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1. บันทึกผลงานและคุณงามความดี 

1.1 บันทึกผลงานที่ไดดําเนินการปงบประมาณ   ครั้งที่ 1  ครั้งที่ 2  
  

1) บันทึกผลงานที่ไดปฏิบัติตามหนาที่ความรับผิดชอบซึ่งดําเนินการสําเร็จตามที่ไดรับ 
มอบหมาย ทั้งนี้ จะระบรุายละเอียดเปนตัวช้ีวัดผลผลิต ผลลัพธ และแสดงถึงประโยชนใน     
การนําไปใชดวยก็ได 

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

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

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

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

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

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

2) บันทึกผลงานที่ไดรับมอบหมายพิเศษ (ถามี) โดยระบุเปนตัวช้ีวัด ผลผลิต ผลลัพธ และ
ประโยชนในการนําไปใชดวยก็ได 

 

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

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

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

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

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

3) สรุปผลงานที่เห็นวาโดดเดนหรือผลงานสําคัญที่ปฏิบัติไดในชวงนี้ จากที่บนัทึกไวไมเกิน       
6 ผลงาน (กรณีที่มีผลงานสําคัญเกินกวา  6  ผลงาน ก็ใหสรุปและจัดเรียงลําดับไวได) 

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................................................... 
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1.2 บันทึกพฤติกรรมท่ีเปนคุณงามความดปีงบประมาณ  ครั้งที่ 1  ครั้งที่ 2 
 

วัตถุประสงคของการบันทึกนี้ เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของวาระแหงชาติ ดานจริยธรรม 
ธรรมาภิบาล และการปองกนัการทุจริตและประพฤติมิชอบในราชการตามมติคณะรฐัมนตรี วันที่ 19 ธันวาคม 
2549 ที่ตองการสงเสริมใหขาราชการไดประพฤติส่ิงที่เปนคุณงามความดีในราชการใหดยีิ่งขึ้นไป และสราง
กําลังใจแกขาราชการที่ไดประพฤติดีดังกลาว โดยใหผูบังคับบัญชานําไปประกอบการพิจารณา เร่ืองการ
บริหารงานบุคคลตอไป ดังนัน้ ขาราชการจงึบันทึกพฤติกรรม หรือเหตกุารณสําคัญในการปฏิบัติราชการที่
กําหนดก็ได หรือระดับที่เกิดคุณคาหรือคุณงามความดีที่เปนผลตอขาราชการ ประชาชน หรือสวนราชการ หรือ
ผลสัมฤทธ์ิของทางราชการตอไปอีกก็ได 
กรอบการประพฤติปฏิบัติของขาราชการที่เปนคุณงามความดี ระบุพฤติกรรมหรือเหตุการณสําคัญที่ทานไดประพฤติดี 

ประพฤติชอบ ตามวินัยและจรรยาบรรณ ที่ไดปฏิบัติจนเกิดผล
ดีหรือเกิดคุณงามความดีตอขาราชการ และประชาชนหรือเกิด
ผลสัมฤทธิ์ตอทางราชการระดับใดก็ไดดังตัวอยาง หรือตามที่
สวนราชการกําหนดก็ได 

1.  ปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย จรรยาบรรณ 
1.1 จรรยาบรรณและวินัยตอตนเองและหนวยงาน

ตัวอยางวินัย เชน ต้ังใจปฏิบัติหนาที่ราชการใหเกิดผลดี หรือ
ความกาวหนาแกราชการ ปฏิบัติหนาที่ดวยความอุตสาหะ เอา
ใจใสระมัดระวัง รักษาประโยชนของทางราชการ อุทิศเวลา
ใหแกราชการ สุภาพเรียบรอยรักษาความสามัคคีรักษาซื่อเสียง
ของตน และเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ 
ตัวอยางจรรยาบรรณ เชน ขวนขวายพัฒนาตนเองอยูเสมอ 
ตัวอยางพฤติกรรม เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 5 
นอกจากปฏิบัติตามจรรยาบรรณเรื่องการขวนขวายหมั่นหา
ความรูใหม เพื่อพัฒนาตนเองอยู 
เสมอแลวยังนําความรูไปถายทอดและเผยแพรใหขาราชการ
ผูอื่นไดเรียนรูดวยหรือไดประพฤติปฏิบัติดังกลาวอยาง
สม่ําเสมอจนไดรับยกยองวาเปนตัวอยางที่ 
ดี หรอืขาราชการผูนี้ นอกจากขวนขวายถายทอดความรูใหมๆ 
ที่ศึกษามาแลว ยังนําความรูไปปรับปรุงพัฒนางานจนบรรลุผล
ตามวิสัยทัศน หรือภารกิจของหนวยงานดวย 

 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
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กรอบการประพฤติปฏิบัติของขาราชการที่เปน               
คุณงามความด ี

ระบุพฤติกรรมหรือเหตุการณสําคัญที่ทานไดประพฤติ
ดี ประพฤติชอบ ตามวินยัและจรรยาบรรณ ที่ไดปฏิบัติ
จนเกดิผลดีหรือเกิดคุณงามความดีตอขาราชการ และ
ประชาชนหรอืเกิดผลสัมฤทธิ์ตอทางราชการระดับใดก็
ไดดังตวัอยาง หรือตามที่สวราชการกําหนดก็ได 

1.2 จรรยาบรรณและวินัยตอประชาชน 
ตัวอยางจรรยาบรรณ ขาราชการตองตอนรับใหความ
สะดวก ใหความเปนธรรมและใหการสงเคราะหแก
ประชาชนผูมาติดตอราชการ 
ตัวอยางพฤติกรรม เจาหนาทีธุ่รการ 3 ตั้งใจปฏิบัติงาน
ใหบริการประชาชนดวยไมตรีจิตที่ดี ยดึผลสําเร็จดวยดี
ตลอดมา แลวยังไดรับยกยองเปนขาราชการทีมีจิตใจ
ใหบริการ หรือเปนตัวอยางที่ดีของการบริการ
ประชาชน หรือยังไดเสนอแนะปรับปรุงงานบริการ
ประชาชนของตนใหเกิดผลดกีวาเดิมในเรื่องความ
รวดเร็วประหยัดหรือคณุภาพการบริการอื่นๆ เปนตน  

2.  การประพฤติ การปฏิบัติตามงานในหนาที่ความ
รับผิดชอบ 
ตัวอยางพฤติกรรม เจาหนาทีว่ิเทศสัมพันธ ติดตอ
ประสานงานกบัสถานทูตตามงานในหนาที่ บรรลุผล
สําเร็จตามที่ไดรับมอบหมายดวยดี และยังเปนตัวอยาง
ที่ดี หรือไดรับคําชมเชยจากสถานทูตเรื่องการประสาน
สัมพันธที่ดีดวย 
3. พฤติกรรมการทําคุณงามความดีอ่ืนๆ ที่สวนราชการ
กําหนดตามลักษณะงานของตน หรือที่มีมติ
คณะรัฐมนตรีกําหนดไว 
      

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...................................................................................... 
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2. หลักสูตรอบรมและสมัมนาที่ทางราชการมอบหมายใหไปเขาอบรมและสมัมนา รวมท้ัง

ขอเสนอการพัฒนาที่ตองการ 
 
            รายชื่อหลักสูตรอบรม สมัมนา วิธีการพัฒนาอื่น และระยะเวลาที่ไดรับการพัฒนา 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
 
             สิ่งที่ตองการพัฒนาเพื่อนําไปจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล 
               (ความรู ทักษะ สมรรถนะ หรือเรื่องที่ตองการไดรับการพัฒนา วิธีการพัฒนาที่ตองการ  
               หรอืชวงเวลาที่ตองการพัฒนา) 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
 
3.  ความเห็นหรือขอเสนอแนะพัฒนาปรับปรุงงานอื่นๆ (ถามี) 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
      ลงชื่อขาราชการผูบันทึก ............................................ 
                                                                                                                     (.........................................) 
                                                                                                        วันท่ี............เดือน..................พ.ศ............ 
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ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
 
        ลงชื่อ....................................................... 
                                                                                                                  (............................................) 
                                                                                                        วันที่...........เดือน.......................พ.ศ........... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

บันทึกสําหรับผูประเมินเพื่อสรุปผลงาน คุณงามความด ี
และพฤติกรรมการทาํงานของขาราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ช่ือขาราชการ................................................................................. 
                                 เลขประจําตัวประชาชน................................................................ 
                                 สํานัก/กอง.................................................................................... 
                                 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
                                 กระทรวงมหาดไทย 
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บันทึกสําหรับผูประเมินเพื่อสรุปผลงาน คณุงามความดีและพฤติกรรมการทํางาน                                                     
ปงบประมาณ...........................................  ครั้งที่ 1  ครั้งที่ 2  
 
 ชื่อขาราชการ.........................................................ตําแหนง................................................................. 
 
บันทึกสรุปความเห็นเกี่ยวกับผลงานและคณุงามความด ี
(ผูประเมินนําขอมูลจากบันทึกนี้ไปประกอบการประเมนิผลการปฏิบัติงานตาม ว 5/2544 ใน 2 องคประกอบคือ 
ผลงานและคุณลักษณะการปฏิบัติงานและใชประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดอืน แตงตั้ง พฒันา หรือเร่ือง
บริหารงานบุคคลอื่นๆ) (ใหผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป เปนผูสรุปความเห็นและใหผูบงัคับบัญชาเหนือขึ้นไปอกี          
1 ระดับเปนผูลงนาม) 
 

1.  ผลงานสําคัญหรือโดดเดนที่ทําสําเร็จ 
      เกิดผลดีตอราชการหรือประชาชน                        ................................................................................ 
 (ระบุผลงานทีท่ําสําเร็จในชวงประเมนิซึ่งเกิดผลดีตอภารกิจ  ……………………………………………………. 
ภารกิจของสํานัก/กอง/สถจ./กรม หรือตอประชาชน               ................................................................................ 
ประชาชนตามที่เห็นสมควร)                                                   ................................................................................ 
                                                                                                 ................................................................................ 
 

2. คุณงามความดี หรอืพฤติกรรมสําคัญที่ปฏิบัติ     ................................................................... 
และเกิดประโยชนตอราชการหรือประชาชน       ………………………………………………  

(ระบุพฤติกรรมหรือคุณงามความดีที่ขาราชการปฏิบัติ          .................................................................................. 
และเกดิประโยชนตอราชการหรือประชาชน                         ................................................................................. 
                                                                                               ................................................................................. 
 

 
       /3.ความรู....................................... 
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3. ความรู ความสามารถ คุณลักษณะทีส่ําคัญ              ............................................................... 

และที่พัฒนารายบุคคล                                 ………………………………………... 
(ระบุลักษณะการปฏิบัติงานที่สําคัญ เชน ชอบปฏิบัติงาน       ........................................................................ 
ศึกษาคนควาและพัฒนาเรื่องใหมๆ และระบุผลสําเร็จและ     ........................................................................ 
ระบุผลสําเร็จและสิ่งที่ควรพัฒนารายบุคคล)                          ........................................................................ 
 
ลงชื่อผูบังคบับัญชาเหนือขึน้ไป (หน.ฝ./หน.กลุมงาน)       ลงชื่อผูบังคับบัญชาเหนอืขึ้นไปอีก 1 ระดับ                                 

(ผอ.สวน) ถามี 
 
 
  .......................................................                                               ……………………………….                                
(.........................................................)                                 (.......................................................) 
วันที่............../................../..............                                    วันที่................../.................../................... 
 
                                                  ลงชื่อผูบังคบับัญชาสูงสดุ (ผอ.สน./ผอ.กอง/ทถจ.) 
 
                                                                     ............................................... 
                                                                (.....................................................) 
                                                                วันที่................/.................../............. 


