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ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ' 
เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ของข้าราชการหลเรือนสามัญสังกัดสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

ตามท่ีสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้มีประกาศ ลงวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการสำนักงานป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงินต้ังแต่รอบการประเมินวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ เป็นด้นไป และประกาศ 
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลงวันท่ี ๑๗พฤศจิกายน ๒๕๕๓ แกไชหลักเกณฑ์การประเมินผล 
การปฏิบัติราชการของข้าราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และพระราชบัญญัติระเบียบ 
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๗๖ บัญญัติให้ผู้นังกับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของ 
ผู้ใต้บังกับบัญชาเพื่อใข้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้งและเลื่อนเงินเดือน •ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.พ. กำหนด' 
ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ สงวันท่ี ๓ กันยายน ๒๕๕๒ เร่ืองหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ กำหนดให้ส่วนราชการประกาศหลักเกณฑ์และ 
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญในลังกัดทราบโดยทั่วกัน ก่อนเริ่มรอบการ 
ประเมินหรือในช่วงเร่ิมรอบการประเมิน 

กังนั้นเพื่อให้ผู้บังกับบัญชาสามารถกำกับติดตามการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังกับบัญชาให้บรรลุ 
เป้าหมายดามวิสัยทัศน์ พัน๓จ และวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สำนักงานป้องกันและ 
ปราบปรามการฟอกเงินโดยความเห็นชอบจาก อ.ก.พ. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในคราว 
ประชุมคร้ังท่ี ๕/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ จึงยกเลิกประกาศลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ และ 
ประกาศลงวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ข้างต้น และประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ 
ราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพ่ือใช้สำหรับการ 
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญไว้กังต่อไปน้ี 

ข้อ ๑ ผลบังกับใช้ 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการสำนักงานป้องกันและ 

ปราบปรามการฟอกเงินฉบับน้ีให้ใช้สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการสำหรับรอบการประเมินต้ังแต่วันท่ี 
๑.ตุลาคม ๒๕๕๖-ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 



ข้อ ๒ ผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ 

เพ่ีอให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ตามหนังสือ สำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒/ว๒๐ 
ลงวันท่ี ๓ ลันยายนุ ๒๕๕๒ ข้อ ๒ ทั้งนี้ ผู้ประเมินอาจมอบหมายให้ผู้ใต้บังลับบัญชาเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการ 
ประเมินผู้ปฏิบัติงานท่ีอยู่ใต้บังลับบัญชาโดยมีการมอบหมายไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 

ในกรณีท่ีเป็นการประเมินข้าราชการผู้ได้รบมอบหมายให้มาช่วยราชการหรือปฏิบัติราชการใน 
สำนักงานป้องลันและปราบปรามการฟอกเงินให้ห้วหน้าส่วนฺราชการหรือห้วหน้าหน่วยงานท่ีผู้รับการประเมินไป 
ช่วยราชการหรือปฏิ,บติหน้าที่ราชการแลัวแต่กรณี เป็นผู้ให้ข้อมูลและความเห็นเพ่ือประกอบการประเมินของผู้มี 
อำนาจหน้าท่ีประเมิน 

การกำหนดผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน 
(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม สำหรับเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ 

ฟอกเงิน 
(๒) เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำหรับรองเลขาธิการ 

ผู้เชี่ยวชาญ เลขานุการกรม/ผู้อำนวยการกอง/ศูนย์ หรือข้าราชการท่ีอยู่ในบังลับบัญชา 
(๓) เลขานุการกรม/ผู้อำนวยการกอง/ศูนย์ หรือเทียบเท่า สำหรับข้าราชการท่ีอยู่ในบังลับบัญชา 
(๔) ผู้บังลับบัญชาที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังลับบัญชาดาม (๒)หรือ/๓) แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๓ รอบการประเมิน 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการจะดำเนินการประเมินปีละ ๒ รอบ ตามปีงบประมาณ ลังนี้ 

' รอบท่ี ๑ เป็นmรประเมินผลการปฏิบัติราชการระหว่างวันท่ี ๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม 
รอบท่ี ๒ เป็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการระหว่างวันท่ี ๑ เมษายน ถึงวัน.ที่ ๓๐ กันยายน 

ข้อ ๔ องค์ประกอบการประเมิน และลัดส่วนน้ีาหนักคะแนน 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการให้ประเมินจากองค์ประกอบการประเมินสามองค์ประกอบ 

ไต้แก่ ผลลัมฤทธ้ีของงาน พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ และองค์ประกอบอ่ืน โดยมีลัดส่วนน้ีาหนัก 
รวมกันแล้วเท่ากับร้อยละ ๑๐๐ 

๔.๑ ผลลัมฤทธของงาน ให้ประเมินจากปริมาณผลงาน ตุณภาพผลงาน ความรวดเร็วหรือตรง 
เวลาท่ีกำหนด หรือความประหยัด หรือความตุ้มค่าของการใข้ทรัพยากร 

๔•๒ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ให้ประเมินจากสมรรถนะหลักตามท่ี ก.พ. 
กำหนด สมรรถนะบริหารอัดการ สำหรับประเภทอำนวยการ.และบริหาร และสมรรถนะเฉพาะคามลักษณะงานท่ี 
ปฏิบัติ สำหรับประเภทวิชาการและท่ัวไป 

๔•๓ องค์ประกอบอ่ืน ไต้แก่ อุทิศตนให้กับราชการ และพฤติกรรมทางจริยธรรมตามข้อบังลับ 
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิม 
พ.ศ. ๒๕๕๒ 



- ๓ -

โดยกำหนดสัดส่วนนาหนักคะแนนของแต่ละองค์ประกอบ แบ่งเป็นสองกรณี ได้แก่ 
๑) กรณีข้าราชการท่ัวไปให้แบ่งลัดส่วนน้ีาหนักคะแนนขององค์ประกอบในการประเมิน ด้งนี้ 

ผลสมฤทธของงาน รัอยละ ๗๐ 
พฤติกรรมการปฎิป้ติราชการหรือสมรรถนะ ร้อยละ ๒๐ 
องค์ประกอบอ่ืน ร้อยละ ๑๐ 

๒) กรณีข้าราชการท่ีอยู่ระหว่างหดลองปฎิบ้ติหนัาท่ีราชการ (หรือมีระยะเวลาทดฺลอง 
ปฏินัติหนัาท่ีราชการอยู่ในระหวำงรอบการประเมิน) ให้แบ่งลัดส่วนน้ีาหนักคะแนนขององค์ประกอบในการ 
ประเมิน ด้งนี้ 

ฒพพMmfmrnmSMmmimsmm พ๙พเพเร่ฒพเ 
ผลสมฤหธของงาน รัอยละ ๕๐ 
พฤฅิกรรมการปฏินัติราชการหรึอสมรรถนะ รัอยลช ๕๐ 

ข้อ ๕ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลลัมฤ.ทช้ีของงาน และพฤติกรรมการปฏินัติราขการหรีอ 
สมรรถนะ และองค์ประกอบอ่ืน 

๕•๑ หลักเกณฑ์การประเมินผลลัมฤทธของงาน 
๕.๑.๑ การจัดทําข้อตกลงด้วข้ีวัดและค่าเป้าหมาย ให้มีการกำหนดข้อตกลงร่วมกันเก่ียวก่บการ 

มอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบติราชการ ระหว่างผู้ประเมินกบผู้รับการประเมิน ชึ่งจะพิจารณาจาก 
ภาระงานท่ีปฏิบัติอย่ของผู้รับการประเมินในแต่ละรอบการประเมินโดยให้กําหนดเป็นตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายผล 
การปฏิบัติราชการรายบุคคล ที่บ่งชี้กวามสําเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจน และเหนาะสมกับลักษณะงาน 

การกำหนดด้วข้ีรัดให้ฟิจารณาวิธิการถำยทอดด้วช้ีรัดจากบนลงส่างเป็นหลักก่อนในกรณีท่ีไม่ 
อาจดำเนินการได้หรือไม่เพียงพอ อาจเลือฑวิธีการกำหนดด้วช้ีรัดวิธีใดวิธีหน่ึงหรือหลายวิธีท่ีเหมาะสม 

๕.๑.๒ การกำหนดค่าน้ีาหนักด้วช้ีวัด ให้มีการกำหนดลัดส่วนค่าน้ีาหนักของแต่ละด้วช้ีรัดให้ 
เหมาะสมโดยคำนึงถึงลำด้บความสำด้ญของแต่ละด้วช้ีรัด นี้าหนักของด้วชี้รัดแต่ละด้วรวมกันแลัวด้องเท่ากับ 
รัอยละ ๑๐๐ 

๕.๑.๓ การเปล่ียนแปลงด้วช้ีวดห1อก่าเป้าหมาย กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงเชิงนโยบายหรืองาน 
ที่ได้รับมอบหมายเปลี่ยนแปลงไป หรือมีการโยกย้ายเปล่ียนแปลงตำแหน่งและหนัาท่ีรับผิดชอบ 
ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินร่วมกันพิจารณาปรับเปล่ียนข้อตกลงผลการปฎินัติราชการในระหวำงรอบ 
การประเมินได้โดยให้ผู้ประเมินเป็นผู้มีอำนาจในการอนุมัติให้มีการเปล่ียนแปลงข้อตกลง 

๕•๒ หลักเกณฑ์การประเมินพฤดิกรรมการปฏิบตราชการ (ลมรรถนะ) 
สมรรถนะท่ีใชในการประเมิน โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละสมรรถนะเป็น ๕ ระด้บ 
๕.๒.๑ ประเมินจากสมรรถนะหลัก ๕ ด้านตามที่ ก.พ. กำหนด (๑๐ คะแนน) ด้งนี้ 



๑) การมุ่งผลลมฤทธ้ี (Achievement Motivation) 
๒) บริการทีดี (Service Mind) 
๓) การส่ังสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ (Expertise) 
๔) การยึดม่ันในความถูก่ต้องชอบธรรมและจริยธรรม (Integrity) 
๕) การทำงานเป็นทีม (Teamwork) 

๕.๒.๒ ประเมินจากสมรรถนะบริหารจัดการ จำนวน ๕ ด้าน สำหรับประเภทอำนวยการและ 
บริหาร (๑๐ คะแนน) ดังนี้ 

๑) สภาวะผู้นำ (Leadership) 
๒) วิสัยทัศน์ (Visioning) 
๓) กฺารวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Orientation) 

• ๔) ดักยภาพเพี่อนำการปรับเปลี่ย่น (Change leadership) 
๕) การสอนงานและการมอบหมายงาน (Coaching and Empowering others) 

๕.๒.๓ ประเมินจากสมรรถนะเฉ^าะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ตามท่ีสำนักงาน'ชองลันและ 
ปราบปรามการฟอกเงินกำหนด สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการและประเภทท่ัวไป โดยให้ผู้ประเมินและผู้ขอรับการ 
ประเมินตกลงร่วมลันในการประเมินสมรรถนะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติแนบท้ายประกาศจำนวน ๓ สมรรถนะ 
สำหรับตำแหน่งระดับเช่ียวชาญ จำนวน ๒ สมรรถนะ และกำหนดลัดส่วนคะแนนให้เหมาะสมในแต่ละสมรรถนะ 
(๑0 คะแนน) 

๕•๓ หลักเกณฑ์การให้คะแนนองค์ประกอบอ่ีน 
๕.๓.๑ การอุทิศตนให้ลับทางราชการ (๕ คะแนน) 
๕.๓.๒ ความประพฤติทางจริยธรรม (๕ คะแนน) หากมีความประพฤติผิดจริยธรรม ตามท่ี 

คณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานป้องลันและปฺราบปรามการฟอกเงินกำหนด จะทำให้ไม่ได้รับการ 
พิจารณาเลื่อนเงินเดือน 

๕.๓.๓ มีวันลากิจและลาป้วยรวมลันเกินกว่า ๒๓ วัน จะไม่ได้รับการพิจารณาเล่ือนเงินเดือน 
ทั้งนี้หากไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนตามข้อ ๕.๓.๒ หรือ ๕.๓.๓ •แต่มีผลงานเป็นท่ี 

ประจักษ์ โดยได้รับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการกล่ันกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ 
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และได้รับการพิจารณาเห็นชอบให้เล่ือนเงินเดือนจาก อ.ก.พ. 
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินปฏิบัติหน้าท่ี อ;ก.พ. กระทรวง สามารถเล่ือนเงินเดือนดามผลการ 
ประเมินผลการปฏิบัติราชการได้ แด'ไม่รวมถึงวันลาสำหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา 'ฝึกอบรม ดูงาน หรือ 
ปฏิบัติการวิจัยในประเทศหรือต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่า.สี่เดือน ผู้ได้รับอนุญาด 
ให้ลาติดตามดู่สมรสไปปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานในต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน 
และวันลาดังต่อไปน้ี 

ก) ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศชาอุดิอาระเป้ย 
เฉพาะวันลาท่ีมีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน 

ข) ลาคลอดบุตร ไม่เกินเก้าสิบวัน 



ค) ลาบัวยช่ีงจำเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกัน 
ไม่เกินหกสิบวันทำการ 

ง) ลาปวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิปตราชการตามหน้าท่ีหรือในขณะเดินทาง 
ไปหรือกลับจากการปฏิบัติราชการตามหน้าท่ี 

จ) ลาพักผ่อน 
ฉ) ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
ช) ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

ทั้งนี้การน้บจำนวนวันลาสำหรับการลาปวยเเละการลากิจส่วนตัว ให้นบเฉพาะวันทำการ 
ข้อ ๖ ระตับความคาดหวังของสมรรกนะ 

๖.๑ กรณีระตับความคาดหวังของสมรรถนะหลักในแต่ละระตับตำแหน่ง ให้เป็นไปตามท่ี 
สำพักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกำหนด 

๖.๒ กรณีระตับความคาดหวังชองสมรรถนะบริหารอัดการในแต่ละระตับตำแหน่ง ให้เป็นไปตามท่ี 
สำพักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกำหนด 

๖.๓ กรณีระตับความคาดหวังของสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ให้เป็นไปตามท่ี 
สำบักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกำหนด ' 

ข้อ ๗ วิธีการและมาตรวัดในการประเมินสมรรถนะ 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการต้องมีความชัดเจนและมีหลักฐาน ตามแบบกำหนดและ 

ประเมินผลลัมฤทธ้ึของงาน แบบกำหนดและประเมินสมรรถนะ และแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
๗.๑ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการดามสมรรถนะหลัก ๕. ด้านของ ก.พ. ให้เป็นไปตามท่ี ก.พ. กำหนด 
๗.๒ พฤติกรรมการปฏิป้ติราชการตามสมรรถนะบริหารอัดการ ให้เป็นไปตามท่ีสำนักงานป้องกัน 

และปราบปรามการฟอกเงินกำหนด 
๗.๓พฤติกรรมการปฏิบัติราชการตามสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติให้เป็นไปตามท่ี 

สำนักงานป้องกันและปร่าบ'LIรามการฟอกเงินกำหนด 
๗.๔ วิธีการประเมินสมรรถนะ ประเมินโดยใช้บุคคลคนเดียวเป็นผู้ประเมิน (Single-rater Appraisal) 

โดยใช้มาตรวัดแบบการพิจารณาลัดส่วนพฤติกรรมท่ีแสดงออกต่อพฤติกรรมท่ีคาดหวังให้ผู้ประเมินพิจารณา 
รายละเอียดพฤติกรรมในพจนานุกรมทีละรายการจนถงระตับสมรรถนะที่กำหนด จากน้ันจึงให้นับ 
รายการพฤติกรรมท่ีผู้รับการประเมินทำได้ครบถ้วนคามท่ีระบุไว้ แล้วจึงคำนวณว่าพฤติกรรมท่ีทำได้คิดเป็นร้อยละ 
เท่าใดของรายการพฤติกรรมท่ีเป็นท่ีคาดหวังท้ังหมด 

ข้อ ๘ การกำหนดระตับผลการประเมินผล 
๘.๑ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสังกัดสำนักงานป้องกันและ 

ปราบปรามการฟอกเงินให้อัดกลุ่มคะแนนผลการประเมินเป็น ๕ ระตับ ไต้แก่ 



- ๖ -

ระดับพอใช้ 
ระดับต้องปรับปรุง 

ระดับดีเด่น 
ระดับดีมาก 
ระดับดี 

คะแนนรัอยละ ๙๐.๐๐ - ๑๐๐.๐๐ 
คะแนนรัอยละ ๘๐.๐๐ - ๘๙.๙๙ 
คะแนนร้อยละ ๗๐.๐๐ - ๗๙.๙๙ 
คะแนนร้อยละ ๖๐.๐๐ - ๖๙.๙๙ 
คะแนนต่ํากว่าร้อยละ ๖๐.๐๐ 

โดยให้ใช้ทศนิยม ๒ ตำแหน่ง 
๘.๖ การคิดคะแนนผลการปฏิบัติราชการ กำหนดให้คำนวณคะแนนท้ังในส่วนของการ 

ประเมินผลสัมฤทธ้ีของงาน พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ และองค์ประกอบอ่ืน โดยให้นำคะแนนท่ี 
ไต้จากแต่ละส่วนมาคำนวณผลคะแนนตามค่านาหนักของแด่ละองค์ประกอบตามสัดส่วนท่ีกำหนดไวิในหลักเกณฑ์น้ี 
แล้วให้สรุปคะแนนผลการปฏิบัติราชการในภาพรวม ซึ่งจะมีคะแนนเต็มร้อยละ ๑๐๐ การกำหนดช่วงคะแนนในแต่ละ 
ระดับให้เป็นไปตามท่ีสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกำหนด โดยคะแนน่ต่ําสุดของระดับพอใช้ 
ต้องไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะถือว่าผ่านการประเมิน ส่วนระดับต้องปรับปรุง คือ มีคะแนนตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ 
ถือว่าไม่ผ่านการประเมิน 

๘.๓ อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ เพ่ีอเล่ือนเงินเดือน 
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จะประกาศให้ทราบก่อนหรือพร้อมกับการมีคำส่ังเล่ือนเงินเดือนใน 
แต่ละรอบ 

ข้อ ๙ แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสำนักงานป้องกันและ 

ปราบปรามการฟอกเงิน ให้ใช้แบบประเมิน ดังนี้ 
๙.๑ แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ จำนวน ๓ หน้า ประกอบด้วย- ๕ ส่วน ใช้เพ่ีอ 

สรุปผลคะแนนการประเมิน บันทึกแจ้งผลภารประเมิน บันทึกแผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล 
๙-.๒. แบบกำหนดและประเมินผลสัมฤทธของงาน ใช้เพ่ีอระบุดัวช้ีรัดและค่าเป้าหมาย 

ผลสัมฤทธิ'ของงาน รายละเอียดของดัวข้ีรัด (ช่วงเร่ิมรอบการประเมิน) และใช้เพ่ีอประเมินผลสัมฤทธ้ิของงาน 
(ช่วงครบรอบการประเมิน) พร้อมกับแบบจ้ดเก็บข้อมูลผลสัมฤทธ้ิของงาน 

๙.๓ แบบกำหนดและประเมินสมรรถนะ และเอกสารประกอบการประเมินสมรรถนะ 
แบบบันทึกพฤติกรรม ใช้เพ่ือระบุสมรรถนะท่ีต้องประเมิน (ช่วงเร่ิมรอบการประเมิน) และใช้ประเมินสมรรถนะ 
(ช่วงครบรอบการประเมิน) 

รายละเอียดแบบประเมินผลการปฏิบัตราชการ ให้ใช้ตามแบบท่ีกำหนดแนบท้ายหลักเกณฑ์น้ี 
ตามเอกสารผนวก ก 

ข้อ ©๐ การอัดเก็บ่แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ให้ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขาบุการกรม อัดให้มีระบบการอัดเก็บผลการ 

ประเมินและหลักฐานแสดงความสำเร็จของาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะของผู้รับการ 
ประเมินเพ่ีอใช้ประกอบการพิจารณาการบริหารงานทรัพยากรบุคคลในเร่ืองต่างๆ  



สำหรับแบบสรปการประเมินผลการปฎิป้ติราขการให้ผู้บังคับบัญชาเก็บสำเนาไว้ทหน่วยงานใน 
สังกัดสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นเวลาอย่างน้อยสองรอบการ'ประเมินและให้ส่วนบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม จัดเก็บต้นฉบับIวิในแฟ้มประวัติข้าราชการ หริอจัดเก็บในรูปแบบอ่ืน 
ดิามความเหมาะสม 

ข้อ ๑๑-วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรีอนสามัญในสำนักงานป้องกันและ 
ปราบปรามการฟอกเงิน ให้คำเนินการตามวิธีการ คังนื้ 

๑๑.๑ ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้เลขาธิการคณะกรรมการ 
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
ชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการดามประกาศฉบับนี๋ให้ข้าราชการในสังกัดทราบโดยทั่วกัน 

๑๑.๒ ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินกำหนดข้อตกลงร่วมกัน 
เก่ียวกับการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยกำหนดต้วช้ีวัดหรือหลักฐานบ่งข้ี 
ความสำเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน สำหรับการกำหนดตัวข้ีวัด ให้พิจารณา 
วิธีการถ่ายทอดตัวขี้วัดจากบนลงล่างเป็นหลักก่อน ในกรณีท่ีไม่อาจดำเนินการไต้หรือไม'เพียงพอ อาจเลือกวิธีการ 
กำหนดตัวข้ีวัดวิธีใดวิธีหน่ึงหร่ิอหลายวิธีท่ีเหมาะสมแทนหรือเพ่ิมเติม รวมท้ังระบุพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการ 
ปฏิบัติราชการของแต่ละรอบการประเมิน 

๑๑.๓ ในแล'ละรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินตามข้อ ๖ ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้รับ 
การประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีไต้ประกาศไว้และตามข้อตกลงท่ีไต้ทำไว้กับผู้รับการประเมิน 

๑๑.๔ ในระหว่างรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินตามข้อ ๒ ให้คำปรึกษาแนะนำผู้รับการประเมิน 
เพ่ีอการปรับปรุง แก่ไข พัฒนาเพี่อนำไปสู่ผลสัมฤทธี้ของงาน และพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติราชการ 
และเม่ีอส้ินรอบการประเมินให้ผู้ประเมินกับผู้รับการประเมินร่วมกันทำการวิเคราะห้ผลสำเร็จของงานแล« 
พฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติราชการ เพ่ีอหาความจำเป็นในการพัฒนาเป็นรายบุคคลต้วย 

๑๑.๕ กรณีข้าราชการย้ายจากหน่วยงานหน่ึงไปดำรงตำแหน่งในอีกหน่วยงานหน่ึงก่อนวันท่ี 
๑ มีนาคม หรือวันท่ี ๑ กันยายน ให้ผู้บังตับบัญชาของหน่วยงานท่ีข้าราชการผู้น้ันย้ายไปดำรงตำแหน่งเป็น 
ผู้ประเมินผลการปฏิบัติรว่ชการในรอบการประเมินนั้น และให้ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานเดิมเป็นผู้ให้ข้อมูลการ 
ปฏิบัติหน้าท่ีในสังกัดเดิมไดยให้หัวหน้าหน่วยงานท่ีข้าราชการย้ายไปตำรงตำแหน่งใหม่มอบหมายงานและ 
กำหนดตัวข้ีวัดหรือหลักฐานบงข้ีความสำเร็จของงานภายใน ๑๕ วัน นับจากวันรายงานตัวปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

๑๑.๖ กรณีข้าราชการผู้ใดโอนหรือย้ายหลังวันท่ี ๑ มีนาคม หรือวันพ่ี ๑ กันยายน ให้ 
ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการในส่วนราชการเดิมก่อนการโอนหรือย้าย เป็นผู้ประเมินผล 
การปฏิบัติราชการของข้าราชการผู้น้ัน 



๑๑.๗ กรณีข้าราชการได้รับคำส่ังมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาไห้ไปช่วยราชการหรือปฏิบัติ 
ราชการท่ีไนหน่วยงานอ่ืน.Iกินกว่าก่ึงหน่ีงของรอบการประIมินผลการปฏิบัติราชการ ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือ 
หน่วยงานท่ีข้าราชการผู้น้ันไปช่วยราชการหรือปฏิบัติราชการมีหน้าท่ีประเมินผลการปฏิบัติราชการของ 
ข้าราชการดังกล่าว •ท้ังน้ีให้หัวหน้าหน่วยงานท่ีข้าราชการได้รับมอบหมายให้Iปช่วยราชการหรือปฏิบัติราชการ 
มอบหมายงานและกำหนดตัวช้ีวัดหรือหลักฐานบ่งช้ีความส่าเร็จของงานภายใน ๑๕ วัน นับจากวันรายงานตัว 
ปฏิบัติราชการ 

๑๑.๘ ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในแต่ละคร้ัง ให้ผู้ประเมินตามข้อ ๒ แจ้งผลการ 
ประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบเป็นรายบุคคล และให้ผู้รับการประเมินสามารถหักห้วงผลการประเมินได้ภายใน 
๓ วันทำการ นับจากวันรับ่แจ้งผลการประเมิน โดยให้ผู้รับการประเมินลงลายมีอข่ึอรับทราบผลการประเมิน กรณี 
ที่ผู้รับการประเมินไม่ยินยอมลงลายมือขื่อรับทราบผลการประเมิน ให้ข้าราชการอย่างน้อยหน่ึงคนในสำนักงาน 
ป้องคันและปราบปรามการ่ฟอกเงินลงลายมือชื่อเป็นพยานว่าไตัมีการแจ้งผลการประเมินดังกล่าวแล้ว 

๑๑.๙ ให้ผู้ประเมินตามข้อ ๒ ประกาศรายข่ือข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการ 
อยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในท่ีเปิดเผยให้ทราบโดยท่ัวคัน เพ่ีอเป็นการยกย่องขมเชยและสร้างแรงจูงใจให้หัฌนา 
ผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต่อไป ให้ดีย่ิงข้ึน 

ข้อ ๑๒ ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ 
ให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องคันและปราบปรามการฟอกเงินนำผลการประเมินผลการปฏิบัติ 

ราชการไปใช้ประกอบการแต่งต้ัง การเล่ือนเงินเดือน การให้ออกจากราชการและการพัฒนาและเพ่ิมพูน 
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการน้ัน และอาจนำไปใช้ประกอบการดัดสินใจ 
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในเรื่องต่างๆ เช่น การให้รางวัลประจำปึ รางวัลจูงใจและค่าตอบแทนต่างๆ 

ข้อ ๑๓ กลไกสนับสบุนความโปร่งใสและเป็นธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแต่งต้ังคฺณะกรรมการกส่ันกรอง 

ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญสำนักงานป้องคันและปราบปรามการฟอกเงิน 
เพ่ีอทำหน้าท่ีพิจารณาเสนอความเห็นเก่ียวคับมาตรฐานแล่ะความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการฺ 
ของข้าราชการพลเรือนสามัญสำนักงานป้องคันและปราบปรามการฟอกเงิน ประเภทอำนวยการ ประเภทวิชาการ 
และประเภทท่ัวไปทุกระดับก่อนนำเสนอเลขาธิการคณะกรรมการป้องคันและปราบปรามการฟอกเงิน 
ประกอบด้วย รองเลขาธิการ ผู้รับผิดชอบงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานป้องกันและ 
ปราบปรามการฟอกเงินเป็นประธานกรรมการ ข้าราชการพลเรือนสามัญตามที่เลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามการฟอกเงินเห็บควร ไม่น้อยกว่า ๔ คนเป็นกรรมการ และให้หัวหน้าหน่วยงานท่ีรับผิดชอบงาน 
การเจ้าหน้าท่ีของลำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นเลขาบุการ 

ข้อ ๑๔ การใช้หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ให้ใช้ห-ลักเกณฑ์น้ีกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญใน 

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 



- ๙ -

ข้อ ๑๕ การเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราขการ 
ในกรณีท่ีมีความจำเป็น เน่ืองจากลักษณะงาน สภาพการปฏิบัติราชการหรือมีเหตุลันสมควร 

สำบักงานป้องลันและปราบปรามการฟอกเงิน .สามารถกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ 
ราชการเพ่ิมเติมเป็นการเฉพาะตามท่ีเห็นสมควรได้ 

ประกาศ ณ วันที่ ̂ค1 ธันวาคม พ.ศ-. ๖๕๕๖ 

พันตำรวจเอก 
(สีหนาท ประยูรรัตน์) 

เลขาธิการคณะกรรมการป้องลันและปราบปรามการฟอกเงิน 

. o 

tor ง 
.พิมพ์ 
..ตรวจ 



- ๑ ๐ -

การกำหนดรายการสมรรทนะตามสักษณะงานที,ปฏิบัติ 
แนบท้ายประกาศสำบักงาน ปปง. เร่ีองหลกเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ของช้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดสำนกงาน ปปง. ลงวนท่ี ๑๗ ธนวาคม ๒๕๕๖ 

๑. สำนักงานเลขานุการกรม 
๑.๑ ส่วนงานเลขาธิการ 

(๑) การบริหารสำนักงาน 
(๒) การติดต่อประสานงาน 
(๓) ความถูกต้องของงาน 

๑.๒ ส่วนบริหารงานกลาง 
(๑) การตัดสินใจแกไขป้ญหา 
(๒) การติดต่อประสานงาน 
(๓) ความถูกต้องของงาน 

๑.๓ ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล 
(๑) ความเช้าใจองค์กรและระบบราชการ 
(๒) ความรอบรู้เก่ียวกับการพัฒนาดุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(๓) ความรู้ต้านระเบียบช้าราชการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

๑.๔ ส่วนการคลง 
(๑) ความถูกต้องของงาน 
(๒) ความรอบรูในระบบบัญชี 
(๓) การบริหารงานต้านการเงินการคลัง 

๑.๕ ส่วนพัสดุ aาคารสถานท่ี และยานพาหนะ 
(๑) การเจรจาต่อรอง 
(๒) การบริหารจัดซ้ือ จัดหา และจัดจ้าง 
(๓) การบริหารงานพัสดุ 

๑.๖ ส่วนสื่อสารองค์กร 
(๑) การดำเนินการเชิงรุก 
(๒) การติดต่อประสานงาน 
(๓) ทักษะการให้คำปรึกษา 

๒. กองกฎหมาย 
๒.๑ สวนบริหารงานท่ัวไป 

(๑) การตัดสินใจและแกัIขป้ญหา 
(๒) การบริหารจัดการข้อมูล 
(๓) การบริหารงบประมาณ 

๒.๒ ส่วนนิติการ 
(๑) การติความและปรับใช้กฎหมาย 
(๒) การตัดสินใจและแก้Iขป้ญหา 
(๓) ความรู้เก่ียวกับกฎหมายว่าต้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าต้วยการ 

ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 



- ๑๑ -

๒.๓ ส่วนคดีและวินัย 
(๑) การคัดสินใจและแก่ไขซญหา 
(๒) ความรู้Iก่ียวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปรานปรานการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการ 

ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
(๓) ความรู้เก่ียวกับกระบวนการพิจารณาคดี 

๒.๔ ส่วนงานคณะกรรมการธรกรรม 
(๑) การดีความและปรับใช้กฎหมาย 
(๒) การคัดสินใจและแก้Iขปิญหา 
(๓) ความรู้เก่ียวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการ 

ป้องกันและปราบปรามการสนับ.สนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
๒.๕ส่วนช้อมูลคดีและมาตรการพิเศษหางกฎหมาย 

(๑) การคัดสินใจและแก้ไขปิญหา 
(๒) การบริหารจัดการข้อมูล 
(๓) ความรู้เก่ียวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการ 

ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางก่ารเงินแก่การก่อการร้าย 
๓. กองกำกับและตรวจสอบ 

๓.๑ ส่วนบริหารงานทั่วไป • . - X , 
(๑) การวางแผน การบริหารงานสำนักงาน (แก้Iขตามมติ อ.ก.ห.สำนักงาน'ปปง• ศร้งหี ๑/๒๕๕๗) \ 
(๒) การบริหารงบประมาณ 
(๓) การคัดสินใจและแก้ไขป้ญหา 
ส่วนพัฒนานโยบายการกำกับ 
(๑) ความรู้เก่ียวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการ 

ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
(๒) การกำหนดนโยบายและมาตรการการกำกับและตรวจสอบ 
(๓) พักษะการให้กำปรึกษา 

๓.๓ ส่วนกำกับและตรวจสอบ ๑ - ๕ 
(๑) ความรู้เก่ียวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการ 

ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
(๒) การสืบด้นข้อมูล 
(๓) การดีความและปรับใข้กฎหมาย 

๓.๔ ส่วนกำกับและตรวจสอบ ๖ 
(๑) ความรู้เก่ียวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการ 

ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
(๒)•การสืบด้นข้อมูล 
(๓) การตรวจสอบวเคราะห์การรายงานการทำธุรกรรม 

๔. กองข่าวกรองทางการเงิน 
๔.๑ ส่วนบริหารงานทั่วไป 

(๑) ความถูกต้องของงาน 
(๒) การคัดสินใจแก้ไขป้ญหา 
(๓) การติดต่อประสานงาน 



- ๑๒ -

๔.๒ ส่วนต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
(๑) การคิดวิเคราะห์ 
(๒) การสืบค้นข้อมูล 

• (๓) ความถูกต้องของงาน 
๔.๓ ส่วนวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน 

(๑) การคิดวิเคราะห์ 
(๒) การสืบค้นข้อมูล 
(๓) ความถูกต้องของงาน 

๔.๔ ส่วนวิเคราะห์ข่าวกรองทางการเงิน 
(๑) การคิดวิเคราะห์ 
(๒) การสืบค้นข้อมูล 
(๓) ความถูกต้องของงาน 

๔.๕ ส่วนสืบสวนทางการเงิน 
(๑) การคิดวิเคราะห์ 
(๒) การสืบค้นข้อมูล 
(๓) ความถูกต้องของงาน 

๕. กองคดี ๑ 
๕.๑ ส่วนบริหารงานคดี ๑ . 

(๑) การคิดวิเคราะห์ 
(๒) การติดต่อประสานงาน 
(๓) ความรู้เก่ียวค้บกฎหมายว่าต้วยการป้องค้นและปรานปรามการฟอกเงิน 

๕.๒ ส่วนปฏิบตการงานคดี ๑ 
(๑) การคิดวิเคราะห์ 

. (๒) ทักษะต้านการสืบสวนสอบสวน 
(๓) ความรู้เก่ียวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

๖. กองคดี ๒ 
๖.๑ ส่วนบริหารงานคดี ๒ 

(๑) การคิดวิเคราะห์ 
(๒) การติดต่9ประสานงาน 
(๓) ความรู้เก่ียวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

๖.๒ ส่วนปฏินัตการงานคดี ๒ 
(๑) การคิดวิเคราะห์ 
(๒) ทักษะด้านการสืบสวนสอบสวน 
(๓) ความรู้เกยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

๗. กองคดี ๓ 
๗.๑ ส่วนบริหารงานคดี ๓ 

. (๑) การคิดวิเคราะห์ 
(๒) การติดต่อประสานงาน 
(๓) ความรู้เก่ียวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 



- ร) ๓ -

๗.๒ ส่วนปฏิบัติการงานคดี ๓ 
(๑) การคิดวิเคราะห์ 
(๒) ทักษะด้านการสืบสวนสอ.บสวน 
(๓) ความรู้เก่ียวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันนละปราบปรามการฟอกเงิน 

๘. กองความร่วมมือระหว่างประเทศ 
๘.๑ ส่วนบริหารงานทั่วไป 

(๑). การบริหารงบประมาณ 
(๒) การทำงานอย่างเป็นระบบ 
(๓) การติดต่อประสานงาน 

๘.๒ ส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ 
(๑) การคิดวิเคราะห์ 
(๒) การทำงานอย่างเป็นระบบ 
(๓) การติดต่อประสานงาน 

๘.๓ ส่วนวิเทศสัมทันธ์ 
(๑) การติดต่อประสานงาน 
(๖) การติดตามและประเมินผล 
(๓) การดีความและปรับใช้กฎหมาย 

๘.๓ ส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ 
(๑) การคิดวิเคราะห์ 
(๒) การติดต่อประสานงาน 
(๓) การดีความและปรับใช้กฎหมาย 

๙. กองนโยบายและยุทธศาสตร์ 
๙.๑ ส่วนบริหารงานทั่วไป 

(๑)'การคิดวิเคราะห์ 
(๒) การตัดสินใจและการแก้ไขป้ญหา 
(๓) การบริหารงานสำนักงาน 

๙.๒ ส่วนนโยบายและแผน 
. (๑) การคิดวิเคราะห์ 

(๒) การตัดสินใจและการแก้ไขป้ญหา 
(๓) ความรู้ด้านแผนงานและนโยบาย 

๙.๓ ส่วนการงบประมาณ 
(๑) การคิดวิเคราะห์ 
(๒) การตัดสินใจและการแก้ไขปิญหา 
(๓) ความรู้ด้านการงบประมาณ 



๑๔-

๙.๔ ส่วนวิขาการและประเมินผล 
(๑) การคิดวิเคราะห์ 
(๒) การตัดสินใจและการแก้ไข'ปีญหา 
(๓) การติดตามประเมินผล 

๙.๕ ส่วนพัฒนาบุคลากร 
(๑) การคิดวิเคราะห์ 
(๒) การตัดสินใจและการแก้Iขป้ญหา 
(๓) ความรู้ด้านการพัฒนาบุคลากร 

๑๐. กองบริหารจัดการทรัพย์สิน 
๑๐.๑ ส่วนบริหารงานทั่วไป 

(๑) การคิดวิเคราะห์ 
(๒) ความถูกตัองของงาน 
(๓) การติดต่อประสานงาน 

๑๐.๒ ส่วนเก็บรักษาและจัดส่งทรัพย์สิน 
(๑) การตัดสินใจและการแก้ไขป้ญหา 
(๒) การติดต่อประสานงาน 
(๓) ความรู้เก่ียวกับการกฎหมายว่าด้วยภาร,ชองก้นและปราบปรามการฟอกเงิน 

๑๐.๓ ส่วนบริหารทรัพย์สิน 
(๑) การคิดวิเคราะห์ 
(๒) ความถูกต้องของงาน 
(๓) การติดต่อประสานงาน. 

๑๐.๔ ส่วนขายทอดตลาดทรัพย์สิน 
(๑) การคิดวิเคราะห์ 
(๒) ความถูกตัองของงาน 
(๓) การติดต่อปร่ะสานงาน 

๑๐.๕ ส่วนกองทุน 
(๑) การคิดวิเคราะห์ 
(๒) ความถูกตัองของงาน 
(๓) ความรู้เก่ียวกับกฎหมายว่าด้วยการ'ชองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

๑๑. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑๑.๑ ส่วนบริหารงานทั่วไป 

(๑) การบริหารงานสำนักงาน 
(๒) ความถูกตัองของงาน 
(๓) การติดต่อประสานงาน 



- ๑ ๕ -

๑๑.๒ ส่วนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(๑) การคิดวิเคราะห์ 
(๒) การตัดสินใจและ.แก้ซญหา 
(๓) การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล 

๑.๑.๓ ส่วนคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
(๑) การคิดวิเคราะห์ 
(๒) การตัดสินใจและแก้ป้ญหา 
(๓) การบริหารจัดการเทคโนโลยี 

๑๖. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
(๑) การคิดวิเคราะห์ 
(๒) การติดตามประเมินผล 
(๓) การมองภาพองค์รวม 

๑๓. กลุ่มตรวจสอบภายใน 
(๑) การบริหารความเส่ียง 
(๒) ความถูกตัองของงาน 
(๓) การตรวจสอบภายใน 

๑๔. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
๑๔.๑ ผู้เชี่ยวขาญเฉพาะด้านนโยบายและมาตรการ 

(๑) การมองภาพองค์รวม 
(๒) การคิดวิเคราะห์ 

๑๔.๒ ผู้เชี่ยวขาญเฉพาะด้านกฎ.หมาย 
(๑) การมองภาพองค์รวม 
(๒) การคิดวิเคราะห์ 

๑๔๓ ผู้เชี่ยวขาญเฉพาะด้านสืบสวนสอบสวนทางการเงิน 
(๑) การมองภาพองค์รวม 
(๒) การคิดวิเคราะห์ 



สำนักงาน ปปง. 

แบบสรุปการประเมินผลการปฏบตราชการ 

ส่วนที่ ๑: ข้อมูลของผู้รบการประเมิน 

รอบการประเมิน • คร้ังท่ี ๑ ๑ ดุลาคม ถึง ๓๑ มีนาคม 
D คร้ังท่ี ๒ ๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายน 

o ขอผ้รับการประเมิน 
ตำแหน่ง ประเภทตำแหน่ง (บริหาร/วิชาการ/ท่ัวไป) 
ระดับตำแหน่ง สังกัด สำนัก/กลุ่ม/ส่วน 

ขื่อผู้บังดับนัญขา/ผู้ประเมินเบื้องต้น (นาย/นาง/นางสาว) 
ตำแหน่ง „ 

ชื่อผู้บังดับนัญขV ผู้ประเมิน _ .ตำแหน่ง 

คำพจง 

สรุปการบระIร'นผลการปฎิบดังาบน๋ีมด้วยกับ 3 หป้า ประ!กอบด้วย 

ส่วนที่ ๑: ข้อมุลจองผู้รับการประเมิน Iท่ีอระบุรายละเอยดค่างๆ ท่ีtก่ียวข้องกับด้วผู้รับการประเมน 
ส่วนที่ ๒: สรุปผลการประเมิน โดยใmท่ีBกรอกค่าคะแนนการประIรนในองค์ประกอบด้านผลสันฤหธ้ึของงาน องค์ประกอบด้านสมรรทนะ และน้ีาหปักของท้ังสาม 

องค์ประกอบ โนแบบสรุปส่วนท่ี ๒ นี้ ย้งพสำหรับคำนวณคะแนนผลการปฎํป้คงานรวมด้วย 
- สำหรับคะแนนองค์ประกอบด้วยผลสัมฤทธ้ึของงานให้นำมาจากแบบประนผลสัมฤหธ้ึของงานโดยให้แนบท้ายแบบสรุปซปับน้ี 
- สำหรับคะแนนองค์ประกอบด้านสมรรถนะ ให้นำมาจากแบบประIรนสมรรถนะ โดยให้แนบท้ายแบบสรุปอปับน้ี 

สำหรับคะแนนองค์ประกอบอ่ืน ๆ ให้นำมาจากแบบประIรนองค์ประกอบอ่ืน โดยให้แนบท้ายแบบสรุปaปับน้ี 
ส่วนที่ ๓ : แพนพัฌบาผลการปฏบ้คงานรายชุคคล ผู้ปังด้บปัญรทและผู้รับการประเมินรวมสันจ้คหำเพนทัฌนาผลการฺปฎํป้คงาน 
ส่วนที่ ๕. ความเห็นของผู้ปังทัญขาเหนํอข้ึนไป ผู้ปังก้บปัญขาIหปิอขึ้นไปกลั่นกรองผลการประ1มิน และแผนพนนาผลการปฎิป้คังาน และให้ความIหึน 



ส่วนที่ ๒: การสรุปผลการประเมิน 

องค์ประกอบการประเมิน นำหนัก คะแนน 

องค์ประกอบท ๑: ผลสมฤทธของงาน ๗๐ 

องค์ประกอบท่ี ๒: พฤติกรรมการปฎิบัตราชการ (สมรรถนะ) ๒๐ 

องค์ประกอบท่ี ๓ องค์ประกอบอ่ืน ๑๐ 

รวม ๑๐๐ 

ไ1นท่ี ๓: แผนพัฒนาผลการปฏิบัติงานรายบุคคล (Individนal Performance Improvement Plan: IPIP) 

ความรู้/ ทักษะ/ สมรรถนะ ที่ 
ต้องได้รับการพัฒนา 

วิธีการพัฒนา 

: : . . 1 — - , • 

ช่วงเวลาที่ต้องการการ 
พัฒนา 

0 



ส่วนที่ ๔ะ การรับหราบผลการประเมิน 

ผู้รับการประเมิน: 
• ได้รับทราบผลการประเมินและแผนพัฒนาผลการปฎิบ้ติราชการ 

รายบคคลแล้ว ลงช่ือ ะ -
( ) 

ตำแหน่ง: 

รันที่: 

ลงช่ือ ะ _ 

(. ... .. ) 
ตำแหน่ง ะ ; 
วันที่: 

ผัประเมิน: 
• 
• ๐ 

ได้แจ้งผลการประเมินและผู้รับการประเมินได้ลงนามรับทราบ 
ได้แจ้งผลการประเมินเม่ือวันท่ี 
แต่ผู้รับการประเมินไม,ลงนามรับทราบ โดยมี 
เป็นพยาน 
ลงช่ือ พยาน 
ตำแหน่ง 

วันที่ 
ส่วนที่ ๕ ความเห็นของผู้บงคับนญชาเหนือชนไป 
ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป: 
• เห็นด้วยคับผลการประ 
• มีความเห็นต่าง ด้งนี้' 

ร.. 

ลงช่ือ : 
(1 ) 

ตำแหน่ง: „ 

วันที่: 

ผู้บังคับบัญชาเหนือขนไปอีกขันหนึ่ง (ถ้ามี) 
• เห็นด้วยคับผลการประเมิน 
• มีความเห็นต่าง ด้งนี้ 

ลงช่ือ ะ 
(• ) 

ตำแหน่ง: 

วันที่: 



o 
แบบสรุปการประเมินผลส้มฤทธื้ของงาน รอ•บการประเมิน .( ) คร้ังท่ี ๑ ( ) คร้ังท่ี ๒ 

ชื่อผ้ริบการประเมิน 

ชื่อผู้บังคับบัญชา/ ผู้ประเมิน 

ตัวชื่วดผลงาน 
คะแนนตามระตับค่าเป้าหมาย คะแนน 

(ก) 

นำหนัก 
(ข) 

คะแนนจริง 
ค=(กXข)/๕ ตัวชื่วดผลงาน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
คะแนน 

(ก) ๑ ๒ ๔ ๕ -

รวม ๑0๐ 
คิดเป็นคะแนนตามสัดส่วนร้อยละ ๗0 = ผลรวม (ค) X ๗๐/๑00 ๗๐ 



o o „ • 
แบบสรุปการประUJนสมรรถนะใJระจำปีงบประมาณ พ.ศ " รอบการประเมิน • คร้ังท่ี ๑ • คร้ั5ท่ี 13 / 
ขี่อผู้รับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว) . 1 

สมรรทนะ — ระคบท 
ครคVIวิง คะแนน (ก) นาหนัก(ข) รวมคะแปน 

(f\Y1 iVrf* V I A U / / น . 
บันทกโดยผู้ประเมิน (ทามี) และไนกรฌม่ันท่ี 

litพ •ใ \ฟ้าVl 1ฟืภลงT.1 II •ไก?(ๆ *EMlYlMคํเส น 4 1 ไ น h r i y j u r 1116V4VUIU1It) \triu IV)SIN 

แนวหางการประ1มีนสมรรทบK ' สมรรทนะ — ระคบท 
ครคVIวิง คะแนน (ก) นาหนัก(ข) รวมคะแปน 

(f\Y1 iVrf* V I A U / / น . 
บันทกโดยผู้ประเมิน (ทามี) และไนกรฌม่ันท่ี 

litพ •ใ \ฟ้าVl 1ฟืภลงT.1 II •ไก?(ๆ *EMlYlMคํเส น 4 1 ไ น h r i y j u r 1116V4VUIU1It) \triu IV)SIN 

• ใขัแบบสรุปๆ นฺไนการประเมีนสมรรทนะ โดยด้ัร 
มาตรวัดสมรรทนะข้ึงส่วนราขการเห็นว่ามีดวๆ ม 
เหมาะสมไวัคังปิ 

คะแนน มี{ทบ 
๑. ไม่ลังเกดเห็น (Not Observe) 
๒. กาลังหัดเนา โดยต้องไข้เวลาอกมากจงจะ 

พัฌนาใต้ 
๓ . กำลังพัฒนา (Develop!กร) 
๔. อยูในระดับท่ีไข้งานไต้ (Sufficient) 
๔. เป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับผู้อ่ืน (Role 

Model) 

๑. สมรรทนะหลัก สำหรับท1กคำแหน่ง (๑๐ คะแนน) 

นาหนัก(ข) 

• ใขัแบบสรุปๆ นฺไนการประเมีนสมรรทนะ โดยด้ัร 
มาตรวัดสมรรทนะข้ึงส่วนราขการเห็นว่ามีดวๆ ม 
เหมาะสมไวัคังปิ 

คะแนน มี{ทบ 
๑. ไม่ลังเกดเห็น (Not Observe) 
๒. กาลังหัดเนา โดยต้องไข้เวลาอกมากจงจะ 

พัฌนาใต้ 
๓ . กำลังพัฒนา (Develop!กร) 
๔. อยูในระดับท่ีไข้งานไต้ (Sufficient) 
๔. เป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับผู้อ่ืน (Role 

Model) 

๑.๑ การมุงผลลมฤหธ ๒ 

• ใขัแบบสรุปๆ นฺไนการประเมีนสมรรทนะ โดยด้ัร 
มาตรวัดสมรรทนะข้ึงส่วนราขการเห็นว่ามีดวๆ ม 
เหมาะสมไวัคังปิ 

คะแนน มี{ทบ 
๑. ไม่ลังเกดเห็น (Not Observe) 
๒. กาลังหัดเนา โดยต้องไข้เวลาอกมากจงจะ 

พัฌนาใต้ 
๓ . กำลังพัฒนา (Develop!กร) 
๔. อยูในระดับท่ีไข้งานไต้ (Sufficient) 
๔. เป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับผู้อ่ืน (Role 

Model) 

๑.๖ การบรัการท่ีคี ๒ • ใขัแบบสรุปๆ นฺไนการประเมีนสมรรทนะ โดยด้ัร 
มาตรวัดสมรรทนะข้ึงส่วนราขการเห็นว่ามีดวๆ ม 
เหมาะสมไวัคังปิ 

คะแนน มี{ทบ 
๑. ไม่ลังเกดเห็น (Not Observe) 
๒. กาลังหัดเนา โดยต้องไข้เวลาอกมากจงจะ 

พัฌนาใต้ 
๓ . กำลังพัฒนา (Develop!กร) 
๔. อยูในระดับท่ีไข้งานไต้ (Sufficient) 
๔. เป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับผู้อ่ืน (Role 

Model) 

ร).๓ การลังสมความเขยวขาญในงานอาขพ ๒ 
• ใขัแบบสรุปๆ นฺไนการประเมีนสมรรทนะ โดยด้ัร 

มาตรวัดสมรรทนะข้ึงส่วนราขการเห็นว่ามีดวๆ ม 
เหมาะสมไวัคังปิ 

คะแนน มี{ทบ 
๑. ไม่ลังเกดเห็น (Not Observe) 
๒. กาลังหัดเนา โดยต้องไข้เวลาอกมากจงจะ 

พัฌนาใต้ 
๓ . กำลังพัฒนา (Develop!กร) 
๔. อยูในระดับท่ีไข้งานไต้ (Sufficient) 
๔. เป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับผู้อ่ืน (Role 

Model) 

• ๑.๔ การยึดม่ันในความถูกต้องขอบชรรมและรัย5รรม ๒ 

• ใขัแบบสรุปๆ นฺไนการประเมีนสมรรทนะ โดยด้ัร 
มาตรวัดสมรรทนะข้ึงส่วนราขการเห็นว่ามีดวๆ ม 
เหมาะสมไวัคังปิ 

คะแนน มี{ทบ 
๑. ไม่ลังเกดเห็น (Not Observe) 
๒. กาลังหัดเนา โดยต้องไข้เวลาอกมากจงจะ 

พัฌนาใต้ 
๓ . กำลังพัฒนา (Develop!กร) 
๔. อยูในระดับท่ีไข้งานไต้ (Sufficient) 
๔. เป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับผู้อ่ืน (Role 

Model) 

• ๙1 

๑.๕ การท่างานเบนทม 
๒ 

• ใขัแบบสรุปๆ นฺไนการประเมีนสมรรทนะ โดยด้ัร 
มาตรวัดสมรรทนะข้ึงส่วนราขการเห็นว่ามีดวๆ ม 
เหมาะสมไวัคังปิ 

คะแนน มี{ทบ 
๑. ไม่ลังเกดเห็น (Not Observe) 
๒. กาลังหัดเนา โดยต้องไข้เวลาอกมากจงจะ 

พัฌนาใต้ 
๓ . กำลังพัฒนา (Develop!กร) 
๔. อยูในระดับท่ีไข้งานไต้ (Sufficient) 
๔. เป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับผู้อ่ืน (Role 

Model) 

๒. สมรรทนะดามลักษณะงานทปฏบด (สำหรับประเภท 
วิขาการและประเภทมั่วไป) (๑๐ คะแนน) 

• ใขัแบบสรุปๆ นฺไนการประเมีนสมรรทนะ โดยด้ัร 
มาตรวัดสมรรทนะข้ึงส่วนราขการเห็นว่ามีดวๆ ม 
เหมาะสมไวัคังปิ 

คะแนน มี{ทบ 
๑. ไม่ลังเกดเห็น (Not Observe) 
๒. กาลังหัดเนา โดยต้องไข้เวลาอกมากจงจะ 

พัฌนาใต้ 
๓ . กำลังพัฒนา (Develop!กร) 
๔. อยูในระดับท่ีไข้งานไต้ (Sufficient) 
๔. เป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับผู้อ่ืน (Role 

Model) 

๒.๑ ๓ 

• ใขัแบบสรุปๆ นฺไนการประเมีนสมรรทนะ โดยด้ัร 
มาตรวัดสมรรทนะข้ึงส่วนราขการเห็นว่ามีดวๆ ม 
เหมาะสมไวัคังปิ 

คะแนน มี{ทบ 
๑. ไม่ลังเกดเห็น (Not Observe) 
๒. กาลังหัดเนา โดยต้องไข้เวลาอกมากจงจะ 

พัฌนาใต้ 
๓ . กำลังพัฒนา (Develop!กร) 
๔. อยูในระดับท่ีไข้งานไต้ (Sufficient) 
๔. เป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับผู้อ่ืน (Role 

Model) 

๒.๒ ๓ 

• ใขัแบบสรุปๆ นฺไนการประเมีนสมรรทนะ โดยด้ัร 
มาตรวัดสมรรทนะข้ึงส่วนราขการเห็นว่ามีดวๆ ม 
เหมาะสมไวัคังปิ 

คะแนน มี{ทบ 
๑. ไม่ลังเกดเห็น (Not Observe) 
๒. กาลังหัดเนา โดยต้องไข้เวลาอกมากจงจะ 

พัฌนาใต้ 
๓ . กำลังพัฒนา (Develop!กร) 
๔. อยูในระดับท่ีไข้งานไต้ (Sufficient) 
๔. เป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับผู้อ่ืน (Role 

Model) ๒.๓ ๔ 

• ใขัแบบสรุปๆ นฺไนการประเมีนสมรรทนะ โดยด้ัร 
มาตรวัดสมรรทนะข้ึงส่วนราขการเห็นว่ามีดวๆ ม 
เหมาะสมไวัคังปิ 

คะแนน มี{ทบ 
๑. ไม่ลังเกดเห็น (Not Observe) 
๒. กาลังหัดเนา โดยต้องไข้เวลาอกมากจงจะ 

พัฌนาใต้ 
๓ . กำลังพัฒนา (Develop!กร) 
๔. อยูในระดับท่ีไข้งานไต้ (Sufficient) 
๔. เป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับผู้อ่ืน (Role 

Model) 
รวม ๒๐ 

• ใขัแบบสรุปๆ นฺไนการประเมีนสมรรทนะ โดยด้ัร 
มาตรวัดสมรรทนะข้ึงส่วนราขการเห็นว่ามีดวๆ ม 
เหมาะสมไวัคังปิ 

คะแนน มี{ทบ 
๑. ไม่ลังเกดเห็น (Not Observe) 
๒. กาลังหัดเนา โดยต้องไข้เวลาอกมากจงจะ 

พัฌนาใต้ 
๓ . กำลังพัฒนา (Develop!กร) 
๔. อยูในระดับท่ีไข้งานไต้ (Sufficient) 
๔. เป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับผู้อ่ืน (Role 

Model) 

หมายเหตุให้ใขัระดับท่ีคาดหวังตามท่ีกำหนดในศู่มิอกา'5กำหนดสมรรถนะของสำนักงาน ปปง. 



แบบสรุปการประเมินสมรรถนะประจำปีงบประมาณ พ.ศ 

ขื่อผู้รับการประเมิน (1นฺย/นาง/นางสาวL 

ไQ-
รอบก1รประเมิน • 

คร้ังท่ี ๑ • คร้ังท่ี ๒ 

ลมรรทนะ 
1 4 ระคบหึ 

คาคหวัง คะแนน (ก) นี้าหนัก(จ) 
รวมคะแนน 

(nxข)/ส่ะ 
บนหึกใคยผูบระเมน (ถาม) และเนกรณพืนหึ 

ไม่หอ ใหบันหึกลงในเอกสารหน้าหสัง 
๑. ลมรรทนะหสัก ลาหรับทุกคำน.หน่ง (๑๐ คะแนน) . 1 1 -

๑.๑ การมุงผลลมมุหร ๒ 

๑.๒ การบร๊การท่ืด ๒ 

S I m ก'ไรสั3สมควรบเข่ี msn ณ\นงาบลาหึพ ๒ 

ca ๔ การยึดม่ันใบความถกค้องขอบ5รรมและรัยธรรม 
\3i .ISL» II 1*น M44 14 »141 1 4 i H I J M r l U l V U W v f l 44•«๑IV 41414 4 444 

๒ 

SI ๕ การทางาบเป็นหึม 
UrJ.UL» I I 14*1 11 114»น 14*144 

๒ 

!ท สแชรnii*ivi*ijmร11ช\ทร ขึ้ส์ๆฬร111 1ระiLฑหคํๆบวPIกๆช 
เอ. S14J 44แพV rl (SI 1 1 4 บ 4 r 1 14 \k\ l r ) 4 U U 4 v b 4 . i r i C J 114 4UM 14 

และประ๓ทบรัหาร (๑๐ คะแนน) ๒.๑ สภาวะพู้นา ๒ 

๒.๖ วิสัยทัศน์ ๒ 

๒.๓ การวางแผนกลยทธ์ ๒ 

๒.๔ คักยภาหเพื่อนำการปรับฝลี่ยน ๒ 

๒.๕ การลอนงานและการมอบหมายงาน ๒ 

รวม ๒๐ 

แนวทางการประเมินลมรรถนะ 

• พแบบลรุปๆน้ืIนการประเมินลมรรทบะ โดยด๊ัง 
มาตรวัคลมรรถนะข้ึงส่วนราขการVห็นว่ามีคาาม 
เหมาะสมใวัดังน้ึ 

กะแบน นฺยาม 
๑. ไม่ลังเกคเห็น (Not Observe) 
๒. กำสังหึฒนา โคยค้องใขัเวลารกมากจงจะ 

ทัฌนาไค้ 
m. กำสังพัฌนา (Developing) 
๔. อถู่ในระคับท่ีIขังานไค้ (Suffident) 
๔. เป็บแบบอย่างหึคีIหักับผู้อ่ืน (Role 

Model) 

หมายเหตุ ให้โข้ระดับท่ีคฺาดหวังตามท่ีกำหนดในศู่มือการกำหนดสมรรถนะของลำนักงานปปง. 



o 
บันทึกเพิ่มเติมประกอบแบบสรุปการประเมินสมรรถนร 

สมรรถนะ 

.11 

สมรรถนะ 

สมรรถนะ 

สมรรถนะ 



แบบสรุปการประเมินองค์ประกอบอื่นประจำปีงบบระมาณ พ.ศ. ๒๕๕..... รอบการประเมิน • คร้ังท่ี ๑ • คร้ังท่ี \0 •» 

ขื่อผู้รบการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว) 

องค์ประกอบอ่ืน 
คะแนน 

(ก) 
นำหนัก 

(ช) 
รวมคะแนน 

(ค) = (ก X พ๕ 
แนวทางการประเมิน 

การอุทิศตนให้กับราชการ เข่น เสียสละเวลาส่วนตัว 
ให้กับทางราชการ การให้ความร่วมมือในกิจกรรม 
ส่วนรวมของสำนักงานหรือของทางรา,ชการ 

๕ คะแนน mm 
๑ . ไม่ลังเกดเห็น (Not Observe) 

. b. กำลังพัฒนา โคยค้องใข้เวลาอีกมากจึงจะพัฒนาไค้ 
๓ . กำลังพัฒนา (Developing) 
๔. อถู่ไนระค้นท่ีพงานไค้ (Sufficient) 
๕. เป็นแบบอย่างท่ีค้เห็ลับผู้อ่ืน (Role Model) 

lAIORไท*โ*โ ,1IV1'า/ไคselfโcโ*'•โ ,น 1*5{'น ด ' า ' า า I ฟ ื ร า ( ร ไ ( ไ ? 4 ค ร ( ต น r ไ * , 

รับผิดชอบ การปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความโปร่งใสและ 
M l / «a «/ ท «4 1/ 

เ-ท r n i ^ r i i ^ i 1 1 รท r \ n ( * i 1รท4 1 4 111 เ'ท (Q B p t รท 1 a I^f a a /ไ£1 £ \ fทเท a 

ตรวจสอบ เด การยดมนและยนหยด เนลงทถูกตอง 
การปฏิบัติหน้าท่ีโดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 
การมุ่งสร้างความสามัคคีและมีทัศนคติท่ีดีต่อองค์กร 

๕ คะแนน นิยาม 
๑ . ไม่ลังเกตเห็น (Not Observe) 
๒. กำลังพัฒนา โคยฺค้องพเวลาอีกมากจึงจะพัฒนาไค้ 
๓ . กำลังพัฒนา (Developing) 
๔. อถู่ไน่ระค้บท่ีไข้งานไค้ (Sufficient) 

• ๕. เป็นแบบอย่างท่ีดีโหักบผู้อ่ืน (Role Model) 

รวม ๑ ๐ 

หมายเหตุ 
- มีรันลากิจและลาบัวยรวมกันเกิน.กว่า ๒๓ รัน หรือประพฤติผิดจริยธรรมตามท่ีคณะกรรมการจริยธรรมๆ กำหนด จะไม่ได้รับการพิจารเนาเล่ือนเงินเดือน 


