักษณ์อักษร รายละเอียดตามแบบประเมินค่าก าลังพล (แบบพิมพ์ ทบ.๑๐๑ - ๑๕๗ ในตอนที่ ๕  
ส าหรับก าลังพลชั้นสัญญาบัตร และแบบพิมพ์ ทบ.๑๐๑ - ๑๕๘ ในตอนที่ ๕ ส าหรับก าลังพลต่ ากว่า          
ชั้นสัญญาบัตร) เนื่องจากเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาโดยตรง ในการจะให้ข้อแนะน า ค าปรึกษา ชมเชย
ผลการปฏิบัติงาน หรือว่ากล่าวตักเตือนผู้ใต้บังคับบัญชา พร้อมทั้งให้ผู้รับการประเมิน ลงลายมือชื่อ
รับทราบผลการประเมิน ทั้งนี้ผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุงต้องได้รับทราบผลการประเมินภายใน ๗ วันท าการ 
หลังจากคณะกรรมการพิจารณาผลการประเมินค่าก าลังพลของหน่วยระดับกองพลหรือเทียบเท่าขึ้นไป 
รับรองผล 
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    ๑๓.๒ ผู้ที่มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์สูงกว่าต้องปรับปรุง หากต้องการทราบ 
ผลการประเมิน ให้เขียนรายงานขอรับทราบผลการประเมินส่งตามสายการบังคับบัญชา และให้
ผู้บังคับบัญชาโดยตรงหรือผู้ประเมิน แจ้งผลการประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 
เช่นเดียวกับผู้ที่มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง 
     ๑๓.๓ การยื่นอุทธรณ์ หากผู้รับการประเมินมีข้อสงสัยหรือเห็นว่าผลการประเมิน 
ไม่เป็นธรรม สามารถยื่นอุทธรณ์ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรงได้ โดยใช้แบบการอุทธรณ์ที่แนบท้ายระเบียบนี้ 
ภายใน ๔ วันท าการ นับจากวันที่ทราบผลการประเมินค่า และให้ผู้บังคับบัญชาโดยตรงหรือผู้ประเมิน
ชี้แจงให้ผู้ยื่นอุทธรณ์ทราบภายใน ๒ วันท าการ หากผู้ยื่นอุทธรณ์ไม่เห็นด้วยกับการชี้แจง สามารถยื่นอุทธรณ์
ต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประเมินค่าก าลังพลของหน่วยระดับกองพลหรือเทียบเท่าขึ้นไปได ้               
ภายใน ๔ วันท าการ นับจากผู้บังคับบัญชาโดยตรงหรือผู้ประเมินชี้แจง และให้คณะกรรมการพิจารณา            
ผลการประเมินค่าก าลังพลของหน่วยระดับกองพลหรือเทียบเท่าขึ้นไป พิจารณาและวินิจฉัยค าอุทธรณ์ให้ได ้   
ข้อยุตภิายใน ๑๐ วันท าการ นับแต่วันที่ได้รับการยื่นอุทธรณ์ 
 ข้อ  ๑๔ การใช้ผล  
    ๑๔.๑ ให้ทุกหน่วยน าข้อมูล ในแบบประเมินค่าก าลังพล (ตอนที่ ๕), แบบจัดอันดับ
ผู้รับการประเมินของผู้ประเมินคนเดียวกัน และแบบรายงานผลการประเมินค่าการปฏิบัติงานใช้ประกอบ
ในการพิจารณาบ าเหน็จ ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ประจ าปี การปรับย้าย การบริหารงานก าลังพล และการ
พัฒนาก าลังพล โดยรายละเอียดการน าผลคะแนนประเมินค่าไปใช้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ   
ว่าด้วยเรื่องนั้น ๆ ทั้งนีม้ีข้อควรระวัง ดังน้ี 
                          ๑๔.๑.๑ การใช้คะแนนผลการประเมินค่าของผู้ที่มีลักษณะงานแตกต่างกัน 
หรือรับผิดชอบงานในระดับที่ต่างกัน ไม่ควรน าผลคะแนนมาเปรียบเทียบกันโดยตรง 
                          ๑๔.๑.๒ การใช้มาตรการป้องกันการปล่อยคะแนน ในข้อ ๕.๑๓.๑ อาจส่งผล
ให้ผู้รับการประเมินบางส่วนที่มีผลการปฏิบัติงานในระดับสูง ไม่ได้รับการประเมินในเกณฑ์ ดีเด่นหรือดีมาก 
ดังนั้นผู้ใช้ผลการประเมินควรพิจารณาความเห็นเพิ่มเติมของผู้ประเมิน (ในแบบประเมินค่าก าลังพล 
(ตอนที่ ๕)) ประกอบการพิจารณาใช้ผลการประเมินด้วย 
    ๑๔.๒ ให้กรมก าลังพลทหารบก หน่วยขึ้นตรงต่อกองทัพบก และกรมสารบรรณ
ทหารบก รวบรวมรายชื่อนายทหารสัญญาบัตร ข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร ข้าราชการ 
พลเรือนกลาโหมทุกประเภทเว้นประเภททั่วไป ก าลังพลส ารองเข้าท าหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว           
ชั้นสัญญาบัตร และก าลังพลชั้นสัญญาบัตรอื่นที่จะมีขึ้นภายหลังประกาศใช้ระเบียบนี ้ทีม่ีผลการประเมิน
ค่าอยู่ในเกณฑ์ ต้องปรับปรุง ไว้เพื่อประกอบการพิจารณาการเลื่อนชั้นเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน               
การเลื่อนยศ การปรับย้าย การบริหารจัดการก าลังพลและการพัฒนาก าลังพล ส าหรับนายทหารประทวน 
ข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ ากว่าชั้นสัญญาบัตร ข้าราชการพลเรือนกลาโหมประเภททั่วไป ก าลังพลส ารอง
เข้าท าหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราวชั้นต่ ากว่าสัญญาบัตร พลทหารประจ าการ (พลอาสาสมัคร) ลูกจ้างประจ า 
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อาสาสมัครทหารพราน และก าลังพลต่ ากว่าชั้นสัญญาบัตรอื่นที่ก าหนดเพิ่มขึ้นในภายหลัง ให้หน่วยต้นสังกัด           
และหน่วยเหนอืตามสายการบังคับบัญชา ด าเนินการเช่นเดียวกับก าลังพลชั้นสัญญาบัตร 
    ๑๔.๓ ให้กรมสารบรรณทหารบก รวบรวมผลการประเมินค่าของนายทหาร      
ชั้นสัญญาบัตร ข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร ข้าราชการพลเรือนกลาโหมทุกประเภทเว้น
ประเภททั่วไป ก าลังพลส ารองเข้าท าหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว และก าลังพลชั้นสัญญาบัตรอื่นที่จะมี
ขึ้นภายหลังในรูปแบบพิมพ์กระดาษ และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ส่งให้ กรมก าลังพลทหารบก เพื่อใช้
ด าเนินการบริหารงานก าลังพลต่อไป 
 ข้อ  ๑๕ การปฏิบัติทั่วไป 
    ๑๕.๑ เมื่อผู้ประเมินได้บันทึกผลการประเมินลงในแบบพิมพ์ ทบ. ๑๐๑ – ๑๕๗ 
หรือแบบพิมพ์ ทบ. ๑๐๑ - ๑๕๘ แล้ว ให้ถือว่าเอกสารฉบับดังกล่าวมีชั้นความลับเป็น “ลับ” 
    ๑๕.๒ เมื่อหน่วยได้บันทึกผลการประเมินเป็นรายบุคคลลงในแบบพิมพ์          
ทบ.๑๐๑ - ๑๕๙ และแบบพิมพ์ ทบ. ๑๐๑ - ๑๖๐ รวมทั้ง ส่งรายงานถึงหน่วยเหนือตามสายการบังคับบัญชา 
และหรือคณะกรรมการพิจารณาผลการประเมินค่าก าลังพลของหน่วยระดับกองพลหรือเทียบเท่าขึ้นไป
แล้วแต่กรณี ถือว่าการประเมินค่าการปฏิบัติงานเสร็จสมบูรณ์ จะแก้ไขอีกไม่ได้ 
    ๑๕.๓ ผู้ไม่มีหน้าที่ในการบันทึก ห้ามเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการใด ๆ และห้าม 
ดูเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประเมินค่าการปฏิบัติงานโดยเด็ดขาด 
    ๑๕.๔ ห้ามคัดลอกข้อความหรือรายการใด ๆ จากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
ประเมินค่าการปฏิบัติงานที่ผู้ประเมินได้บันทึกไว้แล้ว 
    ๑๕.๕ การบันทึกรายการในแบบประเมินค่าการปฏิบัติงานทุกรายการ ให้บันทึก
ด้วยพิมพ์ดีด หรือปากกา ห้ามบันทึกด้วยดินสอ 
    ๑๕.๖ เมื่อผู้รับการประเมินมีการย้ายต าแหน่งหรือย้ายออกจากหน่วย ซึ่งการย้าย
ในครั้งนั้นส่งผล ท าให้ผู้ประเมินเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ให้หน่วยต้นสังกัดเดิมบันทึกรายงาน            
การประเมินค่าของก าลังพลที่ได้รับการปรับย้ายดังกล่าว เฉพาะห้วงระยะเวลาที่อยู่ในสังกัดหน่วยเดิม 
และส่งให้หน่วยต้นสังกัดใหม่พร้อมกับเอกสารส่งตัว ส าหรับหน่วยต้นสังกัดใหม่ให้ประเมินค่า                  
การปฏิบัติงานเฉพาะห้วงระยะเวลาที่รับตัวจนถึงสิ้นวงรอบการประเมิน 
    ๑๕.๗ เมื่อผู้ประเมิน มีการเปลี่ยนต าแหน่งหรือโยกย้ายในวงรอบการประเมิน
วงรอบใด หรือไม่สามารถประเมินได้ ให้ผู้บังคับบัญชาที่มีอ านาจ แต่งตั้งหรือมอบหมายผู้ประเมิน
ทดแทน เพื่อด าเนินการประเมินแทนหรือประเมินในห้วงระยะเวลาที่เหลือตามวงรอบการประเมินนั้น 
    ๑๕.๘ ให้กรมสารบรรณทหารบกจัดเก็บข้อมูลคะแนนผลการประเมินค่า           
ของก าลังพลชั้นสัญญาบัตร โดยบันทึกไว้ในระบบหรือเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นเวลา ๕ ปี เพื่อใช้ตรวจสอบ
ในการบริหารงานก าลังพลเป็นส่วนรวมของกองทัพบก ส าหรับก าลังพลต่ ากว่าชั้นสัญญาบัตรให้หน่วย
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ระดับกองพลหรือเทียบเท่าขึ้นไป เป็นผู้เก็บรักษาไว้เช่นเดียวกับกรมสารบรรณทหารบก เพื่อใช้
บริหารงานก าลังพลของหน่วย และใช้ตรวจสอบกับหน่วยเหนือและกองทัพบก 
    ๑๕.๙ ก าลังพลที่ไม่มีผลการประเมินค่า เนื่องจากหน่วยต้นสังกัดไม่ได้ส่งรายงาน
ให้กรมสารบรรณทหารบกหรือหน่วยเหนือตามสายการบังคับบัญชาแล้วแต่กรณี เมื่อมีการพิจารณา
บ าเหน็จ ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ประจ าปี หรือมีการปรับย้ายให้กรมก าลังพลทหารบก หรือหน่วยขึ้นตรง 
ต่อกองทัพบก ที่ได้รับมอบอ านาจระงับการพิจารณา บ าเหน็จ ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ประจ าปี หรือระงับ
การปรับย้ายไว้ก่อน จนกว่าหน่วยจะส่งรายงานผลการประเมินค่าการปฏิบัติงาน จึงให้ด าเนินการต่อไปได ้
 ข้อ  ๑๖ การเก็บรักษาและการท าลาย 
    ๑๖.๑ ให้กรมสารบรรณทหารบกเก็บรักษาแบบรายงานผลการประเมินค่าก าลังพล
ชั้นสัญญาบัตร ตามแบบพิมพ์ ทบ.๑๐๑ - ๑๕๙ ที่คณะกรรมการพิจารณาผลการประเมินค่าก าลังพลฯ          
ได้ให้ความเห็นชอบแล้วเป็นเวลา ๕ ปี เมื่อครบก าหนด จึงให้ท าลายได้ 
    ๑๖.๒ ให้ทุกหน่วยเก็บรักษาแบบประเมินค่า ก าลั งพล ตามแบบพิมพ์              
ทบ.๑๐๑ - ๑๕๗ และแบบพิมพ์ ทบ.๑๐๑ - ๑๕๘ รวมทั้งแบบรายงานผลการประเมินค่าก าลังพล    
ตามแบบพิมพ์ ทบ.๑๐๑ - ๑๕๙ และแบบพิมพ์ ทบ.๑๐๑ - ๑๖๐ ไว้เป็นเวลา ๕ ปี เมื่อครบก าหนดแล้ว 
จึงให้ท าลายได้ 
 ข้อ  ๑๗ การควบคุมและก ากับดูแล 
    ให้หน่วยขึ้นตรงต่อกองทัพบก ช่วยเหลือ แนะน า และก ากับดูแลการประเมินค่า
ก าลังพลของหน่วยรอง ตามสายการบังคับบัญชาให้ เป็นไปตามที่กองทัพบกก าหนด  โดยให้              
กรมก าลังพลทหารบก เป็นผู้ควบคุมก ากับดูแลเป็นส่วนรวมของกองทัพบก และให้สามารถก าหนด
รายละเอียดปลีกย่อยที่ไม่ขัด หรือแย้งกับระเบียบนี้เพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปด้วย              
ความเรียบร้อย 
  
    ประกาศ    ณ    วันที ่  ๒๖  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
                                                                                    
                       พลเอก   อภิรัชต์    คงสมพงษ์   
                      (  อภิรัชต์    คงสมพงษ์ ) 
                                                     ผู้บัญชาการทหารบก 
กรมก าลังพลทหารบก 

 ส าเนาถูกต้อง 
(ลงชื่อ) พ.อ.  ชัยณรงค์  เชียงทอง 
               ( ชัยณรงค์  เชียงทอง) 
                  ผอ.กอง กพ.ทบ. 
                  ๒๗ ก.ย. ๒๕๖๒ 



- ๑๕ - 
 

พ.อ. …………………………………...ร่าง/ตรวจ..........ก.ย. ๖๒ 
พ.ต.หญิง โสณัฐชญาณ์ฯ...........พิมพ์/ทาน….…...ก.ย. ๖๒ 
พ.อ. ...........................................ตรวจ...............ก.ย. ๖๒ 
พ.อ. ...........................................ตรวจ...............ก.ย. ๖๒ 
พ.อ. ...........................................ตรวจ...............ก.ย. ๖๒ 
พล.ต. .........................................ตรวจ...............ก.ย. ๖๒ 
พล.ต. .........................................ตรวจ...............ก.ย. ๖๒ 
พล.ท. .........................................ตรวจ...............ก.ย. ๖๒ 
พล.ท. .........................................ตรวจ...............ก.ย. ๖๒ 
พล.อ. .........................................ตรวจ...............ก.ย. ๖๒ 
พล.อ. .........................................ตรวจ...............ก.ย. ๖๒ 
พล.อ. .........................................ตรวจ...............ก.ย. ๖๒ 
 

หมายเหตุ หลักการและเหตุผลในการประกาศใช้ระเบยีบฉบับนี้ คือ เพื่อปรับปรุงแนวทางการประเมินค่า
การปฏิบัติงานข้าราชการ ก าลังพลส ารองเข้าท าหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว  ลูกจ้างประจ า           
และอาสาสมัครทหารพราน ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อให้การประเมินค่าการปฏิบัติงานก าลังพล    
ของกองทัพบก ซึ่งเป็นขบวนการหนึ่งของระบบการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีความส าคัญในการ
พัฒนาก าลังพล มีแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสม สามารถสะท้อนข้อเท็จจริง และเป็นการพัฒนาตนเอง
ในระยะยาว ซึ่งจะส่งผลให้เกิดสมรรถนะที่ดีในการปฏิบัติงาน รวมทั้งสามารถน าผลการประเมินค่าไปใช้
ในการบริหารงานก าลังพลได้อย่างเหมาะสม เป็นธรรม สามารถรองรับการประเมินค่าก าลังพล                    
ได้ทุกประเภท และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่กองทัพบกจึงจ าเป็นต้องวางระเบียบนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


