
 
 
 

 
 

 ประกาศส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม  
เรื่อง  มาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564  

................................................................... 
 

   ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การรับ
สมัคร สอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 โดยก าหนดการรับสมัคร
ระหว่างวันที่ 4 – 10 มิถุนายน  2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ก และ ภาค ข  ภายในวันที่ 28  
กรกฎาคม  ๒๕๖4 สอบข้อเขียน ภาค ก และภาค ข ในวันที่ 17 -18 กรกฎาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน
ภาค ก และภาค ข ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564  สอบสัมภาษณ์และสาธิตการปฏิบัติการสอน ตามวันและเวลาที่ 
กศจ.ก าหนด ให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2564  นั้น 
 

 เพ่ือให้การด าเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564  
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
ขอแจ้งให้ผู้สมัครสอบแข่งขัน หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบว่า คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
และส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มีนโยบายในการคัดเลือกบุคคลให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี โดยยึดถือระบบคุณธรรม ความเสมอภาค ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ เพ่ือประโยชน์ของ
ทางราชการเป็นส าคัญ ดังนั้น เพ่ือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้สมัครคัดเลือกและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และ
ป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ในการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ จึงก าหนดมาตรการให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาถือปฏิบัติ ดังนี้  
 

 1. ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทุกระดับ ยึดเป็นนโยบายและให้ความส าคัญสูงสุด ในการด าเนินการ
สอบคัดเลือกในครั้งนี้ โดยการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการ รวมทั้งแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด  หากมีการฝ่าฝืนและก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ จะต้องถูกด ำเนินกำรทำงกฎหมำย 
และทำงวินัย โดยไม่มีกำรละเว้น 
 2. ห้ามมิให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งพนักงาน
ราชการ ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม เข้าไปมี
ส่วนเกี่ยวข้อง หรือกระท าการใด ๆ ที่มีเจตนาเป็นการกวดวิชา จัดท าเอกสาร จ าหน่าย แจกจ่าย หรือกระท าการ
อ่ืนใดที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เข้ารับการคัดเลือก โดยเด็ดขำด 
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 ในกรณีที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มีค าสั่งแต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือในสถานศึกษา เป็นคณะกรรมการสอบแข่งขันในครั้งนี้ โดยไม่ทราบว่าบุคคลนั้น เป็นผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องหรือกระท าการใด ๆ ที่มีเจตนาก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เข้ารับการคัดเลือก เมื่อบุคคลนั้นรับทราบ 
ค าสั่งแล้วแต่ยังเพิกเฉย ไม่แจ้งต่อศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม จะถือว่าบุคคลนั้นมีเจตนาไม่บริสุทธิ์ และมี
พฤติกรรมส่อไปในทางทุจริตในการร่วมเป็นคณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ จะต้องถูกด ำเนินกำร
ทำงวินัยโดยไม่มีกำรละเว้น 
 3. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ทั้งนี้ ห้ามไม่ให้บุคคลหนึ่งบุคคลใด
ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณจุดส าคัญดังกล่าว ก่อนได้รับอนุญำตโดยเด็ดขำด 
 4. ในวันสอบ สนามสอบแข่งขันไม่มีบริการรับฝากสิ่ งของ และไม่อนุญาตให้ผู้ เข้าสอบ 
น ากระเป๋า หรือซองเอกสาร คู่มือ หรือต าราต่าง ๆ เครื่องมือสื่อสาร อุปกรณ์ที่ใช้ในการค านวณ อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ เข้าไปในบริเวณอาคารสอบและห้องสอบ จึงขอให้ผู้เข้าสอบเก็บไว้ที่รถส่วนตัว หรือฝากไว้กับญาติ  
หรือผู้ติดตามเท่านั้น ทั้งนี้ หากเกิดการสูญหายระหว่างด าเนินการสอบแข่งขัน หน่วยสอบจะไม่รับผิดชอบต่อ
ทรัพย์สินที่สูญหายแต่ประการใด 
 5. เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่กรรมการก ากับห้องสอบ ผู้เข้าสอบ และกรรมการกลางประจ า
สนามสอบ จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานประจ าอาคารสอบ ทุกชั้น  
 6. ระหว่างรอเวลาสอบ สนามสอบจะก าหนดพ้ืนที่ไว้ส าหรับผู้ เข้าสอบ และผู้ติดตามและ 
มีการก าหนดขอบเขตบริเวณอาคารสอบ อย่างชัดเจน จึงไม่อนุญาตให้คณะกรรมการ หรือผู้เข้าสอบ หรือผู้ติดตาม 
หรือผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณท่ีก าหนดดังกล่าว ก่อนได้รับอนุญาต 
  7. คณะกรรมการด าเนินการสอบทุกคณะ จะต้องไปถึงสนามสอบก่อนเวลาที่ก าหนดในตารางสอบ
คัดเลือก ไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง เพ่ือรับฟังค าชี้แจงจากประธานสนามสอบ     
 8. ห้ามมิให้ผู้เข้าสอบ เข้าห้องสอบหลังจากเวลาเริ่มท าการสอบไปแล้ว 15 นาที และผู้เข้าสอบ 
จะออกจากห้องสอบได้เม่ือหมดเวลาท าการสอบในรายวิชานั้น ๆ เท่านั้น 
 9. ผู้เข้าสอบ ต้องแสดงบัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบ ควบคู่กับบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตร
ประจ าตัวที่รัฐออกให้ โดยบัตรดังกล่าวต้องมีรูปถ่าย และระบุเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก 
 10. ผู้สมัครสอบ ต้องลงลายมือชื่อ ไว้เป็นหลักฐานในเอกสาร บัตรประจ าตัวผู้สมัครสอบ บัญชีลงชื่อ
ผู้สมัครสอบ บัญชีลงชื่อผู้เข้าสอบ 
   

 ในการด าเนินการสอบแข่งขันในครั้งนี้ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามได้ยึดหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี  หลักนิติธรรม ระบบคุณธรรม ความสมอภาค ความโปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้   
ดังนั้น หากมีกลุ่มบุคคล หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือท่านได้ โดยเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทน  
 
         / หรือเรียก .... 
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หรือเรียกค่าใช้จ่ายในการด าเนินการช่วยเหลือในการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ ขอให้ท่านตรวจสอบแหล่งข้อมูล และ
แจ้งเบาะแสของกลุ่มคน หรือบุคคลที่มีพฤติกรรมดังกล่าว โดยตรงทางหมายเลขโทรศัพท์ ดังต่อไปนี้   
 

                     (1) นายกฤต  สุวรรณพรหม   ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม  หมายเลขโทรศพัท ์ 084-821-4888 
                                                       061-480-7555 
                 (2) นางสาวพัชลี  เชาว์พลกรัง  รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม  หมายเลขโทรศัพท์  088-332-8978 
   
 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน   
 
 

  ประกาศ ณ วันที่    28   มิถุนายน  พ.ศ. 2564 

                                                       
(นายกฤต  สุวรรณพรหม) 

ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
 


