
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรี ยนเช ยงกลางี“ประชาพัฒนา”  
เรี ่องีีมาตรการปี องกีันการรีับสี นบน 

------------------------------------------------------   
          โรงเร  ยนเช ยงกลาง “ประชาพัฒนา” ในฐานะท  ่เป  นโรงเร  ยนของร ัฐบาล กระทรวงศ  กษาธ  การ  สังกัด 

ส านักงานเขตพ้ืนท ่การศ กษามัธยมศ กษาน่านในการผล ักด ันไปส  ่การปฏ  บ ัต  ท  ่เป  นร  ปธรรม  จ  งได  ก าหนดให ม  
นโยบาย ต ่อต  านการให  ส  นบน เพ ื่อป  องก ันการท  จร  ตและประพฤต  ม  ชอบเป  นนโยบายส าคัญ ท ั้งน  ้เพ ื่อให  การ
ปฏ  บ ัต  งานของ คร  บ  คลากรและเจ  าหน าท ่ของโรงเร ยนเป็นไปตามหลักธรรมมาภ บาลและความโปรงใส  สามารถ
ตรวจสอบได  โดยม  แนวทางปฏ  บ ัต  ด ังน ้ 

๑. บ  คลากรของโรงเร  ยนเช ยงกลาง “ประชาพัฒนา” ต  องปฏ  บ ัต  งานตามนโยบายน ้โดยไม ่เข  าไปเก  ่ยวข  อง 
       ก ับการร ับหร ือให  ส  นบนไม ่ว ่าทางตรงหร ือทางอ  อม 

๒. บ  คลากรของโรงเร  ยนเช ยงกลาง “ประชาพัฒนา ต  องไม ่เร  ยกร  อง  จ ัดหา  หร ือร ับส  นบนเพ ื่อประโยชน   
                ส ่วนตน  หรอ ือประโยชน  ของโรงเร  ยนเช ยงกลาง “ประชาพัฒนา หรือของผ   ท  ่เก  ่ยวข  องก ับของผ   ท  ่เก  ่ยวข  องก ับ 
                โรงเร  ยนเช ยงกลาง “ประชาพัฒนา หร ือประโยชน  ของผ   ท เ่ก  ่ยวข  องก ับตน  ไม ่ว ่าจะเป  นคนในครอบคร ัว  เพ ื่อนหร ือ 
                ผ   ท  ่ม  ส ่วนเก  ่ยวของในล ักษณะอ ื่นใด  

         ๓. บ  คลากรของโรงเร  ยนเช ยงกลาง “ประชาพัฒนา” พบเห  นการกระท าท เ่ข  าข ่ายเป  นการร ับหร ือการให  
ส  นบนจะต  องรายงานต ่อผ    อ านวยการสถานศ  กษา  ตามช ่องทางการร ับเร ื่องร  องเร  ยนท  ่อย  ่ในความร ับผ  ดชอบของ  
โรงเร  ยนเช ยงกลาง “ประชาพัฒนา” ทันท  
         ๔. โรงเร  ยนค าน  งถ  งความเป  นธรรมและปกป  องเจ  าหน  าท   ่ท  ่ปฏ  เสธการรับหร ือให  ส  นบน   โดยไม่ด าเน  นการ
ด  านลบต ่อเจ  าหน  าท  ่ผ   น ั้น 
         ๕. การจ ัดซ ื้อ – จ ัดจ  างของโรงเร  ยน ห  ามม  ให  ม  การร ับหร ือการให ส นบนในการดาเน  นการ จ ัดซ ื้อ – จ ัดจ  าง 
ท  กชน  ด การด าเน  นการต  องเป  นไปอย ่างโปร ่งใส ซ ื่อส ัตย  ตรวจสอบได และอย  ่ภายใต  กฎหมายและกฎระเบ  ยบท ่
เก  ่ยวข  อง 
          ๖. การด าเน นการใด ๆ  ตามนโยบายน  ้ให  ใช  แนวทางปฏ  บ ัต  ตามท ่ก าหนดไว   ตลอดจนแนวทางปฏ  บ ัต  อ ื่น ใด
ท  ่โรงเร  ยนเช ยงกลาง “ประชาพัฒนา” เห  นสมควรก าหนดในภายหล ังเพ ื่อให  เป  นไปตามนโยบายน ้ 
 

จ  งประกาศให  ทราบโดยท ั่วก ัน 
 

ประกาศ  ณ  วันท ่ ๑  ต  ลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
 
 

ลงช ื่อ  

             (นายกมล  ส ทธาวาส)       

               ผ   อ านวยการโรงเร  ยน        
                    ผ   ร ับรองข  อม  ล  

 


