
         
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนเมืองยาววิทยา 
เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามขอตกลง  

สําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู  
********************************************************* 

 ดวย ก.ค.ศ. มีมติกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินตําแหนงและวิทยฐานะขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๙ ลงวันท่ี ๒๐ พฤษภาคม 
๒๕๖๔ (ว๙/๒๕๖๔) ซึ่งมีผลบังคับใชต้ังแตวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เปนตนไป ซึ่งหลักเกณฑและวิธีการฯ ดังกลาว
กําหนดใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดทําขอตกลงในการพัฒนางานกับผูบังคับบัญชาเปนประจํา
ทุกปงบประมาณ ใชเปนคุณสมบัติในการขอมีวิทยฐานะหรือเล่ือนวิทยฐานะของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพื่อการดําเนินการตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนางานตามขอตกลงเปนไปดวย                       
ความเรียบรอยและถูกตอง โรงเรียนเมืองยาววิทยา จึงแตงต้ังคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตาม
ขอตกลง สําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู ประกอบไปดวยบุคคล ดังนี้ 

 

1. นายอนันต  เงาเดช  ผูอํานวยการสถานศึกษา          ประธานกรรมการ 
2. นางสุมนา  แดงไผ   ครู อันดับ คศ.3 โรงเรียนชุมชนบานสันกําแพง กรรมการ 
3. นางสาวมณี  แกววันตา  ครู อันดับ คศ.3 โรงเรียนบานเหลา  กรรมการ 

ใหผูท่ีไดรับการแตงต้ังดําเนินการตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนางานตามขอตกลง โดยให
ผูอํานวยการสถานศึกษาเปนผูรับผิดชอบระบบ DPA และนําขอมูลผลการประเมินการพัฒนางานตามขอตกลง            
ในแตละรอบการประเมินของขาราชการครูแตละราย เขาสูระบบดังกลาวเปนประจําทุกรอบการประเมิน 
    

   
                                             ประกาศ ณ  วันท่ี 4  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 

 
                                                     
 

                                   (นายอนันต  เงาเดช ) 
                     ตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนเมืองยาววิทยา  
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