
 
                                      

 

ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสตลู 
 ที่ ๓๔๐/๒๕๖๐ 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินผลกำรน ำนโยบำยผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตลู สู่กำรปฏิบัติ 

---------------------------- 
ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล จะด ำเนินกำรประเมินผลกำรน ำนโยบำย

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล สู่กำรปฏิบัติ ระดับศูนย์เครือข่ำย วันที่  ๑๓ - ๑๙  
กันยำยน ๒๕๖๐ และระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ วันที่ ๒๑ - ๒๔ กันยำยน ๒๕๖๐  ทั้งนี้เพ่ือให้กำรประเมิน
ระดับศูนย์เครือข่ำย และระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีประสิทธิภำพ  มีควำมเป็นมำตรฐำนเชื่อถือได้ จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรประเมินผลกำรน ำนโยบำยผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล สู่กำร
ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 

๑.  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  มีหน้าที่ใหก้ารสนับสนุน ให้ค าปรึกษา อ านวยความสะดวก แก้ไข
ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ และอ านวยความสะดวกให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 

๑.๑ นำยอำดุลย์  พรมแสง     ผู้อ ำนวยกำร สพป.สตูล               ประธำนกรรมกำร 
๑.๒ นำยจักรพงษ์  ทองเพ็ชร์  รองผู้อ ำนวยกำร สพป.สตูล           รองประธำนกรรมกำร 
๑.๓ รองผู้อ ำนวยกำร สพป.สตูล                 กรรมกำร 
๑.๔ นำยสะอ้ำน  ไพจิตจินดำ  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศฯ สพป.สตูล กรรมกำร 
๑.๕ ประธำนศูนย์เครือข่ำย        กรรมกำร 
๑.๖ นำยนภดล  ยิ่งยงสกุล  ศึกษำนิเทศก์ สพป.สตูล      กรรมกำร/เลขำนุกำร 
๑.๗ นำยอับดลรอหมำน  ปะดูกำ  ศึกษำนิเทศก์ สพป.สตูล    กรรมกำร/ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

๒.  คณะกรรมประเมินนโยบำย ระดับศูนย์เครือข่ำย  มีหน้าที่ประเมินผลการน านโยบาย
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล สู่กำรปฏิบัติ ระดับศูนย์เครือข่ำย ตำมหลักเกณฑ์ท่ี
ก ำหนดให้มีควำมยุติธรรมและเป็นกลำงมำกที่สุด ดังบัญชีแนบท้าย 
          ๓.  คณะกรรมประเมินนโยบำย ระดับเขตพื้นที่  มีหน้าที่ประเมินผลการน านโยบายผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล สู่กำรปฏิบัติ ระดับเขตพ้ืนที่ ตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดให้มีควำม
ยุติธรรมและเป็นกลำงมำกที่สุด ประกอบด้วย 
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๓.๑ นโยบายข้อที่ ๒ พิชิตอ่านเขียน 

  ๓.๑.๑ นางร าเพย  สุทธินนท์      ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล    ประธานกรรมการ 

  ๓.๑.๒ นายอับดลรอหมาน ปะดูกา ศึกษานิเทศก์  สพป.สตูล กรรมการ 

  ๓.๑.๓ นางสาวปุณณาณี เจ๊ะหนุ่ม ผอ.ร.ร.บ้านโกตา            กรรมการ 

  ๓.๑.๔ นางสวุรรณี  หมัดอาด  า ผอ.ร.ร.บ้านโตนปาหนัน กรรมการ 

  ๓.๑.๕ นางสาวกุหลาบ เกลี ยงชุม ผอ.ร.ร.บ้านท่าชะมวง กรรมการ 

  ๓.๑.๖ นางสาวอรอุมา  ทองนาค ผอ.ร.ร.บ้านป่าแก่บ่อหิน กรรมการและเลขานุการ 

 ๓.๒ นโยบายข้อที่ ๓ โรงเรียนน่าอยู่ 
  ๓.๒.๑ นายจรูญโรจน์  สุนทรนันท์ ผอ.ร.ร.บ้านต ามะลังเหนือ ประธานกรรมการ 
  ๓.๒.๒ นายโชคชัย  ทิพย์รองพล ผอ.ร.ร.บ้านตูแตหร า กรรมการ 
  ๓.๒.๓ นางรัชน ี ทองเงิน  ผอ.ร.ร.บ้านห้วยน  าด า กรรมการและเลขานุกา 
 ๓.๓ นโยบายข้อที่ ๔ เชิดชูคุณธรรม 
  ๓.๓.๑ นางสวุณี   ไชยศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล ประธานกรรมการ 
  ๓.๓.๒ นายสงวน  สุวรรณรัตน์ ผอ.ร.ร.บ้านหนองหอยโข่ง กรรมการ 
  ๓.๓.๓ นางอนิตตา  ปีมะสาร ผอ.ร.ร.บ้านทางยาง กรรมการและเลขานุการ 
 ๓.๔ นโยบายข้อที่ ๕ น้อมน าหลักปรัชญาฯ 
  ๓.๔.๑ นายอัมพล เอียดนุช ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล ประธานกรรมการ 
  ๓.๔.๒ นายภิรมย์ พรุเพชรแก้ว  ผอ.ร.ร.บ้านกลุ่ม ๕ ประชารัฐ กรรมการ 
  ๓.๔.๓ นายสมนึก ศรีนคร  ผอ.ร.ร.บ้านน  าหรา กรรมการและเลขานุการ 
 ๓.๕ นโยบายข้อที่ ๖ ส่งเสริมภาษาสู่สากล 
  ๓.๕.๑ นางทิพย์   เทศอาเส็น ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล ประธานกรรมการ 
  ๓.๕.๒ นายยงยุทธ์  ยืนยง  ผอ.ร.ร.อนุบาลมมะนัง กรรมการ 
  ๓.๕.๓ นายศรีภูมิ  ชาญเดช  ผอ.ร.ร.ผังปาล์ม ๒ กรรมการและเลขานุการ 
 ๓.๖ นโยบายข้อที่ ๗ ผลงานประจักษ์ชัด 
  ๓.๖.๑ นายวิจิตต์  ช่วยพิชัย ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล ประธานกรรมการ 
  ๓.๖.๒ นางสาวจันทนา พลภักด ี ผอ.ร.ร.บ้านเกาะยะระโตดนุ้ย กรรมการ 
  ๓.๖.๓ นายรักชาติ   ข้างแก้ว  ผอ.ร.ร.บ้านทุ่งนุ้ยฯ กรรมการและเลขานุการ 
 ๓.๗ นโยบายข้อที่ ๘ เร่งรัดนิเทศภายใน 
  ๓.๗.๑ นายนภดล ยิ่งยงสกุล ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล ประธานกรรมการ 
  ๓.๗.๒ นายมอฮ าหมาดมาดี หลงกาสา ผอ.ร.ร.บ้านบูเก็ตยาม ู กรรมการ 
  ๓.๗.๓ นายมนตรี จรียานุวัตน์ ผอ.ร.ร.บ้านกาเนะ กรรมการและเลขานุการ 
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 ๓.๘ นโยบายข้อที่ ๙ ใส่ใจระบบประกัน 
  ๓.๘.๑ นางสาวจิราพร อัครสมพงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล ประธานกรรมการ 
  ๓.๘.๒ นายอนุมัติ  นุ่งอาหลี  ผอ.ร.ร.บ้านทุ่ง กรรมการ 
  ๓.๘.๓ นางสาวสุชดา  แซ่ตั ง  ผอ.ร.ร.บ้านไร ่ กรรมการและเลขานุการ 

 ๓.๙ นโยบายข้อที่ ๑๐ สร้างสรรค์ความร่วมมือ 
  ๓.๙.๑ นางเสาวนีย ์ ศรีสุด ผอ.กลุ่มอ านวยการ สพป.สตูล ประธานกรรมการ 
  ๓.๙.๒ นางอรุณี  ประมาณ  ผอ.ร.ร.บ้านนาแค กรรมการ 
  ๓.๙.๓ นางจุรีรัตน์  แคยิหวา  ผอ.ร.ร.วัดหน้าเมือง กรรมการและเลขานุการ 

๓.๑๐ นโยบายข้อที่ ๑๑ ฝึกปรือความพร้อมปฐมวัย 
  ๓.๑๐.๑ นายดนตอเหลบ หมาดเหยด ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล ประธานกรรมการ 
  ๓.๑๐.๒ นางสิริ  เด็นเบ็ญ  ผอ.ร.ร.บ้านบ่อเจ็ดลูก กรรมการ 
  ๓.๑๐.๓ นางพูลทรัพย์ คชฤทธิ์  ผอ.ร.ร.นิคมพัฒนาภาคใต้ ๑ กรรมการและเลขานุการ 

๔.  คณะกรรมฝ่ำยอ ำนวยกำรจัดกำรประเมิน  มีหน้าที ่ประสานงานกับคณะกรรมการประเมิน

นโยบายแต่ละข้อ เพ่ือใหก้ารประเมินเป็นไปด้วยความเรยีบรอ้ยมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 
  ๔.๑ นางกัลยา พงศ์นฤเดช นักจดัการทัว่ไป  ประธานกรรมการ 
  ๔.๒ นางจริาพร  ศรคีงแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการ 
          ๔.๓ นางสาวช่อผกา  ชูเพ็ชร  นักวิเคราะหน์โยบายและแผน     กรรมการ 
          ๔.๔ นางสุนีย์  มามะ  นกัวิเคราะหน์โยบายและแผน      กรรมการ 
          ๔.๕ นายสุไลหมาน  รอเกตุ  ช่างปูน ๔      กรรมการ 
          ๔.๖ นางพันทิพา  บุญชัด  นักทรพัยากรบุคคล      กรรมการ 
          ๔.๗ นางกานต์ธิดา  หลีจว้น  เจา้พนักงานธุรการ      กรรมการ 
  ๔.๖ นางสุนีย์  มามะ  นักวิเคราะหน์โยบายและแผน กรรมการและเลขานุการ 
๕.  คณะกรรมฝ่ำยสรุปรำยงำนผลกำรประเมิน  มีหน้าทีส่รุปรายงานผลการประเมินผลการน า

นโยบายผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล สู่กำรปฏิบัติ ระดับเขตพ้ืนที่ ภายในวันที่ 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ประกอบด้วย 
  ๕.๑ นายนภดล  ยิ่งยงสกุล ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล ประธานกรรมการ 
  ๕.๒ นายอับดลรอหมาน ปะดูกา ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล กรรมการ 
          ๕.๓ นางสาวอรอุมา  ทองนาค ผอ.ร.ร.บ้านป่าแก่บ่อหิน          กรรมการ 
  ๕.๔ นางอรุณี  ประมาณ  ผอ.ร.ร.บ้านนาแค กรรมการและเลขานุการ 
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                  ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้ง  ท ำกำรประเมินผลการน านโยบายผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล สู่กำรปฏิบัติ  ตำมแบบประเมินท่ีก ำหนดอย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถเพ่ือ
บรรลุตำมวัตถุประสงค์และบังเกิดผลดีแก่ทำงรำชกำรสืบไป  

                     ทั้งนี้   ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กันยำยน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

              สั่ง   ณ   วันที่  ๑๓  กันยำยน   พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
                            
                                 

                            (นำยอำดุลย์  พรมแสง)  
                                ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล 

 
 


