
 

 

 

ประกาศ  อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต 1 
เรื่อง  มาตรการป�องกันการทุจริต  ในการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต&งต้ังให(ดํารงตําแหน&งศึกษานิเทศก* 

                              สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต 1 
------------------------------------------------ 

   ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ลงวันท่ี  2  มิถุนายน 
พ.ศ. 2558  เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต&งต้ังให(ดํารงตําแหน&งศึกษานิเทศก* สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  โดยรับสมัครระหว&างวันท่ี 9-15  มิถุนายน  2558  และ
ดําเนินการสอบดังนี้ 

 -สอบ ภาค ก  ในวันเสาร*ท่ี    4  กรกฎาคม  2558 
 -สอบ ภาค ข  ในวันอาทิตย*ท่ี  5  กรกฎาคม  2558   
 -สอบ ภาค ค   
        (ประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยการประเมินประวัติและการปฏิบัติงาน  

                             และประเมินสมรรถนะ  ระหว&างวันท่ี 22 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2558) 
                             และสอบสัมภาษณ*    ในวันจันทร*ท่ี  6 กรกฎาคม  2558  นั้น 
   

  เพ่ือให(การดําเนินการสอบแข&งขัน เป?นไปด(วยความเรียบร(อย โปร&งใส ตรวจสอบได(และได(รับ
ความเชื่อถือไว(วางใจได(  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  ในการประชุมครั้งท่ี  9/2558  เม่ือวันท่ี 27  พฤษภาคม 2558   
จึงได(กําหนดนโยบายและมาตรการป�องกันการทุจริต ในการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต&งต้ังให(ดํารง
ตําแหน&งศึกษานิเทศก*   สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต 1  ดังนี้  

ก�อนสอบ 
           1.สอดส&อง  กํากับ ดูแลการปฏิบัติงานของเจ(าหน(าท่ีอย&างใกล(ชิด และเพ่ิมความระมัดระวัง

เป?นพิเศษเก่ียวกับการป�องกันการทุจริต  รวมท้ังป�องกันมิให(มีการแสวงหาผลประโยชน*ในการคัดเลือก  
โดยมีการแต&งต้ังคณะกรรมการป�องกันการทุจริตในการคัดเลือก 
  2.มีการประชุมกรรมการดําเนินการคัดเลือก  ทุกคณะเพ่ือชี้แจงซักซ(อมข้ันตอนในการ
ดําเนินการ  เพ่ือสร(างความเข(าใจและปฏิบัติตามระเบียบเก่ียวกับการคัดเลือกอย&างถูกต(อง โดยเฉพาะ
กรรมการกํากับการสอบ  กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน กําชับให(ปฏิบัติหน(าท่ีด(วยความเข(มแข็ง  
รอบคอบ รัดกุม  เนื่องจากเป?นผู(มีส&วนสําคัญในการตรวจสอบการทุจริตการสอบ 
  3.ห(ามมิให(ข(าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี  เขต 1 ทุกระดับ  กระทําการใดๆ ท่ีมีเจตนาเป?นการกวดวิชา  จัดทําเอกสาร  จําหน&าย
แจกหรือกระบวนการอ่ืนใดท่ีก&อให(เกิดประโยชน*แก&ผู(สอบคัดเลือก   
  4.สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต 1 ปฏิบัติตามหลักเกณฑ*และวิธีการ
คัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต&งต้ังให(ดํารงตําแหน&งศึกษานิเทศก* และตามนโยบาย แนวปฏิบัติท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสั่งการอย&างเคร&งครัด 
                    5.ตรวจสอบคณะกรรมการสัมภาษณ*ว&าไม&เป?นผู(มีส&วนได(ส&วนเสียหรือเก่ียวข(องกับผู(เข(าสอบ 
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  6.คณะกรรมการออกข(อสอบ จัดทําข(อสอบ ภาค ข และคณะกรรมการสัมภาษณ*  จะแจ(ง 
ในตอนเย็นก&อนวันปฏิบัติงาน 1 วัน 
  7.มีเจ(าหน(าท่ีตํารวจชั้นสัญญาบัตร เพ่ือรักษาความปลอดภัยในสถานท่ีท่ีใช(ในการดําเนินการ
สอบ ตลอดจนดูแลสถานท่ีเก็บรักษาข(อสอบและกระดาษคําตอบ สนามสอบ และตรวจค(นและตรวจสแกน
อุปกรณ*สื่อสารและวัตถุต(องห(ามผู(เข(าสอบทุกคนก&อนเข(าห(องสอบ   พร(อมท้ังขอใช(เครื่องมือตรวจจับหรือตัด
สัญญาณโทรศัพท* เครื่องมือสื่อสารอ่ืน ๆ จากกองกํากับการตํารวจภูธรจังหวัดราชบุร ีในวันสอบคัดเลือก 
  8.จัดเตรียมสถานท่ีรับฝากสิ่งของสําหรับผู(เข(าสอบ พร(อมท้ังจัดสถานท่ีสําหรับผู(ติดตาม 
ผู(เข(าสอบ 
            9.จัดเตรียมตู(รับฟOงการแจ(งข(อมูล เบาะแส  พร(อมเบอร*โทรศัพท*ของ ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1  
รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1 ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  
ผู(อํานวยการกลุ&มบริหารงานบุคคล และนิติกร   เพ่ือรับทราบข&าวในทางลับ เพ่ือเฝ�าระวังและหรือระงับเหตุ 
ได(ทันที  
                      10. ประชาสัมพันธ*ให(บุคคลท่ัวไปทราบว&าการดําเนินการสอบคัดเลือกครั้งนี้ ดําเนินการด(วย
ความรอบคอบ  รัดกุม บริสุทธิ์  ยุติธรรม และโปร&งใส   หากพบเห็นการกระทําหรือพฤติกรรมท่ีไม&เหมาะสมท่ี
เก่ียวข(องกับการสอบคัดเลือกหรือจะทําให(การสอบคัดเลือกเป?นไปโดยไม&สุจริต  บริสุทธิ์  ยุติธรรม  ให(รายงาน
ผู(อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ทราบทันที 
   11. บันทึกภาพบริเวณสนามสอบทางกล(องวงจรปRดทุกจุด ในวันสอบภาค ก วันท่ี 4 
กรกฎาคม  2558   และในวันสอบภาค ข  วันท่ี  5 กรกฎาคม 2558 
   12. บันทึกภาพผู(สมัครเข(ารับการสอบคัดเลือกทุกห(อง 
   13. แต&งต้ังเจ(าหน(าท่ีรักษาความปลอดภัยในการดําเนินการคัดเลือกเพ่ือป�องกัน 
การทุจริตตลอดจนตรวจสอบอุปกรณ*เครื่องเสียงต&าง ๆ ไม&ให(เกิดเสียงรบกวนผู(เข(าสอบ  
    14. ห(ามผู(ท่ีไม&มีส&วนเก่ียวข(องกับการสอบแข&งขันเข(าไปบริเวณห(องสอบโดยเด็ดขาด 
    15. จัดห(องม่ันคงเก็บรักษาข(อสอบและกระดาษคําตอบ   เป?นห(องท่ีมีกล(องวงจรปRด
เรียบร(อย พร(อมกรรมการดูแลประจําสถานท่ีตลอด 24 ชั่วโมง  โดยแต&งต้ังเจ(าหน(าท่ีตํารวจร&วมเป?นกรรมการ
เก็บรักษาข(อสอบ/กระดาษคําตอบ       
     16.การรับสมัครสอบ การตรวจสอบคุณสมบัติของผู(สมัคร  ดําเนินการอย&างรอบคอบ 
รัดกุม 
     17.แต&งต้ังกรรมการกลาง ในการรับ-ส&งข(อสอบ/กระดาษคําตอบ โดยกรรมการกลาง 1 คน 
รับผิดชอบการตรวจนับ 1-2  ห(องสอบ 
      18. การตรวจสอบผู(สมัครตรวจสอบจากรูปถ&ายของผู(สมัคร บัตรประจําตัวผู(สมัครสอบ 
พร(อมท้ังบัตรประชาชน  
      19. ให(ผู(สมัครสอบพิมพ*ลายนิ้วมือด(านขวาบนบัตรประจําตัวสอบ 
      20. แต&งต้ังคณะกรรมการดําเนินการสอบจากผู(ท่ีมีความรับผิดชอบสูงและไม&มีส&วน
เก่ียวข(องกับการจัดติวสอบ 
        21.แต&งต้ังกรรมการประจําอาคารท่ีสอบในแต&ละชั้น เพ่ืออํานวยความสะดวกแก&กรรมการ
กํากับการสอบและผู(เข(าสอบ 
 



                   -3- 
 
ระหว�างสอบ 
     1.กําหนดบุคคลเป?นทางลับ ในการสดับตรับฟOง สังเกตการณ* พร(อมท้ังรายงานให(ประธาน
คณะกรรมการกลางประจําสนามสอบทราบ 
     2.กําหนดกองกลางสนามสอบเป?นจุดรายงานเม่ือมีเหตุฉุกเฉิน 
     3.บันทึกภาพผู(เข(าสอบทุกห(องสอบ 
     4.มีเจ(าหน(าท่ีตํารวจชั้นสัญญาบัตรร&วมดูแลรักษาความปลอดภัยประจําสนามสอบ 
     5.เจ(าหน(าท่ีตํารวจจากกองกํากับการตํารวจภูธรจังหวัดราชบุรี  ตรวจแสกนเครื่องมือ
สื่อสารอิเล็กทรอนิกส* ตรงบันไดชั้นล&างของอาคารประจําสนามสอบก&อนข้ึนห(องสอบ 
     6. ผู(เข(าสอบต(องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว&าด(วยการปฏิบัติของผู(เข(าสอบ 
พ.ศ. 2548 และฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2555   ท้ังนี้  ผู(เข(าสอบคัดเลือกอาจไม&ได(รับความสะดวกจากการปฏิบัติตาม
มาตรการดังกล&าว  ดังนี้ 

        1) ห(ามนําเครื่องอิเล็กทรอนิกส*และเครื่องมือสื่อสารใด ๆ เข(าไปในห(องสอบ  
        2) ห(ามผู(เข(าสอบเข(าห(องสอบหลังจากเวลาลงมือสอบแล(ว 15 นาที และผู(เข(าสอบ 

จะออกจากห(องสอบได(เม่ือหมดเวลาสอบวิชานั้น ๆ เป?นต(น 
          3) ห(ามผู(เข(าสอบ สวมเส้ือสูท หรือ เส้ือคลุม รองเท�า  ถุงเท�า ท้ังสุภาพบุรุษและ
สุภาพสตรีเข(าห(องสอบ 
          4) ผู(เข(าสอบสามารถนําปากกาและดินสอดํา 2B ข้ึนไป เข(าไปในห(องสอบได(เท&านั้น 
อุปกรณ*อ่ืนห(ามนําเข(าโดยเด็ดขาด ส&วนยางลบจะแจกให(ในห(องสอบ 
      6.ตรวจสอบผู(เข(าสอบ  โดยให(ผู(เข(าสอบแสดงบัตรประจําตัวผู(เข(าสอบ ควบคู&กับ บัตร
ประจําตัวประชาชน/บัตรประจําตัวเจ(าหน(าท่ีของรัฐ ซ่ึงมีรูปถ&าย ลายมือชื่อ และเลขประจําตัว 13 หลัก  
       7.ให(ผู(สมัครสอบพิมพ*ลายนิ้วมือในบัญชีลงลายมือชื่อผู(เข(าสอบ ในวันสอบข(อเขียนทุกคน 
       8.ให(กรรมการกํากับการสอบตรวจสอบการพกพาอุปกรณ*ท่ีใช(ในการคํานวณ 
โทรศัพท*มือถือ เครื่องมือสื่อสารอ่ืน อุปกรณ*อิเล็กทรอนิกส*ของผู(เข(าสอบ อีกครั้งก&อนเข(าห(องสอบ 
 
หลังสอบ 
        1.กรรมการกํากับห(องสอบนับจํานวนข(อสอบและกระดาษคําตอบให(ครบตามจํานวนผู(เข(าสอบ
ก&อนนําส&งกรรมการกลางประจําสนามสอบ  และกรรมการกลางประจําสนามสอบท่ีรับผิดชอบจะตรวจสอบอีก
ครั้งก&อนปRดซองข(อสอบและกระดาษคําตอบ พร(อมลงชื่อกํากับทับซองท่ีปRด 
        2.ให(กรรมการกํากับการสอบตรวจสอบผู(เข(าสอบทุกคนมิให(ผู(เข(าสอบนําข(อสอบหรือ
กระดาษคําตอบออกจากห(องสอบ 

     การดําเนินการสอบของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีระเบียบและ
วิธีการปฏิบัติท่ีรัดกุมมาก  ไม&มีทางท่ีจะช&วยเหลือผู(หนึ่งผู(ใดได(   หากมีกลุ&มบุคคลแอบอ(างว&าสามารถช&วยเหลือ
ผู(เข(าสอบแข&งขัน  ในการสอบแข&งขันครั้งนี้ได(โดยเรียกรับผลประโยชน*ตอบแทนหรือเรียกค&าใช(จ&ายจากการ
สอบแข&งขัน  ขอให(ผู(เข(าสอบแข&งขันตรวจสอบแหล&งข&าวหรือข(อมูล  หากทราบกลุ&มบุคคลท่ีแอบอ(างดังกล&าว  
ขอให(แจ(งโดยตรงทางหมายเลขโทรศัพท*  ดังนี้  
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     1)  ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต 1 

      หมายเลขโทรศัพท*  081 - 8580399    
 2)  ผู(อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต 1 
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             (นายสุริยะ    ชมศรีเมฆ)                          
                                   รองผู(อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
                   รักษาราชการแทนผู(อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
                      อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
                      ปฏิบัติหน(าท่ีแทน ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
    
     
          
 

 

 

 

      

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             


