รายงานสรุปการอบรม/สัมมนา/พัฒนาความรู้/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/และเป็นวิทยากร
สถานีพัฒนาที่ดินลาปาง สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 กรมพัฒนาที่ดิน
********************************
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ
นางสาววารุณี
ตาแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

นามสกุล กันทะ
กลุ่ม/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
การรักษาวินัย หมายถึง การที่ขา้ ราชการพลเรื อนปฏิบตั ิตามวินยั ที่กาหนดไว้ และ หมายความรวมถึงการที่
ผูบ้ งั คับบัญชาจะต้องส่ งเสริ มและดูแลระมัดระวัง ให้ผอู ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชา ปฏิบตั ิตามวินยั และดาเนินการทาง
วินยั แก่ผทู ้ ี่กระทาผิดวินยั ด้วย
ตามระเบียบสานักคณะรัฐมนตรี ว่าด้วยมารยาททางการเมืองของข้าราชการพลเรื อน ข้าราชการพลเรื อนสามัญ
ต้องกระทาการ อันเป็ นข้อปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
1.ต้องปฏิบตั ิหน้าที่ ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุ จริ ต และเที่ยงธรรม
2.ต้องปฏิบตั ิหน้าที่ราชการให้เป็ นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติของ คณะรัฐมนตรี
นโยบายของรัฐบาล และปฏิบตั ิตามระเบียบแบบแผน ของทางราชการ
3.ต้องปฏิบตั ิหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรื อความ ก้าวหน้าแก่ราชการด้วยความตั้งใจ อุตสาหะ เอาใจใส่ และ
รักษาประโยชน์ของทางราชการ
4.ต้องปฏิบตั ิตามคาสั่งของผูบ้ งั คับบัญชาซึ่ งสั่งใน หน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและ ระเบียบของ ทาง
ราชการ โดยไม่ขดั ขืนหรื อหลีกเลี่ยง แต่ถา้ เห็นว่า การปฏิบตั ิตามคาสั่งนั้นจะทา ให้เสี ยหายแก่ราชการ หรื อ
เป็ นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการ จะต้องเสนอ ความเห็นเป็ น หนังสื อทันทีเพื่อให้ผบู ้ งั คับบัญชา
ทบทวน คาสั่งนั้น และเมื่อได้เสนอความเห็นแล้ว ถ้าผูบ้ งั คับบัญชา ยืนยันให้ปฏิบตั ิตามคาสั่งเดิม ผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับ
บัญชาต้อง ปฏิบตั ิตาม

5.ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ จะละทิง้ หรื อ ทอดทิง้ หน้าที่ราชการมิได้
6.ต้องรักษาความลับของทางราชการ
7.ต้องสุ ภาพเรี ยบร้อย รักษาความสามัคคีและ ต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบตั ิราชการ ระหว่างข้าราชการ
ด้วยกันและผูร้ ่ วมปฏิบตั ิราชการ
8.ต้องต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็ นธรรม และให้การสงเคราะห์แก่ประชาชนผูม้ า ติดต่อราชการ
เกี่ยวกับหน้าที่ของตน
9.ต้องวางตนเป็ นกลางทางการเมืองในการปฏิบตั ิ หน้าที่ราชการและในการปฏิบตั ิการอื่นที่ เกี่ยวข้องกับ
ประชาชน กับจะต้องปฏิบตั ิตามระเบียบของทางราชการ ว่าด้วยมารยาททาง การเมืองของข้าราชการด้วย
10.ต้องรักษาชื่อเสี ยงของตน และรักษาเกียรติศกั ดิ์ของ ตาแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้ เสื่ อมเสี ย
11.กระทาการอื่นใดตามที่กาหนดในกฎ ก.พ
ข้าราชการพลเรื อนสามัญ ต้องไม่กระทาการอันเป็ นข้อห้าม ดังต่อไปนี้
1.ต้องไม่รายงานเท็จต่อผูบ้ งั คับบัญชา การรายงาน โดยปกปิ ดข้อความซึ่ งควรต้องแจ้งถือว่า เป็ นการรายงาน
เท็จด้วย
2.ต้องไม่ปฏิบตั ิราชการอันเป็ นการกระทาการข้าม ผูบ้ งั คับบัญชาเหนือตน เว้นแต่ ผูบ้ งั คับบัญชาเหนือตนขึ้น
ไป เป็ นผูส้ ั่งให้กระทาหรื อได้รับอนุญาตเป็ นพิเศษชัว่ ครั้งคราว
3.ต้องไม่อาศัยหรื อยอมให้ผอู ้ ื่นอาศัยตาแหน่งหน้าที่ ราชการของตนหาประโยชน์ให้แก่ตนเอง หรื อผูอ้ ื่น
4.ต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ
5.ต้องไม่กระทาการหรื อยอมให้ผอู ้ ื่นกระทาการหา ผลประโยชน์อนั อาจทาให้เสี ยความเที่ยง ธรรม หรื อ เสื่ อม
เสี ยเกียรติศกั ดิ์ของตาแหน่งหน้าที่ราชการของตน
6.ต้องไม่เป็ นกรรมการผูจ้ ดั การ หรื อผูจ้ ดั การ หรื อ ดารงตาแหน่งอื่นใดที่มีลกั ษณะงาน คล้ายคลึงกันนั้น ใน
ห้างหุ น้ ส่ วนหรื อบริ ษทั
7.ต้องไม่กระทาการอย่างใดที่เป็ นการกลัน่ แกล้ง กดขี่ หรื อข่มเหงกันในการปฏิบตั ิราชการ
8.ต้องไม่กระทาการอันเป็ นการล่วงละเมิดหรื อคุกคามทางเพศตามที่กาหนดใน กฎ ก.พ.
9.ต้องไม่ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรื อข่มเหงประชาชน ผูม้ าติดต่อราชการ
10.ต้องไม่กระทาการอื่นใดตามที่กาหนดใน กฎ ก.พ.
ความผิดวินยั อย่างร้ายแรง
1.ปฏิบตั ิหรื อละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสี ยหายอย่างร้ายแรง แก่ผหู ้ นึ่งผูใ้ ด
หรื อปฏิบตั ิหรื อละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่ราชการโดยทุจริ ต
2.ละทิ้งหรื อทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผล อันสมควรเป็ นเหตุให้เสี ยหายแก่ราชการ อย่างร้ายแรง
3.ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็ นเวลา เกินสิ บห้าวันโดยไม่มีเหตุอนั สมควร หรื อโดย
พฤติการณ์ อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบของทางราชการ
4.กระทาการอันได้ชื่อว่าเป็ นผูป้ ระพฤติชวั่ อย่างร้ายแรง

5.ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ ข่มเหง หรื อทาร้าย ประชาชนผูต้ ิดต่อราชการอย่างร้ายแรง
6.กระทาความผิดอาญาจนได้รับโทษจาคุกหรื อโทษที่ หนักกว่าโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึง ที่สุดให้จาคุกหรื อ
ให้รับโทษที่หนักกว่าโทษจาคุก เว้นแต่เป็ นโทษสาหรับ ความผิดที่ได้กระทาโดย ประมาทหรื อความผิดลหุ
โทษ
7.ละเว้นการกระทาหรื อกระทาการใดๆอันเป็ นการ ไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา 82 หรื อฝ่ าฝื นข้อ ห้ามตามมาตรา 83
อันเป็ นเหตุให้เสี ยหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง
8.ละเว้นการกระทาหรื อกระทาการใดๆอันเป็ นการ ไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา 80 วรรคสอง และ มาตรา 82(11) หรื อ
ฝ่ าฝื นข้อห้ามตามมาตรา 83(10) ที่มีกฎ ก.พ.กาหนด ให้เป็ นความผิดวินยั อย่างร้ายแรง

2.2 ประสบการณ์/ประโยชน์ที่ได้รับ/การประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน
ต่อตนเอง
ให้เราได้ทราบถึงระเบียบวินัยทางราชการ เพื่อจะได้ปฏิบัติตามระเบียบราชการ
ต่อหน่วยงาน/การนามาประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน
ทาให้เราสามารถรู้วินัยในการปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานได้โดยไม่ผิด
วินัยราชการ
2.3 ปัญหาและอุปสรรคในการอบรม/สัมมนา/พัฒนาความรู้
การเข้าถึงระบบ ทั้งการเรียนและทาแบบทดสอบช้ามาก.
2.4 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
การเรียนออนไลน์ใช้เวลานานมาก
ลงชื่อ...............................................................
(นางสาววารุณี กันทะ)
ตาแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
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

