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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
แบบติดตามฯ การประชุมผู้บริหาร สพฐ.และ สพท.ผ่าน Video Conference ในรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”
ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560
1. เรื่อง การปฏิบัติตามมติ ครม. เรื่อง พระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพล อดุลยเดช ( สพฐ. โดย สอ.)
2. เรื่อง 16 ฐานความผิดที่ไม่ให้ข้าราชการยุ่งเกี่ยว (สพฐ. โดย สพร.)
3. เรื่อง การประชุมปฏิบัติการการจัดทาแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เน้นการนัดหมายให้พร้อม
การประชุม วันที่ 19 ตุลาคม 2560 ที่จังหวัดบุรีรัมย์)
การรายงาน ขอความอนุเคราะห์เรียงตามลาดับเรื่องที่กาหนด โดยมีขอเขตให้ครอบคลุม ดังนี้
เรื่องเดิมที่เกี่ยวข้องกับ สพท.ซึ่งรับทราบและดาเนินการก่อนหน้านี้หรือกาลังดาเนินการทั้งในส่วนที่
ดาเนินการใน สพท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุกระดับ และเรื่องนี้มอบกลุ่มใดเป็นเจ้าของเรื่องหลัก
เรื่องที่ 1 การปฏิบัติตามมติ ครม. เรื่อง พระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ( สพฐ. โดย สอ.)
- เรื่องเดิมที่เกี่ยวข้องกับ สพท. ซึ่งรับทราบและดาเนินการทั้งในส่วนที่ดาเนินการใน สพท.
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ และเรื่องนี้มอบให้กลุ่มอานวยการเป็นเจ้าภาพหลัก
- มีการนาผลการประชุมครั้งนี้ แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องภายใน สพท. และสถานศึกษา ในสังกัด
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เช่น ผ่านทางแอปพิเคชั่นไลน์ และเว็บไซต์
ของ สพท. พร้อมทั้งมีมาตรการ การกากับและติดตามและให้รายงานเป็นระยะตามแบบ
และระยะเวลาที่กาหนด
- มีการตรวจสอบและแจ้งแนวปฏิบัติที่ถูกต้องและจัดเจนให้บุคลากรและสถานศึกษาในสังกัด
ทราบและถือปฏิบัติ
เรื่องที่ 2 16 ฐานความผิดที่ไม่ให้ข้าราชการยุ่งเกี่ยว (สพฐ. โดย สพร.)
- สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 มีเรื่องที่ดาเนินการก่อนหน้านี้
ที่อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน 3 เรื่อง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 มอบหมายให้กลุ่มงานวินัยและ
นิติการ เป็นเจ้าของเรื่องหลัก และแจ้งให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดได้ดาเนินการป้องกันไม่ให้
ข้าราชการในสังกัดกระทาความผิดวินัย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ได้ดาเนินการเสริมสร้างคุณธรรม
และจริยธรรมในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นผ่านการประชุมโครงการ
ต่าง ๆ แจ้งผ่านสื่อออนไลน์ที่เป็นที่นิยมในการสื่อสาร โดยมอบหมายให้กลุ่มงานวินัยและนิติการ
เป็นเจ้าของเรื่องหลักและแจ้งให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดได้ดาเนินการป้องกันไม่ให้ข้าราชการในสังกัด
กระทาความผิดวินัย รวมถึงการเน้นย้าการไม่กระทาการอันเป็นการกระทาความผิดวินัยของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 16 ข้อห้ามข้าราชการครู 16 ฐานความผิดที่ต้องละเว้น
ที่ สพฐ. กาหนด อยู่เสมอ กล่าวคือ
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1. ต้องไม่อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอานาจและหน้าที่ราชการของตน หาประโยชน์ให้แก่ตนเอง
หรือผู้อื่นหรือทุจริตต่อหน้าที่ราชการ (มาตรา 84)
2. ต้องไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความประมาทเลินเล่อ หรือขาดการเอาใจใส่ระมัดระวังรักษา
ประโยชน์ตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ (มาตรา 85)
3. ต้องไม่ขัดคาสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการ
โดยชอบด้วยกฎหมาย (มาตรา 86)
4. ต้องไม่ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุอันสมควร (มาตรา 87)
5. ต้องไม่กลั่นแกล้ง ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงผู้เรียน หรือประชาชนผู้มาติดต่อราชการ
(มาตรา 88)
6. ต้องไม่กลั่นแกล้ง กล่าวหารือร้องเรียนผู้อื่น โดยปราศจากความเป็นจริง (มาตรา 89)
7. ต้องไม่กระทาการหรือยอมให้ผู้อื่นกระทาการหาประโยชน์อันอาจทาให้เสื่อมเสียความเที่ยงธรรม
หรือเกียรติศักดิ์ในตาแหน่งหน้าที่ราชการของตน หรือกระทาการอันไม่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อให้ได้มาซึ่งตาแหน่ง
หรือวิทยฐานะ (มาตรา 90)
8. ต้องไม่คัดลอกหรือลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผู้อื่น หรือจ้าง วาน ให้ผู้อื่นทาผลงาน
ทางวิชาการ (มาตรา 91)
9. ต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการหรือดารงตาแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึง
กันนั้น ในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท (มาตรา 92)
10. ต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่ (มาตรา 98 วรรค 2)
11. ต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการดาเนินการใด ๆ อันมีลักษณะเป็นการทุจริตโดยการซื้อสิทธิ
หรือข่ายเสียงในการเลือกตั้ง (มาตรา 93 วรรคสอง)
12. ต้องไม่กระทาการอื่นใดอันก่อให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ในตาแหน่งหน้าที่
ราชการของตนอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว (มาตรา 94 วรรคหนึ่งและวรรคสอง)
13. ต้องไม่เสพยาเสพติดหรือสนับสนุนให้ผู้อื่นเสพยาเสพติด (มาตรา 94 วรรคสาม)
14. ต้องไม่เล่นการพนัน (มาตรา 94)
15. ต้องไม่กระทาการล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เรียนหรือนักศึกษา ไม่ว่าจะอยู่ในความดูแลรับผิดชอบ
ของตนหรือไม่ (มาตรา 94 วรรคสาม)
16. ผู้บังคับบัญชาต้องไม่ละเลยในการรักษาวินัยหรือมีพฤติกรรมปกป้องช่วยเหลือเพื่อมิให้ผู้อยู่
ใต้บังคับบัญชาถูกลงโทษทางวินัย หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวโดยไม่สุจริต (มาตรา 95 วรรคเจ็ด)
- การนาผลการประชุมครั้งนี้ไปปฏิบัติหรือร่วมปฏิบัติ รวมทั้งการสื่อสาร เผยแพร่สร้างความเข้าใจ
กาหนดการ มาตรการในการกากับติดตาม และผลการดาเนินการเป็นระยะ ๆ ที่ให้รายงาน
จากการเน้นย้าการไม่กระทาการอันเป็นการกระทาความผิดวินัยของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 16 ข้อห้ามข้าราชการครู 16 ฐานความผิดที่ต้องละเว้น ที่ สพฐ. กาหนด
ไปเผยแพร่นั้น ในด้านเนื้อหาที่เผยแพร่เป็นข้อความที่สั้นกะทัดรัด ทาให้เข้าใจและจดจาได้ง่าย ทาให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จดจาง่ายและง่ายต่อการทาความเข้าใจมากกว่าที่จะยกมาทั้ง
ตัวบทกฎหมาย ซึ่งภาษากฎหมายจะเข้าใจยาก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 กาหนดให้มีการรายงานการกระทา
ความผิดวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นประจาทุกเดือน
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ได้ทาการเผยแพร่ ในหลายทางดังนี้
1. ผ่านการจัดอบรม โดยสอดแทรก การอบรมในโครงการต่าง ๆ เพื่อให้ข้าราชการเข้าใจและตระหนัก
ในหน้าที่และการรักษาวินัย
2. ผ่านทางแอปพิเคชั่นไลน์ ตามกลุ่มสื่อสารของโรงเรียนซึ่งเป็นปัจจุบันสื่อสารช่องทางนี้
ทาให้การปฏิบัติราชการเกิดการคล่องตัวและสามารถสื่อสารทางตรงไปยังกลุ่มเป้าหมายโดยตรง
3. ผ่านเว็บไซต์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
4. ผ่านเฟสบุ๊ค ประชาสัมพันธ์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
- ปัญหา อุปสรรคหรือความคลาดเคลื่อนในการปฏิบัติและแนวทางแก้ไข ที่ สพท.ดาเนินการ
การดาเนินการในระยะเริ่มแรกยังไม่พบปัญหา แต่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 2 ได้วางแนวทางการแก้ไขโดยให้ผู้ปฏิบัติสามารถปรึกษาหาทางแก้ปัญหากับผู้บริหารในการ
ลดขั้นตอนเพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการแก้ปัญหาร่วมกัน
เรื่องที่ 3 การประชุมปฏิบัติการการจัดทาแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(เน้นการนัดหมาย
ให้พร้อมการประชุม วันที่ 19 ตุลาคม 2560 ที่จังหวัดบุรีรัมย์)
- เรื่อง การประชุมปฏิบัติการจัดทาแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เป็นการนัดหมาย
ให้พร้อมการประชุมในการประชุม ในวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ที่จังหวัดบุรีรัมย์
- มอบกลุ่มนโยบายและแผน
- หากผู้ที่เกี่ยวข้องไม่สามารถเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ที่กาหนดได้ สพท.จะดาเนินการส่ง
ผู้แทน ผอ.เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าว
การรายงานอื่น ๆ
1. การรับชมการประชุมในครั้งนี้ มีความชัดเจนดีทางด้านเทคนิค เช่น ภาพ เสียง และสัญญาณ
2. ควรกาหนดเวลาการประชุมเป็นเวลา 08.30 -09.30 น.
จานวนผู้รับฟังหรือเข้าประชุม ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. มีบุคลากร สพท.รับฟังการประชุม ณ ห้องที่จัดไว้หรือห้องคอนเฟอร์เรนซ์
ประกอบด้วย 1.1 ผอ.สพท./รองฯ รวม........................7................คน
1.2 ผอ.กลุ่ม (รวม รก.)ต่าง ๆ รวม.........7................คน
1.3 ศึกษานิเทศก์ รวม...........................-................คน
1.4 เจ้าหน้าที่กลุ่มต่างๆ รวม..................2...............คน
1.5 อื่นๆ (ระบุ) …… รวม...................-..............คน
รวมทั้งหมด..........................16....................คน
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2. มีบุคลากร สพท.รับฟังการประชุม ณ ห้องหรือที่โต๊ะทางาน
ประกอบด้วย 1.1 ผอ.สพท./รองฯ รวม...........................-................คน
1.2 ผอ.กลุ่ม(รวม รก.)ต่าง ๆ รวม.............-................คน
1.3 ศึกษานิเทศก์ รวม.............................9................คน
1.4 เจ้าหน้าที่กลุ่มต่างๆ รวม....................31.............คน
1.5 อื่นๆ (ระบุ) …… รวม.....................10.............คน
รวมทั้งหมด................................66.............คน

ชื่อผู้รับรอง

(นายนฤทธิ์ คงนาน)
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
ส่งทางอีเมล wednesdayandmorning@gmail.com ก่อนเวลา 9.30 น.ของวันที่ 12 ตุลาคม 2560
สานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โทร. 0 2288 5822

