
ค าส่ังโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 
ท่ี 018 / 2563 

เรื่อง  การแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารโครงการโรงเรียนสุจริต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  ตามนโยบายของ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่อง การด าเนินงานตามโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา“โรงเรียนสุจริต”โรงเรียนชุมชนศิลาเพชรได้รับการ
คัดเลือกจาก ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2  ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบการด าเนินงาน เพื่อให้
การด าเนินงานตามโครงการฯ มีประสิทธิภาพ และมีภารกิจท่ีจะต้องพัฒนาคุณลักษณะ 5 ประการ คือ 1.ทักษะ
กระบวนการคิด 2.มีวินัย 3 ซื่อสัตย์ สุจริต 4.อยู่อย่างพอเพียง 5 มีจิตสาธารณะ ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินงานโครงการ
โรงเรียนสุจริตเป็นไปอย่างมีคุณภาพ และส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการจึงแต่งต้ังคณะกรรมการบริหาร
โครงการโรงเรียนสุจริตดังนี้ 
 
                    1.คณะกรรมการด าเนินงาน มีหน้าท่ีให้ค าปรึกษา ประสานงาน และอ านวยความสะดวก เพื่อให้การ
ด าเนินงานโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 
   1.นางล าใย หานิพัฒน์   ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 
   2.นางอรพนิท์ เสมอใจ     ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   3.นางกัญชพร  ไชยเสน    ครูวิชาการ และผู้รับผิดชอบโครงการ 
  2.คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายวิชาการ มีหน้าท่ีเตรียมเอกสารและให้ความรู้นักเรียนตลอดจน
อบรม ฝึกหัด และปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนสุจริต ประกอบด้วย 
   2.1 คณะกรรมการรับผิดชอบทักษะกระบวนการคิด ประกอบด้วย 
    2.1.1 นางเทียมจิต  หาญยุทธ 
    2.1.2 นางสาวละอองดาว  ทีฆาวงค์ 
    2.1.3 นางสาวิตรี  กองสอน 
    2.1.4 นางสาวกรรณิการ์  ใจปิง 
   2.2 คณะกรรมการรับผิดชอบวินัยนักเรียน  ประกอบด้วย 
    2.2.1 นางจงจินต์  เช้ือเมืองพาน 
    2.2.2 นางสาวละอองดาว  ทีฆาวงค์ 
    2.2.3 นางจารุวรรณ์  ริพล 
                                          2.2.3 นางกัญชพร ไชยเสน 
   2.3 คณะกรรมการรับผิดชอบความซื่อสัตย์ สุจริต ประกอบด้วย 
    2.3.1 นางสาวิตรี  กองสอน 
    2.3.2 นางอรพินท์  เสมอใจ     

2.3.3 นางสาวสุพิชชา  ขัตติจิตร 



 
 

   2.4 คณะกรรมการรับผิดชอบความเป็นอยู่พอเพียง 
    2.4.1 นายสุพศิน  นาวัลย์ 
    2.4.2 นางสาวกรรณิการ์  ใจปิง 
                                          2.4.3 นางอัญชา  ปรังฤทธิ์ 
   2.5 คณะกรรมการรับผิดชอบจิตสาธารณะ 
    2.5.1 นางจารุวรรณ์  ริพล 
    2.5.2 นางสาวสุพิชชา  ขัตติจิตร 
                                          2.5.3 นายสุพศิน  นาวัลย์ 
    2.5.3 นายวรวุฒิ  อุ่มม ี
   
 3. คณะกรรมการวัดผลและประเมินผล มีหน้าท่ีประเมินผลโครงการ ประกอบด้วย 
   3.1 นางล าใย  หานิพัฒน ์  ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
   3.2 นางเทียมจิต  หาญยุทธ ครูโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร กรรมการ 
   3.3 นางสาวละอองดาว ทีฆาวงค์  ครูโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร กรรมการ 
   3.4 นางสาวนริศรา  ตารินทร์       ครูธุรการโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร กรรมการ 
   3.5 นางกัญชพร  ไชยเสน  ครูโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร กรรมการและเลขานุการ 
       
     ให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ัง ร่วมวางแผนด าเนินโครงการให้ส าเร็จลุล่วงไปตาม
วัตถุประสงค์ ได้ปฏิบัติหน้าท่ีให้เกิดประโยชน์เพื่อให้การด าเนินงานตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและ    
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา“โรงเรียนสุจริต”ระดับโรงเรียน  มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

    ท้ังนี้ต้ังแต่วันท่ี  13 กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
    

                 ส่ัง ณ วันท่ี 13 กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
 
 
 

 
              ( ลงช่ือ ) 

                                  (นางล าใยหานิพัฒน)์ 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 
 
 
 
 



ค ำสั่งโรงเรียนชุมชนศิลำเพชร 
ท่ี  019 / 2563 

เรื่อง  การแต่งต้ังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตส าหรับนักเรียน (ป.ป.ช.สพฐ.น้อย) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  ตามนโยบายของ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่อง การด าเนินงานตามโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา“โรงเรียนสุจริต”โรงเรียนชุมชนศิลาเพชรได้รับการ
คัดเลือกจาก ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2  ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบการด าเนินงาน  เพื่อให้
การด าเนินงานตามโครงการฯ มีประสิทธิภาพ  จึงได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต
ส าหรับนักเรียน(ป.ป.ช.สพฐ.น้อย)  จ านวน  10  คน  ดังต่อไปนี้ 
 
 1. ด.ญ.ณิชานันท์  เสมอใจ         ต าแหน่ง  หัวหน้าห้อง ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 

 2. ด.ช.ศุภณัฐ  รักสัตย์              ต าแหน่ง  หัวหน้าห้อง ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 

3. ด.ช.ณัฐดนัย   ริพล  ต าแหน่ง  หัวหน้าห้อง ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 

4. ด.ญ.รติมา  จ ารูญ             ต าแหน่ง  หัวหน้าห้อง ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 

5. ด.ญ.สุธาสินี  เสาร์ปัญญา   ต าแหน่ง  หัวหน้าห้อง ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

6. ด.ญ.พัทธนันท์  ลาภมูล           ต าแหน่ง  หัวหน้าห้อง ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

7. ด.ญ.ณิชาภัทร  ทองจร    ต าแหน่ง ตัวแทนนักเรียนแกนน า 

8. ด.ญ.ศิวัชญา ไชยอ้าย               ต าแหน่ง  ตัวแทนนักเรียนแกนน า 

9. ด.ญ.ปพิชญา  ยาสาร              ต าแหน่ง  ตัวแทนนักเรียนแกนน า 

10.ด.ญ.เขมินทรา  ทิมดี              ต าแหน่ง  ตัวแทนนักเรียนแกนน า      

    ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตส าหรับนักเรียน (ป.ป.ช.สพฐ.น้อย) ท่ีได้รับการแต่งต้ัง 
ได้ปฏิบัติหน้าท่ีให้เกิดประโยชน์เพื่อให้การด าเนินงานตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา“โรงเรียนสุจริต”ระดับโรงเรียน  มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

    ท้ังนี้ต้ังแต่วันท่ี  13  กรกฎาคม     พ.ศ. 2563 

                   ส่ัง ณ วันท่ี  13  กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

     ( ลงช่ือ ) 
                  (นางล าใย  หานิพัฒน)์ 

            ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 



ประกาศโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 
เรื่อง  การแต่งต้ังอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตส าหรับชุมชน (ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  ตามนโยบายของ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่อง การด าเนินงานตามโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา“โรงเรียนสุจริต”โรงเรียนชุมชนศิลาเพชรได้รับการ
คัดเลือกจาก ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2  ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบการด าเนินงาน เพื่อให้
การด าเนินงานตามโครงการฯ มีประสิทธิภาพ  จึงได้มีการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ส าหรับชุมชน (ป.ป.ช.สพฐ. ชุมชน)   จ านวน  10  คน  ดังต่อไปนี้ 
 

 1. นายประสิทธิ์  ปรังฤทธิ์      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา        ประธานกรรมการ                               
          2. นายสมบูรณ์  เสมอใจ        ผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น                    กรรมการ 
          3. พระปลัดกิตติศักดิ์  กิตติโสภโน      ผู้แทนศาสนา                         กรรมการ 
          4.  นายธวัช  มิสสละ            ผู้แทนชุมชน                                   กรรมการ 
          5.  นายองอาจ  ปรังฤทธิ์        ผู้แทนชุมชน                                    กรรมการ                     
 6.  นายประวิง   กองกุณะ      ผู้แทนศิษย์เก่า                                  กรรมการ                     

7.  นายบรรเจิด  จันทรา        ผู้แทนศิษย์เก่า                                  กรรมการ                                                                
8.  นางกัญชพร  ไชยเสน        ผู้แทนครู                                         กรรมการ 
9.  นางสุมาลี  ยาสาร            ผู้แทนผู้ปกครอง                               กรรมการ 
10. นางล าใย  หานิพัฒน์        ผู้อ านวยการโรงเรียน                  กรรมการและเลขานุการ         

    

           ให้คณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตส าหรับชุมชน (ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน)  ท่ีได้รับการ
แต่งต้ัง ได้ปฏิบัติหน้าท่ีให้เกิดประโยชน์  เพื่อให้การด าเนินงานตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและ       
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต”ระดับโรงเรียน  มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

    ท้ังนี้ต้ังแต่วันท่ี  13  กรกฎาคม   พ.ศ. 2563 
    

                 ส่ัง ณ วันท่ี   13  กรกฎาคม   พ.ศ. 2563 
 

         ( ลงช่ือ ) 
                                  (นางล าใย  หานิพัฒน์) 

                                                                ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 
 
 



                                                      ค าส่ังโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 
ท่ี  020  / 2563 

เรื่อง  การแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารบริษัทสร้างการดี”โครงการโรงเรียนสุจริต” 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  ตามนโยบายของ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การด าเนินงานตามโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา“โรงเรียนสุจริต”โรงเรียนชุมชนศิลาเพชรได้รับการ
คัดเลือกจาก ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2  ให้เป็นโรงเรียนแกนน าการด าเนินงาน เพื่อให้การ
ด าเนินงานตามโครงการฯ มีประสิทธิภาพ และพัฒนาคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริตในรูปแบบ บริษัทสร้าง
การดี  จึงแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารบริษัทสร้างการดีโรงเรียนสุจริตดังนี้ 
  

           1.คณะกรรมการท่ีปรึกษา มีหน้าท่ีให้ค าปรึกษา ประสานงาน และอ านวยความสะดวก เพื่อให้การด าเนินงาน
โครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 
   1. นางล าใย หานิพัฒน์       ประธานท่ีปรึกษาบริษัท 
   2. นางจงจินต์  เช้ือเมืองพาน    รองประธานท่ีปรึกษาบริษัท 
   3. นางเทียมจิต  หาญยุทธ    กรรมการท่ีปรึกษา 
   4. นางสาวิตรี  กองสอน               กรรมการท่ีปรึกษา 
   5. นางละอองดาว  ทีฆาวงค์            กรรมการท่ีปรึกษา 
   6. นางจารุวรรณ์  ริพล               กรรมการท่ีปรึกษา 
                               7. นางสาวสุวพิชชา  ขัตติจิตร          กรรมการท่ีปรึกษา     
   8. นายสุพศิน   นาวัลย์                  กรรมการที่ปรึกษา 
                               9. นางสาวกรรณิการ์  ใจปิง     กรรมการท่ีปรึกษา 
   10. นางอัญชา  ปรังฤทธิ์      กรรมการท่ีปรึกษา 
   11. นางสาวนริศรา  ตารินทร์    กรรมการท่ีปรึกษา 
   12. นายวรวุฒิ  อุ่มมี                     กรรมการท่ีปรึกษา 
                                13. Miss Joe Ellen  Dinorog       กรรมการท่ีปรึกษา 
   14. นางกัญชพร ไชยเสน          กรรมการท่ีปรึกษาและเลขานุการ 
   15. นางอรพินท์  เสมอใจ                     กรรมการท่ีปรึกษาและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 2.คณะกรรมการด าเนินงาน  มีหน้าท่ีบริหารบริษัทสร้างการดี 
   2.1. เด็กหญิงณิชาภัทร  ทองจร                  ประธานกรรมการบริษัท 
   2.2. เด็กหญิงศิวัชญา  ไชยอ้าย     รองประธานกรรมการบริษัท 
   2.3. เด็กหญิงปพิชญา  ยาสาร     เลขานุการบริษัท 
   2.4. เด็กชายชวลิต  แสนลิน     ผู้อ านวยการฝ่ายผลิต 
         /ฝ่ายการ……. 
 



 
 
  ฝ่ายการบัญชีและการเงิน 
   1. เด็กหญิงพัทธนันท์   ลาภมูล   ผู้จัดการ 
   2. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  ค าเรือง   กรรมการ 
   3. เด็กหญิงนันทิกานต์ นนทะโคตร์   กรรมการ 
          4. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  นาคอ้าย   กรรมการ 
   5. เด็กหญิงชวินนุช  ใหม่กันทะ   กรรมการ 
   6. เด็กหญิงกานต์ธีรา  เมฆยะ     กรรมการและเลขานุการ 
  ฝ่ายจัดหาและผลิตภัณฑ์ 
   1. เด็กชายวชิรวิชญ์  พัฒนพงษ ์   ผู้จัดการ 
   2. เด็กชายอรรครากร  จ๋อมจันทร์             กรรมการ 
   3. เด็กชายภานุวัฒน์  วงค์ศิลป์   กรรมการ 
   4. เด็กชายธนกร  จันดา    กรรมการ  
   5. เด็กชายทินกร  สุขสอน    กรรมการ    
   6. เด็กชายปิยพงษ์  ทองแสง   กรรมการและเลขานุการ 
  ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ 
   1. เด็กหญิงเขมินทรา  ทิมดี   ผู้จัดการ 
   2. เด็กชายปุณยวัฒน์  จันต๊ะวงค์   กรรมการ 
   3. เด็กหญิงพัชริดา  สุนทร   กรรมการ 
   4. เด็กชายณฐกร  อินเสียน   กรรมการ 
   5. เด็กหญิงทักษอร  ใหม่วงค์   กรรมการ 
   6. เด็กหญิงมนัชญา  กองบุญ                   กรรมการและเลขานุการ 
  ฝ่ายขายผลิตภัณฑ์ 
   1. เด็กหญิงสิรินดา   พรมปา   ผู้จัดการ  
   2. เด็กชายกฤตภัค  สีใส    กรรมการ 
   3. เด็กหญิงอัครณี  ตุ่นวัน    กรรมการ 
   4. เด็กชายธันวา  ดาวเรือง     กรรมการ 
   5. เด็กหญิงรติมา  จ ารูญ     กรรมการ 
   6. เด็กหญิงศุภิสรา  ใหม่ค า   กรรมการและเลขานุการ  
 3.คณะกรรมการตรวจสอบ(ปปช.สพฐ.ชุมชน) 

   1. นายประสิทธิ์  ปรังฤทธิ์                ประธานกรรมการ                               
             2. นายสมบูรณ์  เสมอใจ           กรรมการ 
             3. พระปลัดกิตติศักดิ์  กิตติโสภโน        กรรมการ 
             4.  นายธวัช  มิสสละ               กรรมการ 
            /5.  นายองอาจ.......   
 



 
 
             5.  นายองอาจ  ปรังฤทธิ์           กรรมการ                     
   6.  นายประวิง   กองกุณะ         กรรมกา 
   7.  นายบรรเจิด  จันทรา           กรรมการ 
   8.  นางกัญชพร  ไชยเสน           กรรมการ 
   9.  นางสุมาลี  ยาสาร              กรรมการ 
   10. นางล าใย  หานิพัฒน์           กรรมการและเลขานุการ         
      

 4.คณะกรรมการตรวจสอบ (ปปช.สพฐ.น้อย) 
   1. ด.ญ.ณิชาภัทร  ทองจร     ประธานกรรมการ 
   2. ด.ญ.ศิวัชญา ไชยอ้าย      รองประธานกรรมการ 

  3. ด.ญ.เขมินทรา  ทิมดี                กรรมการ 
  4. ด.ญ.พัทธนันท์  ลาภมูล                       กรรมการ 
  5. ด.ญ.สุธาสินี  เสาร์ปัญญา   กรรมการ 
  6. ด.ญ.รติมา  จ ารูญ    กรรมการ 
  7. ด.ช.ณัฐดนัย   ริพล     กรรมการ 
  8. ด.ช.ศุภณัฐ  รักสัตย์        กรรมการ          
  9. ด.ญ.ณิชานันท์  เสมอใจ          กรรมการ               

             10. ด.ญ.ปพิชญา  ยาสาร               กรรมการและเวลานุการ 
 

     ให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ัง ร่วมวางแผนด าเนินงานบริษัทสร้างการดี ให้ส าเร็จลุล่วงไป
ตามวัตถุประสงค์ ได้ปฏิบัติหน้าท่ีให้เกิดประโยชน์เพื่อให้การด าเนินงานตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและ                      
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา“โรงเรียนสุจริต”  มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

  ท้ังนี้ต้ังแต่วันท่ี  13 กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
    

           ส่ัง ณ วันท่ี  13 กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
 
 
 

       ( ลงช่ือ ) 
               (นางล าใยหานิพัฒน์) 

       ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


