สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
แบบติดตามฯ การประชุมผู้บริหาร สพฐ. และ สพท. ผ่าน Video Conferrence ในรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”
ครั้ง ๑ วันพุธที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

๑. เรื่อง การปฏิบัติตามมติ ครม. เรื่อง พระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
การประชุมผู้บริหาร สพฐ. และ สพท. ผ่าน Video Conferrence ในรายการ “พุธเช้า
ข่าว สพฐ.” ครั้ง ๑ วันพุธที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ได้แจ้งเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรีที่สานักงานปลัดสานัก
นายกรัฐมตรีเสนอ ดังนี้
๑. กาหนดให้วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นวันหยุดราชการเพียงวันเดียว เนื่องจากในวัน
พุธที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นวันออกพระเมรุมาศก่อนวันถวายพระเพลิง และวันศุกร์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐
ซึ่ ง เป็ น วั น ต่ อ เนื่ อ ง คณะกรรมการฝ่ า ยที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้ แ ก่ คณะกรรมการรั ก ษาความปลอดภั ย และการจราจร
คณะกรรมการจัดขบวนพระบรมราชอิสริยยศ และคณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการ ได้ว่างแผนรองรับครอบคลุมในด้าน
ต่าง ๆ ไว้เรียบร้อยแล้ว ส่วนเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ปฏิบัตินั้น เนื่องจากการปฏิบั ติงานในพิธีช่วงก่อนและหลังวันที่ ๒๖
ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นการปฏิบัติราชการ จึงให้หน่วยงานเจ้าสังกัดพิจารณาผ่อนผันหากจะต้องใช้เวลาราชการเพื่อการ
เดินทาง และเตรียมการตามสมควร
๒. ขยายเวลาการไว้ทุกข์ของข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเดิมเคย
มีประกาศกาหนดระยะเวลา ๑ ปี โดยขยายจากวันศุกร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ไปจนถึงวันอาทิตย์ที่ ๒๙ ตุลาคม
๒๕๖๐ รวม ๑๗ วัน
๓. ให้สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ สถานศึกษา และสถานที่ทาการของรัฐทั้งใน
และต่างประเทศ ลดธงครึ่งเสา ตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ รวม ๑๗ วัน
๔. ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ออกทุกข์ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
๕. ให้เริ่มเก็บผ้าระบาย ป้ายขาวดาถวายการอาลัย ตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งหมด ทั้งสถานที่ราชการ
และสถานที่สาธารณะ ภายในคืนวันอาทิตย์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐
๖. ให้กรรมการฝ่ ายประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือและซักซ้อมความเข้าใจสถานบันเทิง และ
สถานีโทรทัศน์ วิทยุ และสื่อสิ่งพิมพ์ งดหรือลดกิจกรรมบันเทิงในเดือนตุลาคม ช่วงเวลาที่เหมาะสม
การแต่งกาย และการดาเนินการพิธี ภาพตัวอย่างที่นามาจากกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับพิธีถวาย
ดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
สพป.ปทุมธานี เขต ๑ ได้แจ้งการดาเนินการเรื่องต่างๆ และมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องกับงาน
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้ข้าราชการครูและบุคลการในหน่วยงาน และใน
สถานศึกษาทราบและถือปฏิบัติ

2. เรื่อง 16 พฤติการณ์ที่เข้าข่ายเป็นผู้มีอิทธิ และ 16 ฐานความผิดที่ไม่ให้ข้าราชการยุ่งเกี่ยว
(สพฐ. โดย สพร.)
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับ สพป.ปทุมธานี เขต ๑ ซึ่งรับทราบและดาเนินการคือ
1. ให้ข้าราชการหลีกเลี่ยง 16 พฤติการณ์ที่เข้าข่ายเป็นผู้มีอิทธิพล
(1) นายทุนปล่อยเงินกู้นอกระบบ
(2) ฮั้วประมูลงานราชการ
(3) หักหัวคิวรถรับจ้าง
(4) ขูดรีดผู้ประกอบการ
(5) ลักลอบขนสินค้าหนีภาษี
(6) เปิดบ่อนการพนัน
(7) ลักลอบค้าประเวณี
(8) ลักลอบนาคนเข้า-ออกประเทศโดยผิดกฎหมาย
(9) ล่อลวงแรงงานไปยังต่างประเทศ
(10) แก๊งต้มตุ๋นนักท่องเที่ยว
(11) มือปืนรับจ้าง
(12) รับจ้างทวงหนี้ด้วยการข่มขู่ใช้กาลัง
(13) ลักลอบค้าอาวุธสงคราม/ปืนเถื่อน
(14) บุกรุกที่ดินสาธารณะ/ทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
(15) เรียกรับผลประโยชน์บนเส้นทางหลวงสาธารณะ
(16) ผู้มีอิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
2. ข้อห้ามข้าราชการครู 16 ฐานความผิดที่ต้องละเว้น
(1) ต้องไม่อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอานาจและหน้าที่ราชการของตน หาประโยชน์ให้แก่ตนเอง
หรือผู้อื่นหรือทุจริตต่อหน้าที่ราชการ (มาตรา 84)
(2) ต้องไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความประมาทเลินเล่อ หรือขาดการเอาใจใส่ระมัดระวังรักษา
ประโยชน์ตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ (มาตรา 85)
(3) ต้องไม่ขัดคาสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดย
ชอบด้วยกฎหมาย (มาตรา 86)
(4) ต้องไม่ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร (87)
(5) ต้องไม่กลั่นแกล้ง ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงผู้เรียน หรือประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการ (มาตรา 88)
(6) ต้องไม่กลั่นแกล้ง กล่าวหาหรือร้องเรียนผู้อื่นโดยปราศจากความเป็นจริง (มาตรา 89)
(7) ต้องไม่กระทาการหรือยอมให้ผู้อื่นกระทาการหาประโยชน์อันอาจทาให้เสื่อมเสียความเที่ยง
ธรรมหรือเกียรติศักดิ์ในตาแหน่งหน้าที่ราชการของตน หรือกระทาการอันไม่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ตาแหน่งหรือวิทยฐานะ (มาตรา 90)
(8) ต้องไม่คัดลอกหรือลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผู้อื่น หรือจ้าง วาน ใช้ผู้อื่นทาผลงานทาง
วิชาการ (มาตรา 91)

(9) ต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการหรือดารงตาแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึง
กันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท (มาตรา 92)
(10) ต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่ (มาตรา 93 วรรคหนึ่ง)
(11) ต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการดาเนินการใด ๆ อันมีลักษณะเป็นการทุจริตโดยการซื้อสิทธิหรือ
ขายเสียงในการเลือกตั้ง (มาตรา 93 วรรคสอง)
(12) ต้องไม่กระทาการอื่นใดอันก่อให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ในตาแหน่งหน้าที่
ราชการของตน อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว (มาตรา 94 วรรคหนึ่งและวรรคสอง)
(13) ต้องไม่เสพยาเสพติดหรือสนับสนุนให้ผู้อื่นเสพยาเสพติด (มาตรา 94 วรรคสาม)
(14) ต้องไม่เล่นการพนัน (มาตรา 94)
(15) ต้องไม่กระทากรล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เรียน หรือนักศึกษา ไม่ว่าจะอยู่ในความดูแล
รับผิดชอบของตนหรือไม่ (มาตรา 94 วรรคสาม)
(16) ผู้บังคับบัญชาต้องไม่ละเลยในการรักษาวินัยหรือมีพฤติกรรมปกป้อง ช่วยเหลือเพื่อมิให้ผู้อยู่
ใต้บังคับบัญชาถูกลงโทษทางวินัย หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวโดยไม่สุจริต (มาตรา 95 วรรคเจ็ด)
สพป.ปทุมธานี เขต 1 จะนาเรื่องดังกล่าวเรียนที่ประชุมผู้บริหารประจาเดือน และมีหนังสือแจ้ง
เวียนผลการประชุมผู้บริหาร สพฐ. และ สพท. ผ่าน Video Conference ในรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ให้แก่
โรงเรียนทราบต่อไป
3. เรื่อง การประชุมปฏิบัติการการจัดทาแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(เน้นการนัดหมายให้พร้อมการ
ประชุม วันที่ 19 ตุลาคม 2560 ที่จังหวัดบุรีรัมย์)
3.1 เรื่องเดิมที่เกี่ยวข้องกับ สพท.ซึ่งรับทราบและดาเนินการก่อนหน้านี้หรือกาลังดาเนินการทั้งในส่วนที่
ดาเนินการใน สพท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุกระดับ และเรื่องนี้มอบกลุ่มใดเป็นเจ้าของเรื่องหลัก
กลุ่มนโยบายและแผน
สพป. ปทุมธานี เขต 1 ได้ดาเนินการจัดตั้งงบบริหารจัดการสานักงานเขตพื้นที่ฯ ไปยัง สพฐ.
และได้เขียนโครงการรองรับสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 6 ยุทธศาสตร์
3.2 การนาผลกการประชุมครั้งนี้ไปปฏิบัติหรือร่วมมือปฏิบัติ รวมทั้งการสื่อสาร เผยแพร่สร้างความเข้าใจ
กาหนดการ มาตรการในกากับติดตาม และผลการดาเนินการเป็นระยะๆ ที่ให้รายงาน
จัดประชุมบุคลากรในสานักงานเขตฯ ชี้แจงแนวทางการจัดทาแผนให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี และการบูรณาการ AGENDA AREA FUNCTION
3.3 ปัญหา อุปสรรคหรือความคลาดเคลื่อนในการปฏิบัติและแนวทางแก้ไขที่ สพท.ดาเนินการ
ไม่มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทาแผน เนื่องจากรับงานใหม่ และมีจานวนบุคลากร 2 คน

