
 
 
 
                                                                   
 

 
ที่ ศธ  04114/204                                                    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร 

                                                                 ถนนวิวิธสุรกำร อ ำเภอเมืองมุกดำหำร   
                                                      จังหวัดมุกดำหำร   49000 

                  21  มกรำคม   2563                                                      

เรื่อง   มำตรกำรป้องกันกำรทุจริต และป้องกันมิให้มีกำรแสวงหำผลประโยชน์ในกำรคัดเลือกพนักงำนรำชกำรทั่วไป   
        ต ำแหน่งครูผู้สอน และต ำแหน่งครูพ่ีเลี้ยง  สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร 

เรียน   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนทุกโรงเรียน 

สิ่งที่ส่งมำด้วย     ประกำศส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร               จ ำนวน  1   ชดุ 

   ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร จะด ำเนินกำรคัดเลือกพนักงำนรำชกำรทั่วไป 
ต ำแหน่งครูผู้สอน และต ำแหน่งครูพ่ีเลี้ยง สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ได้ประกำศรับสมัคร
เพ่ือคัดเลือกพนักงำนรำชกำรทั่วไป โดยก ำหนดสอบคัดเลือกในวันที่  25  มกรำคม  2563 นั้น  

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร มีนโยบำยในกำรด ำเนินกำรคัดเลือก                 
ให้เป็นไปตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี โดยยึดถือระบบคุณธรรม ควำมเสมอภำค ควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้และ
ได้รับควำมเชื่อถือไว้วำงใจจำกบุคคลภำยนอก จึงได้ก ำหนดมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตและป้องกันมิให้มีกำร
แสวงหำผลประโยชน์ในกำรสอบคัดเลือกฯ รำยละเอียดตำมประกำศท่ีส่งมำด้วยนี้ 

  จึงเรียนมำเพ่ือถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดและขอควำมอนุเครำะห์ประชำสัมพันธ์ให้ทรำบโดยทั่วกัน 

      ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 
 

             (นำยมำรุต  อุปนิสำกร) 
          ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร 

 
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
กลุ่มงำนสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง 
โทร. 0-4261-1532  ต่อ 14 
โทรสำร. 0-4261-3040 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ประกำศส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร 
        เรื่อง   มำตรกำรป้องกันกำรทุจริต และป้องกันมิให้มีกำรแสวงหำผลประโยชน์ ในกำรคดัเลือกพนักงำนรำชกำรทั่วไป 
                    ต ำแหน่งครูผูส้อน และต ำแหน่งครูพ่ีเลี้ยง สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ประถมศึกษำมุกดำหำร 

-------------------------------------- 

  ตำมที่ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ลงวันที่ 24 ธันวำคม 2562 ได้ประกำศสอบ
คัดเลือกพนักงำนรำชกำรทั่วไป ต ำแหน่งครูผู้สอน และต ำแหน่งครู พ่ีเลี้ยง สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำมุกดำหำร นั้น 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ขอแจ้งให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องได้ทรำบเพ่ือเป็นกำรป้องกันมิให้มีกำรแสวงหำผลประโยชน์ในกำรสอบคัดเลือก จึงก ำหนดนโยบำยและ
มำตรกำรป้องกันกำรทุจริต ดังนี้ 
  1.  ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับยึดเป็นนโยบำยและให้ควำมส ำคัญสูงสุดในกำรด ำเนินกำรสรรหำ
และเลือกสรรโดยปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีกำร รวมทั้งแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด  
หำกมีกำรฝ่ำฝืนและก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อทำงรำชกำร จะต้องถูกด ำเนินกำรทำงกฎหมำยโดยไม่มีกำรละเว้น 
  2.  ห้ำมมิให้บุคลำกรในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร เข้ำไปมีส่วน
เกี่ยวข้องหรือกระท ำกำรใด ๆ ที่มีเจตนำเป็นกำรกวดวิชำ เก็งข้อสอบ จัดท ำเอกสำร จ ำหน่ำย แจก หรือ
กระบวนกำรอ่ืนใด ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เข้ำสอบคัดเลือกโดยเด็ดขำด 
  3.  มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย พร้อมทั้งติดตั้งกล้องวงจรปิด              
เพ่ือตรวจสอบควำมเคลื่อนไหวประจ ำจุดส ำคัญ เช่น ห้องเก็บข้อสอบและกระดำษค ำตอบ ห้องจัดท ำข้อสอบ ทั้งนี้     
ห้ำมมิให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ำไปในบริเวณจุดส ำคัญดังกล่ำว ก่อนได้รับอนุญำตโดยเด็ดขำด 
  4. ในวันสอบคัดเลือก สนำมสอบคัดเลือก ไม่มีบริกำรรับฝำกสิ่งของ และไม่อนุญำตให้ผู้เข้ำสอบ             
น ำกระเป๋ำหรือสิ่งของเอกสำร คู่มือหรือต ำรำต่ำง ๆ เครื่องสื่อสำร อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรค ำนวณ อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ เข้ำไปในบริเวณอำคำรสอบและห้องสอบ จึงขอให้ผู้เข้ำสอบเก็บไว้ในรถส่วนตัว หรือฝำกไว้กับญำติ 
หรือผู้ติดตำมเท่ำนั้น หำกเกิดกำรสูญหำยระหว่ำงด ำเนินกำรสอบคัดเลือก หน่วยสอบจะไม่รับผิดชอบต่อทรัพย์สินที่
สูญหำยแต่ประกำรใด 
  5.  คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสอบคัดเลือกทุกคนจะต้องมีบัตรประจ ำตัวแบบคล้องคอหรือหนีบ 
เพ่ือให้เป็นที่สังเกตและคัดแยกบุคคลของกรรมกำรฝ่ำยดูแลควำมสงบเรียบร้อยประจ ำสนำมสอบ 
  6. ระหว่ำงรอเวลำสอบ สนำมสอบคัดเลือกจะจัดพ้ืนที่ไว้ส ำหรับผู้ เข้ำสอบและผู้ติดตำมและ
ก ำหนดขอบเขตบริเวณอำคำรสอบ จึงไม่อนุญำตให้คณะกรรมกำร หรือผู้เข้ำสอบ หรือผู้ติดตำม หรือผู้ที่ไม่มีส่วน
เกี่ยวข้องเข้ำไปภำยในบริเวณอำคำรหรือห้องสอบก่อนได้รับอนุญำตโดยเด็ดขำด 
  7. คณะกรรมกำรสอบคัดเลือกและผู้เข้ำสอบอำจไม่ได้รับควำมสะดวก เนื่ องจำกสนำมได้จัดให้มี
เจ้ำหน้ำที่ในกำรดูแลสนำมสอบ โดยใช้มำตรกำรที่เห็นสมควรแก่ผู้เข้ำสอบคัดเลือก และเจ้ำหน้ำที่รักษำควำม
ปลอดภัยตรวจค้นบุคคล โดยห้ำมมิให้ผู้เข้ำสอบน ำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เช่น โทรศัพท์เครื่องที่(มือถือ) 
วิทยุติดตำมตัว วิทยุสื่อสำร เป็นต้น รวมทั้งต ำรำ หนังสือ เอกสำรหรือกระดำษ สิ่งพิมพ์อ่ืนใดหรือวัสดุอุปกรณ์อ่ืน 
เช่น กระเป๋ำสะพำย เครื่องค ำนวณ อุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรค ำนวณได้ เครื่องบันทึกภำพ เครื่องบันทึกเสียง เข้ำห้องสอบ 
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  8.  ห้ำมมิให้ผู้เข้ำสอบ เข้ำห้องสอบหลังจำกเวลำลงมือสอบแล้ว 15 นำที และผู้เข้ำสอบจะออก
จำกห้องสอบได้เมื่อหมดเวลำสอบวิชำนั้น ๆ 
  9.   ผู้เข้ำสอบต้องแสดงบัตรประจ ำตัวผู้เข้ำสอบ ควบคู่กับบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือบัตร
ประจ ำเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่ำย ลำยมือ เลขประจ ำตัวประชำชน 13 หลัก โดยผู้สมคัรจะต้องลงลำยมือชื่อ             
ในบัญชีผู้เข้ำสอบ ณ วันสอบข้อเขียน ให้ตรงกับบัตรประจ ำตัวผู้เข้ำสอบ 
  10. หำกมีกลุ่มบุคคลหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด แอบอ้ำงว่ำจะให้ควำมช่วยเหลือ โดยเรียกรับ
ผลประโยชน์ตอบแทน หรือเรียกค่ำใช้จ่ำยจำกกำรสอบคัดเลือก หำกทรำบเบำะแสของกลุ่มบุคคลที่แอบอ้ำงดังกล่ำว 
ขอให้แจ้งโดยตรงทำงหมำยเลขโทรศัพท์ ต่อไปนี้ 
  1. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร 
      โทร. 085-2041313   (นำยมำรุต  อุปนสิำกร) 
  2.  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร 
       โทร. 085-0143733  (นำยณรงค์  โล่ห์ค ำ) 
เพ่ือที่จะได้หำทำงป้องกันและแก้ไขหรือด ำเนินกำรตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรสอบคัดเลือกครั้งนี้
เป็นไปด้วยควำมบริสุทธิ์ ยุติธรรม อย่ำงแท้จริง 

  ประกำศ ณ วันที่    21    เดอืน  มกรำคม  พ.ศ. 2563 

 

 

 
(นำยมำรุต  อุปนิสำกร) 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


