
เอกสารหมายเลข ๕

มาตรการป็องดันการทุจริตใบการสัคเลือกบุตลากรหางการสิกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) 
ดำแหนำประเภทท่ัวไป เพื่อบรรจุและแตำตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 

สังกัคส์านกงานคณะกรรมการการสิกบาข้ันพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒ ๕ ๖ ๔

เพีอ่ใหก้ารดดัเลอืกบคุลากรทางการศกบาอืบ่ตามมาตรา ๓๘ ค* (๒) ดำแหบง่ประเภททัว่ไป 
เพ ีอ่บรรจแุละแตง่ตัง้ไหด้ำรงดำแหบง่ประเภทวขาการ ระดบัปฏบิตักิาร สงัดดัสำมกังาบคณะกรรมการ 
การศกึบาขัน้พืน้ฐาน จ  พ.ศ. ๒ ๕ ๖ ๔  เปน็ไปดวัยความเรยีบรอ้ย บริททุธ้ิ ยตุธิรรม โปร่งไส และตรวจสอบได ั
สำมักงานคณะกรรมการการศึกบาข้ันพืน้ฐาน จังกำหนดมาตรการฟอ้งดันการทจุริตใบการดัดเลือกดังกลา่ว ดงันี้

ก่อนสอน
๑ .  สอดลอ่ง กำดบั ดแูลการปฏบิตังิานของเจาัหนา้พีอ่ยา่งใกลข้ดิ และเพีม่ความระบดัระวงั 

เปน็พเิศษเกีย่วดบัการ{เองดบัการทจุรติ รวมทัง่ฟอ้งดนัมไืหม้กืารแสวงหาผลประโยขบโบการดดัเลอืกโดยอาจ 
พจิารณาแตง่ตัง้คณะกรรมการ{เองดนัการทจุรติในการสอบดดัเลอืก

๒. จดั ป ระจมุ กรรม การดำเน บ การดดั เล อื ก  คณ ะตา่ง  ๆ เพ ีอ่ข ีแ้จงจกัซอ้มข ัน้ตอบ 
ในการดำเบนํการ เพีอ่สรา้งความเขา้1โจ และปฏบิต้ตามระเบยับเกีย่วดบัการดดัเลอืกอยา่งถกตอ้ง โดยเอพาะ 
กรรมการกำดบัหอ้งสอบ ควรกำจบัไหป้ฏบิตัหิบาัพีต่ว้ยความเจมัแขง็ รอบคอบ รดักม เนือ่งจากเปน็ตม้ 
สว่นสำคัญไนการตรวจสอบการทจุริตการดัดเลือก

๓ .  หา้มมใืหแ้ตง่ต ัง้บคุคลพ ีม่พืฤตกิารณ เ์ก ีย่วขอ้งดบัการจดักวดวขิาหรอีสถานศกึบา 
พีจ่ดักวดวขิาเปน็กรรมการพีเ่กีย่วซอ้งดบัการดดัเลอืกอยา่งเดด็ขาด

๔. ปฏิบัติตามหสกัเกณทแัละวิธการการดัดเลือกบคุลากรทางการศึกบาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) 
ดำแหบง่ประเภททัว่ไป เพีอ่บรรจแุละแตง่ตัง้ใหด้ำรงดำแหบง่ประเภทวขิาการ ระดบัปฏบิตักิาร พ่ี ก.ค.ศ. 
กำหนดและตามแนวปฏบิตัพิีส่ำนกังาบคณะกรรมการการศกึบาขัน้พืน้ฐานกำหนดอยา่งเครง่ครัค

๕ . การแตง่ตัง้คณะกรรมการสมัภาษณต์อ้งเปน็ตไ้มม่สืว่บไดสัว่นเลยีหรอีเก ีย่วขอ้งดบั 
ผู้เข'้ไรับการดดัเลือก

๖. คณะกรรมการออกขอสอบ คณะกรรมการจดัทำขอ้สอบ และคณะกรรมการสมัภาษณ ์
ไม่ควรแจังให้ทราบล่วงหน้า

๗. จัดใหม้เจัาหนา้พีร่กับาความปลอดดยัไนสถานพีพ่ีไ่ซใ้บการดำเนบการสอบ เขน่ เจาัหนา้พี ่
ตำรวจหรอีทหารขัน้สญัญาบตัร ดแูลสถานพีเ่กบีรกับาขอ้สอบและกระดาบคา่ตอบ สนามสอบ หรีอการจัดโห้ม่ 
เคร่ีองมอืตรวจจับสญัญาณหรีอการดดัสญัญาณโทรดพัทแ์ละเคร่ืองมอสือ่สารอืน่  ๆในวันสอบ

๘. ควรเปดิขอ่งทางรบัพงิการแจงัขอ้มล เบาะแส อยา่งกวา้งขวาง และการหาขา่วไนทางสบั 
เพีอ่เตา้ระวังและหรีอระงับเหตไุดทับัท

๘. ประขาสมัพนัธใ์หต้ส้มคัรเขา้รบัการดดัเลอืกรบัทราบวา่ ผูส้มคัรมลืทืธสมคัรเขา้รบั 
การดดัเลอืกไดเัพยิงดำแหบง่เดยวและหนว่ยงาบการศกึบาเดยีว หากปรากฏวา่ ผูส้มคัรดดัเลอืกสมคัรเกนิกวา่ 
หนืง่ตำแหนง่หรอีเกนิวา่หนืง่หนว่ยงาบการศกึบาใหผู้ด้ำเนบการดดัเลอืกดดัลทืธการดดัเลอืกทัง่หมด

/  ๑๐.ประขาสัมพนัธ์...
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๑๐. ประขาสมทบัธ!หป้ระขาขบทัว่ไปและผูเ้ขา้รบัการลดัเลอืกไตเ้ขา้ไจ และรบทราบขอ้มลู 
ขา่วสารทีถ่กูตอ้งเพือ่สรา้งภาพลกัษณแ์ละความนา่เขือ่ลอืของสว่นราขการ และเพือ่เปน็การฟอ้งลนัไมใ่ห ้
มผีูแ้อบอา้งแสวงหาผลประโยขบ!บการสอบลดัเลอืก

๑๑. ควรตดิตัง้กลอังวง'จรปดิ เพือ่ตรวจสอบความเคลือ่นไหว ขืง่อาจตดิทัง่ไวไินจดุทีส่า่ลญั 
เขน่ สถานทีเ่กบ็รกัษาขอ้สอบและกระดาษคำตอบ หองสอบ ๆลๆ กรณห์ากมเีหตกุารณผ์ดิปกตสิามารถ 
ตรวจสอบเหตกุารณลั์งกลา่วอ้อนหลงัไต้

๑๒. การรับสมคัร การตรวจสอบคณุสมปต๋ของผูส้มคัรใหพ้จิารณาดว้ยความรอบคอบ รัดคุม 
๑๓.ใหผู้ส้มคัรพมิพล์ายนิว้หว้แมมอตา้นขวาบนบตัรประจา่ลวัผูส้มคัรเขา้รบัการลดัเลอก 

และในบญัขลีงลายมอีขือ่ผูเ้ขา้รบัการลดัเลอืก เพือ่ตรวจสอบกรณท์ีม่กีารทจุริตใบการสอบ
๑๔.การตรวจสอบผู้สมคัร ควรตรวจลอบจากรปูถา่ยของผูส้มคัร บตัรประจา่ลวัผูส้มคัรเขา้รบั 

การลดัเลอืก บตัรประตวัประขาขบ หริออาจใหม้กีารบนัทกภาหผูส้มคัรเขา้รับลดัเลอืกเกบ็ไวเปน็หลกัฐานดว้ย 
๑ ๔ .ก าร เก บ็ รกั ษ าข อ้ ส อ บ  ค วรจดั ห าส ถ าน ท ีแ่ล ะห อ้ งม ัน่ คงใน การเก บ็ ข อ้ ส อ บ  

และกระดาษคำตอบมกีรรมการดแูลประจา่สถานทีต่ลอด ๒๔ ขัว่โมงท ัง่น ี ้ควรแตง่ทัง่เจาัหนาทีต่ำรวจ 
รว่มเปน็กรรมการเกบ็รกัษาขอ้สอบ/กระดาษคำตอบ

๑๖. พจิารณาแตง่ทัง่กรรมการกลางใบการรบั -  ล่ง ขอ้สอบและกระดาษคำตอบ ใหมี้จำนวน 
ทีเ่พยีงพอและเหมาะสม เพ ือ่ใหก้ารตำเนบการรบั -  ลง่ ขอ้สอบและกระดาษคำตอบ เปน็ไปดว้ยความ 
เรยีบรอ้ย ทบัตามกำหนดเวลาสอบ

๑๗. การแตง่ทัง่คณะกรรมการดำเบนการลดัเลอืก ควรลดัเลอืกผูท้ ีม่คีวามรบัผดิขอบสงู 
และไมม่พีฤตกิารณเ์กีย่วขอ้งลบัการจัดกวดวขิา

๑๘. พจิารณาแตง่ทัง่กรรมการประจา่อาคารทีใ่ขส้อบใบแตล่ะขัน้ เพือ่อำนวยความสะดวก 
แกก่รรมการกำลบัการสอบและผูเ้ขา้สอบ

ระหวา่งสอบ
๑. กำหนดบคุคลเปน็ทางลบั ใหส้ลบัตรบัพงิ สงัเกตสถานการณ ์ และรายงานใหป้ระธาน 

คณะกรรมการกลางประจา่สนามสอบทราบ
๒. กำหนดจดุรับรายงานเมือ่มเีหตอุกุเนบิ 
๓. ควรมกีารบนัทกภาพผูเ้ขา้รบัการลดัเลอืก
๔. ขอความรว่มมอีเจาัหมาัทีต่ำรวจหรอิทหาร ดแูลรักษาความปลอดภยัประจ่าสนามสอบ 
๔. หา้มมใีหผู้เ้ขา้รบัการลดัเลอืกนำเครือ่งมอีอเํลกืทรอนกสท่กุขนด เขน่ โทรศพพเ์คลือ่นที ่

(มีอลือ) วทิยตุดิตามตวั วทิยลุือ่สาร เปน็ต้น รวมทัง่ตำรา หนังลือ บนัทกึขอ้ความ เอกสารหริอกระดาษสิง่พมิพ ์
ล่ืนใด หริอวัสดุอุปกรณล่ื์น เขน่ กระเปา๋สะพาย เครีอ่งคำนวณ อปุกรณท์ี!่ขใ่นการคำนวณได ้เคร่ืองบนัทกึภาพ 
เคร่ืองบนัทกึเลยืงเขา้หอ้งสอบ

๖. ควรจดัใหม้เีครือ่งลกัจบัสญัญาณโทรลพัพ ์หรอิเครือ่งมอีลือ่สารตา่ง  ๆ ๆลๆ และอาจหา้ม 
มีใหผู้้เข้าลอบสวมเสอัคลมุ รองเทา ลงุเทา เข้าห้องสอบ

/  ๗. การตรวจสอบ...
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๗. การตรวจสอบผูเ้ขา้สอบใหผัูเ้ขา้สอบแสดงบตัรประจำตวัผูส้มคัรเขา้รบัการคดัเลอืกควบคู ่
กบับตัรประจำตวัประขาขน/บตัรประจำตวัเจาัหบาัท ีข่องรฐั ขืง่มรืปูถ’าย ลายมอืขือ่ และเลขประจำตวั 
ประขาขบ ๑๓ หกกั และใหัผู้เข้าสอบฟ้มพV iยนิว้หวัแมม่อืดาบขวาใบบญัขล้งลายมอืขือ่ผู้เขา้สอบ เพือ่{เองกนั 
และตรวจลอบกรณการปลอบตวัเขา้ลอบแทบ

๘. ควรจดัใหมักืารตรวจสอบการพกพาอปุกรณทีใ่ขใ้บการคำนวณ โทรคพัทม์อืลอื เคร่ืองมอื 
ส่ือสารอ่ึบ  ๆอปุกรณอเลก็ทรอนกิส ์ของผู้เขา้สอบ

๙. คักษาจุดลอ่แหลมทีอ่าจก,อใหเักดการทจุรืต
๑๐. การดำเนบิการทกุขัน้ตอน ต้องกระขับ รัดกม และควรใหมัผืูเ้กีย่วขอ้งเทา่ทีจ่ำเปบ็

หก*ัส5บ
๑. ใหบับัจำบวบขอ้สอบและกระดา'ษคำตอบใหคัรบตามจำบวบผูเ้ขา้สอบ
๒. ระมดัระวังมใืหผัูเ้ขา้สอบนา่ขอ้สอบหรือกระดาษคำตอบออกจากหอังสอบโดยเลด็ขาด


