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                       20 เมษายน  2564 

 

เรื่อง     มาตรการป้องกันการทุจริตในการสรรหาบุคลากร สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ปี พ.ศ.2564 

 

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด ทุกแห่ง 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   1. สำเนาหนงัสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว1604  
                 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2564        จำนวน  1  ชุด 

         2. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว1850 
             ลงวันที่ 7 เมษายน 2564                จำนวน  1  ฉบับ 
 

 ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพ้ืนฐาน มีแผนการดำเนินงานสรรหาบุคลากร     
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564 พร้อมกำหนดปฏิทินการคัดเลือกและ         
การสอบแข่งข ัน ในตำแหน่งต ่างๆ และได ้กำหนดมาตรการป้องกันการทุจร ิตในการสรรหาบุคลากร               
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564 เพ่ือให้การดำเนินการคัดเลือกและ            
การสอบแข่งขัน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยยึดระบบคุณธรรม    
ความเสมอภาค ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ ปราศจากการทุจริตหรือส่อไปในทางไม่สุจริต และเพื่อให้ได้รับ
ความเชื่อถือไว้วางใจจากบุคคลภายนอก เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีต่อองค์กร รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย นั้น 
  

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ ุบลราชธานี เขต 2 พิจารณาแล้วเพ่ือให้               
การดำเนินการคัดเลือกและการสอบแข่งขันเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม จึงแจ้งให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
ในสังกัดทุกแห่ง สอดส่องและกำกับดูแล ข้าราชการ บุคลากรในสังกัด ห้ามมิให้เข้าไปเกี่ยวข้องหรือการกระทำใดๆ  
ที่มีเจตนาเป็นการกวดวิชา จัดทำเอกสาร จำหน่าย แจก หรือกระบวนการอื่นใดที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เข้ารับ
การสอบคัดเลือกหรือสอบแข่งขันโดยเด็ดขาด หากพบเหตุการณ์ใดที่ส่อไปในทุจริตให้รายงานผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ทราบโดยด่วนที่สุด 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ 
 

 ขอแสดงความนับถือ 
 
  

 

  

 

 
 

 

 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 2 ถนนตระการ – พนา  
อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130 

ที่ ศธ 04184/ว 1346 

กลุ่มกฎหมายและคด ี
โทร ๐ ๔๕๔๘ 2410 
Lawubon2@gmail.com 
 



 



 



 



 
 
 
 

   
 

                                   
                       20 เมษายน  2564 

 

เรื่อง     มาตรการป้องกันการทุจริตในการสรรหาบุคลากร สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ปี พ.ศ.2564 

 

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด ทุกแห่ง 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   1. สำเนาหนงัสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว1604  
                 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2564        จำนวน  1  ชุด 

         2. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว1850 
             ลงวันที่ 7 เมษายน 2564                จำนวน  1  ฉบับ 
 

 ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพ้ืนฐาน มีแผนการดำเนินงานสรรหาบุคลากร     
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564 พร้อมกำหนดปฏิทินการคัดเลือกและ         
การสอบแข่งข ัน ในตำแหน่งต ่างๆ และได ้กำหนดมาตรการป้องกันการทุจร ิตในการสรรหาบุคลากร               
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564 เพ่ือให้การดำเนินการคัดเลือกและ            
การสอบแข่งขัน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยยึดระบบคุณธรรม    
ความเสมอภาค ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ ปราศจากการทุจริตหรือส่อไปในทางไม่สุจริต และเพื่อให้ได้รับ
ความเชื่อถือไว้วางใจจากบุคคลภายนอก เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีต่อองค์กร รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย นั้น 
  

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ ุบลราชธานี เขต 2 พิจารณาแล้วเพ่ือให้               
การดำเนินการคัดเลือกและการสอบแข่งขันเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม จึงแจ้งให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
ในสังกัดทุกแห่ง สอดส่องและกำกับดูแล ข้าราชการ บุคลากรในสังกัด ห้ามมิให้เข้าไปเกี่ยวข้องหรือการกระทำใดๆ  
ที่มีเจตนาเป็นการกวดวิชา จัดทำเอกสาร จำหน่าย แจก หรือกระบวนการอื่นใดที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เข้ารับ
การสอบคัดเลือกหรือสอบแข่งขันโดยเด็ดขาด หากพบเหตุการณ์ใดที่ส่อไปในทุจริตให้รายงานผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ทราบโดยด่วนที่สุด 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ 
 

 ขอแสดงความนับถือ 
 
  

 

  

 

 
 

 

 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 2 ถนนตระการ – พนา  
อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130 

ที่ ศธ 04184/ว 1346 

กลุ่มกฎหมายและคด ี
โทร ๐ ๔๕๔๘ 2410 
Lawubon2@gmail.com 
 



 



 



 
 
 
 

   
 

                                   
                        23  มีนาคม  2564 

 

เรื่อง     มาตรการป้องกันการกระทำอันเป็นการทุจริตในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564 

 

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด ทกุแห่ง 
 

สิ่งทีส่่งมาด้วย   1. สำเนาหนงัสอื สนง.ศธจ.อบุลราชธานี ที่ ศธ 02132/ว967 ลว 17 มีนาคม 64  จำนวน 1  ฉบบั
           2. สำเนาประกาศ กศจ.อบุลราชธานี ลงวันที่ 17 มีนาคม 64      จำนวน 1 ฉบับ                             

          3. สำเนาคำสัง่ กศจ.อุบลราชธานี ที่ 16/2564 ลว 17 มีนาคม 2564               จำนวน  1  ฉบับ 
 

 ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2  ได้รับแจ้งจากสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ว่า ในคราวประชุม ครั้งที่ 18/2563 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 และในคราว
ประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี มีมติให้
ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ปี พ.ศ.2564 โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี          
ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันการทุจริต และประกาศมาตรการป้องกันการกระทำอันเป็นการทุจริต 
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 – 3 นั้น 
 

  เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกเป็นไปด้วยความบริสุทธ์ิ ยุติธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 จึงแจ้งให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง สอดส่องและกำกับดูแล 
ข้าราชการ บุคลากรในสังกัด ห้ามมิให้เข้าไปเกี ่ยวข้องหรือการกระทำใดๆ ที ่ม ีเจตนาเป็นการกวดวิชา             
จัดทำเอกสาร จำหน่าย แจก หรือกระบวนการอื่นใดที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกโดยเด็ดขาด 
หากพบการกระทำอันเป็นการทุจริตให้แจ้งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ทราบโดยตรง 
   

  จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
 

 ขอแสดงความนับถือ 
 
 

 

  

 

 
 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 2 ถนนตระการ – พนา  
อ.ตระการพืชผล จ.อบุลราชธานี 34130 

ที่ ศธ 04184/ว1047 

กลุ่มกฎหมายและคดี 
โทร ๐ ๔๕๔๘ 2410 
Lawubon2@gmail.com 
 







 


