
 

 

 
ที่ ศธ 0258/ว 14231                       ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี 
                                           ถนนแสงชูโต  กจ ๗๑๐๐๐                                                               

17 สิงหาคม ๒๕๖4 

เรื่อง การคัดเลือกรางวัล “คนดีศรีกาญจน์ศึกษา ประจ าปี 2564 จังหวัดกาญจนบุรี” 

เรียน (บัญชีแจ้งท้าย) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1.  ส าเนาประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง การคัดเลือกรางวัล 
  “คนดีศรีกาญจน์ศึกษา ประจ าปี 2564 จังหวัดกาญจนบุรี” 
  ลงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2564 จ านวน 1 ชุด 
  2. แบบเสนอผลงานเพ่ือเข้ารับการคัดเลือกฯ จ านวน 1 ฉบับ 
  3. หลักเกณฑ์การพิจารณาให้คะแนน จ านวน 1 ฉบับ 
  4. บัญชีรายชื่อบุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกฯ จ านวน 1 ฉบับ 

  ด้วยจังหวัดกาญจนบุรี โดยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับหน่วยงาน
ทางการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดกาญจนบุรี จะด าเนินการคัดเลือกรางวัล “คนดีศรีกาญจน์ศึกษา ประจ าปี 
2564 จังหวัดกาญจนบุรี” เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้ประพฤติ
ปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและศีลธรรมสม่ าเสมอ มีจิตมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานที่รับผิดชอบ 
และประพฤติตนโดยยึดหลักศาสตร์พระราชา น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ     
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) และเพ่ือให้ข้าราชการผู้อ่ืน
ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติตนในลักษณะเป็นแบบอย่าง (Model) ของข้าราชการที่ดี 

  ในการนี้ จึงขอความร่วมมือในการด าเนินการคัดเลือกข้าราชการครู และบุคลากรทาง  
การศึกษาเพ่ือรับรางวัล “คนดีศรีกาญจน์ศึกษา ประจ าปี 2564 จังหวัดกาญจนบุรี” ดังนี้ 

1. ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทราบ 
2. พิจารณาคัดเลือกข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ตามหลักเกณฑ์

และวิธีด าเนินการที่ก าหนดในประกาศฯ 
3. เสนอผลงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 

ไปยังส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ภายในวันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 และหากหน่วยงานใด       
ไม่ประสงค์ท่ีจะเสนอรายชื่อขอให้แจ้งเพ่ือทราบด้วย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและด าเนินการต่อไป 

           

 
 
 
      
 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด กลุ่มบริหารงานบุคคล  
โทร. 08 9918 9294 (ปิยนาถ), 08 9193 9456 (ฉัตรกุล)  
 



 

 

(บัญชีแจงท้าย) 

หัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดกาญจนบุรี 

1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
2. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
3. อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาญจนบุรี 
4. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
5. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
6. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
7. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
8. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
9. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี 
10.  ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
11.  ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 
12.  ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี 
13.  ผู้อ านวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี (สังกัด ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ) 
14.  ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า จังหวัดกาญจนบุรี (สังกัด ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ) 
15.  โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต (สังกัด ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ) 
16.  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 (สังกัด ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ) 
17.  ท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี 
18.  ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี (สังกัด กศน. ส่วนกลาง) 
19.  ผู้อ านวยการศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี "สามสงฆ์ทรงพระคุณ" (สังกัด กศน. ส่วนกลาง) 
20.  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี  

 (โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสิริกาญจนาราม, โรงเรียนพระปริยัติธรรมไชยชุมพลชนะสงคราม,   
 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดทุ่งมะสัง) 

21.  ผู้ก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 13 ค่ายพระพุทธยอดฟ้า จังหวัดกาญจนบุรี 



 
ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี 

เรื่อง การคัดเลือกรางวัล “คนดีศรีกาญจน์ศึกษา ประจ าปี 2564 จังหวัดกาญจนบุรี” 
----------------------------------------- 

ด้วยจังหวัดกาญจนบุรี โดยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับหน่วยงานทาง 
การศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดกาญจนบุรี ด าเนินการคัดเลือกรางวัล “คนดีศรีกาญจน์ศึกษา”เพ่ือยกย่อง           
เชิดชูเกียรติข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีความประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต     
มีคุณธรรมและศีลธรรมสม่ าเสมอ มีจิตมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานที่รับผิดชอบ และประพฤติตนโดยยึดหลักศาสตร์
พระราชา น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) และเพ่ือให้ข้าราชการผู้อ่ืนยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติตน ในลักษณะ  
เป็นแบบอย่าง (Model) ของข้าราชการที่ดี ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

๑. ชื่อรางวัล 
 “คนดีศรีกาญจน์ศึกษา” 

๒. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดกาญจนบุรี ที่ประพฤติปฏิบัติตนดี มีผลงานเชิงประจักษ์ ดีเด่น 
เป็นที่ยอมรับยกย่องในสังคมผู้ร่วมงานอย่างเปิดเผย 

๓. คุณสมบัติผู้มีสิทธิได้รับรางวัล 
 ๓.๑ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนสามัญ              

พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว และอัตราจ้าง สังกัดหน่วยงานทางการศึกษา          
ในจังหวัดกาญจนบุรี (ไม่รวมผู้ที่ไปหรือมาช่วยราชการ)  

 ๓.๒ มีระยะเวลาปฏิบัติงานต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) โดยให้นับ
ระยะเวลาการปฏิบัติงานตั้งแต่ต้นสังกัดเดิมติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี (นับถึงวันที่ 17 กันยายน 2564) ทั้งนี้ 
หากภายหลังจากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเกษียณอายุหรือลาออก ยังถือว่าเป็นผู้มีสิทธิที่จะได้รับการพิจารณา 
จากคณะกรรมการ 

 ๓.๓ เป็นผู้ไม่เคยถูกด าเนินการทางวินัยร้ายแรง ในระยะเวลา 3 ปีย้อนหลัง (เว้นแต่เป็น
การกระท าผิดลหุโทษหรือการกระท าโดยประมาท) 

 ๓.๔ ไม่เคยเป็นผู้ได้รับรางวัล “คนดีศรีกาญจน์ศึกษา” มาก่อน ตลอดระยะเวลารับ
ราชการต่อเนื่องทุกสังกัด 

/3.5 เป็นผู้มี... 
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  3.5 เป็นผู้มีความประพฤติปฏิบัติตนชอบ ทั้งในหน้าที่และนอกเหนือหน้าที่ด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณอย่างสม่ าเสมอ มีจิตมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานที่
รับผิดชอบ จนมีผลงานปรากฏที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการ ประชาชน มากกว่าผู้อ่ืนอย่างเด่นชัดเป็นที่
ยอมรับของบุคคลในส่วนราชการ สังคม และผู้ร่วมงานอย่างเปิดเผยทั้งต่อหน้าและลับหลัง 

4. วิธีด าเนินการคัดเลือก 
   4.1 หน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาคัดเลือกบุคลากรใน

สังกัด เพ่ือรับรางวัล “คนดีศรีกาญจน์ศึกษา ประจ าปี 2564 จังหวัดกาญจนบุรี” โดยแยกเป็น 15 สังกัด   
(ไม่รวมผู้มาช่วยราชการ) ดังนี้ 

 

ล าดับที ่ สังกัด จ านวนผู้ได้รับรางวัล (คน) 
    1  สพป.กาญจนบุรี เขต 1 10 
    2  สพป.กาญจนบุรี เขต 2 7 
    3  สพป.กาญจนบุรี เขต 3 9 
    4  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 7 
    5  สพม.กาญจนบุรี 10 
    6  ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 6 
    7  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 3 
    8  สนง.การศึกษานอกระบบฯ (กศน.จ.กาญจนบุรี) 2 
    9*  ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 2 
   10*  กระทรวงการอุดมศึกษาฯ 10 
   11  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 2 
   12  ตชด.ที่ 13 จ.กาญจนบุร ี 1 
   13*  ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี (พ.ศ.) 1 
   14*  สนง.การศึกษานอกระบบฯ (กศน. ส่วนกลาง) 1 
   15  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 3 
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    *สถานศึกษาในสังกัด ล าดับที่ 9 ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ได้แก่ 1) ศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ า จังหวัดกาญจนบุรี 2) โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 3) โรงเรียนโสตศึกษา
จังหวัดกาญจนบุรี และ 4) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 

    *สถานศึกษาในสังกัด ล าดับที่ 10 กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ได้แก่ 1) โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 3) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 4) มหาวิทยาลัย
รามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาญจนบุรี และ 5) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต
กาญจนบุรี 

    *สถานศึกษาในสังกัด ล าดับที่ 13 ได้แก่ 1) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสิริกาญจนาราม 
2) โรงเรียนพระปริยัติธรรมไชยชุมพลชนะสงคราม และ 3) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดทุ่งมะสัง 

/*สถานศึกษา… 
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    *สถานศึกษาในสังกัด ล าดับที่ 14 ส านักงานการศึกษานอกระบบฯ (กศน. ส่วนกลาง) 
ได้แก่ 1) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษากาญจนบุรี และ 2) ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี "สามสงฆ์ทรง
พระคุณ" 
   4.2 แบ่งกลุ่มผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็น 5 กลุ่ม เพ่ือให้เหมาะสมกับการพิจารณาแต่ละ
หน่วยงานสามารถส่งบุคลากรเข้ารับการคัดเลือกได้โดยไม่จ ากัดกลุ่ม 
   จ าแนกกลุ่มประเภทต าแหน่งเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้ 

 

กลุ่ม ประเภทต าแหน่ง 
1 ด้านการบริหารการศึกษา ได้แก่ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้อ านวยการกอง/กลุ่ม/ส านัก ทุกสังกัด 
2 บริหารสถานศึกษา ทุกสังกัด 
3 การสอน ได้แก่ อาจารย์ ครู รวมถึงพนักงานราชการ อัตราจ้าง ลูกจ้าง (ท่ีท าหน้าที่สอน) 
4 การนิเทศ ได้แก่ ศึกษานิเทศก์ทุกสังกัด 
5 สนับสนุนการจัดการศึกษา ได้แก่ บุคลากรทางการศึกษา ตาม ม.38 ค.(2) นักวิชาการ

ศึกษา บรรณารักษ์ และผู้ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการศึกษาทุกประเภท 
 

   4.3 ให้หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี ด าเนินการคัดเลือกบุคลากรในสังกัด        
ผู้มีความประพฤติปฏิบัติตน ซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใส มีคุณธรรมและจริยธรรม และมีความเหมาะสมตามเกณฑ์ที่
ก าหนด (หากหน่วยงานไม่ประสงค์ เสนอรายชื่อให้ด าเนินการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร) แล้วจัดส่งรายชื่อพร้อม
เอกสารประกอบให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ภายในวันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 

   4.4 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จะสรุปรายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจาก
หน่วยงาน (ตามข้อ 4.3) และตรวจสอบคุณสมบัติก่อนประกาศรายชื่อต่อไป ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานพิจารณาบุคคล
ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน มีความเหมาะสม ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติตามจ านวนที่ก าหนด หน่วยงานใดจะ    
ไม่เสนอชื่อหรือเสนอชื่อไม่ครบตามที่ก าหนดได ้ 

   4.5 การพิจารณาให้คะแนน (ตามแบบท่ีก าหนด) 
   ส่วนที่ ๑ ประวัติทางวินัย (1๐ คะแนน) 

 (๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษทางวินัยหรืออยู่ระหว่างสอบสวนทางวินัย 
    (๒) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการสอบสวนของพนักงานสอบสวนในคดีอาญา หรืออยู่ระหว่าง
การด าเนินคดีอาญาในศาล 
   (๓) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเว้นแต่โทษส าหรับความผิด
ที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   ส่วนที่ 2 ความเสียสละ ทุ่มเท อุทิศตนให้กับหน่วยงาน (3๐ คะแนน) 
   เป็นผู้ได้รับการยอมรับ ยกย่องในสังคม ผู้ร่วมงานอย่างเปิดเผย มีผลงานเชิงประจักษ์ 
ดีเด่น เป็นที่ยอมรับ สมควรได้รับ การยกย่อง โดยค านึงถึงผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผลจากการอุทิศ ทุ่มเท 
เสียสละ เกิดประโยชน์ยิ่งกับส่วนราชการและประชาชน ทั้งนี้ อาจปรากฏเป็นผลงานด้านเอกสารที่สืบค้นได้เชิง
ประจักษ์ 

/ส่วนที่ 3… 



- ๔ - 
 
   ส่วนที่ 3 การประพฤติตนโดยยึดหลักศาสตร์พระราชา (60 คะแนน) 
   การประพฤติปฏิบัติตนโดยการน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) โดยใช้หลัก  
        1) พอเพียง เป็นการประพฤติปฏิบัติตนด้วยความพอประมาณ มีเหตุผล ใช้ความรู้อย่าง
รอบคอบ ค านึงถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และมีภูมิคุ้มกันที่ดี รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  
        2) สุจริต เป็นการประพฤติปฏิบัติตนยึดมั่นยืนหยัดในการรักษาความจริง ความถูกต้อง 
ความเป็นธรรม และต่อต้านการทุจริต ด้วยความกล้าหาญ  
       3) จิตอาสา เป็นการประพฤติปฏิบัติตนเพ่ือประโยชน์สว่นรวม โดยมิได้หวังผลตอบแทน 

5. เอกสารประกอบการพิจารณา 
  แบบเสนอผลงานเพ่ือคัดเลือก “คนดีศรีกาญจน์ศึกษา ประจ าปี 2564 จังหวัดกาญจนบุรี” 

(แบบฟอร์มที่ 1) จ านวน 1 เล่ม ไม่เกิน 30 หน้ากระดาษ A4 (ไม่นับรวมหน้าปก ค าน า สารบัญ) ติดรูปถ่ายของ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแต่งชุดข้าราชการ หรือชุดเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ของรัฐ ขนาด 1 นิ้ว  จ านวน 2 รูป และ
ส่งรูปแบบไฟล์ Microsoft Word โดยส่งมาที่ kanpeo.71@gmail.com (ระบุหัวเรื่อง “คนดีศรีกาญจน์ศึกษา 64” 
และระบุชื่อสังกัด)  

6. การประกาศผล  
  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ          

“คนดีศรีกาญจน์ศึกษา ประจ าปี 2564 จังหวัดกาญจนบุรี” ในวันที่ 30 กันยายน ๒๕๖4 ทางเว็บไซต์ของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และแจ้งหน่วยงานต้นสังกัดอีกทางหนึ่ง 

  7. การมอบรางวัล  
  ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น “คนดีศรีกาญจน์ศึกษา ประจ าปี 2564 จังหวัดกาญจนบุรี”            

จะได้รับการมอบรางวัลและการเชิดชูเกียรติ ดังนี้ 
    8.1 มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ “คนดีศรีกาญจน์ศึกษา ประจ าปี 2564 

จังหวัดกาญจนบุรี” ในงานวันครู ครั้งที่ 66 วันที่ 16 มกราคม 2565 (หรือตามความเหมาะสม) 
    8.2 บันทึกประวัติเผยแพร่เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) “คนดีศรีกาญจน์ศึกษา 

ประจ าปี 2564 จังหวัดกาญจนบุรี”  

             

                      
 



 
 
 

 แบบเสนอผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือก 
      รางวัล “คนดีศรีกาญจน์ศึกษา ประจ าปี 2564 จังหวัดกาญจนบุรี” 

 สังกัด ............................................................................. 
 
  

ส่วนที่ ๑ ประวัติส่วนตัว 
 

1.1 ชื่อ…………………………….......…………..………....นามสกุล……………….......……..…...………..…….อาย.ุ..................ปี 

ต าแหน่งปัจจุบัน……………………………………………........……………………..…………………………………………………………… 

หมายเลขโทรศัพท ์(ที่ท ำงำน)...................................……..........โทรสาร………………………………..…...……….…………... 
หมายเลขโทรศัพท ์(หมำยเลขโทรศัพท์บ้ำน / มือถือ)........................................................................ ......................... 

E–mail : ………………………………………...………………………………………………………….........…………………………..…………... 

1.2 หน่วยงานที่สังกัด  ดังนี้ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

สถานที่ท างานตั้งอยู่ที่….………………..……..........……………………………………………………………………………...……………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๑.3  ประวัติการท างาน (โปรดระบุชื่อต ำแหน่ง/สังกัด ตั้งแต่ต ำแหน่งแรกจนถึงปัจจุบัน) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
รูปถ่ำย  
หน้ำตรง 

(ชุดข้ำรำชกำร /  
ชุดเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ) 
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ส่วนที่ 2  ประวตัิทางวินัย  
 
๒. ประวัติการถูกกล่าวหาร้องเรียนหรือถูกลงโทษทางวินัยหรืออาญา เว้นแต่กรณีกระท าโดยประมาท         

หรือลหุโทษที่ไม่ได้ท าให้ราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง (แนบเอกสารหลักฐานการรับรอง         
จากผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน) 

 

 เคยถูกกล่าวหาร้องเรียนทางวินัยหรือเคยถูกลงโทษทางวินัยหรือไม่ 
 

             ไม่เคย      เคย 
ผลการพิจารณาทางวินัย 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ส่วนที่ 3 ความเสียสละ ทุ่มเท อุทิศตนให้กับหน่วยงาน (ไม่เกิน 10 บรรทัด) 
เป็นผู้ได้รับกำรยอมรับ ยกย่องในสังคม ผู้ร่วมงำนอย่ำงเปิดเผย มีผลงำนเชิงประจักษ์ ดีเด่น เป็นที่ยอมรับ 

สมควรได้รับ กำรยกย่อง โดยค ำนึงถึงผลกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ ผลจำกกำรอุทิศ ทุ่มเท เสียสละ เกิดประโยชน์ยิ่งกับ
ส่วนรำชกำรและประชำชน ทั้งนี้ อำจปรำกฏเป็นผลงำนด้ำนเอกสำรที่สืบค้นได้เชิงประจักษ์  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ส่วนที่ 4 การประพฤตตินโดยยึดหลักศาสตรพ์ระราชา (ไม่เกิน 1 หน้ำ A4 หรือ 25 บรรทัด) 

  กำรประพฤติปฏิบัติตนโดยกำรน้อมน ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร -
มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร (รัชกำลที่ 9) โดยใช้หลัก ดังนี้ 
     1) พอเพียง เป็นกำรประพฤติปฏิบัติตนด้วยควำมพอประมำณ มีเหตุผล ใช้ควำมรู้อย่ำงรอบคอบ ค ำนึงถึง
ควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้น และมีภูมิคุ้มกันที่ดี รู้เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลง  
     2) สุจริต เป็นกำรประพฤติปฏิบัติตนยึดมั่นยืนหยัดในกำรรักษำควำมจริง ควำมถูกต้อง ควำมเป็นธรรม และ
ต่อต้ำนกำรทุจริต ด้วยควำมกล้ำหำญ  
     3) จิตอำสำ เป็นกำรประพฤติปฏิบัติตนเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม โดยมิได้หวังผลตอบแทน  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ 
 

ลงช่ือ ...............................................................................  

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

ต าแหน่ง ........................................................................... 
 

ความเห็นของผู้บังคับบัญชาระดับต้น   

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ลงช่ือ ............................................................................... 

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

ต าแหน่ง ........................................................................... 
 

 

ความเห็นของหัวหน้าส่วนราชการระดับสูงข้ึนไป 1 ชั้น 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ลงช่ือ ............................................................................... 

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

ต าแหน่ง ........................................................................... 
 
 
 



หลักเกณฑ์การพิจารณาให้คะแนน 
การคัดเลือก“คนดีศรีกาญจน์ศึกษา ประจ าปี 2564 จังหวัดกาญจนบุรี”  

สังกัด.............................................................................. 
 

ชื่อ-สกุล ..........................................................................   
ต ำแหน่ง ..........................................................................  

 

หลักเกณฑ์การพิจารณา 
หลักเกณฑ์การ

พิจารณา 
ค าอธิบาย คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

1. ประวัติทางวินัย     - ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษทำงวินัยหรืออยู่ระหว่ำงสอบสวนทำงวินัย  
   - ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่ำงกำรสอบสวนของพนักงำนสอบสวนในคดีอำญำ หรืออยู่
ระหว่ำงกำรด ำเนินคดีอำญำในศำล  
   - ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุกเว้นแต่โทษส ำหรับ
ควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ  
(แนบเอกสารหลักฐานการรับรองจากผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน)  

10  

2. ความเสียสละ 
ทุ่มเท อุทิศตนให้กับ
หน่วยงาน  

   - เป็นผู้ได้รับกำรยอมรับ ยกย่องในสังคม ผู้ร่วมงำนอย่ำงเปิดเผย มีผลงำนเชิง
ประจักษ์ ดีเด่น เป็นที่ยอมรับ สมควรได้รับ กำรยกย่อง โดยค ำนึงถึงผลกำร
ปฏิบัติงำนในหน้ำที่ ผลจำกกำรอุทิศ ทุ่มเท เสียสละ เกิดประโยชน์ยิ่งกับส่วน
รำชกำรและประชำชน ทั้งนี้ อำจปรำกฏเป็นผลงำนด้ำนเอกสำรที่สืบค้นได้เชิง
ประจักษ์ 

30  

3. การประพฤติตน
โดยยึดหลักศาสตร์
พระราชา 

     กำรประพฤติปฏิบัติตนโดยกำรน้อมน ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  ของ
พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถ
บพิตร (รัชกำลที่ 9) โดยใช้หลัก  
   1) พอเพียง เป็นกำรประพฤติปฏิบัติตนด้วยควำมพอประมำณ  มีเหตุผล ใช้
ควำมรู้อย่ำงรอบคอบ ค ำนึงถึงควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้น และมีภูมิคุ้มกันที่ดี รู้เท่ำ
ทันกำรเปลี่ยนแปลง  
   2) สุจริต เป็นกำรประพฤติปฏิบัติตนยึดมั่นยืนหยัดในกำรรักษำควำมจริง ควำม
ถูกต้อง ควำมเป็นธรรม และต่อต้ำนกำรทุจริต ด้วยควำมกล้ำหำญ  
   3) จิตอำสำ เป็นกำรประพฤติปฏิบัติตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม โดยมิได้หวัง
ผลตอบแทน  

60  

รวม 100  

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ .............................................................. เป็นผู้มีควำมเหมำะสม มีควำมประพฤติดี สมควรได้รับ
กำรเสนอชื่อเพ่ือคัดเลือกเป็น “คนดีศรีกำญจน์ศึกษำ ประจ ำปี 2564 จังหวัดกำญจนบุรี” ของสังกัด………………………………  

ทั้งนี้ คะแนนกำรประเมินข้ำงต้น ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำร “คนดีศรีกำญจน์ศึกษำ ประจ ำปี 2564”         
ของ..........................................................................เป็นที่เรียบร้อยแล้ว                  
 
 
     
    
 
 

(ลงชื่อ) ..............................................................  ผู้รบัรอง 
(.......................................................................... ) 

ต ำแหน่ง ........................................................................... 
(หัวหน้ำส่วนรำชกำรต้นสังกัด) 



 
บัญชีรายช่ือบุคลากรที่ได้รับการคัดเลือก 

รางวัล “คนดีศรีกาญจน์ศึกษา ประจ าปี 2564 จังหวัดกาญจนบุรี” 

สังกัด ................................................................................ 
 

ล ำดับ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง สถำนที่ปฏิบัติงำน หมำยเหตุ 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

  
ลงช่ือ ................................................. (ผู้ให้ข้อมูล) 

     (..............................................................) 
        ต าแหน่ง .................................................................. 
  โทร. ...................................................................... 

 
 


