
 
 

 

  

 

 

คู่มือการปฏิบัตงิาน 
(Work Manual) 

ของ ฝธก.สบค.กอ.รมน. 
เร่ือง 

การประเมินค่าการปฏิบัติงานของก าลังพล 
ชั้นสัญญาบัตร และต่ ากวา่สัญญาบัตร 

จัดท าโดย 

ร.อ. ทวีศักดิ์  คุ้มภัย 



หมายเหตุ
ธ.ค. ม.ค. หนังสือทีเ่ก่ียวข้อง

๑ สง.ปรมน.ทบ. มีหนังสือถงึ สบค.ปรมน.ทบ. ให้ด าเนินการ หนังสือ สง.ปรมน.ทบ. ด่วนที่สุด ที่ กห 
ประเมินค่าการปฏิบัติงานของก าลังพลชัน้สัญญาบัตร และต่ า ๐๔๐๘/๒๗๗๙ ลง ๒๗ ธ.ค. ๖๒
ชัน้สัญญาบัตร ที่มาชว่ยปฏิบัติราชการ สบค.กอ.รมน. ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการประเมินค่า

การปฏิบัติงานก าลังพลของกองทัพบก
พ.ศ. ๒๕๖๒

๒ ท าหนังสือ ขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการพจิารณาผลการ 
ประเมินค่าก าลังพล และแต่งต้ังผู้ประเมินค่ารการปฏิบัติงาน
ของก าลังพล

๓ ส าเนาเอกสารการแต่งต้ังคณะกรรมการฯ และแต่งต้ังผู้ประเมิน
ผู้ประเมินค่าฯ ให้ นขต.สบค.ปรมน.ทบ. ทราบ

๔ ท าหนังสือ ขออนุมัติ ผอ.สบค.ปรมน.ทบ. เพื่อให้ นขต.      
สบค.ปรมน.ทบ. ประเมินค่าฯ ตามระเบียบ ทบ. 

๕ นขต.สบค.ปรมน.ทบ. ด าเนินการประเมินค่าฯ  แล้วส่งให้ ใชแ้บบประเมิน ทบ. ๑๐๑-๑๕๗
ฝธก.สบค.ปรมน.ทบ. ตามก าหนด  และ ทบ. ๑๐๑-๑๕๘

๖ ฝธก.สบค.ปรมน.ทบ. รวบรวมแบบประเมินค่าฯ ของก าลังพล
ชัน้สัญญาบัตร และต่ ากว่าชัน้สัญญาบัตร ที่มาชว่ยปฏิบัติ
สบค.ปรมน.ทบ. และ สบค.กอ.รมน.

๗ ฝธก.สบค.ปรมน.ทบ. จัดท าบัญชสีรุปผู้รับการประเมิน ทบ. ๑๐๑-๑๕๙ ส่วนที่ ๑-๓ และ
ในเกณฑ์ ดีเด่น, ดีมาก, ดี และพอใช ้แล้วให้ผู้ประเมินรับรอง และ ทบ. ๑๐๑-๑๖๐ ส่วนที่ ๑-๓
ผลการประเมินค่าฯ 

๘ สรุปผลการประเมินค่าฯ แล้วน าเรียนขออนุมัติ ผอ.สบค.
ปรมน.ทบ.

๙ ส่งผลการประเมินค่าฯ  ให้หน่วยต้นสังกดัของก าลังพลที่มาชว่ย
ปฏิบัติราชการ สบค.ปรมน.ทบ. และ สบค.กอ.รมน. ทราบ

Timeline ส่าหรบัการประเมินค่าการปฏิบัติงานของก่าลังพล ช้ันสัญญาบัตร และต่่ากวา่ช้ันสัญญาบัตร
เดือน

ล่าดับ ข้ันตอน



ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การประเมินค่าการปฏิบัติงานก าลังพลชั้นสัญญาบัตรและต่ ากว่าชั้นสัญญาบัตร 

ครั้งที่ ๑ ตั้งแต่ ๑ ต.ค.-๓๑ มี.ค. ของปีถัดไป 
ครั้งที่ ๒ ตั้งแต่ ๑ เม.ย.-๓๐ ก.ย. ของปีเดียวกัน 
 ๑. สง.ปรมน.ทบ. มีหนงัสือถึง สบค.ปรมน.ทบ. ให้ด าเนินการการประเมินค่าการปฏิบัตงิานของ 
ก าลังพลช้ันสญัญาบัตรและต่ ากว่าช้ันสัญญาบัตร ทีม่าช่วยปฏิบัติราชการ สบค.กอ.รมน. โดยเป็นให้ไปตาม
ระเบียบกองทพับก ว่าด้วยการประเมินค่าการปฏิบัติงานของก าลงัพลกองทัพบก พ.ศ.๒๕๖๒ 
 ๒. ฝธก.สบค.ปรมน.ทบ. ขออนุมัติแตง่ตั้งคณะกรรมการ ดังนี้  
  ๒.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประเมินค่าก าลงัพล 
  ๒.๒ แต่งตั้งผูป้ระเมินค่าการปฏิบัตงิานของก าลังพล 
  ๒.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประเมินค่าก าลงัพล 
 ๓. ส าเนาใหเ้อกสารการแต่งตัง้คณะกรรมการฯ และแต่งตัง้ผู้ประเมินค่าฯ ให้ นขต.สบค.ปรมน.ทบ. 
ทราบ และยึดถือปฏิบัติ  
 ๔. ขออนุมัติ ผอ.สบค.ปรมน.ทบ. ให้ นขต.สบค.ปรมน.ทบ. ท าการประเมินค่าการปฏิบัติงานของ
ก าลังพลช้ันสญัญาบัตรและต่ ากว่าช้ันสัญญาบัตร ตามระเบยีบ ทบ. ว่าด้วยการประเมินค่าการปฏิบัติงานของ
ก าลังพลกองทัพบก พ.ศ. ๒๕๖๒ สามารถดาวน์โหลด ได้ที่เว็บไซต์ กรมสารบรรณทหารบก 
https://agdept.rta.mi.th/  โดยใช้แบบประเมินค่าการปฏิบัติงานของก าลังพล ดังนี ้
   ๔.๑ นายทหารช้ันสัญญาบัตร ทบ. ๑๐๑-๑๕๗ และต่ ากว่าช้ันสัญญาบัตร ทบ. ๑๐๑-๑๕๘ 
ตามแบบประเมินแบบใหม ่
  ๔.๒ สรปุผลการประเมินค่าการปฏิบัติงานของก าลงัพลนายทหารสัญญาบัตร ทบ. ๑๐๑-
๑๕๙ (ส่วนที่ ๑-ส่วนที่ ๓) และ ต่ ากว่าช้ันสัญญาบัตร ทบ. ๑๐๑-๑๖๐ (ส่วนที่ ๑-ส่วนที่ ๓) 
  ๔.๓ ให้ใช้เกณฑ์ ตามราราง “มาตรการควบคุมเพื่อป้องกันการปล่อยคะแนน” เพื่อป้องกัน
การปล่อยคะแนนตามจ านวนผู้รบัการประเมิน โดยแยกกลุม่ก าลังลพช้ันสญัญาบัตร และกลุ่มก าลงัพลต่ ากว่า
ช้ันสัญญาบัตร   
 ๕. นขต.สบค.ปรมน.ทบ. ด าเนินการประเมินค่าการปฏิบัตงิานของก าลงัพลช้ันสัญญาบัตรและต่ ากว่า
ช้ันสัญญาบัตร ตามระเบียบ ทบ. พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้วจัดล าดับหรือเรียงล าดับคะแนนประเมินของผู้รบัการ
ประเมินในความรบัผิดชอบลงในแบบจัดล าดับผูร้ับการประเมินของผูป้ระเมินคนเดียวกัน ตามลุ่มก าลงัพลช้ัน
สัญญาบัตรและกลุ่มก าลังพลช้ันสญัญาบัตร จากผู้มีคะแนนมากไปหาคะแนนน้อย แล้วส่งให้ ฝธก.สบค.ปรมน.
ทบ. ตามก าหนด  
 ๖. ฝธก.ปรมน.ทบ. รวบรวมแบบประเมินค่าการปฏิบัติงานของก าลงัพลช้ันสัญญาบัตรและต่ ากว่าช้ัน
สัญญาบัตรที่มาช่วยปฏิบัติราชการของ สบค.กอ.รมน. เพื่อขอความเห็นชอบของผูบ้ังคับบัญชาตามล าดับ 
(เหนอืผูป้ระเมิน ๑ ช้ัน) ส าหรับผู้ประเมินที่มีช้ันยศพลตรีข้ึนไป ให้ยกเว้นการขอความเห็นของผูบ้ังคับบัญชา
ตามล าดับช้ัน (เหนือผู้ประเมิน ๑ ช้ัน) 
 ๗. ผู้บังคับบญัชาตามล าดับช้ัน (เหนือผู้ประเมิน ๑ ช้ัน) รับรองผลการประเมินในแบบการประเมินค่า
การปฏิบัตงิานของก าลังพลนายทหารสัญญาบัตร ทบ. ๑๐๑-๑๕๙ ), ต่ ากว่าช้ันสัญญาบัตร ทบ. ๑๐๑-๑๖๐ 
และหรือให้ข้อคิดเห็นอื่น ๆ รวมทั้งลงลายมือช่ือในช่องที่ก าหนด 
 ๘. สรุปผลการประเมินค่าก าลังพลช้ันสัญญาบัตร และก าลงัพลต่ ากว่าช้ันสัญญาบัตรแล้วรายงานผล
การประเมินค่าการปฏิบัติงานของก าลงัพล ขออนุมัติ ผอ.สบค.ปรมน.ทบ.  



 ๙. ส่งผลการประเมินค่าการปฏิบัติงานให้หน่วยต้นสงักัดของก าลงัพลที่มาช่วยปฏิบัติราชการ  
สบค.กอ.รมน. (แยกแบบประเมิน นายทหารช้ันสัญญาบัตร และนายทหารต่ ากว่าช้ันสัญญาบัตร) 
เอกสารประกอบ 
 ๑. แบบประเมินค่าก าลงัพลช้ันสัญญาบัตรใช้แบบพิมพ์มาตรฐานกองทัพบก ทบ.๑๐๑-๑๕๗ 
 ๒. แบบประเมินค่าก าลงัพลช้ันต่ ากว่าช้ันสญัญาบัตรใช้แบบพิมพ์มาตรฐานกองทัพบก 
ทบ.๑๐๑-๑๕๘ 
 แบบรายงานผล 
 ๓. สรุปผลการประเมินค่าก าลังพลต่ ากว่าช้ันสญัญาบัตร ทบ.๑๐๑-๑๖๐ (ส่วนที่ ๑) 
 ๔. แบบรายงานผลการประเมินค่าก าลังพลต่ ากว่าช้ันสญัญาบัตร ใช้แบบพิมพ์มาตรฐาน ทบ.๑๐๑-
๑๖๐ (ส่วนที่ ๒) 
 ๕. สรุปผลการประเมินค่าก าลังพลช้ันสัญญาบัตร ทบ.๑๐๑-๑๕๙ (ส่วนที่ ๑) 
 ๖. แบบรายงานผลการประเมินค่าก าลังพลช้ันสัญญาบัตร ใช้แบบพิมพม์าตรฐาน ทบ.๑๐๑-๑๕๙ 
(ส่วนที่ ๒) 
 ๗. แบบจัดล าดับผู้รบัการประเมนิของผู้ประเมินคนเดียว 
 เอกสารอ้างอิง 
ระเบียบกองทพับก ว่าด้วยการประเมินค่าการปฏิบัติงานก าลังพลของกองทพับก พ.ศ. ๒๕๖๒  
เกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น ๕ เกณฑ์ ดังนี ้
๑. คะแนนร้อยละ ๙๐ ข้ึนไป อยู่ในเกณฑ์ ดีเด่น 
๒. คะแนนร้อยละ ๘๐ – ต่อกว่าร้อยละ ๙๐ อยู่ในเกณฑ์ ดมีาก 
๓. คะแนนร้อยละ ๗๐ – ต่อกว่าร้อยละ ๘๐ อยู่ในเกณฑ์ ด ี
๔. คะแนนร้อยละ ๖๐ – ต่อกว่าร้อยละ ๗๐ อยู่ในเกณฑ์ พอใช้ 
๕. คะแนนต่ ากว่า ร้อยละ ๖๐ อยู่ในเกณฑ์ ต้องปรบัปรุง 
ปัญหาข้อขัดข้อง/แนวทางแก้ไข 
 ๑. ปัญหาข้อขัดข้อง 
  ๑.๑ นขต.สบค.ปรมน.ทบ. รายงานผลการประเมินค่าการปฏิบัติงานของก าลังพลล่าช้ากว่า
ก าหนด 
  ๑.๒ ผลการประเมินไม่เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินฯ ตามระเบียบทีก่ าหนด 
 ๒. แนวทางแก้ไข 
  ๒.๑ ประสานเจ้าหน้าที่ นขต.สบค.ปรมน.ทบ. 
  ๒.๒ ให้ นขต.สบค.ปรมน.ทบ. ส ารวจผลการประเมินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
 

 


