
(ตัวอยาง) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

สมุดบันทึก 
ผลงานและคุณงามความดีของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(สําหรับตําแหนงท่ีไมมีใบอนุญาตประกอบวิชาชพี) 
 
 
 
 
 

ช่ือขาราชการ......................................................................................... 
เลขประจําตัวประชาชน........................................................................ 
สถานศึกษา/สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา............................................ 
สวนราชการ......................................................................................... 
กระทรวง............................................................................................. 
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ขอมูลบุคคล 
 
ขอมูลบุคคลของขาราชการเจาของบันทึกประวัต ิ
 
(ใหเจาของประวัติบนัทึกขอมูลสวนบุคคล) 
 
ชื่อ............................................................................... นามสกุล.................................................................. 
 
ตําแหนง.....................................................................  ระดบั..................................................................... 
ตําแหนง.....................................................................  ระดบั..................................................................... 
ตําแหนง.....................................................................  ระดบั..................................................................... 
ตําแหนง.....................................................................  ระดบั..................................................................... 
ตําแหนง.....................................................................  ระดบั..................................................................... 
 

•   ประวัตกิารเลื่อนขั้นเงินเดือน (ระบุผลการเลื่อนเงินเดือน 5 ปที่ผานมา) 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 

•   รางวัลหรือส่ิงเชิดชูเกียรติและคุณงามความดีความชอบอื่น ๆ ที่ไดรับ (ถามี) 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
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1. บันทึกผลงานและคุณงามความด ี
 
1.1  บันทึกผลงานที่ไดดาํเนินการปงบประมาณ...........        คร้ังท่ี 1   คร้ังท่ี 2 
 
1)   บันทึกผลงานที่ไดปฏิบัตติามหนาท่ีความรับผิดชอบ  ซ่ึงดําเนนิการสําเร็จตามที่ไดรับมอบหมาย   
 ท้ังนี้ จะระบุรายละเอียดเปนตัวชี้วัด ผลผลิต ผลลัพธ และแสดงถึงประโยชนในการนาํไปใชดวยก็ได 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
 
2)   บันทึกผลงานที่ไดรับมอบหมายพิเศษ (ถามี)  โดยระบุเปนตัวชี้วัด ผลผลิต ผลลัพธ และประโยชน 
 ในการนําไปใชดวยก็ได  
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
3)   สรุปผลงานที่เห็นวาโดดเดนหรือผลงานสาํคัญท่ีปฏิบัตไิดในชวงนี้  จากท่ีบันทึกไวไมเกิน 6 ผลงาน  
 (กรณีท่ีมีผลงานสําคัญเกินกวา 6 ผลงาน ก็ใหสรุปและจัดเรียงลําดับไวได)  
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
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1.2  บันทึกพฤติกรรมที่เปนคณุงามความดี ปงบประมาณ...........        ครั้งที่ 1   ครั้งที่ 2 
 
 วัตถุประสงคของการบันทึกนี้ เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของวาระแหงชาติ ดานจริยธรรม 
ธรรมาภิบาล และการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในราชการตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 19 
ธันวาคม 2549  ที่ตองการสงเสริมใหขาราชการไดประพฤติส่ิงที่เปนคุณงามความดีในราชการใหดี
ยิ่งขึ้นไป และสรางกําลังใจแกขาราชการที่ไดประพฤติดังกลาว  โดยใหผูบังคับบัญชานําไปประกอบการ
พิจารณา เรื่องการบริหารงานบุคคลตอไป  ดังนั้น ขาราชการจึงบันทึกพฤติกรรม หรือเหตุการณสําคัญ 
ในการปฏิบัติราชการที่เปนคุณงามความดีทั้งระดับที่ไดปฏิบัติตามวินัย จรรยาบรรณ งานในหนาที่หรือ
ตามที่สวนราชการกําหนดก็ได หรือระดับที่เกิดคุณคาหรือคุณงามความดีที่ เปนผลตอขาราชการ 
ประชาชน หรือสวนราชการ หรือผลสัมฤทธิ์ของทางราชการตอไปอีกก็ได 
 
กรอบการประพฤติปฏิบัติของขาราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาที่เปนคุณงามความด ี

ระบุพฤติกรรมหรือเหตุการณสําคัญที่ทานได
ประพฤติ ดี   ประพฤติ ชอบ   ตามวิ นั ย และ
จรรยาบรรณ   ที่ไดปฏิบัติจนเกิดผลดีหรือเกิด  
คุณงามความดีตอขาราชการ  และประชาชน  
หรือเกิดผลสัมฤทธิ์ตอทางราชการระดับใดก็ได 
หรือตามที่สวนราชการกําหนดก็ได 

1.  ปฏิบัติตนตามระเบียบ วินัย จรรยาบรรณ  
1.1 จรรยาบรรณและวินัยตอตนเองและหนวยงาน 

ตัวอยางวินัย  เชน  ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ราชการ 
ใหเกิดผลดี หรือความกาวหนาแกราชการ ปฏิบัติ
หนาที่ดวยความอุตสาหะ เอาใจใสระมัดระวัง 
รักษาประโยชนของทางราชการ อุทิศเวลาใหแก
ราชการ สุภาพเรียบรอย รักษาความสามัคคี รักษา
ช่ือเสียงของตน และเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ 
ตัวอยางจรรยาบรรณ เชน ขวนขวายพัฒนาตนเอง
อยูเสมอ  
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กรอบการประพฤติปฏิบัติของขาราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาที่เปนคุณงามความด ี

ระบุพฤติกรรมหรือเหตุการณสําคัญที่ทานได
ประพฤติ ดี   ประพฤติ ชอบ   ตามวิ นั ย และ
จรรยาบรรณ   ที่ไดปฏิบัติจนเกิดผลดีหรือเกิด  
คุณงามความดีตอขาราชการ  และประชาชน  
หรือเกิดผลสัมฤทธิ์ตอทางราชการระดับใดก็ได 
หรือตามที่สวนราชการกําหนดก็ได 

ตัวอยางพฤติกรรม เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบาย 
และแผน 5 นอกจากปฏิบัตติามจรรยาบรรณ 
เร่ืองการขวนขวายหมั่นหาความรูใหม เพือ่พัฒนา
ตนเองอยูเสมอแลวยังนําความรูไปถายทอดและ
เผยแพรใหขาราชการผูอ่ืนไดเรียนรูดวยหรือได
ประพฤติปฏิบัติดังกลาวอยางสม่ําเสมอจนไดรับ 
ยกยองวาเปนตัวอยางทีด่ี หรือขาราชการผูนี้ 
นอกจากขวนขวายถายทอดความรูใหม ๆ ที่ศึกษา
มาแลว ยังนําความรูไปปรับปรุงพัฒนางาน 
จนบรรลุผลตามวิสัยทัศน หรือภารกิจของ
หนวยงานดวย 

 

1.2 จรรยาบรรณและวินัยตอประชาชน 
ตัวอยางจรรยาบรรณ  ขาราชการตองตอนรับ  
ใหความสะดวก ใหความเปนธรรมและให 
การสงเคราะหแกประชาชนผูมาติดตอราชการ 
ตัวอยางพฤติกรรม เจาหนาที่ธุรการ ๓ ตั้งใจ 
ปฏิบัติงานใหบริการประชาชนดวยไมตรีจิตที่ดี  
ยึดผลลัพธของประชาชนเปนหลักจนงานสําเร็จ 
ดวยดีตลอดมาแลวยังไดรับยกยองเปนขาราชการ 
ที่มีจิตใจใหบริการ หรือเปนตัวอยางที่ดีของ 
การบริการประชาชน หรือยังไดเสนอแนะ 
ปรับปรุงงานบริการประชาชนของตนใหเกิดผลดี 
กวาเดิมในเรื่องความรวดเร็วประหยัดหรือคุณภาพ
การบริการอื่น ๆ เปนตน 
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กรอบการประพฤติปฏิบัติของขาราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาที่เปนคุณงามความด ี

ระบุพฤติกรรมหรือเหตุการณสําคัญที่ทานได
ประพฤติ ดี   ประพฤติ ชอบ   ตามวิ นั ย และ
จรรยาบรรณ   ที่ไดปฏิบัติจนเกิดผลดีหรือเกิด  
คุณงามความดีตอขาราชการ  และประชาชน  
หรือเกิดผลสัมฤทธิ์ตอทางราชการระดับใดก็ได 
หรือตามที่สวนราชการกําหนดก็ได 

2. การประพฤติ การปฏิบัติตามงานในหนาที่ 
ความรับผิดชอบ 
ตัวอยางพฤติกรรม  เจาหนาที่วิเทศสัมพันธ ติดตอ
ประสานงานกับสถานทูตตามงานในหนาที่ 
บรรลุผลสําเร็จตามที่ไดรับมอบหมายดวยดี และ 
ยังเปนตัวอยางที่ดีหรือไดรับคําชมเชยจากสถานทตู
เร่ืองการประสานสัมพันธที่ดีดวย 
 
 
 
 
 
 
3.  พฤติกรรมการทําคุณงามความดีอ่ืน ๆ ที่สวน
ราชการกําหนดตามลักษณะงานของตน หรือที่มี
มติคณะรัฐมนตรีกําหนดไว 
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2.  หลักสูตรอบรมและสัมมนาที่ทางราชการมอบหมายใหไปเขาอบรมและสัมมนา รวมท้ังขอเสนอ 
 การพัฒนาที่ตองการ 

 •  รายช่ือหลักสูตรอบรม สัมมนา วิธีการพัฒนาอื่น และระยะเวลาที่ไดรับการพัฒนา 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
 

 •  ส่ิงที่ตองการพัฒนาเพื่อนําไปจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล 
       (ความรู ทักษะ สมรรถนะ หรือเรื่องที่ตองการไดรับการพัฒนา วิธีการพัฒนาที่ตองการ หรือ
ชวงเวลาที่ตองการพัฒนา)  
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
 
3.  ความเห็นหรือขอเสนอแนะ พัฒนาปรับปรุงงานอื่น ๆ (ถามี) 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อขาราชการผูบันทึก......................................................... 
                                      (.......................................................) 
                              วันที่.......... เดือน....................... พ.ศ. ....... 
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ความเห็นชอบผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
 

  ลงชื่อ......................................................... 
                                      (.......................................................) 
                              วันที่.......... เดือน....................... พ.ศ. ....... 
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(ตัวอยาง) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสําหรับผูประเมินเพื่อสรุปผลงาน คุณงามความด ี
และพฤติกรรมการทํางานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

(สําหรับตําแหนงที่ไมมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ) 
 
 
 

ช่ือขาราชการ......................................................................................... 
เลขประจําตัวประชาชน........................................................................ 
สถานศึกษา/สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา............................................ 
สวนราชการ......................................................................................... 
กระทรวง............................................................................................. 
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บันทึกสําหรับผูประเมินเพื่อสรุปผลงาน คุณงามความดแีละพฤติกรรมการทํางาน 
ปงบประมาณ..............................................      ครั้งที่ 1   ครั้งที่ 2 
 
ชื่อขาราชการ....................................... ตําแหนง................................................. ระดับ....................... 
 
บันทึกสรุปความเห็นเกี่ยวกับผลงานและคณุงามความด ี
(ผูประเมินนําขอมูลจากบันทึกนี้ไปประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตาม ว 5/2544 ใน 2 องคประกอบ 
คือ ผลงาน และคุณลักษณะการปฏิบัติงาน และใชประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน แตงตั้ง พัฒนา หรือ
เร่ืองบริหารงานบุคคลอื่น ๆ ) 
(ใหผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป เปนผูสรุปความเห็น และใหผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปอีก 1 ระดับ  เปนผูลงนาม) 
 

1.  ผลงานสําคัญหรือโดดเดนที่ทําสําเร็จหรือเกิดผลดี 
 ตอราชการหรือประชาชน 
(ระบุผลงานที่ทําสําเร็จในชวงประเมินซ่ึงเกิดผลดี   
ตอภารกิจของสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา สวนราชการ หรือตอประชาชนตามที่
เห็นควร) 

................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 
2.  คุณงามความดี หรือพฤติกรรม สําคัญที่ปฏิบัติ 
 และเกิดประโยชนตอราชการ หรือประชาชน 
(ระบุพฤติกรรมหรือคุณงามความดีที่ขาราชการ
ปฏิบัติและเกิดประโยชนตอราชการหรือประชาชน) 

................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 
3.  ความรู ความสามารถ คุณลักษณะที่สําคัญ และ 
 การพัฒนารายบุคคล 
(ระบุคุณลักษณะการปฏิบัติงานที่ สําคัญ  เชน   
ชอบปฏิบัติงาน ศึกษาคนควาและพัฒนาเรื่องใหม ๆ 
และระบุผลสําเร็จและสิ่งที่ควรพัฒนารายบุคคล) 

................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 
  
ลงชื่อผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป 
 

................................................. 
(..................................................) 

              วันที่......./........................./.......... 

ลงชื่อผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปอีก 1 ระดับ 
 

................................................. 
(..................................................) 

              วันที่......./........................./.......... 
 


