
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลโรงเรียน 
1. ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน  

ข้อมูลทั่วไป 
  ช่ือ : โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล   

สังกัด : สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม 
ช่องทางการส่ือสาร : โทรศัพท์  042579295, โทรสาร 042579520   

       เว็บไซต์ http://www.rnks.ac.th 
          เฟสบุค๊ https://web.facebook.com/RnkSchool2020 
        ยูทิวป์ rnk school 

ท่ีอยู่ : 181 หมู่ท่ี 13 ถนนเมืองใหม่วิทยานุกูล ตำบลเรณู อำเภอเรณูนคร  
         จังหวัดนครพนม  รหัสไปรษณีย์  48170   

สภาพปัญหาการจัดต้ัง 
 ก่อนท่ีจะมีโรงเรียนมธัยมศึกษาแห่งนี้นั้น  นักเรียนท่ีเรียนสำเร็จช้ันประถมศึกษาปีท่ี 7 จากอำเภอเรณู
นคร  หากมีความประสงค์จะศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา  จะต้องเดินทางไปศึกษาต่อท่ี อำเภอธาตุพนม 
อำเภอเมืองนครพนม หรือต่างจังหวัด ทำใหเ้กิดปัญหาในการเดินทางและ ท้ังการหาท่ีพักอาศัย  ผู้ปกครองต้อง
ส้ินเปลืองค่าใช้จ่ายจำนวนมาก นายถนอม แสงสุริยจันทร์ หัวหน้ากิ่งอำเภอเรณูนครในสมัยนั้น พร้อมด้วย
ข้าราชการ ประชาชน พ่อค้าคหบดี ได้ร่วมประชุมขอดำเนินการจัดต้ังโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอเรณู
นครขึน้โดยได้ขอแบง่ท่ีดินของโรงเรียนเรณูนคร (โรงเรียนประถมศึกษาตอนปลายสอนระดับ ป.5-7) ต้ังเป็น
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลขึ้น เมื่อวันท่ี 11 มีนาคม 2515 

ประวัติการจัดต้ัง  
 พ.ศ.2515 กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติใหจั้ดต้ังโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยต้ังช่ือว่า “โรงเรียนเรณูนคร
วิทยานุกูล” เปิดสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จำนวน 3 ห้องเรียน มีนักเรียนท้ังหมดจำนวน 137 คน อาคาร
เรียนและห้องเรียนใช้ร่วมกับโรงเรียนเรณูนคร มีนายมัทราช  บัวบาน รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  และปี
เดียวกันได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนหลังท่ี 1 จำนวน 4 ห้องเรียน (อาคารหนุ่มเมืองเว ในปัจจุบัน) สร้าง
เสร็จ พ.ศ.2516 
 พ.ศ.2515 กรมสามัญศึกษาได้แต่งต้ังนายวิสุทธิ์  ภักดีศรี ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่ 
 พ.ศ.2518 ยุบโรงเรียนเรณูนครรวมเข้ากับโรงเรยีนเรณูวิทยาคาร ยกพื้นท่ีท้ังหมดให้โรงเรียนเรณูนคร
วิทยานุกูล  ตราบจนถึงปัจจุบัน 

พ.ศ.2523 เปิดสอนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน 

   
            
             
        

 

http://www.rnks.ac.th/
https://web.facebook.com/RnkSchool2020


 แผนที่แสดงที่ต้ังโรงเรียน (พิกัด 17.056790040516212, 104.67787555270807) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ชื่อภาษาไทย “โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล” อักษรย่อ ร.ณ. 
ชื่อภาษาอังกฤษ “Renunakhonwittayanukul School” อักษรย่อ RNK 
สีประจำโรงเรียน 

“สีเหลือง – แดง” 
  สีเหลือง หมายถึง  ความรักในขนบธรรมเนียมประเพณีผู้ไทย 
  สีแดง หมายถึง  ความรัก ความจริงใจต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

ปรัชญาโรงเรียน 
  “สุขา สงฺฆสฺส สามัคคี” ความสามัคคีนำมาซึ่งความสุข 

คำขวัญโรงเรียน 
“มีมานะ มีวินัย ใฝ่สันติ” 

เอกลักษณ์และอัตลักษณ์โรงเรียน 
“ร่วมสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมพืน้บ้านผู้ไทยเรณูนคร” 

ค่านิยมของโรงเรียน 
  “รักษ์ผู้ไทย จิตใจดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้” 
 2. ข้อมูลด้านการบริหาร  
 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล บริหารงานโดย นายเดชา แก้วเช่ือม วุฒิการศึกษาสูงสุด ศษ.ม.                 
สาขา การบริหารการศึกษา ดำรงตำแหน่งท่ีโรงเรียนนี้ต้ังแต่ วันท่ี กุมภาพันธ์ 2564 จนถึงปัจจุบัน และมี              
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 3 คน คือ 
 
  1. นายวรวุฒิ  ศรีมะโรง  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและ 
         กลุ่มบริหารท่ัวไป 
 



  2. นางควรคิด    อินทจักร์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
  3. นางสาวสาวิตรี  มาตขาว รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล 
3. ข้อมูลครู  
ตารางท่ี 1 แสดงข้อมูลจำนวนข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา 
 

ท่ี ตำแหน่ง จำนวน(คน) 
1. ผู้อำนวยการสถานศึกษา 1 
2. รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 3 
3. ครู 104 
4. พนักงานราชการ (ครูผู้สอน) 2 
5. ลูกจ้างช่ัวคราว (ครูผู้สอน)  11 
6. ครูต่างชาติ 6 
7. ครูพี่เล้ียงเด็กพิการ 1 
8. ครูธุรการ 1 
9. ลูกจ้างประจำ  3 

10. ลูกจ้างช่ัวคราว (เหมาบริการ) 11 
รวมทั้งสิ้น 143 

ที่มา : กลุ่มบริหารงานบุคคล  ข้อมูล ณ วันที่  24 สิงหาคม 2564 
 
4. ข้อมูลนักเรียน 
ตารางท่ี 2 แสดงข้อมูลจำนวนนักเรียนชายและหญิงแยกตามระดับช้ันปีการศึกษา 2564 
 

ระดับช้ัน 
จำนวนนักเรียน(คน) 

นักเรียนชาย นักเรียนหญงิ รวม 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 193 192 385 
มัธยมศึกษาปีท่ี2 165 192 357 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 152 226 378 
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 510 610 1,120 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 106 215 321 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 113 207 320 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 101 183 284 
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 320 605 925 

รวมนักเรียนทั้งสิ้น 830 1,215 2,045 
ที่มา :  กลุ่มบริหารงานวิชาการ  ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ประจำปงีบประมาณ ๒๕๖๔ 

 
หลกัการและเหตุผล  

การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ประจำป ีงบประมาณ ๒๕๖๔  
นั้นได้ทำการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา โดยกำหนดให้สถานศึกษาต้องจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน 
หน่วยงานของตน เพื่อสนับสนุนและให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ เสริมสร้างจิตสำนึกค่านิยม ให ้สถานศึกษาบริหารงานตามหล ักธรรมาภิบาล  
ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องก ันและปราบปรามการทุจริต 

สถานศึกษา  
ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ เสริมสร้างความเข ้มแข็งในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ พ ัฒนาศักยภาพครูบุคลากรทางการศึกษา น ักเรียน ในการป้องกันและปราบปราม  

การทุจริตสถานศึกษา  

วิสัยทัศน์ (Vision) 
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลเป็นโรงเรียนแห่งคุณภาพมาตรฐานสากล มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้นำ

ด้านการสืบสานภูมิปัญญา วัฒนธรรมผู้ไทย ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายในปี 2565 
พันธกิจ (Mission) 

1. ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดี ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
2. พัฒนาครู ให้เป็นครูมืออาชีพ 
3. พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะใน  

ศตวรรษท่ี 21 
4. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน 
5. ส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญา เอกลักษณ์และวัฒนธรรมผู้ไทย 
6. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการดำเนินชีวิต 

เป้าประสงค์ (Goals) 
1. ผู้บริหารใช้เทคโนโลยีดิจิทัลบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพภายใต้หลักธรรมมาภิบาลในการ 
2. ครูมีหลักการท างานอย่างมืออาชีพตามมาตรฐาน จรรยาบรรณวิชาชีพ 
3. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะใน 

ศตวรรษท่ี 21 สามารถแข่งขันได้ในระดับประเทศ 
          4. ผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีผลงานระดับประเทศ 
          5. ผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน เป็นผู้น าด้านการสืบสานภูมิปัญญา วัฒนธรรมผู้ไทย 
          6. ผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการดำเนิน 
ชีวิตอย่างมั่นคงและยั่งยืน 



ยุทธศาสตร์การป้องกันการทุจริตในสถานศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑: เสริมสร้างจิตสำนึกค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
วัตถุประสงค์  

มุ่งส่งเสริมเสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้แก่สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลโดยมี
ทัศนคติวิสัยทัศน์ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบรวมท้ังการรณรงค์
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนมีวินัยเคารพกฎหมายท่ีจะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาการพัฒนา
ตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน  

1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
1.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนให้ปฏิบัติงานและ 

ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.2 ประยุกต์การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ 
1.3 จัดให้มีหลักสูตรการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียงแก่ครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียน  
2. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าท่ีด้วยหลักธรรมาภิบาล  

2.1 ส่งเสริมให้ครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนมีความรู้ความเข้าใจรวมทั้งมีการ 
ฝึกอบรมเพื่อให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล  

2.2 ส่งเสริมให้ครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนและประพฤติตนตามมาตรฐานทาง 
คุณธรรมและจริยธรรม  

2.3 ควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติงานการประพฤติตนของครูบุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียนให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม  

3. กำหนดให้มีหลักสูตรทางการศึกษาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของสถานศึกษา  

 
3.1 จัดให้มีหลักสูตรทางการศึกษาหลักสูตรการอบรมด้านการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตในสถานศึกษา 
๓.๒ กำหนดให้หลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐเป็นหลักสูตรบังคับ 

ท่ีใช้ฝึกอบรมครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนทุกระดับ  
3.3 ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการตลอดจนข้อมูลข่าวสารการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตของสถานศึกษา 
๔. ส่งเสริมค่านิยมยกย่องและเชิดชูความดีความซื่อสัตย์สุจริตการต่อต้านทุจริต  

4.1 ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้กลุ่มค่ะการศึกษานักเรียนปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วย 
ความซื่อสัตย์สุจริตเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม  

4.2 รณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สังคมมีค่านิยมยกย่องเชิดชูและเห็นคุณค่าของ 
การประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม  
 



4.3 ส่งเสริมเชิดชูหน่วยงานหรือบุคคลท่ีมีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตของสถานศึกษา  

4.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตของสถานศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องก ันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
วัตถุประสงค์  

มุ่งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในการศึกษาบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองชุมชนคณะกรรมการสถานศึกษาในการติดตาม
ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในสถานศึกษาเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครองชุมชน
คณะกรรมการสถานศึกษาให้เป็นกลไกในการตรวจสอบถ่วงดุลรวมถึงการสร้างหลักประกันความปลอดภัยใน
การแจ้งข้อมูลเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามทุจริต 
มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน  

1. บูรณาการหน่วยงานสถานศึกษากับองค์กรทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึก
การเป็นพลเมืองดี  

1.1 ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูล และการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานสถานศึกษา 
กับองค์กรทุกภาคส่วน 

1.2 ส่งเสริมสนับสนุนองค์กรและบุคลากรทางด้านส่ือสารมวลชน ให้มีความเข้มแข็งและเป็น 
อิสระในการทำหน้าท่ีตรวจสอบ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ  

1.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อทำการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  โดยให้มีเว็บบอร์ดเพื่อติดต่อส่ือสารระหว่างกัน  

1.4 เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครองชุมชนคณะกรรมการสถานศึกษา  
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองชุมชนคณะกรรมการสถานศึกษา ในการติดตามตรวจสอบการ

ทุจริตหรือประพฤติมิชอบ  
2.1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษามี 

ความต่ืนตัวต่อสภาพปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา  
2.2 สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสใหม่ให้มีความสะดวก 

หลากหลายรวมทั้งสร้างหลักประกันความปลอดภัย ให้แก่บุคคลหน่วยงานหรือข้อมูลนั้น  
2.3 ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร  
2.4 กำหนดมาตรฐานการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแสให้ได้รับรางวัล             

ตอบแทน  
2.5 ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านส่ือสารมวลชน เป็นส่ือกลางในการแสวงหาความร่วมมือ เพื่อ 

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องก ันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
วัตถุประสงค์  

มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบควบคุม และถ่วงดุล การใช้อำนาจให้เหมาะสมชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพ สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหนว่ยงานสถานศึกษากับภาคเอกชน ให้มีศักยภาพในการ



ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันและการปราบปรามทุจริตกับหน่วยงาน
ทุกภาคส่วน  
มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน  

๑. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม พร้อมท้ังสร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมใน
การบริหารงานบุคคลภายใต้ระบบคุณธรรม 

1.1 ใหส้ถานศึกษาท่ีมีพันธกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีโครงสร้าง 
ของหน่วยงาน อัตรากำลังการบริหารงานบุคคล และงบประมาณท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจและ
ความรับผิดชอบ  

1.2 สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุล การใช้อำนาจระหว่างสถานศึกษาด้วย 
กันเอง  

1.3 ให้สถานศึกษาควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินการใช้อำนาจในการปฏิบัติงานด้าน 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

2. สร้างความสร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหนว่ยงานสถานศึกษากับภาคเอกชน ให้มีศักยภาพ
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

2.1 วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับ 
ภาคเอกชน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

2.2 ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชนเกี่ยวกับการป้องกันและการ 
ปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา  

3. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  
3.1 สนับสนุนให้หน่วยงานสถานศึกษา ดำเนินการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้หรือ 

อุปกรณ์ท่ีมีความเหมาะสม นำมาใช้ในการดำเนินการป้องกันและการปราบปรามการทุจริต  
3.2 สนับสนุนให้มีการศึกษาค้นคว้า และวิจัยทางด้านการป้องกันและปราบปรามการ 

ทุจริตสถานศึกษา 
๓.๓ ใหม้ีการวางระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

ของแต่ละหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินงานป้องกนัปราบปรามการทุจริต  
4. พัฒนาประสิทธิภาพและการบริหารจัดการสถานศึกษา  

4.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา  
4.2 พัฒนาปรับปรุงและเผยแพร่หลักเกณฑ์ ในการบริหารงานท่ีโปร่งใสและเป็นธรรม 

5. ส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงาน ด้านการจัดการระบบควบคุมภายในและบริหารจัดการ 
ความเส่ียง  

5.1 ส่งเสริมให้มีการจัดทำรายงานควบคุมภายในของสถานศึกษา  
5.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีผลการตรวจสอบภายในท่ีเป็นระบบและมี 

ประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาศักยภาพครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา 
 
 



วัตถุประสงค์  
มุ่งพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถ ให้ครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา เพื่อแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริต ให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่องสร้างมาตรฐาน
ทางวิชาชีพ ให้สามารถร่วมมือหรือประสานปฏิบัติกับองค์กรทุกภาคส่วน 

 มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน  
1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและ

การปราบปรามทุจริต  
1.1 กำหนดให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริตภาครัฐเพื่อให้มีความเช่ียวชาญ  
1.2 กำหนดให้มีหลักสูตรการศึกษาและหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพ ด้านการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  
๑.๓ ส่งเสริมให้หน่วยงานสถานศึกษา ให้มีการแลกเปล่ียนความรู้และข้อมูลข่าวสาร ด้านการ 

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
๒. สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  

2.1 ส่งเสริมให้หน่วยงานสถานศึกษาร่วมกันสร้างมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ  
2.2 กำหนดให้มีหน่วยงานหลักรับผิดชอบในการติดตาม ประเมินผลการควบคุมอุปกรณ์ 

ทางการศึกษานักเรียน 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1. โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล สามารถพัฒนาหลักการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส  
2. คณะครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีจิตสำนึกในการปฏิบัติงานตามระเบียบวินัยมีความ 

ซื่อสัตย์สุจริต  
3. คณะครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรมจริยธรรมและยึดหลัก 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติ  
4. คณะครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม 

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  
5. โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลพัฒนาหลักปฏิบัติงาน ตามหลักคุณธรรมจริยธรรมและยึดหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ 
 
บทสรุป  

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ประจำปีงบประมาณ 2563 จัดทำขึ้น
เพื่อใช้เป็นแนวทาง ในการดำเนินงานในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตของสถานศึกษา และการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตตามวัตถุประสงค์เกิดผลสำเร็จตามท่ีคาดหวังไว้ ทำให้การปฏิบัติงาน การปฏิบัติ
ราชการตามอำนาจหน้าท่ีของราชการ เป็นไปในลักษณะท่ีมีความรับผิดชอบ ทำให้ผู้ปกครอง ชุมชน กรรมการ
สถานศึกษา ท่ีมีความเช่ือมั่น ในความมีคุณธรรมจริยธรรม การปฏิบัติหน้าท่ีโดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนให้ลดน้อยลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลอย่างเป็น



รูปประธรรมมากยิ่งขึน้ 
ดังนั้น ในการดำเนินงานด้านการป้องกันและการปราบปรามทุจริตสถานศึกษา ต้องบูรณาการและ

อาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และจะต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบโดยหากมีการบูรณาการ
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง ก็จะส่งผลต่อสัมฤทธิ์ที่คาดหวังไว้ ส่วนราชการและสถานศึกษา
ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีจิตสำนึกในการเป็นระบบ
ระเบียบวินัยและมีความซื่อสัตย์สุจริต 


