
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

การเป�ดโอกาสให้เกิดการมีส่วนรว่ม

สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

การคัดเลือกข้าราชการพลเรอืนดีเด่น ป� พ.ศ. 2564



 

 
 
 

 

ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
ที ่ 4/๒๕๖5 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2564 
 

------------------------------------------- 
 

ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จะด าเนินการคัดเลือกข้าราชการและ
ลูกจ้างประจ า เ พ่ือยกย่องเชิดชู เกียรติและประกาศเกียรติคุณเป็นข้าราชการพลเรือนดี เด่น ประจ าปี  
พ.ศ. 2564 โดยจัดพิธีเชิดชูเกียรติในวันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน 2565 นั้น 

 

ในการนี้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มอบหมายให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ด าเนินการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด เพ่ือให้การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2564 เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม และโปร่งใส จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 

 

๑. นายพิเชฐร์  วันทอง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา        ประธานกรรมการ 
   ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร       
2. นางนภัทร  ธัญญวณิชกุล รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กรรมการ 
   ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร              
3. นายยุทธนา  ส าราญกิจ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  กรรมการ 
   ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร              
4. นายวิทยา  เกษาอาจ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  กรรมการ 
   ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร       
๕. นางสุพรรัตน์  สัตตธนชัยภทัร   ผู้อ านวยการโรงเรียนราชวินิต  กรรมการ 
6. นางสาวสุภาวดี  อ้ึงพานิช ผู้อ านวยการโรงเรียนบางบัว  กรรมการ 
   (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)   กรรมการ 
๗. นางเมตตา  ศิริรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค      กรรมการ    
8. นางสาววิภาวดี  เหล็มเต๊ะ ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน  กรรมการ 
9. นางรุ่งรัตน์  สงปาน ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ   กรรมการ 
10. นางยุพา  มงคลทิพย์รัตน์ ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน  กรรมการ 
11. นางกฤติมา  จินดาธนกิตติ์  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  กรรมการ 
๑๒. นางสาวชมกมล  หาพันนา ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา         กรรมการ 
๑๓. นางสาวสมฤทัย  ธรรมมา นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ      กรรมการและเลขานุการ 
   ปฏิบัติหนา้ที่ผู้อ านวยการกลุ่มพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
 
 

/๑๔. นายภัทรฐพนธ์... 
 



- ๒ - 
  

๑๔. นายภัทรฐพนธ์  ปรีชาด ารงศักดิ์  พนักงานธุรการ              ผูช้่วยเลขานุการ          
      กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา    
     
มีหน้าที่ พิจารณาคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งลูกจ้างประจ าในสังกัด 

ที่มีระยะเวลาปฏิบัติราชการต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือก
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ในคู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2564  ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ยุติธรรม และบรรลุวัตถุประสงค์ของทางราชการ 
 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีค าสั่งเปลี่ยนแปลง 
 

    สั่ง  ณ  วันที่   7   มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 













































































 

 
 
ที ่ ศธ 04230/ว 136                                        ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร 

๓๐๔/๒ ถนนศรีอยุธยำ  แขวงทุ่งพญำไท  เขตรำชเทวี 
กรุงเทพมหำนคร  10400   

 

13  มกรำคม  2565 
 

เรื่อง  ผลกำรคัดเลือกข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่น ประจ ำปี พ.ศ. 2564 ระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
       ประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร 
 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร 
 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร ที่ ศธ 04230/ว 4447 
          ลงวันที่ 23 ธันวำคม 2564  
 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  ประกำศส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร       จ ำนวน  ๑  ฉบับ 
 เรื่อง ผลกำรคัดเลือกข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่น ประจ ำปี พ.ศ. 2564  
 ระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร 
 

ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร ได้แจ้งหลักเกณฑ์
และแนวทำงกำรคัดเลือกข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่น ประจ ำปี พ.ศ. 2564 โดยให้ผู้สนใจสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก
ข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่น ประจ ำปี พ.ศ. 2564 จัดส่งเอกสำรไปยังส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
กรุงเทพมหำนคร ภำยในวันที่ 7 มกรำคม ๒๕๖5 ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 

บัดนี้ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร ได้ด ำเนินกำรคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
จึงส่งประกำศผลกำรคัดเลือกข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่น ประจ ำปี พ.ศ. 2564 ระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร รำยละเอียดตำมเอกสำรสิ่งที่ส่งมำด้วย 

 

จึงเรียนมำเพ่ือทรำบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๕๒๕๘ 
 











ภาพกิจกรรมการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ 
วันอังคารที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมคุรุสัมมนาคาร ชั้น ๓  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

 
 



ภาพกิจกรรมการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ 
วันอังคารที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมคุรุสัมมนาคาร ชั้น ๓  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

 
 




