
 
 

 
 

แผนปฏิบตัิการการปองกนัการทุจริตประจำป 2563 
โรงเรียนบานไทยสามัคคี 

 
หลักการและเหตุผล 
   สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กำหนดประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำ
รับรองการปฏิบัติราชการของโรงเรียนบานไทยสามัคคี  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563  ตัวชี้วัดท่ี 7 ระดับ
ความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยพิจารณาจากผลสำเร็จของ
การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาและการจัดการขอรองเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติ
หรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบของครู บุคลากรทางการศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และขอ
กลาวหาครู บุคลากรทางการศึกษา ท่ีไมไดปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความรับผิดชอบตอประชาชน ไมมีคุณธรรม 
ไมมีจริยธรรมไมคำนึงถึงประโยชนสวนรวมเปนท่ีตั้ง และไมมีธรรมาภิบาล ตามท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน
ของทางราชการท่ีเก่ียวของไดกำหนดไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2563  การตรวจสอบและนำเรื่องรองเรียนเขาสู
กระบวนการสอบสวนขอเท็จจริง การแจงตักเตือน ดำเนินคดี หรืออ่ืนๆ ตามระเบียบ ขอกฎหมายท่ีกำหนดไวใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
  ในการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนบานไทยสามัคคีประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้น  โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคมไดทำการ ศึกษาและวิเคราะหขอมูลจากแผนปฏิบัติ
การปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  และผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยกำหนดใหสถานศึกษาตองจัดทำ
แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตในหนวยงานของตน เพ่ือสนับสนุนและสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรวาดวยการปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 4 ยุทธศาสตร ดังนี้ 
 ยุทธศาสตรท่ี 1 เสริมสรางจิตสำนึก คานิยม ใหสถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 ยุทธศาสตรท่ี 2 บูรณาการหนวยงานทุกภาคสวน ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
 ยุทธศาสตรท่ี 3 เสริมสรางความเขมแข็งในการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
 ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการปองกันและปราบปราม
การทุจริตสถานศึกษา    
 
วิสัยทัศน  
 โรงเรียนบานไทยสามัคคี เปนโรงเรียนคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา บริหารงานโดยยึดหลัก      
ธรรมาภิบาลบนพ้ืนฐานความเปนไทยสูสากล 
 
พันธกิจ 
 1. จัดการศึกษาตั้งแตชั้นอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ใหมีความรูคูคุณธรรม เต็มตามศักยภาพโดย
เนนผูเรียนเปนสำคัญ 
 2. จัดกิจกรรมใหเด็กมีสุขภาพพลานามัยท่ีสมบูรณมีมารยาทงามและรูการพัฒนาตนเอง 



 3. จัดการศึกษาใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองตามความถนัดและความตองการ ใหมีความชำนาญสูการ
ประกอบอาชีพ 
 4. นอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในสถานศึกษาใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 5. จัดการศึกษาใหชุมชนเขามามีสวนรวม นำภูมิปญญาทองถ่ินมาใชจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 6. สงเสริมพัฒนาใหโรงเรียนมีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู และจัดสภาพแวดลอมใหเหมาะสม
โรงเรียนนาดู นาอยู นาเรียน 
 7. สงเสริมความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน เพ่ือรวมมือกันพัฒนาโรงเรียนและนักเรียนใหมี
คุณภาพท่ีดี 
 8. บริหารจัดการพัฒนาครูสูมืออาชีพ พัฒนาโรงเรียนสูมาตรฐานสากล 
 
วัตถุประสงค 
 1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนไปตามหลักสูตรและเกณฑมาตรฐานการศึกษา 
 2. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม รับผิดชอบตอสังคม เปนพลเมืองดี และมีคานิยมท่ีพึงประสงค 
 3. ผูบริหารและครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผู เรียนดวยการบูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 4. ครูใชรูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงและ
หลากหลาย ครูไดรับการพัฒนาใหเปนมืออาชีพปฏิบัติหนาท่ีอยางมืออาชีพ และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
 5. อาคารสถานท่ีเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน บรรยากาศนาดู นาอยู นาเรียน 
 6. นักเรียนและผูปกครองมีความพึงพอใจ และมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 
ยุทธศาสตรและมาตรการ/แนวทางดำเนินงาน  
ยุทธศาสตรท่ี 1  :  เสริมสรางจิตสำนึก คานิยม ใหสถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
วัตถุประสงค 
  มุงสงเสริมเสริมสรางจิตสำนึกและคานิยมใหแกสถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  โดยมี
ทัศนคติ วิสัยทัศน ในการรวมกันแกไขและรับผิดชอบตอปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบสถานศึกษา  
รวมท้ังการรณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ ใหทุกภาคสวนมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎและระเบียบ ท่ีจะเปน
กลไกในการแกไขปญหา การพัฒนา  ตลอดจนเปนการวางรากฐานในการปองกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐไดอยางมีประสิทธิภาพ  
มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 
 1.  สงเสริมการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
  1.1  เสริมสรางความรูความเขาใจแกครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ใหปฏิบัติงานและ
ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  1.2  ประยุกตการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใหเกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ 
  1.3  จัดใหมีหลักสูตรการเรียนรูหรือการฝกอบรมเก่ียวกับการใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงแกครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
 2. สงเสริมใหครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ไดเรียนรูและปฏิบัติงานตามหนาท่ีดวยหลัก       
ธรรมาภิบาล  
  2.1  สงเสริมใหครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู  ความเขาใจ  รวมท้ังมีการ
ฝกอบรมเพ่ือใหปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 



  2.2  สงเสริมใหครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ไดประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทาง 
คุณธรรมและจริยธรรม  
                     2.3  ควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน  การประพฤติปฏิบัติตนของครู บุคลากรทางการ
ศึกษานักเรียน ใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
  3. กำหนดใหมีหลักสูตรทางการศึกษาเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตสถานศึกษา 
  3.1  จัดใหมีหลักสูตรทางการศึกษา/หลักสูตรการฝกอบรม ดานการปองกันและปราบปราม
การทุจริตสถานศึกษา 
  3.2  กำหนดใหหลักสูตรดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  เปนหลักสูตร
บังคับท่ีใชฝกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ทุกระดับ 
  3.3  สงเสริมแหลงเรียนรูทางวิชาการ  ตลอดจนขอมูลขาวสารดานการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  
 4. สงเสริมคานิยมการยกยองและเชิดชูความดี ความซ่ือสัตยสุจริต และการตอตานการทุจริต 
  4.1  สงเสริมการสรางแรงจูงใจใหครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ปฏิบัติหนาท่ีราชการ
ดวยความซ่ือสัตย  สุจริต  เสียสละเพ่ือประโยชนสวนรวม 
  4.2 รณรงค เผยแพรประชาสัมพันธใหสังคมมีคานิยม ยกยอง เชิดชู และเห็นคุณคาของการ
ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
  4.3  สงเสริม เชิดชู หนวยงานหรือบุคคลท่ีมีผลงานดีเดนดานการปองกันและปราบปรามการ 
ทุจริตสถานศึกษา 
  4.4  สงเสริม  สนับสนุนใหทุกภาคสวนรวมกันสรางคานิยมในการปองกันและปราบปราม
การทุจริตสถานศึกษา 
 
ยุทธศาสตรท่ี 2  :  บูรณาการหนวยงานทุกภาคสวน ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
วัตถุประสงค 
 มุงประสานความรวมมือระหวางหนวยงานสถานศึกษากับทุกภาคสวนในการปองกันและปราบปราม
การทุจริตสถานศึกษา สงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของผูปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาใน
การติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติ มิชอบในสถานศึกษา   เสริมสรางและพัฒนาเครือขาย
ผูปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาใหเปนกลไกในการตรวจสอบ  ถวงดุล  รวมถึงการสราง
หลักประกันความปลอดภัยในการแจงขอมูลหรอืเบาะแสในการปองกันและปราบปรามการทุจริต  
มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 
 1. บูรณาการหนวยงานสถานศึกษากับองคกรทุกภาคสวนเพ่ือสรางความตระหนักและปลูก
จิตสำนึกการเปนพลเมืองดี 
  1.1 ประสานความรวมมือทางดานขอมูลและการปฏิบัติงานระหวางหนวยงานสถานศึกษากับ
องคกรทุกภาคสวน 
                     1.2  สงเสริม สนับสนุน องคกรและบุคลากรทางดานสื่อสารมวลชนใหมีความเขมแข็งและ
เปนอิสระในการทำหนาท่ีตรวจสอบและเผยแพรขอมูลขาวสารใหสาธารณชนรับทราบ 
                     1.3  สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษามีระบบอินเทอรเน็ต เพ่ือทำการเผยแพรประชาสัมพันธ 
ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา โดยมีเว็บบอรดเพ่ือติดตอสื่อสารระหวางกัน 
                     1.4  เสริมสรางและพัฒนาเครือขายผูปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา 



  2. สงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติ     
มิชอบ  
  2.1  เสริมสรางกระบวนการเรียนรูเพ่ือใหผูปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษามี
ความตื่นตัวตอสภาพปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา  
                     2.2  สรางและพัฒนาชองทางในการรับแจงขอมูลหรือเบาะแส ใหมีความสะดวกหลากหลาย 
รวมท้ังสรางหลักประกันความปลอดภัยใหแกบุคคล หนวยงานหรือขอมูลนั้น 
  2.3  สงเสริมสิทธิในการรับรูและการเขาถึงขอมูลขาวสาร 
  2.4  กำหนดมาตรการสรางแรงจูงใจใหแกผูแจงขอมูลหรือเบาะแส ใหไดรับรางวัลตอบแทน 
  2.5  ใหองคกรหรือบุคลากรดานสื่อสารมวลชนเปนสื่อกลางในการแสวงหาความรวมมือเพ่ือ 
ปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
           3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษา 
                     3.1  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ
สถานศึกษาโดยเนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 
                     3.2  พัฒนาประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามกลยุทธจุดเนน เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพทางการศึกษา  
  
ยุทธศาสตรท่ี 3  :  เสริมสรางความเขมแข็งในการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  
วัตถุประสงค 
 มุงพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถวงดุลการใชอำนาจใหเหมาะสมชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพ สรางกลไกความรวมมือระหวางหนวยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนใหมีศักยภาพในการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต  สงเสริมความรวมมือดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตกับหนวยงานทุก
ภาคสวน  
มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 
  1. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม พรอมท้ังสรางความโปรงใสและเปนธรรมใน
การบริหารงานบุคคลภายใตระบบคุณธรรม 
  1.1  ใหสถานศึกษาท่ีมีพันธกิจดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต มีโครงสรางของ
หนวยงาน  อัตรากำลัง  การบริหารงานบุคคล และงบประมาณท่ีเหมาะสม สอดคลองกับภารกิจและความ
รับผิดชอบสนับสนุนใหมีการตรวจสอบและถวงดุลการใชอำนาจระหวางหนวยงานสถานศึกษาดวยกันเอง 
  1.3  ใหสถานศึกษา ควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผล การใชอำนาจในการปฏิบัติงานดาน
การปองกันและปราบปรามการทุจริต  
 2. สรางกลไกความรวมมือระหวางหนวยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนใหมีศักยภาพในการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต 
  2.1 วางแนวทางและสงเสริมบทบาทความรวมมือระหวางหนวยงานสถานศึกษากับ
ภาคเอกชนในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
  2.2  ประสานความรวมมือกับองคกรภาคเอกชนเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตในสถานศึกษา 
           3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกร 
                     3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา 
                     3.2 พัฒนาปรับปรงุและเผยแพรหลักเกณฑในการบริหารงานท่ีโปรงใสและเปนธรรม 



           4. สงเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานดานการจัดระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการ
ความเส่ียง 
                      4.1 สงเสริมใหมีการจัดทำรายงานการควบคุมภายในของสถานศึกษา 
                      4.2 สงเสริมสนับสนุนใหทุกสถานศึกษามีแผนการตรวจสอบภายในท่ีเปนระบบและมี
ประสิทธิภาพ 
 
ยุทธศาสตรท่ี 4  :  พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตสถานศึกษา  
วัตถุประสงค 
 มุงพัฒนาสมรรถนะ  และขีดความสามารถใหครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  ในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาใหสัมฤทธิผลไดอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือแกไขสภาพปญหาการทุจริตใหเปน
ระบบอยางตอเนื่อง  สรางมาตรฐานทางวิชาชีพใหสามารถรวมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองคกรทุกภาค
สวน  
มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 
 1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต 
  1.1 กำหนดใหครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ฝกอบรมหลักสูตรดานการปองกันและ 
ปราบปรามการทุจริต ในสถานศึกษา  เพ่ือใหมีความเชี่ยวชาญ 
  1.2  กำหนดใหมีหลักสูตรการศึกษา และหลักสูตรการฝกอบรมวิชาชีพดานการปองกันและ 
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา   
 2. สรางมาตรฐานทางวิชาชีพดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
  2.1  สงเสริมใหสถานศึกษารวมกันสรางมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  2.2 กำหนดใหมีหนวยงานหลัก เพ่ือรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล รวมถึงการลงโทษ
ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
 3. สงเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
                    3.1  สงเสริมและสนับสนุนใหมีการฝกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน หลักสูตร
การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี   
     3.2  สงเสริมและสนับสนุนใหมีการฝกอบรมหลักสูตรคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติ
หนาท่ีและแนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ตาง ๆ  
   4. สงเสริมและสนับสนุนใหมีการสรางองคความรูเรื่องการปองกันและปราบปรามการทุจริตใน
สถานศึกษา  
   4.1  จัดใหมีกิจกรรมการสรางองคความรูในเรื่องการปองกันและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษาแก ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
  4.2  สงเสริมใหหนวยงานภาครัฐมีการแลกเปลี่ยนความรู และขอมูลขาวสารดานการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต 
 
 
 
 



ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1.  โรงเรียนบานไทยสามัคคีปฏิบัติหนาท่ีดวยความโปรงใสและเปนธรรม   
 2.  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีจิตสำนึกในการเปนพลเมืองดี ปฏิบัติงานตามระเบียบ
วินัย และมีความซ่ือสัตยสุจริต    
 3.  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  มีความรูเรื่องการปองกันและปราบปรามการทุจริตใน
สถานศึกษามากยิ่งข้ึน  
 4.  โรงเรียนบานไทยสามัคคีปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เปนแนวทางปฏิบัติ   
 5.  โรงเรียนบานไทยสามัคคี มีความเขาใจและใหความรวมมือในกิจกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตในสถานศึกษา 
 6.  สงผลตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมในสถานศึกษาไดอยางม่ันคงและยั่งยืนตลอดไป 
 
บทสรุป 
 แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนบานไทยสามัคคี ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
2563  จัดทำข้ึนเพ่ือใชเปนแนวทางในการดำเนินงานในดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของ
สถานศึกษา ปฏิบัติงานในดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหบรรลุตามวัตถุประสงค เกิดผลสัมฤทธิ์
ตามท่ีคาดหวังไวทำใหการปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาท่ีของขาราชการเปนไปในลักษณะท่ีมีความ
รับผิดชอบทำใหผูปกครองชมุขน คณะกรรมการสถานศึกษา มีความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมีจริยธรรม  
การปฏิบัติหนาท่ีโดยการคำนึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตนและการยึดม่ันในหลักธรรม       
ภิบาล สามารถแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ใหลด
นอยลงไดอยางมีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลอยางเปนรูปธรรมมากยิ่งข้ึน      
 ดังนั้น  ในการดำเนินงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ตองบูรณาการและ
อาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวน และจะตองปฏิบัติอยางตอเนื่องใหเปนระบบโดยหากมีการบูรณาการความ
รวมมือจากทุกภาคสวนอยางจริงจังและตอเนื่องแลว ก็จะสงผลตอการบรรลุตามผลสัมฤทธิ์ท่ีคาดหวังไว สวน
ราชการและสถานศึกษา ปฏิบัติหนาท่ีดวยความโปรงใสและเปนธรรม  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียน มีความรูเรื่องการปองกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษามากยิ่งข้ึน  มีจิตสำนึกในการเปน
พลเมืองดี ปฏิบัติงานตามระเบียบวินัย และมีความซ่ือสัตยสุจริต ทุกภาคสวนมีความเขาใจและใหความรวมมือ
ในกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางปฏิบัติ รวมถึงสงผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับ
จังหวัดและระดับประเทศใหยั่งยืนได  อีกดวย 
  
 
 
 
       
      (นางสาวพรทิพย  พุจารย) 
          ผูอำนวยการโรงเรียนบานไทยสามัคคี 


