รายงานสรุปการอบรม/สัมมนา/พัฒนาความรู้/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/และเป็นวิทยากร
สถานีพัฒนาที่ดินลาปาง สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 กรมพัฒนาที่ดิน
********************************
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ
นางสาววรินสุดา
นามสกุล
สุธรรม
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรชานาญงาน
กลุม่ /ฝ่าย สถานีพัฒนาที่ดินลาปาง

.
.

หลักสูตร/หัวข้อเรื่องอบรม/สัมมนา/พัฒนาความรู้
วินัยและการรักษาวินัย
.
สถานที่อบรม/สัมมนา/พัฒนาความรู้
ณ สถานีพัฒนาที่ดินลาปาง ทาง http://ldd e-training.ldd.go.th
.
หน่วยงานที่จัดฝึกอบรม/สัมมนา/พัฒนาความรู้
กรมพัฒนาที่ดิน
.
ตั้งแต่วันที่ 1๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564
เพื่อ
อบรม
สัมมนา
อื่นๆ ระบุ
.
ส่วนที่ 2 สิ่งที่ได้รับจากการอบรม/สัมมนา/พัฒนาความรู้
2.1 รายงานสรุปเนื้อหาสาระสาคัญในการอบรม/สัมมนา/พัฒนาความรู้
ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องรักษาวินัยโดยกระทาการ หรือไม่กระทาการตามที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้โดย
เคร่งครัดอยู่เสมอ
ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ปฏิบัติราชการในต่างประเทศนอกจากต้องรักษาวินัยตามที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้
แล้ว ต้องรักษาวินัยโดยกระทาการหรือไม่กระทาการตามที่กาหนด ในกฎ ก.พ. ด้วย
ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องกระทาการอันเป็นข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้
(๑) ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม
(๒) ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติของคณะรัฐมนตรี นโยบาย
ของรัฐบาล และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
(๓) ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ ด้วยความตั้งใจ อุตสาหะ เอาใจใส่ และ
รักษาประโยชน์ของทางราชการ
(๔) ต้อง ปฏิบัติตามคาสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบ ด้วยกฎหมายและระเบียบของทาง
ราชการ โดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติ ตามคาสั่งนั้นจะทาให้เสียหายแก่ราชการ หรือจะเป็น
การไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการ จะต้องเสนอความเห็นเป็นหนังสือทันทีเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนคาสั่ง
นั้น และเมื่อได้เสนอความเห็นแล้ว ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันให้ปฏิบัติตามคาสั่งเดิม ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติ
ตาม
(๕) ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการมิได้
(๖) ต้องรักษาความลับของทางราชการ
(๗) ต้องสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคีและต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการระหว่างข้าราชการด้วยกัน
และผู้ร่วมปฏิบัติราชการ

(๘) ต้องต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรม และให้การสงเคราะห์ แก่ประชาชนผู้ติดต่อราชการเกี่ยวกับ
หน้าที่ของตน
(๙) ต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และในการปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
ประชาชน กับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ ว่าด้วยมารยาททางการเมืองของข้าราชการด้วย
(๑๐) ต้องรักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติศักดิ์ของตาแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย
(๑๑) กระทาการอื่นใดตามที่กาหนดในกฎ ก.พ.
ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องไม่กระทาการใดอันเป็นข้อห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา การรายงานโดยปกปิดข้อความ ซึ่งควรต้องแจ้ง ถือว่าเป็นการรายงาน
เท็จด้วย
(๒) ต้องไม่ปฏิบัติราชการอันเป็นการกระทาการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน เว้นแต่ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไป
เป็นผู้สั่งให้กระทาหรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษชั่วครั้งคราว
(๓) ต้องไม่อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยตาแหน่งหน้าที่ราชการของตน หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น
(๔) ต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ
(๕) ต้องไม่กระทาการหรือยอมให้ผู้อื่นกระทาการหาผลประโยชน์อันอาจทาให้เสียความเที่ยงธรรม หรือเสื่อมเสีย
เกียรติศักดิ์ของตาแหน่งหน้าที่ราชการของตน
(๖) ต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือดารงตาแหน่งอื่นใด ที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้นในห้าง
หุ้นส่วนหรือบริษัท
(๗) ต้องไม่กระทาการอย่างใดที่เป็นการกลั่นแกล้ง กดขี่ หรือข่มเหงกัน ในการปฏิบัติราชการ
(๘) ต้องไม่กระทาการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตามที่กาหนดในกฎ ก.พ.
(๙) ต้องไม่ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อราชการ
(๑๐) ไม่กระทาการอื่นใดตามที่กาหนดในกฎ ก.พ.
การกระทาผิดวินัยในลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นความผิดวินัย อย่างร้ายแรง
(๑) ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือ
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต
(๒) ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง
(๓) ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินสิบห้าวัน โดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือโดยมีพฤติการณ์
อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ของทางราชการ
(๔) กระทาการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
(๕) ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ ข่มเหง หรือทาร้ายประชาชนผู้ติดต่อราชการอย่างร้ายแรง
(๖) กระทาความผิดอาญาจนได้รับโทษจาคุกหรือโทษที่หนักกว่าโทษจาคุก โดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกหรือให้
รับโทษที่หนักกว่าโทษจาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) ละเว้นการกระทาหรือกระทาการใดๆ อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๒ หรือฝ่าฝืนข้อห้ามตามมาตรา ๘๓
อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง
(๘) ละเว้นการกระทาหรือกระทาการใด ๆ อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๐ วรรคสอง และมาตรา ๘๒ (๑๑)
หรือฝ่าฝืนข้อห้ามตามมาตรา ๘๓ (๑๐) ที่มีกฎ ก.พ. กาหนดให้เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทาผิดวินัย จะต้องได้รับโทษ ทางวินัย เว้นแต่มีเหตุอัน ควรงดโทษตามที่
บัญญัติไว้ในหมวด ๗ การดาเนินการทางวินัย โทษทางวินัยมี ๕ สถาน ดังต่อไปนี้
(๑) ภาคทัณฑ์
(๒) ตัดเงินเดือน

(๓) ลดเงินเดือน
(๔) ปลดออก
(๕) ไล่ออก
การลงโทษข้าราชการพลเรือนสามัญให้ทาเป็นคาสั่ง ผู้สั่งลงโทษ
ต้องสั่งลงโทษให้เหมาะสมกับความผิดและต้องเป็นไปด้วยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติ โดยในคาสั่ง
ลงโทษให้แสดงว่าผู้ถูกลงโทษกระทาผิดวินัยในกรณีใดและตามมาตราใด
2.2 ประสบการณ์/ประโยชน์ที่ได้รับ/การประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน
 ต่อตนเอง
ให้เราได้ทราบถึงระเบียบวินัยทางราชการ เพื่อจะได้ปฏิบัติตามระเบียบราชการ
ต่อหน่วยงาน/การนามาประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน
ทาให้เราสามารถรู้วินัยในการปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานได้โดยไม่ผิด
วินัยราชการ
2.3 ปัญหาและอุปสรรคในการอบรม/สัมมนา/พัฒนาความรู้
การเข้าถึงระบบ ทั้งการเรียนและทาแบบทดสอบช้ามาก.
2.4 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
การเรียนออนไลน์ใช้เวลานานมาก ระบบไม่ค่อยเสถียร ทาให้เสียเวลาในการทาข้อสอบ
ลงชื่อ...............................................................
(นางสาววรินสุดา สุธรรม)
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรชานาญงาน
ผู้รายงาน
วันที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564
ส่วนที่ 3 ความเห็นของผู้บังคับบัญชา
( / ) ทราบ
นาเสนอสานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เพื่อพิจารณาต่อไป
ลงชื่อ....................................................................
( นายสุชาติ เหรียญทอง )
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินลาปาง
วันที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

