แผนปฏิบตั ิการการปองกันการทุจริตประจำป 2563
โรงเรียนบานไทยสามัคคี
หลักการและเหตุผล
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กำหนดประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำ
รับรองการปฏิบัติราชการของโรงเรียนบานไทยสามัคคี ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับ
ความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยพิจารณาจากผลสำเร็จของ
การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาและการจัดการขอรองเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติ
หรือละเวนการปฏิบั ติหน าที่โดยมิชอบของครู บุ คลากรทางการศึกษา ในป งบประมาณ พ.ศ. 2563 และข อ
กลาวหาครู บุคลากรทางการศึกษา ที่ไมไดปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความรับผิดชอบตอประชาชน ไมมีคุณธรรม
ไมมีจริยธรรมไมคำนึงถึงประโยชนสวนรวมเปนที่ตั้ง และไมมีธรรมาภิบาล ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน
ของทางราชการที่เกี่ยวของไดกำหนดไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 การตรวจสอบและนำเรื่องรองเรียนเขาสู
กระบวนการสอบสวนขอเท็จจริง การแจงตักเตือน ดำเนินคดี หรืออื่นๆ ตามระเบียบ ขอกฎหมายที่กำหนดไวใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ในการจัด ทำแผนปฏิ บั ติการป องกัน และปราบปรามการทุ จ ริตโรงเรียนบานไทยสามัคคีป ระจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้น โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคมไดทำการ ศึกษาและวิเคราะหขอมูลจากแผนปฏิบัติ
การปองกันและปราบปรามการทุ จริตสถานศึกษา และผลการดำเนิน การตามแผนปฏิบั ติการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยกำหนดใหสถานศึกษาตองจัดทำ
แผนปฏิ บั ติ ก ารป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริต ในหน ว ยงานของตน เพื่ อ สนั บ สนุ น และสอดคล อ งกั บ
ยุทธศาสตรวาดวยการปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 4 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 เสริมสรางจิตสำนึก คานิยม ใหสถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตรที่ 2 บูรณาการหนวยงานทุกภาคสวน ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 3 เสริมสรางความเขมแข็งในการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการปองกันและปราบปราม
การทุจริตสถานศึกษา
วิสัยทัศน
โรงเรี ย นบ า นไทยสามั คคี เป น โรงเรีย นคุณ ภาพตามมาตรฐานการศึกษา บริห ารงานโดยยึดหลั ก
ธรรมาภิบาลบนพื้นฐานความเปนไทยสูสากล
พันธกิจ

1. จัดการศึกษาตั้งแตชั้นอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ใหมีความรูคูคุณธรรม เต็มตามศักยภาพโดย
เนนผูเรียนเปนสำคัญ
2. จัดกิจกรรมใหเด็กมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณมีมารยาทงามและรูการพัฒนาตนเอง

3. จัดการศึกษาใหผูเรียนไดพัฒ นาตนเองตามความถนัดและความตองการ ใหมีความชำนาญสูการ
ประกอบอาชีพ
4. นอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในสถานศึกษาใหเกิดประโยชนสูงสุด
5. จัดการศึกษาใหชุมชนเขามามีสวนรวม นำภูมิปญญาทองถิ่นมาใชจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
6. สงเสริมพั ฒ นาใหโรงเรียนมีบ รรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู และจัดสภาพแวดลอมให เหมาะสม
โรงเรียนนาดู นาอยู นาเรียน
7. สงเสริมความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน เพื่อรวมมือกันพัฒ นาโรงเรียนและนักเรียนใหมี
คุณภาพที่ดี
8. บริหารจัดการพัฒนาครูสูมืออาชีพ พัฒนาโรงเรียนสูมาตรฐานสากล
วัตถุประสงค
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนไปตามหลักสูตรและเกณฑมาตรฐานการศึกษา
2. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม รับผิดชอบตอสังคม เปนพลเมืองดี และมีคานิยมที่พึงประสงค
3. ผู บ ริ ห ารและครู จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนให ผู เรี ย นด ว ยการบู ร ณาการหลั ก ปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. ครูใชรูปแบบการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงและ
หลากหลาย ครูไดรับการพัฒนาใหเปนมืออาชีพปฏิบัติหนาที่อยางมืออาชีพ และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
5. อาคารสถานที่เพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน บรรยากาศนาดู นาอยู นาเรียน
6. นักเรียนและผูปกครองมีความพึงพอใจ และมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ยุทธศาสตรและมาตรการ/แนวทางดำเนินงาน
ยุทธศาสตรที่ 1 : เสริมสรางจิตสำนึก คานิยม ใหสถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
วัตถุประสงค
มุงสงเสริมเสริมสรางจิตสำนึกและคานิยมใหแกสถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมี
ทัศนคติ วิสั ยทัศน ในการรวมกั นแก ไขและรับ ผิดชอบตอป ญหาการทุ จริตและประพฤติมิช อบสถานศึ กษา
รวมทั้งการรณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ ใหทุกภาคสวนมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎและระเบียบ ที่จะเปน
กลไกในการแกไขปญหา การพัฒนา ตลอดจนเปนการวางรากฐานในการปองกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐไดอยางมีประสิทธิภาพ
มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน
1. สงเสริมการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.1 เสริมสรางความรูความเขาใจแกครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ใหปฏิบัติงานและ
ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2 ประยุกตการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใหเกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ
1.3 จั ด ให มี ห ลั กสู ตรการเรีย นรูห รือการฝกอบรมเกี่ย วกับ การใช ห ลั กปรัช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงแกครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน
2. สงเสริมใหครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ไดเรียนรูและปฏิบัติงานตามหนาที่ดวยหลัก
ธรรมาภิบาล
2.1 สงเสริมใหครู บุคลากรทางการศึกษา นั กเรียน มีความรู ความเขาใจ รวมทั้งมีการ
ฝกอบรมเพื่อใหปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล

2.2 สงเสริมใหครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ไดประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรม
2.3 ควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของครู บุคลากรทางการ
ศึกษานักเรียน ใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
3. กำหนดให มีหลั กสูตรทางการศึกษาเพื่อใชเปน เครื่องมื อในการปองกัน และปราบปรามการ
ทุจริตสถานศึกษา
3.1 จัดใหมีหลักสูตรทางการศึกษา/หลักสูตรการฝกอบรม ดานการปองกันและปราบปราม
การทุจริตสถานศึกษา
3.2 กำหนดใหหลักสูตรดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา เปนหลักสูตร
บังคับที่ใชฝกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ทุกระดับ
3.3 ส ง เสริ ม แหล ง เรี ย นรู ท างวิ ช าการ ตลอดจนข อ มู ล ข า วสารด า นการป อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา
4. สงเสริมคานิยมการยกยองและเชิดชูความดี ความซื่อสัตยสุจริต และการตอตานการทุจริต
4.1 สงเสริมการสรางแรงจูงใจใหครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ปฏิบัติหนาที่ราชการ
ดวยความซื่อสัตย สุจริต เสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม
4.2 รณรงค เผยแพรประชาสัมพันธใหสังคมมีคานิยม ยกยอง เชิดชู และเห็นคุณคาของการ
ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
4.3 สงเสริม เชิดชู หนวยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดีเดนดานการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตสถานศึกษา
4.4 สงเสริม สนับสนุนใหทุกภาคสวนรวมกันสรางคานิยมในการปองกันและปราบปราม
การทุจริตสถานศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 2 : บูรณาการหนวยงานทุกภาคสวน ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา
วัตถุประสงค
มุงประสานความรวมมือระหวางหนวยงานสถานศึกษากับทุกภาคสวนในการปองกันและปราบปราม
การทุจริตสถานศึกษา สงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของผูปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาใน
การติ ด ตาม ตรวจสอบการทุ จ ริ ต หรื อ ประพฤติ มิ ช อบในสถานศึ ก ษา เสริม สรางและพั ฒ นาเครือ ข า ย
ผู ป กครอง ชุ ม ชน คณะกรรมการสถานศึ ก ษาให เป น กลไกในการตรวจสอบ ถ ว งดุ ล รวมถึ ง การสร า ง
หลักประกันความปลอดภัยในการแจงขอมูลหรือเบาะแสในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน
1. บู ร ณาการหน วยงานสถานศึ ก ษากั บ องค ก รทุ ก ภาคส วนเพื่ อ สร า งความตระหนั ก และปลู ก
จิตสำนึกการเปนพลเมืองดี
1.1 ประสานความรวมมือทางดานขอมูลและการปฏิบัติงานระหวางหนวยงานสถานศึกษากับ
องคกรทุกภาคสวน
1.2 สงเสริม สนับสนุน องคกรและบุคลากรทางดานสื่อสารมวลชนใหมีความเขมแข็งและ
เปนอิสระในการทำหนาที่ตรวจสอบและเผยแพรขอมูลขาวสารใหสาธารณชนรับทราบ
1.3 สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษามีระบบอินเทอรเน็ต เพื่อทำการเผยแพรประชาสัมพันธ
ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา โดยมีเว็บบอรดเพื่อติดตอสื่อสารระหวางกัน
1.4 เสริมสรางและพัฒนาเครือขายผูปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา

มิชอบ

2. สงเสริมการมี สวนรวมของภาคประชาชนในการติ ดตามตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติ

2.1 เสริมสรางกระบวนการเรียนรูเพื่อให ผูป กครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษามี
ความตื่นตัวตอสภาพปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา
2.2 สรางและพัฒนาชองทางในการรับแจงขอมูลหรือเบาะแส ใหมีความสะดวกหลากหลาย
รวมทั้งสรางหลักประกันความปลอดภัยใหแกบุคคล หนวยงานหรือขอมูลนั้น
2.3 สงเสริมสิทธิในการรับรูและการเขาถึงขอมูลขาวสาร
2.4 กำหนดมาตรการสรางแรงจูงใจใหแกผูแจงขอมูลหรือเบาะแส ใหไดรับรางวัลตอบแทน
2.5 ใหองคกรหรือบุคลากรดานสื่อสารมวลชนเปนสื่อกลางในการแสวงหาความรวมมือเพื่อ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา
3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษา
3.1 พั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารงบประมาณสำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและ
สถานศึกษาโดยเนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน
3.2 พั ฒ นาประสิทธิ ภ าพการติดตามประเมิน ผลการดำเนิน การตามกลยุทธจุดเนน เพื่ อ
พัฒนาคุณภาพทางการศึกษา

ยุทธศาสตรที่ 3 : เสริมสรางความเขมแข็งในการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา
วัตถุประสงค
มุงพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถวงดุลการใชอำนาจใหเหมาะสมชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพ สรางกลไกความรวมมือระหวางหนวยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนใหมีศักยภาพในการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต สงเสริมความรวมมือดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตกับหนวยงานทุก
ภาคสวน
มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน
1. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม พรอมทั้งสรางความโปรงใสและเปนธรรมใน
การบริหารงานบุคคลภายใตระบบคุณธรรม
1.1 ใหสถานศึกษาที่มีพันธกิจดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต มีโครงสรางของ
หนวยงาน อัตรากำลัง การบริหารงานบุคคล และงบประมาณที่เหมาะสม สอดคลองกับภารกิจและความ
รับผิดชอบสนับสนุนใหมีการตรวจสอบและถวงดุลการใชอำนาจระหวางหนวยงานสถานศึกษาดวยกันเอง
1.3 ใหสถานศึกษา ควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผล การใชอำนาจในการปฏิบัติงานดาน
การปองกันและปราบปรามการทุจริต
2. สรางกลไกความรวมมือระหวางหนวยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนใหมีศักยภาพในการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต
2.1 วางแนวทางและส ง เสริ ม บทบาทความร ว มมื อ ระหว า งหน ว ยงานสถานศึ ก ษากั บ
ภาคเอกชนในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
2.2 ประสานความรวมมื อกับองคกรภาคเอกชนเกี่ยวกับ การปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตในสถานศึกษา
3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกร
3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา
3.2 พัฒนาปรับปรุงและเผยแพรหลักเกณฑในการบริหารงานที่โปรงใสและเปนธรรม

4. สงเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานดานการจัดระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการ
ความเสี่ยง
4.1 สงเสริมใหมีการจัดทำรายงานการควบคุมภายในของสถานศึกษา
4.2 ส งเสริ ม สนั บ สนุ น ให ทุ ก สถานศึ ก ษามี แผนการตรวจสอบภายในที่ เป น ระบบและมี
ประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตรที่ 4 : พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตสถานศึกษา
วัตถุประสงค
มุงพัฒนาสมรรถนะ และขีดความสามารถใหครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาใหสัมฤทธิผลไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อแกไขสภาพปญหาการทุจริตใหเปน
ระบบอยางตอเนื่อง สรางมาตรฐานทางวิชาชีพใหสามารถรวมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองคกรทุกภาค
สวน
มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน
1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต
1.1 กำหนดใหครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ฝกอบรมหลักสูตรดานการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ในสถานศึกษา เพื่อใหมีความเชี่ยวชาญ
1.2 กำหนดใหมีหลักสูตรการศึกษา และหลักสูตรการฝกอบรมวิชาชีพดานการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา
2. สรางมาตรฐานทางวิชาชีพดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา
2.1 สงเสริมใหสถานศึกษารวมกันสรางมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ
2.2 กำหนดใหมีหนวยงานหลัก เพื่อรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล รวมถึงการลงโทษ
ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน
3. สงเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
3.1 สงเสริมและสนับสนุนใหมีการฝกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน หลักสูตร
การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
3.2 สงเสริมและสนับสนุนใหมีการฝกอบรมหลักสูตรคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติ
หนาที่และแนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ตาง ๆ
4. สงเสริมและสนับสนุนใหมีการสรางองคความรูเรื่องการปองกันและปราบปรามการทุจริตใน
สถานศึกษา
4.1 จั ดให มี กิจ กรรมการสรางองค ความรูในเรื่องการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต
สถานศึกษาแก ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน
4.2 สงเสริมใหหนวยงานภาครัฐมีการแลกเปลี่ยนความรู และขอมูลขาวสารดานการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต

ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. โรงเรียนบานไทยสามัคคีปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใสและเปนธรรม
2. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีจิตสำนึกในการเปนพลเมืองดี ปฏิบัติงานตามระเบียบ
วินัย และมีความซื่อสัตยสุจริต
3. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรูเรื่องการปองกันและปราบปรามการทุจริตใน
สถานศึกษามากยิ่งขึ้น
4. โรงเรียนบานไทยสามัคคีปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เปนแนวทางปฏิบัติ
5. โรงเรียนบานไทยสามัคคี มีความเขาใจและใหความรวมมือในกิจกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตในสถานศึกษา
6. สงผลตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมในสถานศึกษาไดอยางมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป
บทสรุป

แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนบานไทยสามัคคี ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2563 จั ด ทำขึ้ น เพื่ อ ใช เป น แนวทางในการดำเนิ น งานในด านการป องกั น และปราบปรามการทุ จ ริต ของ
สถานศึกษา ปฏิบัติงานในดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหบรรลุตามวัตถุประสงค เกิดผลสัมฤทธิ์
ตามที่ ค าดหวั งไว ท ำให ก ารปฏิ บั ติ ร าชการตามอำนาจหน าที่ ข องข า ราชการเป น ไปในลั ก ษณะที่ มี ค วาม
รับผิดชอบทำใหผูปกครองชุมขน คณะกรรมการสถานศึกษา มีความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมีจริยธรรม
การปฏิบั ติหนาที่โดยการคำนึงถึงประโยชน สวนรวมมากกวาประโยชนสวนตนและการยึดมั่นในหลักธรรม
ภิบาล สามารถแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ใหลด
นอยลงไดอยางมีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลอยางเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
ดังนั้น ในการดำเนินงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ตองบูรณาการและ
อาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวน และจะตองปฏิบัติอยางตอเนื่องใหเปนระบบโดยหากมีการบูรณาการความ
รวมมือจากทุกภาคสวนอยางจริงจังและตอเนื่องแลว ก็จะสงผลตอการบรรลุตามผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังไว สวน
ราชการและสถานศึ กษา ปฏิ บั ติห น าที่ ดว ยความโปรงใสและเป น ธรรม คณะครู บุ คลากรทางการศึก ษา
นักเรียน มีความรูเรื่องการปองกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษามากยิ่งขึ้น มีจิตสำนึกในการเปน
พลเมืองดี ปฏิบัติงานตามระเบียบวินัย และมีความซื่อสัตยสุจริต ทุกภาคสวนมีความเขาใจและใหความรวมมือ
ในกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางปฏิบัติ รวมถึงสงผลตอการพั ฒ นาเศรษฐกิจและสังคมในระดั บ
จังหวัดและระดับประเทศใหยั่งยืนได อีกดวย

(นางสาวพรทิพย พุจารย)
ผูอำนวยการโรงเรียนบานไทยสามัคคี

